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Öz: Kayalar peyzaj mimarlığında hem süsleme hem de bitki yetiş-
tirme amaçlı kullanılmıştır. Tarihsel süreçte malzeme ve tasarıma 
yönelik gelişmeler kaya işlerini farklı kültürlerde yüksek ifade 
gücüne ve sanatsal özelliklere sahip bahçe öğeleri haline getir-
miştir. Batılılaşma Dönemi ile Osmanlı bahçelerinde de kayalara 
yer verilmiştir. Amaç: Yıldız Sarayı’nın bahçeleri yapay kaya 
kullanılarak yapılmış öğelere sahip önemli örneklerdendir. Bu tür 
bahçe öğelerinin tasarımlarının, malzeme özelliklerinin ve yapım 
tekniklerinin incelenmesi, özgün olarak korunmaları bakımından 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda Hasbahçe, Şale Köşkü bahçesi 
ve Yıldız Parkı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Yöntem: Bahçe-
lerdeki kaya düzenleri, Yıldız albümlerinde yer alan fotoğraflar, 
ilgili arşiv belgeleri ve literatür incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç: 
Kayalar, kayalıklar, grotto ve kaskadlar gibi “kaya işi” (rockwork) 
şeklinde inşa edilmiş olan bu süslemelerin bir gezinti yolu ya da 
merdiven kenarında, yapay bir göletin kıyısında tekil veya grup-
lar halinde kayalıklar şeklinde olabildiği gibi bir su elemanının 
parçası olarak da kullanıldığı tespit edilmiştir. Yıldız Sarayı’nın 
diğer bahçelerinde olduğu gibi, bu bahçelerde de büyük ölçekli 
kaya işleri tercih edilmemiştir. Bu öğelerin düzenleri, tasarımları, 
ilişkide oldukları diğer bahçe elemanları ile Avrupa’da üretilenler 
kadar nitelikli olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bakımsızlık, 
malzeme bozulmaları ve yeni düzenlemeler sonucu bazı kaya işle-
rinin korunamadığı, günümüze ulaşanların bazılarında ise koruma 
sorunları bulunduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kayalık, Kaya İşi, Kaya Bahçesi, Yapay 
Kaya, Tarihi Bahçe, Yıldız Sarayı

Abstract: Rocks have been used in landscape architecture for 
both ornamental and plant growing purposes. In the historical pro-
cess, developments in materials and design have turned rockworks 
into garden elements with high expressive power and artistic fea-
tures in different cultures. Rocks were also included in the Otto-
man gardens during the Westernization Period. Aim: The gardens 
of Yıldız Palace are important examples having elements made 
using artificial rock. Examining the designs, material properties 
and construction techniques of such garden items are important 
in terms of their conservation. In this context, Hasbahçe, garden 
of Şale Pavilion and Yıldız Park were chosen as the study area. 
Method: The rockwork arrangement in the gardens, the photo-
graphs in Yıldız Albums were examined, the relevant archival 
documents and literature were reviewed. Findings and Conclu-
sion: It has been observed that these decorations built in the form 
of “rockwork” such as rocks, cliffs, grottos, and cascades are used 
on the edge of a promenade or stairs, or used on the shore of an ar-
tificial pond whether in the form of individual or groups of rocks, 
or used as part of a water element. Large-scale rockwork is not 
preferred in these gardens as in the other gardens of Yıldız Pal-
ace. It has been concluded that these elements are as qualified as 
those produced in Europe with their layout, design, other garden 
elements with which they are associated. However, it has been ob-
served that some of the rockworks could not be preserved due to 
neglect, material deterioration and new garden arrangements, and 
a part of the survivors have conservation problems. 

Keywords: Rocky, Rockwork, Rock Garden, Rockery, Artificial 
Rock, Historical Garden, Yıldız Palace
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GİRİŞ

Bahçe sebze, meyve veya şifalı otları yetiş-
tirmek amacıyla ya da özel tasarımları ve dü-
zenleri ile estetik amaçlı kullanılan, küçük ya 
da büyük, çevreye açık ya da kapalı, bulundu-
ğu coğrafyanın iklimi ve topografyası altında 
şekillenen yerlerdir. Canlı ve cansız materyal-
leri ile zaman içerisinde değer kazanan ve bir 
ülkenin kültür mirasının parçası olan bahçe-
ler, ait oldukları dönemin tasarım ilkelerini 
kültürel özelliklerini ve ekonomik düzeyini 
yansıtmaktadır. Tarihin çeşitli dönemlerinde, 
bahçe tasarım ve uygulamalarında estetik ve 
işlevsel ilkeler çerçevesinde çeşitli yapısal 
malzemeler kullanılmıştır. Kayalar yapısal 
malzeme olarak bahçe tasarımında önemli 
bir yere sahiptir ve köklü bir geçmişi bulun-
maktadır. Bahçe tasarımında kaya kullanımı-
na dair en erken örnekler uzak doğuda gö-
rülmektedir. 18. yüzyıl öncesinde Avrupa’da 
farklı kaya türlerinin dekoratif topluluğuna 
yer verildiği ya da farklı özellikteki kayaların 
kristal, mercan ve fosil gibi nesnelerle deko-
ratif bir özellik gösterecek şekilde bir araya 
getirildiği görülse de (Elliot, 2011: 10), kaya-
ların doğal güzelliğinin takdir görerek bahçe-
lere bir özellik olarak eklenmesi 18. yüzyılda 
doğal bahçe tasarımının etkisi ile olmuştur 
(Wuzhong, 2005: 91). Ayrıca botanik bilimin-
deki gelişmelere paralel olarak dağ bitkilerini 
yetiştirmek amacıyla kaya bahçeleri de inşa 
edilmiştir (Rakow and Lee, 2015:269-310). 

Her iki kaya bahçesi tasarımı, bahçeciliğin 
ayrı kolları olmasına rağmen zaman içinde 
kendi içlerinde gelişirken bir yandan da bir-
birinden etkilenerek yeni tasarımlar ve farklı 
yaklaşımlar göstermiştir (Gorer and Harvey, 
1979: 69).

Bahçelerde kayalar ile yapılan düzenlemeleri 
tanımlamak için çeşitli terimler kullanılmak-
tadır. Bunlardan rockery (taş döşeli bahçe, 
kaya bahçesi), kayalar ve topraktan yapılmış, 
kayaların arasında küçük bitkilerin büyüdü-
ğü bir bahçenin yükseltilmiş bir parçasıdır. 
Rockwork (kaya işi, kayalık) ise kayaların 
botanik değerinden ziyade doğanın güzelli-
ğini taklit etmeye yönelik yapay olarak inşa 
edilmiş kaya düzenlemeleridir. Ayrıca doğal 
kayaları taklit eden yapay kayalar hem kaya 
bahçesi hem de kayalıkları oluşturmak için 
çokça kullanılmışlardır. Tarihsel süreç içinde 
bu terimlerden bazıları zaman zaman birbir-
lerinin yerine kullanılsa da zamanla farklı ta-
sarımları tanımlamak için tercih edilmişlerdir 
(King, 2008: 3; Elliot, 2011: 9,10). 

Ortaköy’den Beşiktaş’a uzanan geniş bir tepe 
ve yamaçları üzerinde yer alan Yıldız Sara-
yı, Romantik Akımla beraber doğal peyzajın 
düzensiz güzelliğinin takdir gördüğü doğal 
peyzaj tasarımının en büyük ölçülerde kul-
lanıldığı Osmanlı bahçesidir. Saltanatı süre-
since Yıldız Sarayı’nda ikamet eden II. Ab-
dülhamid devlet işlerinden kalan zamanının 
çoğunu bahçelerde geçirmiş, botanik, zooloji 
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ve mimariye olan ilgisi Yıldız Sarayı bahçe-
lerinin düzenlemesini farklı bir boyuta ulaş-
tırmıştır. Yıldız Sarayı bahçelerinin oluşumu 
sırasında model olarak kullanılan doğal bahçe 
tasarımının etkisi ile kaya işi şeklinde yapıl-
mış grottolar, kayalar, kayalıklar, kaskadlar, 
çağlayanlar, içerisinde kayalar bulunan dere-
ler gibi mimari elemanlar bahçelerin düzen-
lenmesi sırasında sıklıkla kullanılmıştır.

AMAÇ

Kaya işleri, bahçeciliğin önemli bir dalıdır. 
Tarihsel süreç içinde doğal kayaların form, 
renk, doku, stratigrafi ve litolojisini ustaca 
taklit etme yeteneğine sahip zanaatkârların 
çalışmaları, malzeme ve tasarıma yönelik ge-
lişmeler kaya işlerini farklı kültürlerde yük-
sek ifade gücüne ve sanatsal özelliklere sahip 
bahçe öğeleri haline getirmiştir. 19. yüzyılda 
İngiliz doğal bahçe tasarımı anlayışıyla dü-
zenlenen bahçelerde çokça kullanılan kaya 
işi uygulamaları, kendine özgü teknik ve 
malzemeleri olan önemli bir meslek koluna 
dönüşmüştür. Son Osmanlı sarayı olan Yıldız 
Sarayı’nın bahçeleri düzenlenirken zamanın 
modası olan İngiliz doğal bahçe tasarımından 
etkilenilmiş ve kaya işi şeklinde öğeler sık-
lıkla kullanılmıştır. İstanbul’daki diğer çağ-
daş batılılaşma dönemi bahçelerinde de daha 
önce incelenmemiş nitelikli kaya düzenle-
meleri mevcuttur. Bu nitelikli öğelerin sahip 
oldukları değerlerin anlaşılmasına, özgünlük-
lerinin korunması için malzeme ve tasarım 

özelliklerinin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, 
bahçelerde kaya kullanımının peyzaj sanat 
tarihi bakımından önemine dikkat çekmek, 
bu açıdan önemli bir örnek olan Yıldız Sarayı 
bahçelerinin tasarımında kullanılan kaya dü-
zenlerinin malzeme ve tasarım özelliklerini 
belirlemek hedeflenmiştir. 

KAPSAM

Yıldız Sarayı bahçelerinin düzenlenmesinde 
doğa parçasına hem romantik hem de doğal 
bir anlam verilmeye çalışılan İngiliz bahçe 
düzeni hâkimdir. Bu etki sonucunda Yıldız 
Sarayı bahçelerinde, arazinin geniş ve eğimli 
yapısına müdahale etmeden doğala benzeyen 
bir tasarım oluşturulmuştur. Doğayla uyum 
sağlamak amacıyla amorf havuzların kulla-
nımı, bu havuzların yanında grottolar, kas-
kadlar ve kayalıklar ile romantik bir sahne 
yaratılması, çeşitli kıvrımlı yolların ve ağaç 
dallarını andıran biçimde sıvanmış demir 
konstrüksiyona sahip korkulukların kullanıl-
ması, doğayı daha doğal göstermeyi amaçla-
yan bu tasarım anlayışının temel bileşenleri 
olarak öne çıkmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada alan incelemesi, arşiv taraması 
ve konuya ilişkin literatür taraması yapılmış-
tır. Bu kapsamda;
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•	 Alanda görsel incelemeler yapılarak kaya 
düzenlerinin tasarımına, malzeme özellik-
lerine ve peyzaj tasarımı içinde ilişkili ol-
dukları yapılara dair bilgi toplanmıştır. 

•	 Arşiv araştırması kapsamında ise Yıldız 
Albümleri olarak bilinen fotoğraf arşivin-
den ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivle-
rinden yararlanılmıştır. Araştırmada Yıldız 
albümlerde yer alan bahçe fotoğrafları in-
celenerek, alan çalışması kapsamında de-
ğerlendirilen kaya düzenlerinin geçmiş ve 
mevcut görünümleri karşılaştırılmış, süreç 
içindeki değişikliklere ve bu öğeler ile bir-
likte bitki kullanımlarına yönelik tespitler 
yapılmıştır. Devlet arşivlerinden ise Yıl-
dız Sarayı bahçelerini konu alan belgeler 
incelenerek, bahçe tasarımında kullanılan 
kaya düzenlerini oluşturan malzemelere 
yönelik bilgi elde edilmiştir. 

•	 Ayrıca literatürde Yıldız Sarayı bahçeleri-
ni konu alan çalışmalar gözden geçirilerek 
araştırma konusu desteklenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Tarihî bahçeler, bir dönemin bahçe düzenle-
me anlayışını yansıtan, kültürel ve sanatsal 
özelliklerini gösteren, gerek estetik gerekse 
teknolojik ve işlevsel özellikleri ile günümü-
ze ışık tutan, ülke turizmi açısından önemli bir 
kaynak olan kültür varlıklarıdır. Ancak can-
lı ve cansız öğeleri ile çevresel koşullardan 
çabuk etkilenmekte, bakımsız kaldıklarında 

kolayca tahrip olmakta, hatta yok olmaktadır. 
Bu nedenle tarihî bahçelerin korunarak kulla-
nılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanma-
sı, tahrip olan kısımların özgün izlere uygun 
olarak restore edilmeleri, kültürel mirasın de-
ğişmeden gelecek kuşaklara aktarılması bakı-
mından önem taşımaktadır (ICOMOS-IFLA, 
1982). Bu nedenle konunun uzmanları 1981 
yılında toplanmış ve Floransa Tüzüğü’nü ha-
zırlamıştır. 

Avrupa ve Uzak Doğu’da benzer özelliklere 
sahip, bitkisel ve mimari elemanlarıyla bir 
bütün olarak korunan, her yıl önemli sayıda 
ziyaretçisi ile kültür turizmi açısından hizmet 
veren, UNESCO WHL’ye girmiş tarihi bah-
çelerin yanı sıra çok fazla özgün öğesi tarih-
sel önemine dair herhangi bir değerlendirme 
yapılmadan modern reprodüksiyonlarla de-
ğiştirilen tarihi bahçeler de mevcuttur (Swan, 
2017). İstanbul’daki Osmanlı dönemine ait 
tarihi bahçelerde ise yapım tekniği ve mal-
zeme özelliklerine sadık kalınmadan yapılan 
onarım çalışmalarında benzer öğelerin deği-
şikliğe uğradığı, geçmiş bahçe düzenleme-
leri sırasında bu öğelerin kaldırıldığı ya da 
gereken onarım çalışmalarının yapılmaması 
nedeniyle ileri malzeme bozulmaları sonucu 
yok olduğu görülmektedir (Uğuryol, 2021: 
228). İstanbul’daki tarihi bahçelerde bulunan 
yapay kayaların gereken koruma ve onarım 
çalışmalarının yapılabilmesi için kaya işle-
rinin tasarımı, yapısal kurgusu ve kullanılan 
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malzemelerin detaylı olarak araştırılması ge-
rektiği anlaşılmaktadır.

İlgili literatüre baktığımızda da bahçeler-
de kaya kullanımının geniş ve derin tarihsel 
bir sürece dayandığı, bu elemanların tarihsel 
gelişimi, kültürlerarası etkileşimi, kullanım 
amacı, malzeme özellikleri ve üretim teknik-
lerini araştıran yabancı çalışmaların bulun-
duğu ancak hem yerli hem de yabancı litera-
türde Osmanlı bahçelerinde kaya kullanımını 
içeren detaylı bir araştırmanın olmadığı gö-
rülmüştür. 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Yıldız Sarayı bahçeleri düzenlenirken zama-
nın modası olan İngiliz doğal bahçe tasarı-
mından etkilenilmiştir. 18. Yüzyıl başlarında 
İngiltere’de ortaya çıkan doğal bahçe tasa-
rımı formal bahçenin katı düzenine karşın 
informal bir tutum içeren, doğa resimlerini 
taklit eden, doğayı daha doğal göstermeyi 
hedefleyen bir anlayışa sahiptir. Öncelikle 
İngiltere’den Avrupa’ya, oradan da dünyanın 
çeşitli bölgelerine yayılan bu tasarım anlayı-
şıyla düzenlenen bahçelerde kaya kullanıla-
rak çeşitli öğeler oluşturulmuş, kaya düzen-
lemeleri bahçeciliğin önemli bir kolu haline 
gelmiş, hem malzeme hem de teknikler üze-
rine gelişmeler yaşanmıştır. Bu noktada son 
Osmanlı Saray bahçesi olan Yıldız Sarayı, 
Osmanlı bahçeleri içinde en önemli örnekler-
den biridir. Bahçe tasarımında kaya işi şeklin-

de öğeler sıklıkla kullanılmıştır. Söz konusu 
bu öğelerin işçilikleri, düzenleri, tasarımları, 
ilişkide oldukları bahçe elemanları ve bitki 
çeşitleri ile döneminde Avrupa’daki bahçe-
lerde üretilenler kadar niteliklidir.  

KURAMSAL ÇERÇEVE

Bahçelerde Kaya Kullanımının Tarihsel 
Gelişimi

Kayalar peyzaj mimarlığında hem dekoratif 
öğeler olarak hem de bitki yetiştirmek ama-
cıyla kullanılmıştır. Bahçelerde kaya kullanı-
mının uzun bir tarihsel gelişimi bulunmakta-
dır. Özellikle Doğu’da kayaların bahçelerde 
kullanımı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır 
(Miya ve Takayama, 2007: 491; Wuzhong, 
2005: 91-95). Çin Bahçe sanatı 3000 yıllık 
geçmişiyle Uzak Doğu bahçe sanatının en eski 
temsilcisidir (Erdoğan vd., 2015: 99). Dağlara 
saygı duyma, dağı manevi gücün kaynağı ola-
rak görme geleneği Çin’de tasarımının mer-
kezinde kayalar olan karakteristik bahçelerin 
yaratılmasına sebep olmuştur. Esasen kutsal 
kabul edilen dağın uzak olması, ulaşımının 
zorluğu egemen sınıfı bir çözüm bulmaya zor-
lamış ve kutsal dağı taklit etmek için yakınlara 
yüksek bir platform inşa etmişlerdir. Bu estetik 
ve etkileyici bahçelerindeki değişik şekilli do-
ğal kayalar, özenle hazırlanmış kaya yığınları 
hem dağların, suların, ormanların güzelliğini 
çağrıştırmaktadır, hem de derin bir sembolik 
anlam ve üstün bir sanata sahiptir. Çin’in uzun 
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bahçecilik tarihi boyunca kaya bahçeleri inşa 
etmek, yapay kaya üretmek ve tasarlamak için 
profesyonel bahçıvanlar ortaya çıkmış ve bah-
çıvanlık önemli bir meslek haline gelmiştir 
(Wuzhong, 2005: 91-95).

Japonya’da ise kum, çakıl, kaya ve bazen çi-
men içeren sığ bahçeler bulunmaktadır. Zen 
bahçesi adı verilen bu uygulamaların Japon 
sanatına etkisinin arttığı Kamakura dönemi-
nin ikinci yarısında, 1185-1333 yılları arasın-
da ortaya çıktığı bilinmektedir. Zen bahçele-
rinde kullanılan öğelere belirli anlamlar yük-
lenmiştir. Örneğin kayalar ve taşlar şelale, ej-
derha, dağlar, gizemli vadiler, zihnimiz içeri-
sinde yer alan düşünceler ve adaları simgeler-
ken, tırmıkla şekillendirilmiş kum ve çakıllar 
ise su, nehir, göl ve zihnimizin enginliği gibi 
birçok varlık ve kavramı simgelemektedir. 
Geleneksel Zen bahçelerinin yapılış amacı, 
aydınlığa ulaşmanın tek yolu olarak görülen 
doğal çevrede meditasyon ortamı yaratmaktır 
(Gök ve Bingöl, 2016: 84-93).

Batı’da ise 18. yüzyıldan önce bahçelerde 
taşların doğal haline nadiren yer verilmiştir. 
Bahçelerde duvarların, terasların, çeşmelerin, 
patikaların ve diğer bahçe bölümlerinin kom-
pozisyonu ve dekorasyonunda kesme taşlar 
kullanılmıştır. Kayaların doğal güzelliğinin 
takdir görerek bahçelere bir özellik olarak ek-
lenmesi 18. yüzyılda sıkça uygulanan doğal 
bahçe tasarımının etkisi ile olmuştur (Wuz-
hong, 2005: 91). 18. yüzyıl Avrupa’da roman-

tik akımın edebiyat ve sanat ile birlikte bahçe 
tasarımını da etkilemeye başladığı bir dönem-
dir. Formel bahçenin katı geometrik şeklinin 
doğal düzensiz eğriye dönüşümü bu dönemde 
bahçe tasarımının ana özelliğidir. Kare parter-
ler kanallar, dolambaçlı vadiler ve serbest kıyı 
şeritleri olan göllere dönüşmüş, heykellerle 
dolu teraslar yerlerini yosun kaplı kalıntılar, 
gizemli mağaralarla nitelik kazandırılmış va-
dilere ve yumuşak tepelere bırakmıştır. Doğal 
peyzajın bu yeni takdiri aynı zamanda bir dağ 
sevgisine yol açmıştır. 18. yüzyılın ortaların-
dan sonlarına kadar dağlara duyulan ilgi, Av-
rupa bahçelerinin tasarımında doğadaki ka-
yalık yamaçları veya dağları kopyalayan dü-
zenler oluşturulmasına yol açmıştır. Böylece 
kaya işi ya da kayalık diye bilinen inşa edilmiş 
kaya düzenlemeleri tanınan bir bahçe özelliği 
haline gelmiştir. Kayalıklar bahçelerde kendi 
başına bir özellik olmanın dışında dere, çağ-
layan, şelale ve kaskad şeklinde birçok su 
öğesini yönlendirerek doğal sahneler oluş-
turmuştur (Sayers, 1837: 127). Önemli bahçe 
tasarımcılarından Edward Sayers, iyi düzen-
lenmiş kayalıkları tasarlanmış bir manzaraya 
son dokunuş olarak değerlendirmiştir (Sayers, 
1837: 19). Kayalıklar bahçelerde kendi başına 
bir özellik olmanın dışında dereler, çağlayan-
lar, şelaleler ve kaskadlar şeklinde birçok su 
öğesini yönlendirerek doğal sahneler oluştur-
muştur (Sayers, 1837: 127). 

Bu gelişme dışında entelektüel merakın 
Rönesans’ta doruk noktasına ulaşmasıyla 
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bitkiler, çalışılması ve paylaşılması gereken 
konular haline gelmiştir. Bitkilerin öneminin 
anlaşılması ile araştırmacılar deniz aşırı ülke-
lere geziler yaparak yeni bitki türlerinin ke-
şiflerini yapmış ve kısa bir sürede, Avrupa’ya 
giren bitki türlerinin sayısı katlanarak atmış-
tır. Referans ve araştırma malzemesi olarak 
kullanılan canlı bitki koleksiyonlarının geliş-
mesi sonucu olarak da dağ bitkileri1 ya da bir 
başka deyişle Alp bitkilerini yetiştirmek için 
kaya bahçeleri inşa edilmiştir. Kaya ve bitki-
lerin oluşturduğu kompozisyonlar olan kaya 
bahçeleri, doğal yaşam alanlarının koşulla-
rını taklit ederek dağ bitkilerini yetiştirme 
girişimleriyle gelişmiştir. Bahçelerin estetik 
özellikleri geliştikçe değeri ve önemi artmış-
tır (Stiles and Mower, 1990: 1; Rakow and 
Lee, 2015: 269). 

19. yüzyıla gelindiğinde, kayalık olarak bili-
nen yapay olarak kurulan kaya düzenlemele-
ri tanınan bir bahçe özelliği haline gelmiştir. 
Başlangıçta, kayaların üzerinde yalnızca eğ-
relti otları yetiştirilirken bu dönemde egzotik 
bitkilerin artan çekiciliği ve güzelliği nede-
niyle kayalıklar bu bitkileri içerecek şekilde 
gelişme göstermiştir (King, 2008: 3). İngiliz 
bahçe yazarı George William Johnson Mo-
dern Bahçecilik Sözlüğünde (1847: 507) bit-

1 Dağ bitkileri yaşam sürelerine göre tek yıllık, iki yıllık 
ve büyük bir bölümü çok yıllık bitkilerdir. Doğada 
kalkerli kaya yığınları arasında, gölgelendirilmiş nemli 
ortamlarda, taşlı yamaçlarda, suyun hızlı aktığı çakıl 
taşları arasında, yeni kurumuş dere ve nehir yatakları 
gibi alanlarda bu bitkiler için uygun gelişim ortamı 
oluşmaktadır.

kilerin bir kaya işinin odak noktası olması 
gerektiğini belirtmiş; Teschemacher (1835: 
236) kayalıklar üzerinde yetiştirmek için ithal 
Alp bitkilerini tavsiye etmiş ve Sayers (1837: 
445) bitki toplayıcıları tarafından değer veri-
len çalılar olan orman güllerini kayalıklarda 
yetiştirmeyi önermiştir. 

Esasen bu yüzyılda bitkiler, tohumlar, bahçe 
aletleri, bahçe hizmetleri ve bahçe tasarımına 
dair genişleyen bir pazar yaratmak bahçeci-
lik için büyüyen bir tutku haline gelmiştir. 
Tasarımcıların Uzak Doğu’ya yaptıkları se-
yahatler hem malzeme üretimi hem de tasa-
rıma dair yeni fikirler ile dönmelerini, ayrıca 
dünyanın dağlık bölgelerinden yeni keşfedi-
len bitkilerin ithal edilmesini ve ekilmesini 
sağlamıştır. Dağ bitkileri koleksiyonlarının 
sergilendiği kaya bahçeleri de bahçeciliğin 
önemli bir dalı haline gelmiştir. Ancak bo-
tanikçi olmayanların, kaya bahçesinde bitki 
yetiştirmenin ötesinde dekorasyon olanakları 
görmeye başlaması ile kaya bahçeleri sera-
mik, porselen süslemeler, renkli taşlar ve de-
niz kabukları gibi çok çeşitli nesneleri içerir 
hale gelmiştir (King, 2008: 3). 1903 yılında 
bahçıvan ve yazar Reginald Farrer (1880-
1920), İngiliz kaya bahçesi geleneğinde bir 
reform yapmasına esin kaynağı olacak Japon-
ya seyahatine gitmiştir. Bu seyahatten sonra 
Farrer’in dağ bitkilerine olan ilgisi artmış ve 
Ingleborough’daki (Yorkshire Dales) ailesine 
ait arazilerde bazıları ilk kez kayıt altına alın-
mış olmak üzere çeşitli bitki türlerini toplayıp 
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listelemiştir (Pullen, 2016: 8; Tachibana et al, 
2004: 382). Ayrıca 1919 yılında The English 
Rock Garden adlı kitabını yazıp yayımlaya-
rak yeni nesil tasarımcıları ve kaya bahçesi 
inşaatçılarını daha doğal bir tarz benimseme-
ye teşvik etmiştir (Elliott, 2011: 12; Pullen, 
2016: 8; Pullen and Sharpe, 2016: 26).

20. yüzyıl, Avrupa’daki bahçelerde çeşitli 
yapay manzaraların popüler hale geldiği bir 
dönemdir. Kaya bahçeleri ile kayalıklar, hara-
beler, göletler, çağlayanlar, çalılıklar ve ma-
ğaralar arasında ilişki oluşturulmaya başlan-
mıştır. Bu modaya uygun ısmarlama peyzaj-
larda 19. yüzyılda bahçe tasarımının birçok 
ayırt edici özelliği bir araya getirilmiş, ayrıca 
peyzaj, botanik, jeoloji, inşaat mühendisli-
ği, mimarlık gibi farklı alanlara ait meslek 
elemanlarının katkılarıyla malzeme ve tek-
nik açılardan yenilikler ortaya koyulmuştur 
(King, 2008: 3).

Avrupa’daki Kaya Düzenlerinde Tasarım, 
Malzeme, Yapım ve Kullanım

Bahçelerde yapılacak kaya işleri, bahçenin 
büyüklüğü, işlevi ve tasarımına bağlı olarak 
düzenlenmiştir. Dağ bitkileri koleksiyonları-
nı yetiştirmek ve sergilemek için oluşturulan 
kaya bahçesi bahçe içerisinde bir bölüm ola-
rak kullanılacaksa sera önü, ana girişler ve 
benzeri yerler gibi göze çarpan bir konuma 
yerleştirilmiştir. Ayrıca bitkilerin çoğu göl-
gede daha iyi geliştikleri için (Sayers, 1837: 
131, 132) kayalar kısmen ağaçlarla veya 

çalılarla çevrilmiştir (Breck, 1851: 30, 31). 
Kayalık şeklindeki dekoratif öğeler ise geniş 
eğlence alanlarında, çiçek bahçesinden ayrı 
bir şekilde rustik bir çardak, dekoratif köprü 
veya oturma yeri yanına yerleştirildiğinde iyi 
bir etkiye sahiptirler. Su kütlelerinin yakının-
da ya da bir su öğesinin parçası olarak inşa 
edildiğinde dekoratif özelliğinin yanında su 
bitkilerinin yetişmesini de desteklemektedir-
ler. Issız bir yürüyüş yolunun ya da çimenlik 
bir alanın yanına yerleştirildiğinde ise hafif 
bir etkisi vardır. (Sayers, 1837: 131-132). Bu 
nedenle kayalıklar ana yürüyüş yolundan ça-
lılar veya ağaçlar tarafından gizlenmeli, rus-
tik bir kemerin altından veya yeşillik arasında 
dolambaçlı bir geçitten yaklaşılarak ulaşıla-
bilir olmalıdır (Breck, 1851: 31).

Bahçelerde yapılacak kaya düzenlerinin sa-
hip olacağı karakter ve verecekleri etki titiz 
çalışmaları gerektirmiştir (Loudon, 1826: 
306). Doğanın taklitleri olarak hazırlanan ka-
yalıkların tasarımında temel hedef doğal bir 
görünüme sahip olmaktır (Elliott, 2011: 12). 
Bu nedenle tasarım için olabildiğince fazla 
çeşitlilikte karakter, boyut ve form incelen-
meli, aynı tür ve renkteki kayalar bir araya 
getirilerek doğal bir tabakalanmanın taklidi 
şeklinde yerleştirilmelidir (Loudon, 1845: 
266). Esasen kaya işçiliğindeki en büyük 
zorluk da kaya kütlelerinin düzeninde belirli 
bir karakter veya tarz oluşturmaktır. Peyzaj 
tasarımcıları bu zorluğun üstesinden gelmek 
için kayaların doğada nasıl bulunduklarını 
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incelemiş ve ayrıca doğa ressamlarının çalış-
malarındaki doğa sahnelerinde kayaların na-
sıl yerleştirildiğine bakmışlardır. Bahçıvan, 
peyzaj mimari, mühendis, jeolog, ressam ve 
zevk sahibi kişilerin kaya düzenlerinin oluş-
turulmasına katkıları olmuştur (King, 2008: 
4). Kaba, cesur, açısal çıkıntılar ve derin uçu-
rumlar, doğal manzarada en sevilen özellik-
lerdir (Johnson, 1847: 507).

Bitki yetiştirmek amacıyla düzenlenen kaya 
bahçelerinde ise kayalarla doğayı taklit etme 
ve etkileyici pitoresk görünümler oluşturma-
ya yönelik hiçbir girişimde bulunulmamış, 
kayaların üzerlerinde yetişen bitkilerin ser-
gilenmesi ve yetiştirilmesi için uygun bir yer 
olduğu yapılan düzenlenmelerle açıkça gös-
terilmiştir. Bu nedenle büyük kaya blokları 
kullanılmadan, bir tür tabakalanma benim-
senmeden ve çok büyük ölçülerde olmayacak 
şekilde tasarlanmaları tercih edilmiştir. Ta-
sarımda tek bir tür kaya kullanmak doğada-
kilere uygun bir etki yaratmaktadır. Bununla 
birlikte, küçük ölçekte, özellikle bitkilerle iyi 
bir şekilde kaplandıklarında farklı türde ka-
yalar da kullanılabilmekte fakat tek bir tür 
kaya kullanmak küçük ölçekte bile her zaman 
daha iyi bir etkiye sahip olmaktadır. Tasarım 
sırasında kayaları örtecek bitkilerin kökleri-
nin taşların altındaki toprağa nüfuz edebilme-
si için gerekli yarıklar ve benzeri açıklıklar 
bırakılması önerilmiştir (Loudon, 1845: 266; 
Johnson, 1847: 507). Gerek dekoratif gerekse 
bitki yetiştirme amaçlı kullanılan kaya kom-

pozisyonlarında son işlem olarak tüm küt-
leyi çimento ile sıvamak tavsiye edilen bir 
uygulama olmuştur. Böylelikle kaya işinin, 
alışılmış şekilde yapılandan çok daha doğal 
bir görünüme sahip olduğu düşünülmüştür 
(Johnson, 1847: 507). Ayrıca çimento sıvalı 
bir yüzeyin bitki gelişimine olumlu katkısı da 
bulunmaktadır (Elliot, 2011: 90).

Doğayı taklit etmeye yönelik kayalıklar ya 
da bitki yetiştirmek amacıyla kaya bahçeleri 
yapılırken taş ocaklarından elde edilen doğal 
kayalar kullanılmıştır. Ancak büyük ölçülerde 
tasarımlar için gereksinim duyulan boyutlarda 
doğal kaya bulmak kadar bunları nakletmek ve 
yerleştirmek de güç olduğundan, doğal kaya-
ların kullanımı ile büyük boyutlarda tasarımlar 
yapmak zahmetli ve yüksek maliyetlere neden 
olmuştur. Dolayısıyla bahçede kullanılacak 
kayalar genellikle yakınlardaki taş ocakların-
dan temin edilmiştir. Lakin kayaları daha uzak 
yerlerden getirmek ya da ithal etmek gerek-
tiğinde maliyetler daha da artmıştır. Bununla 
birlikte, bahçeler düzenlenirken doğal kayayı 
arazide taşımak da oldukça zahmetli olmuş, 
kayaları hareket ettirmek amacıyla raylı taşıyı-
cı sistem, kaldırmak için ise vinç kullanılması 
gerekmiştir (Şekil 1). Tüm bu zorluklar karşı-
sında bahçe tasarımcıları, inşaatçılar ve peyzaj 
mimarları alternatif olarak yapay kayayı tercih 
etmişlerdir2.

2  https://www.alpinegardensociety.net/plants/
leonardslee-gardens/

 https://londongardenstrust.org/features/pulham.htm
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Şekil 1. Wisley Kaya Bahçesi’nin İnşası Sırasında Kayalar Taşınırken (Elliot, 2011: 6)

Yapay kaya; taş, tuğla, metal tel (normal ya 
da örgülü) kullanılarak hazırlanan bir çekir-
değin doğal kayayı taklit edecek şekilde uy-
gun renk ve dokuya sahip harç ve sıva ile kap-
lanmasıyla hazırlanan bir süs öğesidir. Yapay 
kayalar peyzaj tasarımında yaygın olmadan 
önce yapay taş kullanımı uzun ve önemli bir 
geçmişe sahiptir (Swan, 2013: 2-3; Swan, 
2017). Ancak yapay taş üretiminde yaygın 
şekilde kullanılan Roma çimentosu yapay 
kaya üretiminde kullanıldığında koyu renkli 
olması nedeniyle boyanması gerekmiş, ayrı-
ca yeterince dayanıklı olmaması nedeniyle su 
öğelerini oluşturabilecek sağlam ve çevresel 

koşullara dayanıklı harçların kullanılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 19. yüzyı-
lın başlarında Portland çimentosunun keşfi 
(J. Aspdin, 1824) ve sanayileşmesi, estetik 
kaya işleri için kullanışlı yapay kaya üretimi 
ve kullanımına olanak sağlayan önemli bir 
gelişme olmuştur (Swan, 2013: 2-3; Swan, 
2017). Bahçıvan olan Joseph-Louis Lambot 
ve Joseph Monier ise betonarmenin mucitleri 
ve öncülerinden birileri olarak kabul edilmiş-
tir. Joseph Monier, çimentolu harçlar (beton) 
ile demiri ilişkilendirerek çiçek saksıları inşa 
etmek için bir şekilde kaya işlerinden ilham 
almış ve daha sonra inşaatlarında beton mat-
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risine demir ağ yerleştirerek donmaya karşı 
dayanıklı ve su geçirmez küçük tanklar, la-
vabolar, oluklar elde etmiştir. Monier aldığı 
patentleri önce “bahçıvan-kaya işçisi”, daha 
sonra “çimento ve kaya işçisi” ve sonunda 
“inşaatçı” olarak imzalamıştır. Betonun de-
mirle birlikte kullanılması kaya işlerinin ola-
naklarını büyük ölçüde artırmıştır. Taş işçili-
ğine talep azaldığında, bazı taş işçileri yeni 
bir üretim türü olan betonarme üretime geç-
mişlerdir (Hellesbois, 2009: 100). Böylelikle 
betonarme uygulamalarını başlatan meslek 
elemanlarından biri de bahçıvanlar ve taş iş-
çileri olmuştur. 

19. yüzyılda yapay kaya işlerinde hem mal-
zeme hem de tasarım konusunda önemli 
firmalar faaliyet göstermiştir. 1830’lardan 
1940’lara kadar yapay kaya işlerinin en ba-
şarılı yaratıcılarından ve tedarikçilerinden 
biri James Pulham’ın firması olmuştur. Fir-
ma kendi buluşları olan Pulhamite adı veri-
len tescilli harcı kullanarak İngiltere’nin dört 
bir yanındaki parklarda ve bahçelerde kaya 
bahçeleri, kayalıklar ve mağaralar tasarlaya-
rak inşa etmişlerdir (King, 2008: 3; Elliott, 
2011: 12; Hitching, 2005: 28; Fasting, 1984: 
138; Swan, 2013: 4). Mümkün olan her yer-
de öncelikle doğal kayaları kullanmayı tercih 
etmişler, ancak bunlar ekonomik olmaz ya 
da kolayca temin edilemezler ise tuğlalar-
dan ve molozlardan kaba şekiller oluşturup 

bunları yüzeyi işlenmiş (şekillendirilmiş ve 
dokulandırılmış) harç ve sıva (Pulhamite) ile 
kaplayarak kendi yapay kayalarını oluştur-
muşlardır (King, 2008: 3). Bu şekilde devasa 
boyutlarda yapay kayalar inşa edilebilmişler-
dir. Firmanın başarısı doğal kayanın rengini 
ve yüzey dokusunu taklit etme konusundaki 
becerilerinden kaynaklanmıştır. Özgün Pul-
hamite örneklerine yapılan teknik analizler, 
zaman içinde değişiklik göstermekle birlikte 
Pulhamite’in genel olarak kum, Portland çi-
mentosu ve klinker karışımı içerdiğine işaret 
etmiştir3 (Hitching, 2005: 28).

BULGULAR 

Hasbahçe 

İç sarayda bulunan Hasbahçe padişahın kul-
lanımına özgü olan ancak belirli zamanlar-
da harem halkı tarafından da kullanılan özel 
bahçe alanıdır. II. Abdülhamid, Yıldız’a gel-
diğinde Hususi Daire’sini inşa ettirmeden 
önce Hünkâr Kasrı’nda ikamet ederek Has-
bahçe olarak da bilinen Selamlık bahçesini 
oluşturmuştur (Şekil 2). Kuzey-güney doğ-
rultusunda uzanan bahçede Arapça Hamid 
imzası şeklinde, 300 m uzunluğunda, 15-40 
m genişliğinde, 1,20 m derinliğindeki Hamid 
Havuzu, bahçeyi bir baştan bir başa dolaşarak 
Hasbahçe’nin eksenini oluşturmaktadır (Sır-
malı ve Altınoluk, 1985: 99). 

3  https://www.alpinegardensociety.net/plants/
leonardslee-gardens/

 https://londongardenstrust.org/features/pulham.htm
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Şekil 2. Alman Mavileri Haritalarında Hasbahçe’nin Planı4

Hasbahçe’nin kuzey ve güney ucu arasındaki 
kot farkından yararlanılarak havuzun kuzey-
batı yönüne yapay kayalardan kayalıklar şek-
linde bir şelale yapılmıştır (Şekil 2-3). Hamid 
Havuzu’nun üst kotunda bulunan yürüyüş 
yolunun kenarında da kayalıklar kullanıla-
rak bahçenin pitoresk görünümü desteklen-
miştir. Kayalıkların üzerinde, içerisine bir 
miktar toprak koymak için bırakılmış açık-

lıklarda bitki yetiştirilmiştir. Ayrıca Hamid 
Havuzu’nun kıyısı boyunca tekil halde, havu-
zun içinden sandalla yanaşılabilecek alanlar-
da ise küçük gruplar halinde kaya kullanımı 
söz konusudur. Bu kullanımda da bazı kaya-
ların üzerinde bitki yetiştirmek için açıklıklar 
bırakılmıştır (Şekil 2-3).

Şekil 3. Solda Hasbahçe İçinde, Hamid Havuzu Kenarındaki Kayalıklar. Sağda, Hamid Havuzu 
Etrafındaki Tekil ya da Gurup Şeklindeki Kayalar45 

4  http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php
5 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/

search/results?qu=Y%C4%B1ld%C4%B1z+Saray%C4%
B1+Bah%C3%A7eleri&te=&lm=IUNEKABDUL
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Bahçede Hamid Havuzu’nun kuzey bölümün-
de, havuzun genişlediği alanı sınırlandıran 
ve etrafındaki dolaşımı sağlayan yaklaşık 20 
m uzunluğunda geçit olarak tasarlanmış bir 
grotto yer almaktadır (Şekil 2, 4). Söz konusu 
grottonun yüzeyi farklı büyüklükteki yapay 
kayaların birleşiminden oluşmaktadır (Uğur-
yol, 2021: 102). Bu grottonun biraz ilerisinde 

ise kaskadlı uzun bir havuz bulunmaktadır. 
Bu havuz, belirli bakış noktalarından sanki 
sarayın içinden başlayıp Hamit Havuzu’na 
bağlanıyormuş hissi vermektedir. Havuzun 
içinde, orta kısımlarda yer alan farklı boyut-
lara sahip yapay kayalar havuz dolu oldu-
ğunda su içinde kendiliğinden bulunan doğal 
kaya etkisi bırakmaktadır (Şekil 2).

   

Şekil 4. Hamid Havuzu’nun Kenarında Bulunan Kaya Dokusu Verilerek Oluşturulmuş Grotto 6

Şale Köşkü Bahçesi6

Yıldız Parkı’nın kuzeyinde bulunan Şale 
Köşkü üç aşamada inşa edilmiştir. Şale 
Köşkü’nün ilk bölümünün kesin yapım tari-
hi ve mimarı bilinmemektedir. İkinci bölümü 
1889 yılında Sarkis Balyan tarafından inşa 
edilmiştir. Üçüncü bölüm ise 1898 yılında 
Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’a 

6 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/
search/results?qu=Y%C4%B1ld%C4%B1z+Saray%C4
%B1+Bah%C3%A7eleri&te=&lm=IUNEKABDUL 

ikinci gelişi onuruna Raimondo D’Aronco ta-
rafından tasarlanıp inşa edilmiştir (Gezgör ve 
İrez, 1993: 20).

Şale Köşkü’nün ön bahçesinin eğimli bir 
alana sahip olması doğal bahçe tasarımını 
destekleyen önemli bir özelliktir. Bahçedeki 
doğal eğimden faydalanılarak içerisinde ya-
pay kayalar ile oluşturulan kaskadlar ile ha-
reketlendirilmiş, yer yer daralan ve genişle-
yen dere şeklinde su öğeleri oluşturulmuştur. 
Havuzlardaki sular bazı yerlerde kanalların 
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altından geçerek ve bir sonraki su elamanıy-
la birleşerek devamlılık arz etmektedir (Şekil 
5-6). Şale Kasrı’nı dış bahçeye bağlayan ka-

pının etrafındaki kayalıklar ise bahçe ile giriş 
arasındaki kot farkının olduğu alanda bahçe 
kotu boyunca uzanmaktadır (Şekil 7).

Şekil 5. Alman Mavileri Haritalarında Şale Köşkü Bahçesinin Planı7

Şekil 6. Şale Köşkü Bahçesinde Kıvrımlı Dere Şeklinde Olan Su Öğesindeki Kayalıklar8 

7  http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.
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Şekil 7. Şale Köşkü’nü Dış Bahçeye Bağlayan Kapının Etrafındaki Kayalıklar

Dış Bahçe / Yıldız Parkı8

Dış bahçe sarayın en erken bahçe olarak bi-
çimlendirilmiş arazisidir. Yıldız Sarayı’nda 
ilk yapıların inşa edildiği bir dönemde bu 
alan, Beşiktaş sahilinde bulunan Çırağan 
Sarayı’nın dış bahçesi olarak kullanılmıştır 
(Evyapan, 1972: 29). Ancak bahçenin bu-
günkü durumu büyük ölçüde II. Abdülhamid 
dönemindeki düzenleme ve çalışmaların ürü-
nüdür (Evyapan, 1972: 49; Batur, 1994: 520). 
II. Abdülhamid bahçe faaliyetlerini yapar-
ken çevre arazileri satın alıp saray arazisine 
katarak bahçenin günümüzdeki sınırlarına 
ulaşmasını sağlamıştır (Nuri, 1998: 10). Gü-
nümüzde Yıldız Sarayı’nın dış bahçesi olan 
Yıldız Korusu, saraya ait 500.000 metreka-
relik arazinin en büyük kısmını kaplamakta-

8 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/
search/results?qu=Y%C4%B1ld%C4%B1z+Saray%C4
%B1+Bah%C3%A7eleri&te=&lm=IUNEKABDUL 

dır (Şekil 8). Sarayın Selamlık ve Şale Kasrı 
bahçelerinden kapılarla bağlantısı olan ko-
runun ana girişi Beşiktaş-Ortaköy sahil yolu 
üzerinde yer almaktadır. 

Park,9 Boğaz’a inen vadinin iki yamacına ya-
pılmıştır. Sarayın diğer bahçelerinde olduğu 
gibi İngiliz Doğal bahçe üslubuna ait düzen-
leme etkileri bu bahçede de görülmektedir. 
Arazinin formuna hiç dokunulmadan doğal 
eğiminde hazırlanmış yollar, aynı eğimde 
kıvrıla kıvrıla yapay kayalar arasından akan 
su öğeleri, gölet, bahçe köşkü, ağaç dalı şek-
linde korkuluk ve köprüler kullanılarak yapı-
lan karakteristik bahçe düzenlemelerinin ben-
zerlerine alanın bu kısmında da yer verilmiş-
tir. Hatta daha büyük ölçülerde kullanılmıştır.

9  http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php
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Şekil 8. Alman Mavileri Haritalarında Dış Bahçe Planı9

Dış bahçe Has Ağıllar’da, bahçenin kuze-
yinde üst kotlara denk gelen bir kısımda ka-
yalardan yapılmış şelale biçimli bir su öğesi 
bulunmaktadır. Bu yapıdan gelen sular, bah-
çenin alt kotunda bulunan gölete ulaşıncaya 
dek içerisinde yapay kayaların bulunduğu, 
arazinin doğal eğiminden yararlanarak kıvrıla 

kıvrıla uzanan ve birkaç kola ayrılan dere bi-
çiminde düzenlenen su öğesinden akmaktadır 
(Şekil 8-10). 
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Şekil 9. Dış Bahçede (Yıldız Parkı) Has Ağıllar Kısmında Bulunan Yapay Bir Dere Şeklindeki Su Öğesi 

Şekil 10. Has Ağıllar Kısmında Bulunan Yapay Bir Dere Şeklindeki Su Öğesi10

Ayrıca10 bahçe içinde yürüyüş yollarının ke-
narında kayalık şeklinde öğeler kullanılmıştır 

10 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/
search/results?qu=Y%C4%B1ld%C4%B1z+Saray%C4
%B1+Bah%C3%A7eleri&te=&lm=IUNEKABDUL

(Şekil 11). Bunların, Şale Kasrı’nın bahçesi 
ile girişi arasındaki kot farkının olduğu alan-
da istinat duvarı boyunca uzanan kayalıklara 
(Şekil 7) benzer bir tasarıma sahip olduğu an-
cak kullanıldıkları yer itibarıyla daha küçük 
ölçülerde oluşturuldukları anlaşılmaktadır. 
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Şekil 11. Has Ağıllar Kısmında Bulunan Kayalıklar

Dış bahçenin diğer kısımlarında ise korunmuş 
olarak günümüze ulaşan kayalardan yapılmış 
bir öğe bulunmamaktadır. Dış bahçenin ba-
kımsız kalması ve alanın park haline gelme-
sinden sonra dönem dönem gerçekleştirilen 
yenileme ve bakım çalışmaları sırasında bu-
radaki öğelerin kaldırılmış olduğu düşünül-
mektedir.1 Yıldız Albümlerinde yapılan ince-
lemelerde, Şale Kasrı ile dış bahçeyi ayıran 
duvarların yakınlarındaki yolun kenarlarında 
Has ağıllar kısmında bulunan kayalık şeklin-
de öğelerin benzerlerinin kullanıldığı anlaşıl-
maktadır (Şekil 12). 

Malzeme, Tasarım ve Bitki Kullanımı

Yıldız Sarayı bahçelerindeki kaya düzenleri 
incelendiğinde, bunların doğanın güzelliği-
ni taklit etmeye yönelik inşa edilen ve kaya 

1 Abdülhamit döneminden sonra, Sultan Vahdettin’in 
tahtan indirilmesinden Cumhuriyetin ilanına kadar saray 
bir süre boş kalmıştır. 1940’lı yılların başında dönemin 
İstanbul Valisi Lütfü Kırdar, Yıldız Korusu’nu sembolik 
bir bedelle satın alarak, belediyenin mülkü haline 
getirmiştir. 1950’li yıllara kadar Yıldız Sarayı ve parkları 
çok fazla ilgi görmemiştir. 1960’lar ve 1970’ler de ise 
koru en bakımsız zamanları yaşamıştır (Gülersoy, 1994: 
520: Gülersoy, 1984)

işi olarak adlandırılan bir çalışmanın ürünü 
oldukları anlaşılmaktadır. Bahçe tasarımında 
kullanılan kaya işleri bir gezinti yolu ya da 
merdiven kenarlarında, yapay bir göletin kı-
yısında tekil kaya veya gruplar halinde kaya-
lar (kayalıklar) şeklindedir. Bahçelerde kaya 
işleri ayrıca bir su elemanının parçası olarak 
inşa edilmiştir. Bu noktada kayalar, suyun 
hızlıca akacağı bir çağlayan şeklini almakta, 
eğimli bir bahçede kıvrımlı bir kanal boyunca 
kademelendirilen kayalıklardan bir kaskad ile 
su hareketlenmekte ya da içerisindeki kayalar 
ile irili ufaklı yükseltiler oluşturan durgun bir 
dere gibi doğal bir oluşummuş hissi yaratarak 
bahçe boyunca uzanmaktadır. Ayrıca, su ke-
narında bir grotto şeklini alarak bir etkinlik 
alanı yaratmaktadır. Bu özellikleri ile kaya-
lıklar, Yıldız Sarayı bahçelerinde romantik bir 
atmosferin ve pitoresk etkilerin istendiği alan-
larda kullanılan önemli bir öğelerdir. Esasen 
kaya işçiliğinin de amacı, doğal ölçülerde kaya 
grupları ve bunlara eşlik eden bitki örtüsüyle 
bir pitoresk doğal manzara oluşturmaktır. 
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Şekil 12. Dış Bahçede Gezinti Yolunun Kenarlarında Kullanılan Kaya İşleri2

Bahçelerde kullanılan kaya işleri görsel ola-
rak incelendiğinde bunların üretiminde yapay 
kayaların kullanıldığı izlenebilmektedir. Ya-
pay kaya oluşumu için ise iki yöntemin tercih 
edildiği anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki moloz 
taş ya da tuğlalar ile oluşturulan bir çekirde-
ğin doğal kaya dokusu oluşturacak nitelikte 
harç ve sıva ile kaplanmasıdır (Şekil 13). Diğer 
yöntemde gerçek kayalar ve taşlar, yapılmak 
istenen bahçe elemanına uygun düzende yer-
leştirildikten sonra yüzeyleri yine harç ve sıva 
ile kaplanmıştır. Böylece kullanılan her iki yön-
tem ile kaya işlerinde daha düzgün ve estetik 
bir yüzey görüntüsü elde edilmiş, birden fazla 
kayanın ustalıkla birleştirilmesi ile daha büyük 
kütleler de oluşturulmuştur (Şekil 14). Kullanı-
lan harç ve sıvaların bağlayıcı olarak Avrupa’da 
bulunan benzer öğelerdeki gibi erken çimento 
örneklerini içermesi muhtemeldir1.

1  BOA, Y.PRK.SRN, Dosya: 2, Gömlek: 63. numaralı 
belgede Yıldız Sarayı Şale Kasrı bahçesine inşa olunan 

Yıldız Sarayı bahçelerinde çok geniş bir arazi 
kullanımı olmasına rağmen çok büyük boyut-
larda kaya işlerinin kullanımı tercih edilme-
miştir. Avrupa’daki benzer dönem bahçele-
rinde ise geniş uçurumlar, sivri çıkıntılar, dar 
vadiler ya da devasa çağlayanlar şeklinde ka-
yalıklara yer verilmiştir. 

II. Abdülhamid botanik ilmine olan merakı sa-
yesinde, 33 yıl süren saltanatı süresince Yıldız 
Sarayı bahçelerinin bitki çeşitliliğini önemli 
seviyelere ulaştırmıştır. Bu konuda yapılan 
araştırmalar ve saray bahçelerinde bulunan 
bitki türlerinin listelerini gösteren arşiv belge-
leri değerlendirildiğinde, bu sahada dünyanın 
birçok yerinden getirilen bitkilerin bulunduğu, 
ayrıca İstanbul’daki bitki çeşitliliğinin de bah-
çelerde izlenebildiği anlaşılmaktadır (Çakılcı 
ve Berberoğlu, 2017: 182-187). 

havuzlar için Çapa marka çimento, Kırtop çimentosu, 
İngiliz Hevlek çimentosu kullanıldığının bilgisi 
bulunmaktadır. 
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Şekil 13: Yıldız Sarayı Şehzade Köşkleri Bahçesi’nde Tuğla, Moloz Taşlar veya Metal Bir Tel Kullanılarak 
Yapılan Yapay Kaya Örnekleri

Şekil 14, Şale Kasrı Bahçesinde Gerçek Kayalar Kullanılarak Yapılmış ve Daha Dekoratif Bir Görünüm 
İçin Tüm Yüzey Kaya Dokusu Verilmiş Bir Harç ile Kaplanmış Kaya Örnekleri 

Çakılcı ve Berberoğlu (2017: 178-202), “II. 
Abdülhamid’in Egzotik Bitki Merakı: Hindis-
tan ve Endonezya’dan Temin Edilen Türler” 
adlı çalışmada, Sultan II. Abdülhamid döne-
minde Hindistan ve Endonezya’dan İstanbul’a 
getirtilen bitki türlerini incelemiş, padişahın 

egzotik bitki merakı üzerine değerlendirmeler 
yapmıştır. Temin edilen türleri kullanım alan-
larına göre peyzaj amaçlı getirilen bitkiler, 
çiçeği güzel olan ağaçlar ve çalılar, tıbbi yön-
den fayda sağlayan bitkiler, kerestesi değerli 
olanlar ve meyvesi yenilebilen türler olarak sı-
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nıflayan yazarlar, türlerin temininde çiçek ve 
yaprak yapısının önemli olduğunu (çiçeklerin 
renk durumları, boyutları, yaprakların iri veya 
küçük olmaları vb.) belirtmektedir. Yazarlar 
ayrıca getirtilen bitkilerin tam olarak bahçele-
rin hangi bölümlerine ekildiği hakkında bilgi 
elde edemediklerini, bunların büyük kısmının 
limonluklar ve seralara ekildiğini düşündükle-
rini ve çoğunun günümüze ulaşamadığını ifa-
de etmişlerdir (Çakılcı ve Berberoğlu, 2017: 
182-187). Keza Seçen ve Yıldırım (2012: 63-
93) da “Sultan II. Abdülhamid Döneminde 
Saray Bahçeleri ve Seralarındaki Bitki Çeşit-
liliği ile Yurt Dışından Getirilen Bitki Türle-
ri” başlıklı çalışmada, II. Abdülhamid’in yurt 
dışından birçok bitki türünü getirdiğini aktar-
maktadır. Söz konusu çalışmada getirilen bit-
kilerin birçoğunun yüksek boylu bitkiler olup 

bahçe içerisinde kullanıldığını, alçak türlerin 
ise İstanbul iklimine uygun olmadıkları için 
sera, limonluk gibi ısıtma olanaklarına sahip 
yapıların içerisinde kullanıldığını iletmiştir.

Yapılan alan incelemesi ve eski fotoğrafların 
değerlendirilmesi sonucu Yıldız Sarayı bah-
çelerinde özellikle dağ bitkilerini yetiştirmek 
için tasarlanmış bir kaya bahçesinin yer al-
madığı anlaşılmaktadır. Ancak bahçe tasarı-
mında kullanılan kayalıkların üzerinde oluş-
turulan girinti ve ceplerde eğrelti otu, yosun 
ve çalılıklar dışında farklı türde bitkilerin de 
kullanılmış olduğu görülmektedir. Dolayısıy-
la, saray bahçesindeki kaya işlerinin dekoratif 
öğeler olarak kullanılmalarının yanı sıra bitki 
dikimi için bir alan olarak da kullanıldığı an-
laşılmaktadır (Şekil 15, 16).  

Şekil 15. Solda Hasbahçe İçindeki, Sağda Şale Kasrı’nın Bahçesindeki Kaya İşleri ve Bunlarla Beraber 
Bitki Kullanımı14
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Şekil 16. Şale Kasrı Bahçesinde Saatli Köşk Önündeki Bir Su Öğesi ve Kenarında Oluşturulmuş 
Kayalıkların Üzerinde Bulunan Ceplerde Yetiştirilen Bitkiler15 

SONUÇ23

Doğu bahçelerinde kaya kullanımı sembolik 
bir anlama sahiptir ve binlerce yıllık geçmişe 
dayanmaktadır. Batı bahçelerindeki kaya kul-
lanımı ise doğal güzelliğin yeni keşfini ifade 
etmek için çoğunlukla bir tür yapay süsleme 
olarak kabul edilmiş ve doğu üslubundan et-
kilenerek gelişmiştir (Wuzhong, 2005: 91-
95). Batı bahçelerinde kaya kullanımını iki 
türe ayırmak mümkündür. Bunlar doğal ka-
yaları taklit etmeye yönelik olanlar ve kaya 
bitkileri için bir yuva olarak tasarlananlar-
dır. Doğal kayaları taklit eden kaya işlerinin 
amacı, bunlara eşlik eden basit bitki türleri ile 
bitki örtüsünden büyük ölçüde yoksun olan 

2 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/
search/results?qu=Y%C4%B1ld%C4%B1z+Saray%C4
%B1+Bah%C3%A7eleri&te=&lm=IUNEKABDUL

3 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/
search/results?qu=Y%C4%B1ld%C4%B1z+Saray%C4
%B1+Bah%C3%A7eleri&te=&lm=IUNEKABDUL

bir sahnede veya bir sahnenin bölümlerinde 
doğal pitoresk bir etki üretmektir. Kaya bah-
çeleri ise dağ bitkilerinin doğal yaşam koşul-
ları taklit edilerek bu bitkileri yetiştirmek için 
geliştirilmişlerdir. Zamanla her iki tasarım da 
sanatsal olarak gelişim göstermiş ve birbirle-
rini etkilemiştir (King, 2008: 3; Elliot, 2011: 
9,10).

İngiliz doğal bahçe tasarımının hâkim oldu-
ğu Yıldız Sarayı bahçelerinde kaya, kayalık, 
kaskad ve grotto gibi çeşitli türde ve boyut-
larda mimari elemanların inşasında kaya iş-
leri sıkça kullanılmıştır. Eski fotoğrafların in-
celenmesi sonucu Yıldız Sarayı bahçelerinde 
kullanılan kaya işlerinden Hasbahçe ve Şale 
Köşkü bahçesinde olan örneklerin bitkiler ile 
yoğun bir şekilde kullanıldığı, Yıldız Koru-
sundaki kaya işlerinin ise yalın bırakılarak 
doğal bir görünüm hedeflendiği anlaşılmak-
tadır. Bu noktada yapı çevresinde daha gös-
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terişli alanların tercih edildiği, Hasbahçe ve 
Şale Köşkü bahçesinde bulunan sera ve li-
monlukların kaya işleri üzerinde bitki yetişti-
rilmesini desteklediği düşünülmektedir. Koru 
ise pitoresk bir görüntü ile İngiliz doğal bah-
çe anlayışındaki gibi romantik bir atmosfer 
yaratmak amacıyla kullanılmıştır.

Tasarım özellikleri değerlendirildiğinde özel-
likle Avrupalı bahçıvanların katkıları sonucu 
Yıldız Sarayı bahçelerindeki kaya işlerinin 
batı bahçeleri ile benzerlikler gösterdiği an-
laşılmaktadır. Yıldız Sarayı’nın son Osman-
lı Sarayı olması ve II. Abdülhamid’in bahçe 
işlerine karşı özel ilgisi sonucu bahçeler-
de kullanılan kaya işlerinin oldukça özenli 
ve maliyetli bir çalışmanın ürünü oldukları 
Avrupa’da oluşturulan örnekler kadar nitelik-
li oldukları görülmektedir. Boyut olarak in-
celendiğinde ise, bahçe içerisinde geniş yer 
kaplamasına karşın Avrupa’daki gibi derin 
uçurumlar, geniş vadiler şeklinde tasarlan-
madığı, bahçe içinde daha ölçülü boyutlarda, 
çok fazla ön plana çıkmayacak şekilde, geniş 
bir perspektifte rahat algılanacak ve görsel bir 
süreklilik sağlayacak şekilde oluşturuldukları 
görülmektedir.

Yapay kayalar 20. yüzyılın beton gelişimini 
etkileyecek olan erken dönem çimentoları-
nın ve döküm tekniklerinin kullanımındaki 
önemli teknolojik gelişmeleri yansıtmaktadır 
(Hellesbois, 2009: 100). Osmanlı mimari-
sinde harçlarda bağlayıcı olarak çimentonun 

kullanıldığı yerlerden biri olan Yıldız Sarayı 
Bahçeleri, çimentolu harçların demir ile bir-
likte kullanılmasıyla üretilen bahçe öğeleri-
nin en erken örneklerini de içinde barındır-
maktadır. 

Yıldız Sarayı bahçeleri büyük ölçüde II. 
Abdülhamid döneminde tasarlanmıştır. İh-
tiyaçlar doğrultusunda eklenen yapılar ve 
bahçedeki düzenlemeler esnasında bazı kaya 
işlerinin kaldırıldığı ya da değiştirildiği an-
laşılmaktadır. II. Abdülhamid’in tahtan in-
dirilmesi sonrası bahçe ile eskisi kadar ilgi-
lenilmemesi, Cumhuriyet döneminde farklı 
kurumlar tarafından kullanılan Yıldız Sarayı 
bahçelerinin bir dönem bakımsız kalması ve 
dış bahçe olan korunun park olarak düzenlen-
mesi sırası ve sonrasında bahçe elemanlarına 
yapılan müdahaleler sonucu mevcut kaya iş-
lerinin bir kısmı ya tahrip olmuş ya da orta-
dan kaldırılmıştır. Ayrıca saray bahçelerinin 
bakımsız kalması, zamanında bitki devamlı-
lığı sağlayan sera ve limonlukların çoğunun 
işlevini kaybetmesi sonucu, saray içinde yeti-
şen birçok bitki türü gibi kayalıklar üzerinde 
yetişenler de günümüze ulaşamamıştır.

ÖNERİLER 

Kaya çalışmaları bahçeciliğin önemli bir 
dalıdır. Tarihsel süreci içinde binlerce yıllık 
deneyim, doğal kayaların formunu, renkle-
rini, dokularını, stratigrafisini ve litolojisini 
ustaca taklit etme yeteneğine sahip eğitimli 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:592 K:722
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

96

zanaatkârların çalışmaları, malzeme ve tasa-
rıma yönelik yenilikler, kültürlerarası etki-
leşim ile kaya işleri en iyi ifade gücüne ve 
sanatsal özelliklere sahip bahçe öğeleri haline 
gelmişlerdir. Bu nitelikli öğelerin korunması 
ve onarımı için tasarımlarının, malzemeleri-
nin, renklerinin, dokularının ve yapım yön-
temlerinin detaylı olarak anlaşılmasına ihti-
yaç duyulmaktadır. Bu nedenle kaya işlerinin 
korunması ve onarımı öncesinde detaylı arşiv 
araştırması yapılarak inşalarında kullanılan 
malzemeler ve bunların üreticileri hakkında 
bilgilere ulaşılması, laboratuvar çalışmasıyla 
özellikle harçların karakterizasyonunun yapı-
larak malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve 
böylelikle özgün olanlara benzer ve uyumlu 
onarım harçlarının hazırlanması önem arz et-
mektedir. Bununla birlikte, söz konusu yapay 
kayaların harçlarının karakterizasyonu son-
rasında belirlenen özelliklere uygun onarım/
restorasyon harçlarının öncelikle laboratuvar-
da tasarlanması, ardından gerçekleştirilecek 
saha uygulamalarının başarısını arttıracaktır. 

Günümüze kadar gelen süre içinde bazı kaya 
işleri korunamamıştır. Günümüze ulaşanlarda 
ise hatalı onarımlar ya da bakımsızlık sonucu 
ileri bozulmalar söz konusudur. Bu sebeple 
kayaların özgün formunun korunma durumu, 
çeşitli etmenler ile harç ve sıvanın bozulması, 
erozyonu göz önüne alınarak orijinal yüzeyin 
karakteri, etkilendikleri olumsuz koşullar, 
bakım ve koruma gereksinimleri, müdahale 

görüp görmediklerinin değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Aksi takdirde yanlış tasarlanmış 
onarımlar, temizlik, tamamlama ve yenileme-
ler geri dönüşü olmayan hasarlara, kayıplara 
ve değişimlere neden olmaktadırlar. Yapılan 
bu araştırmada yapay kayaların biçim ve mal-
zeme özelliklerinin, yapım tekniğinin, bozul-
ma durumlarının ayrıntılı olarak ortaya koyu-
lacağı, konservasyon-restorasyon projesinin 
hazırlanacağı çalışmaların gerektiğini göster-
miştir. Yapılan çalışmalar benzer yapım tek-
niği ve malzeme kullanılarak üretilen yapay 
kayaların belgelenmesi ve korunması üzerine 
örnek oluşturacak ulusal ve uluslararası lite-
ratüre önemli katkı sağlayacaktır.

Her ne kadar bu çalışma kapsamında ele alı-
nan Yıldız Sarayı bahçelerindeki kaya işle-
ri ve bu elemanlar üzerinde yetiştirilen bazı 
bitkiler günümüze ulaşamamış olsa da kay-
bolan bitki türleri ve mimari elemanlar için 
görsel ve yazılı arşiv belgeleri önemli başvu-
ru kaynağı olduğu görülmüştür. Şimdiye ka-
dar Yıldız Sarayı özelinde yapılan çalışmalar, 
bahçelerde yetiştirilen ağaç türleri ile sera ve 
limonluklarda yetiştirilen bitkileri kapsamak-
tadır. Kayalıklar üzerinde ne tür bitkilerin ye-
tiştirildiği bu bitkilerin günümüze ulaşıp ulaş-
madığı çalışılmamış bir konudur. Bu nedenle 
alan incelemesi yapılarak eski fotoğraflarda 
görünen, ya da literatürde ulaşılan bitkilerin 
günümüzde olup olmadığı, günümüzde kaya-
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ların bitkiler ile olan ilişkisi değerlendirilme-
si gerekmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The use of rocks in gardens dates back thousands of years in the Far East. The 
strangely shaped natural rocks, elaborate prepared piles of rocks in Chinese gardens contain the 
beauty of mountains, waters, forests, and they have a deep symbolic meaning and a supreme art. 
In Japan, there are shallow gardens whose grounds are covered with sand, gravel, rocks and 
sometimes grass. In these applications called Zen garden, each of the items used in the gardens 
has a separate mission. The natural state of the stones were rarely used in the western gardens. 
With the beginning of the Romantic Movement in the 18th century, the natural state of the stone 
began to have spiritual or cultural significance, and the appreciation of the structural beauty of 
the stone emerged. From the mid to late 18th century, artificially constructed rock arrangements 
known as rockwork became a recognized garden feature. In addition to being a feature in the 
gardens on its own, the rocks have created natural scenes by directing many water elements in 
the form of streams, waterfalls and cascades. Apart from this, in parallel with scientific devel-
opments in the 17th century, naturalists built rock gardens to grow “Alpine plants”. Rock gar-
dens, which are compositions of rocks and plants, have evolved through attempts to cultivate 
mountain plants by imitating the conditions of their natural habitats. As the aesthetic features of 
these gardens improved, their value and importance increased. By the 19th century, artificially 
mounted rock arrangements known as rockwork had become a recognized garden feature. 
However, due to the growing attractiveness and beauty of exotic plants at that time, the rocks 
evolved to include exotic plants. The 20th century was a time when various artificial landscapes 
became popular in gardens in Europe. A relationship has begun to be formed in rock gardens 
between natural or artificial rocks, which were used to grow special plant species in a part of 
the garden, and swamps, ponds, waterfalls, bushes, caves, and temples. Rockwork prepared as 
imitations of nature should always consist of large blocks of rock of the same type, and should 
often be placed in imitation of a natural stratification, bringing together rocks of the same type 
and color. Those with only a home for plants can be designed on a small scale without using 
large blocks of rock and adopting some form of stratification. Using a single type of rock in the 
design creates an effect that matches that of nature. Different types of stones can also be used 
in case of small-scale applications, especially if they are well covered with plants. Rocks ob-
tained from quarries were used while rockworks were being applied to imitate nature or to grow 
plants on them. However, making large-scale rock works with the use of natural rocks has 
caused troublesome and high costs. Therefore, the rocks to be used in the garden were gener-
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ally obtained from nearby quarries but the costs have increased considerably when it was neces-
sary to bring or import the rocks from farther places. It was also difficult to move the natural 
rock because it was heavy, and while the gardens were being arranged, a rail carrier system was 
required to move the rocks and a crane had to be used to lift it. In addition, when large-scale 
designs were desired to be made in gardens, it was difficult to supply large-sized rocks as well 
as to transport and place them. Facing all these difficulties, garden designers, builders, and 
landscape architects have used artificial rock as an alternative. In the 19th century, important 
companies were active in both the material and design of artificial rockwork. From the 1830s 
to the 1940s, one of the most successful creators and suppliers of artificial rock works was the 
firm of James Pulham. Using their own invention, a proprietary cement called Pulhamite, they 
have designed and built rock gardens, rockworks and caves in parks and gardens across Eng-
land. With the influence of the Westernization Period, rocks were also included in the Ottoman 
gardens, which were created by using garden patterns similar to the ones in Europe. The gar-
dens of Yıldız Palace, the last Ottoman palace, are important examples in this respect. In the 
gardens of Yıldız Palace, which completed its development during the reign of Abdülhamid II 
(1876-1909), there are decorations made in the form of “rockwork” such as rocks, rockeries, 
grottos and cascades. Abdülhamid II, who resided in Yıldız Palace during his 33-years reign, 
was personally involved in the arrangement of the gardens of Yıldız Palace due to his interest 
in gardening. Abdülhamid’s works brought the gardens of Yıldız Palace to a level that could 
compete with the important gardens of his time in terms of their layout, garden elements, and 
plant and animal diversity. The rockworks in the gardens are as qualified as those produced in 
Europe with their layout, design, other garden elements, and plant varieties with which they are 
associated. Aim: The gardens of Yıldız Palace, the last Ottoman palace, are important examples 
with elements made using artificial rock. Examining the designs, material properties and con-
struction techniques of such garden items is important in terms of their conservation. In this 
context, Hasbahçe, garden of Sale Pavilion and Yıldız Park were chosen as the study area in 
Yıldız Palace. Method: Within the scope of the study, the rockwork arrangement in the gardens 
were visually examined, the old photographs in the Yıldız Albums were evaluated, the relevant 
archival documents and literature were reviewed. Findings: Hasbahçe, located in the inner 
palace, is a private garden area for the sultan’s use. In the garden extending in the north-south 
direction, the Hamid Pool, 300 m long, 15-40 m wide, and 1.20 m deep, forms the axis of Has-
bahçe by circling the garden from one end to the other. Taking advantage of the elevation dif-
ference between the north and south ends of Hasbahçe, a waterfall was built from artificial 
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rocks in the northwest of the Hamid Pool, which is an artificial pond located in the center of the 
garden. The picturesque view of the garden was supported by using rockwork on the side of the 
walking path at the upper level of the Hamid Pool. In addition, openings were left on the rocks 
to grow plants. Next to the Hamid Pool, there is also a grotto designed as a 20 m long passage 
made of artificial rocks. A little ahead of this element there is a long pool, starting from Has-
bahçe and reaching the Hamid Pool. The rocks of different sizes in this pool leave the effect of 
natural rock pieces standing in the water when the pool is full. In the garden, the rockies are on 
the edge of a promenade or on the shore of the Hamid Pool, singly or in small groups. In this 
use, openings were left on some rocks to grow plants. The Şale Pavilion located in the north of 
Yıldız Grove has a sloping area in its front garden which is an important feature that supports 
the natural garden design. Taking advantage of the natural slope of the garden, water elements 
in the form of a creek that narrows and expands from place to place are set in motion with cas-
cades created with artificial rocks. Around the gate connecting the Şale Pavilion to the outer 
garden in the area where there is a level difference between the garden and the entrance, there 
are rockies extending along the level. Yıldız Grove, which is the outer garden of Yıldız Palace, 
covers the largest part of the 500,000 square meters of land belonging to the palace. In the 
outer garden, there are items in the form of rockwork preserved only in the Has Ağıllar section 
today. There is a waterfall-shaped water element made of rocks in the north of the garden. The 
water coming from this structure flow from the water element arranged in the form of a creek 
extending by taking advantage of the natural slope of the land, in which there are artificial rocks 
until it reaches the pond at the lower level of the garden. Conclusion: The rocks, which are a 
part of the garden layout in Yıldız Palace, were used both to create a romantic atmosphere as in 
the English natural garden concept, and to cultivate simple plants and special species. In the 
examinations made on the rocky elements used in the gardens chosen as the subject of the study, 
it is seen that two methods are preferred in the production of artificial rocks. The first of these 
is the covering of a core formed with rubble stone or bricks with mortar and plaster that will 
create a natural rock texture. In the other method, real rocks and stones are placed in a suitable 
order for the garden element to be made, and their surfaces are again covered with mortar and 
plaster. Considering the dimensions of the rock layouts used in the gardens, it is seen that al-
though the Yıldız Palace gardens have a very large land use, the use of rockworks in large sizes 
is not preferred. It is also observed that some of the rockworks in the gardens could not be pre-
served due to neglect, material deterioration and new garden arrangements, and a part of the 
survivors have conservation problems.


