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II. Abdülhamid Döneminde 

Topkapı Sarayı Karakolhaneleri: 

Bilinenler ve Bilinmeyenler

Nilay Özlü
Boğaziçi Üniversitesi

Bu makalede, Topkapı Sarayı’nın 19. ve erken 20. yüzyıl dö-
nemini ele aldığım doktora çalışmalarım esnasında karşıma çıkan 
bir seri belge ve fotoğraf sayesinde izini sürdüğüm ve haklarında pek 
az şey bilinen bir takım karakol yapılarının tarihine ışık tutmaya ça-
lışacağım. Topkapı Sarayı’nın 1808-1924 yılları arasında geçirmiş 
olduğu mimari, sembolik ve işlevsel dönüşümleri araştırdığım dok-
tora tezim, bu görece yakın tarihte saray hakkında bilinmeyenlerin 
bilinenlerden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Sur-i Sultani içe-
risinde yer alan, bir kısmı günümüze kadar gelen, ancak bir kısmı 
hemen hiç bir iz bırakmadan ortadan kaybolan karakollar da bu dö-
nemin mimari ve ideolojik dönüşümlerine ışık tutan yapılar arasında. 
Pek çoğu günümüze kadar gelemeyen bu son derece çarpıcı yapıları 
dönem fotoğrafları, haritalar ve arşiv belgeleri ışığında değerlendi-
rerek, hem yapıların tarihine, hem de Topkapı Sarayı’nın az bilinen 
ve en az çalışılmış olan bir dönemine dair tarihi ve yapısal bilgiler 
ortaya koymayı amaçlıyorum.
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Klasik dönem Osmanlı başkentinde iç güvenlik askeri teşki-
latın bir uzantısı olarak organize edilmiş,1 asayişten başta Yeniçeri 
teşkilatı sorumlu olup, bostancı, cebeci, topçu gibi askeri ocaklar ve 
kaptan-ı derya ve kazaskerler de emniyet teşkilatında önemli görev-
ler üstlenmekteydi.2 1793 yılında III. Selim tarafından kurulan Ni-
zam-ı Cedid Ocağı, Bostancı Ocağına bağlı Bostancı Tüfenkçisi adı 
altında kuruldu.3 II. Mahmud tarafından 1826 yılında Yeniçeri örgü-
tünün lağvedilmesinden sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muham-
mediye isimli ordu polis hizmetlerini görmek üzere iç güvenlikten de 
sorumlu tutulmuş, başta Boğaziçi ve Adalar olmak üzere İstanbul’un 
sahil güvenliğinden ve hasbahçelerden sorumlu bostancıbaşılık ise 
bu minvalde yeniden teşkilatlandırılmıştır.4 Ancak Tanzimat’ın ila-
nından sonra dahi Osmanlı emniyet teşkilatı tam olarak örgütlene-
memiş, 1845 yılına kadar karışık bir geçiş dönemi süregelmiştir. An-
cak bu tarihten sonra iç güvenlik askeri bir mesele olmaktan çıkarılıp, 
ayrı bir şekilde teşkilatlandırılmıştır.5  10 Nisan 1845 (12 RA 1261) 
tarihinde ise İstanbul’da Zaptiye Müşirliği adı altında ilk polis teş-
kilatı kurulmuş ve Polis Nizamnamesi’nde görevleri tanımlanmıştır.6 

II. Abdülhamid döneminde devlet teşkilatındaki ve asayiş 
birimlerindeki yapısal değişiklikler devam etmiş, 1879 yılında ise 
Zaptiye Müşüriyeti’nin kaldırılması ile tevhid-i zabıta dönemi sona 
ermiş, polis ve jandarma birimleri ayrılarak Zaptiye Nezareti kurul-
muştur. İstanbul içerisindeki güvenliği sağlamakla görevli olan Asa-
kir-i Zaptiye Teşkilatı ise 1881 yılında  kaldırılarak Polis Teşkilatı 
resmen kurulmuştur. Başkent, İstanbul, Üsküdar, Beyoğlu ve Beşik-
taş polis müdürlükleri olmak üzere dört idari bölüme ayrılmıştır.7 

1 Ali Sönmez, Zaptiye Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi, Ankara 2005, 6.

2 Osmanlı poliş teşkilatı konusunda vermiş olduğu değerli bilgiler ve önermiş 

olduğu kaynaklardan ötürü meslektaşım ve dostum Süheyla Nil Mustafa’ya 

teşekkürü borç bilirim. Mehmet Salkımlı ve Yılmaz Örsel, Osmanlı Devleti 

Emniyet-i Umumiye 10 Nisan 1845: Türkiye Cumhuriyeti Polis Tarihi, 9.

3 Ali Sönmez, Zaptiye Teşkilatı, 10.

4 Abdülkadir Özcan, “Bostancı”, TDV  İslam Ansiklopedisi, c.6, s.309.

5 Ali Sönmez, Zaptiye Teşkilatı, 14.

6 Salkımlı ve Örsel, Osmanlı Devleti Emniyet-i Umumiye 10 Nisan 1845, 5.

7 A.g.e., 10 – 13.



769

I I .  A B D Ü L H A M D  D Ö N E M N D E  T O P K A P I  S A R A Y I 
K A R A K O L H A N E L E R :  B L N E N L E R  V E  B L N M E Y E N L E R

İkinci Meşrutiyet’in ilanı ve özellikle 31 Mart Vakası’ndan sonra, 

1909 yılında Zaptiye Nezareti kaldırılmış ve emniyet teşkilatı Dahi-

liye Nezareti’ne (İçişleri Bakanlığı) bağlı bir kurum olan Emniyet-i 

Umumiye Müdürlüğü ve İstanbul ili için ayrıca Polis Müdüriyeti 

kurulmuştur. Bu makalede ele alınan karakollar II. Abdülhamid dö-

neminde, polis teşkilatının yeninden yapılandığı bir dönemde, 1881-

1909 yılları arasında Topkapı Sarayı içerisinde inşa edilen, yeniden 

yapılandırılan veya ihya edilen yapılar olacaktır.

II. Abdülhamid albümleri, fotoğrafların aşağı yukarı çekildiği 

tarihin belli olması ve hem Osmanlıca hem de Fransızca olarak fo-

toğrafın çekildiği yere dair bilgi vermesi nedeniyle özellikle 19. yüz-

yıl çalışan araştırmacılar için vazgeçilmezdir. Bu albümlerde yer alan 

ve Topkapı Sarayı ve çevresini gösteren fotoğraflar akademik araştır-

malarımda sıklıkla başvurduğum bir görsel kaynak olarak öne çık-

maktadır. Albümleri incelerken karşıma çıkan üç adet karakol resmi, 

özellikle ilgimi çekmekteydi. Bu fotoğrafların ikisi aynı yapıyı farklı 

açılardan gösterirken, diğeri farklı bir yapıya aitti. Her iki yapının da 

Topkapı Sarayı’nda çekildiği ve karakolhane olarak hizmet verdiği 

ifade edilmekteydi. Ancak resimler de yer alan bu yapılar günümüz-

de Topkapı Sarayı içerisinde bulunmamaktadır. 

Fotoğraflardan en dikkat çekici olanı, iki katlı ve kuleli bir ya-

pıya işaret etmektedir. Bu fotoğrafın üstünde Fransızca olarak “Corps 
de guarde du Kiosque de Bagdad au Palais de Top Kapousu” yazmakta, 

fotoğrafın altında ise Osmanlıca olarak “Topkapı Saray-ı Hümayu-

nunda Bağdad Kasr-ı Hümayunu pişgahında Karakolhane-i Hüma-

yun” ifadesi görülmektedir. Ancak, bu karakolun tam olarak nerede 

olduğunu tespit edebilmiş değildim. Başbakanlık Osmanlı Arşivle-

rinde karşıma çıkan bir belge bu karakol hakkında daha detaylı bil-

giler ortaya koymakla beraber, aynı zamanda konuya yeniden ve çok 

daha dikkatli bir şekilde eğilmeme neden oldu. 

Bahsi geçen bu belgenin özetinde “Topkapı Sarayı’nda Bağ-

dad Kasrı civarında yapılacak taamhanenin planı” yazmaktaydı. İki 

gömlekten oluşan belgenin birinci sayfasında daha önce II. Abdül-

hamid albümlerinde görmüş olduğum  ve yukarıda bahsi geçen kara-

kolun detaylı bir cephe çizimi ve yapının planı yer almaktadır. İkinci 
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gömlek ise aynı planı daha detaylı olarak ihtiva etmekte, aynı zaman-
da plan üzerinde mekan isimlerini ve yapının saray içindeki tam ye-
rini de gö stermekteydi. Belgenin altında ise şu ibare göze çarpmak-
tadır: “Topkapı Saray-ı Hümayunu’nda Bağdad Kasr-ı Hümayunu 
civarında inşası mutasavver taamhane ve debboy ve cebehanelik Sa-
ray-ı Hümayun-ı mezkur muhafız dolabı üzerine tadil olunan resm-i 
müstehiddir.” Tarih olarak ise 15 Eylül 1321 /  28 Receb 1323, yani 
23 Eylül 1905 tarihi görülmekteydi. Planda “Karakolhane-i Hüma-
yun” olarak tanımlanmış olan bu son derece enteresan binanın he-
men solunda yer alan yapı ise “Bağdad Kasr-ı Hümayunu” olarak 
işaretlenmişti.

Dönem fotoğraflarını, haritalarını ve kaynaklarını yapıya dair 
biz iz bulmak umuduyla taradığımda karşıma enteresan bilgiler çıktı. 
1910 ve 1911 yıllarında İstanbul’a gelen ve Topkapı Sarayı’nda da 
araştırmalar yürüten Cornelius Gurlitt8 tarafından hazırlanan Top-
kapı Sarayı haritasında Bağdat Köşkü yanında benzer plana sahip 

8 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (bundan sonra BOA), BEO.3741.280509 (17 

Nisan 1326 / 30.4.1910); Topkapı Sarayı Müzesi Arşivleri (bundan sonra 

TSMA), E.379.819 (1329 Ca 2/ 1.6.1911) 

Figür 1. Bağdat Kasrı Karakolhanesi (II. Abdülhamid Albümleri, 
Library of Congress).
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bir yapı gösterilmiş, lakin yapının ismi veya işlevi hakkında malu-
mat verilmemiştir. Yine 1911 yılında, vakanüvis Abdurrahman Şeref 
Bey tarafından  Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nda yayım-
lanan Topkapı Sarayı  haritası yakından incelendiğinde ise, Bağdat 

Figür 2. Bağdat Kasrı Karakolhanesi ek yapılarını gösteren plan  ve 
cephe çizimi (BOA.PLK.p.481, 15 Eylül 1321).

Figür 3. Topkapı Sarayı Abdurrahman Şeref Bey Haritası (TOEM, 
no.6, h.1326, 1911).
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Köşkü’nün hemen altında küçük punto ile “karakolhane” yazısı oku-
nabilmektedir.9 

Sebah ve Joaillier tarafından 1880’li yıllarda çekilen İstanbul 
panoramalarında ise Sarayburnu dikkatli incelendiğinde hemen Bağ-
dat Köşkü’nün önünde yer alan bu yapı seçilebilmektedir. Dolayısıy-
la eldeki görsel verilerin ve arşiv belgelerinin ışığında bu karakolun 
yerini tespit edebiliyoruz. Bağdat Kasrı Karakolhanesi, günümüzde 
Topkapı Sarayı’nın dördüncü avlusunda Aslanlı Bahçe olarak bilinen 
asma bahçenin kuzey köşesinde, istinat duvarına bitişik konumda 
ve Bağdat Köşkü’nün tonozlu altyapısı ile aynı kotta inşa edilmiş-
tir. Yapının hemen önünde ise günümüze kadar gelebilen ve bahçeyi 
boylamasına bölen mermer havuz yer almaktadır. 

Osmanlı Arşivi’ nde ortaya çıkan çizimlerden, yapının iki yan-
da birer oda ve geri çekilerek girişi tanımlayan bir orta holden mü-
teşekkil, simetrik bir plana sahip olduğunu öğreniyoruz. Sağ cenahta 
yer alan kare planlı kule ise aynı zamanda merdiven boşluğu olup, 
yapıdan bir kat daha yükselerek hem gözetleme işlevini yüklenmekte, 
hem de yapının görünürlüğünü temin etmekteydi. İki katlı karakol, 
sivri kemerli pencereleri, yapının askeri karakterini perçinleyen kale 
tipolojisine referans veren dendan detayları ve oryantalist morfolojisi 
ile Hamid dönemi mimari özelliklerini yansıtmaktadır. İki kat bo-
yunca yükselen ve üç adet almaşık düzende sivri kemerle tanımlanan 
ve her iki yanında nöbetçi kulübeleri bulunan giriş aksının üstünde 
II. Abdülhamid döneminin icatlarından ve alamet-i farikalarından 
olan arma-i Osmani görülmektedir.10 II. Abdülhamid albümlerinde 
yer alan ve İstanbul’un farklı noktalarında yer alan karakollara ait 
diğer resimler ise bu dönemde yapılan karakollarda ortak bir mimari 
dil arayışını net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Bağdat Köşkü Karakolu’nun inşa tarihine dair detaylı bilgi-
leri ise Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nden öğrenebiliyoruz. Bula-
bildiğim en erken tarihli belge, 1886 yılında Bağdat Kasrı altında, 

9 Abdurrahman Şeref Bey, “Topkapı Sarayı Hümayunu”,  Tarih-i Osmani Encümeni 

Mecmuası, no.6, 1326 / 1911.

10 Edhem Eldem, İftihar ve Imtiyaz : Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi.
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Mustafa Paşa Köşkü’nün yakınında bir karakol olduğunu ifade et-
mektedir.11 1889 tarihli bir belge ise yıkılan karakol yerine Bağdat 
Köşkü civarında, keşif ve çizilen plan uyarınca, bir karakolhane inşa 
edilmesine dair bilgi vermektedir.12 Aynur Çiftçi ise Bağdad Kasrı 
karakoluna ait olan kitabelerin tarihini yine 1889 (h. 1307) olarak 
vermektedir.13 

Ancak, Abdülhamid’in 1909 yılında tahttan indirilmesinden 
sonra 1889’da inşa edilen bu karakolun ömrü çok da uzun olmaya-
caktır. Aynur Çiftçi, Milli saraylar Arşivi’nde yer alan bir belgeye 
dayanarak Bağdat Kasrı karakolunun 1916 (r.1331) yılında yıktı-
rıldığını kanıtlamaktadır.14 Karakolun yıktırılma sebebine dair net 
bir bilgi bulunamamış olsa da, Topkapı Sarayı gibi simgesel değeri 
ve görünürlüğü yüksek bir mekanda, Bağdat Köşkü gibi son derece 
prestijli ve 17. yüzyılın incisi kabul edilen, aynı zamanda turistik ola-
rak da giderek önem kazanan bir yapının önünde, II. Abdülhamid 
rejiminin sembolü olan bu yapının bir kaç sene içerisinde ortadan 
kaldırılmış olması çok da şaşırtıcı olmasa gerek. II. Meşrutiyet dö-
neminde sarayın hem yerli hem de yabancı turizme açıldığını, ayrıca 
padişahın Hırka-i Şerif ziyaretlerinin, cülus ve biat törenlerinin de 
burada icra edildiğini, Bağdat Kasrı’nın ise hem turistik ziyaretlerde 
hem de törenler esnasında padişahın istirahat etmesi için kullanıldı-
ğını biliyoruz.15 Dolayısıyla bu tarihi hünkar kasrının hemen önünde 
yer alarak hem manzarasını kapatan, hem de tarihi bağlamına gölge 
düşüren bu yeni karakol için yıkım kararı verilmiştir.

Yine Abdülhamid II albümlerinde yer alan diğer iki karakol 
fotoğrafı da bu bağlamda ele alındı. Bu defa, aynı karakol binasının 
biri cepheden biri ise yandan olmak üzere iki adet fotoğrafı albümde 
yer almakta ve cepheden çekilmiş fotoğrafta ‘’Corpse de garde du Pa-
lais de TopKapou / Topkapı Sarayında kain Karakolhane-i Hümayunun’’ 

11 TSMA.E.607.5 (1304.S.10 / 8.10.1886).

12 TSMA.E.599.89 (1306.L.4 / 3.6.1889).

13 Çiftçi, “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Askeri Mimari ve İstanbul’da İnşa 

Edilen Askeri Yapılar”, 274.

14 Milli Saraylar Arşivi, Defter 3787 no.30 from Aynur Çiftçi and Nadide Seçkin, 

“19. Yüzyılda İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapıların Koruma Sorunları”, 51-66.

15 Halid Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi.
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ibaresi okunurken, diğer fotoğrafta ise aynı Fransızca tanımın yanı 
sıra Osmanlıca ‘’Topkapı Sarayında kain Karakolhane-i Hümayunun 
yan taraftan alınmış resmi’’ ifadesi görülmektedir. Saray cihetinden 
çekilen cephe fotoğrafı, karakolhanenin yeri hakkında ipuçları ver-
mektedir. Karşı kıyıda görünen bir takım binalar işaretlendikten 
sonra, kerteriz tekniği ile harita üzerinde binanın yeri tespit edile-
bildi.16 1880’lere tarihlenen ve Sebah ve Joaillier tarafından çekilen 
Sarayburnu panoramasında bu karakol da ayırt edilebilmektedir. 
Üçüncü Yeri Kapısının önünde yer alan bu karakol, Sarayburnu’nun 
en görünür noktalarından birini işgal etmekteydi. Topkapı Sarayı 
Müzesi Arşivi’nde yer alan 1897 tarihli bir belge ise yapının yerini 
tarif etmekte ve isminin ‘Hamidiye Karakolhanesi’ olduğunu ortaya 
koymaktadır:17

Topkapı Saray-ı Hümayunu dahilinde mevcud ağaçların mu-
rur-ı zaman ile çürümüş olanlardan başka aralıkda hubub eden şid-
detli rüzgarın tesiriyle şikest olanların yerleri açık kalarak manzara-i 
mahalliyenin letafetine halel gelmiş olmağla bu gibi iktiza eden ma-
hallere yeniden ağaç rekz olunması lüzümuyla beraber mezkur sa-
ray-ı aliyenin Demir Kapı medhalinden Mekteb-i Tıbbiye-i Aske-
ri-i Şahane ebniyesi önünden Hamidiye Karakolhanesi pişgahındaki 
namazgaha kadar mahtud (sınırlı) olan ve şeref-i hulülü mutekarib 
olan şehr-i ramazan-ı şerifin onbeşinci günü mezkur saray-ı aliyi 
teşrif-i maali-i redif-i cenab-ı tacidarinin şeref vukuunda güzergah-ı 
hazret-i hilafet-penahiye müsadif bulunan şehrahın (şahın yürüdüğü 
yol) iki canibine münasib ağac fidanlarının rekz olunması hakkında...”

Bu belge Demirkapı’dan başlayıp, Tıbbiye Mektebi önünden 
geçerek, Hamidiye Karakolhanesi yanındaki namazgaha kadar uza-
nan yolda bulunan yolun II. Abdülhamid’in Hırka-i Şerif ziyaretine 
kadar ağaçlandırılmasından bahsetmektedir. Abdurrahman Şeref 
Bey haritasında ve Sedat Hakkı Eldem restitüsyon haritalarında ise 
namazgah gösterilmekte, ancak hemen yanında yer alması gereken 
karakola dair bir iz veya ibare yer almamaktadır. 

16 Hamidiye Karakolu’nun yerini tespit etmemde yardımlarından dolayı Baran 

Ungan’a teşekkürü borç bilirim.

17 TS.MA.E.604.35 (1314.Ş.16 / 20.1.1897).
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İki ayrı binadan müteşekkil olan karakol, simetrik bir plana 
sahip olup askeri referanslarla bezenmiş bir kemer ile birbirine bağ-
lanmaktadır. Bu kemerli aralık aynı zamanda kara ve deniz kotları-
nı birbirine bağlayan bir merdiven işlevi de görmektedir. Hamidiye 
Karakolu, deniz yönünden iki katlı olup, saray yönünde tek katlıdır 
ve bu yönde oldukça sade ve simetrik bir mimariye sahiptir. Girişi 
sarayın Üçüncü Yeri Kapısına bakan karakolun her iki yanında nö-
betçi kulübeleri yer alırken, deniz cephesi ise neo-klasik detaylar ile 

Figür 4. Hamidiye Karakolu (II. Abdülhamid Albümleri, 
Library of Congress).
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bezenmiştir, deniz yönündeki kemerin üzerinde bir arma-i Osmani 
yer almaktadır. Hamidiye Karakolu, Gülhane Parkı’nın tanzimi es-
nasında yıktırılmıştır. 1912 tarihli arşiv belgesi Topkapı Sarayı’nın 
Soğukçeşme kapısından silah depolarına ka dar olan cihette bulunan 
mevcut binaların yıkılarak park haline getirilmesine dair emri bildir-
mekte,18 aynı seneye ait bir başka belge ise Topkapı Sarayı’nın tarihi 
değerine ve Sarayburnu’nun eşsiz güzelliğine gölge düşüren askeri 
barakaların yıktırılmasının elzem olduğuna işaret etmektedir.19 Ce-
mil Topuzlu yönetiminde devam eden park inşası esnasında yapılan 
yıkımlar tepkilere neden olmuş ise de proje devam etmiştir.20 Cemil 
Topuzlu anılarında ise parkın yapımı esnasında yapılan yıkımları şu 
şekilde ifade etmiştir:21

Birçok bostanların, büyük karakol binalarının, ahşap barakala-
rın bulunduğu ve Gülhane denilen çok geniş çıplak araziyi bir park 
yapmak için Hazine-i Hassa’dan bila-bedel aldım ve bu işi bahçeler 
mütehassısı Fransız Mösyö D’eruvan’a havale ettim. Bütün bunlar yı-
kıldıktan sonra Mösyö D’eruvan buraya Fransa’dan getirttiği 20.000 
mütecaviz muhtelif cinste ağaçlar diktirdi. Geniş yollar açtı.22

Ancak Sarayburnu’nun Haliç kıyısında, denize paralel şekilde 
konumlanmış olan bir başka karakol ise uzunca bir süre daha var-
lığını devam ettirebilmiştir. Sarayburnu Karakolhanesi veya Azi-
ziye Karakolu olarak da bilinen bu yapı Abdurrahman Şeref Bey 
haritasından “karakolhane” olarak işaretlenmiştir. 1850’li yıllara ait 
Sarayburnu fotoğrafında aynı noktada neoklasik cepheli ve üçgen 
alınlıklı bir yapı görülmektedir. Abdülmecid döneminde inşa edilen 
karakol, daha sonra 1863 Sarayburnu yangınında hasar görmüş, Ab-
dülaziz döneminde ise yapı yenilenmiştir.23 Abdülhamid döneminde 

18 BOA, DH-İD.153.10 (9 Teşrinievvel 1328 / 22.10.1912).

19 BOA, DH-İD.153.10 (26 Teşrinisani 1328 / 9.12.1912).

20 Gözde Çelik, Geç Osmanlı Döneminde Sanat Mimarlık ve Kültür Karşılaşmaları, 

333. Bu kaynağa dikkatimi çeken Y. Mim. İlke Tandoğdu’ya teşekkürlerimle.

21 Cemil Topuzlu, İstibdat, meşrutiyet, cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım, 

150 – 51.

22 A.g.e.

23 Çiftçi, “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Askeri Mimari ve İstanbul’da İnşa 

Edilen Askeri Yapılar”, 258.



777

I I .  A B D Ü L H A M D  D Ö N E M N D E  T O P K A P I  S A R A Y I 
K A R A K O L H A N E L E R :  B L N E N L E R  V E  B L N M E Y E N L E R

ise depremden zarar gören yapı değişikliğe uğramış, genişletilerek, 

cephe düzeni değiştirilmiş, dönemin artan güvenlik ihtiyacına isti-

naden yeniden inşa edilmiş ve dönemin mimari dilini temsil eden 

neo-klasik ve oryantalist detaylarla bezenmiştir. Üçerli pencere ve 

kapı aralıkları ile tanımlı yedi modülden oluşan simetrik cephesi ile 

Sarayburnu’nda oldukça yüksek bir görünürlüğe sahip  olan bu yapı, 

cephe hareketleri, pilastrları, sivri kemerli kapı ve pencere söveleri, 

orta aksta yer alan girişi tanımlayan çifte kolonları ve cephe silmeleri 

ile dikkat çekmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısına ait neredeyse bü-

tün Sarayburnu fotoğraflarında yer alan sahil karakolu, 1918 Alman 

Arkeoloji Enstitüsü hava fotoğraflarında, Hava Kuvvetleri Komu-

tanlığı’nın 1942 ve 1950 hava fotoğraflarında ve Cumhuriyet dö-

nem i Sarayburnu fotoğraflarında da görülmektedir. Askeri karakol 

muhtemelen 1956 yılında tamamlanan sahil yolunun inşası esnasın-

da yıkılmış olmalıdır.

II. Abdülhamid’in özellikle istihbarat ve güvenlik teşkilatına 

olan düşkünlüğü bilinmekte, karakollar dönemin politik ve ideolojik 

zihniyetini yansıtan birer sembol olarak konumlanmaktadır. Sultanın 

Figür 5. Sarayburnu panoraması (Sebah et Joaillier, Getty Arşivi, c.1880).
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görünmeyen gözlerini ve kontrol mekanizmasını temsil eden bu ka-
rakollar, kentin pek çok noktasında devletin ve padişahın simgesel 
varlığına işaret etmektedir.24 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bu-
lunan bir belgeye göre 1885 yılı itibariyle Topkapı Sarayı dahilinde 
on adet karakol bulunmaktaydı. Yine aynı arşivde yer alan bir seri 
belge 1890 yılında Hamidiye Karakolu’nun , 1888 yılında Demirkapı 
ve 1882 yılında Soğukçeşme karakollarının tamir ve inşa edildiğini 
bildirmektedir.25 Aynı dosyada bulunan belgeler 1881 yılında inşa 
edilen ve Hazine-i Hümayun’un hemen altında yer alan Demirka-
pı isimli bir başka karakoldan da bahsetmekte, Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan1908 tarihli belge ise belli başlı karakollarda nöbet tutacak 
neferlerin isimlerini vermektedir. Bu belgeye göre Topkapı Sara-
yı’nın korunmasından mesul karakollar arasında Bağdat Karaholha-
nesi, Hazine-i Hümayun Karakolhanesi, Hamidiye Karakolhanesi 
ve Gülhane Cebehane Karakolu’nun yanı sıra iki defa Demirkapı 
Karakolhanesi ismi zikredilmektedir. Ancak bu iki karakolun farklı 
karakollar olduğu aşikardır.26 Hazine-i Hümayun’un aşağısında ola-
rak tarif edilen karakolhanenin, günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi 
Güvenlik Müdürü’nün ikamet ettiği kırmızı tuğla yapı olması ol-
dukça muhtemeldir. Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Lojmanı 
olarak işlev gören yapı (h.1318) 1900/1901 yılına tarihlemiştir. 

24 Selim Deringil, The Well Protected Domains.

25 TSMA.E.635.70.

26 BOA.Y.PRK.ASK.258.16 (2 Haz 1324 /15.06.1908).

Figür 6. Hazine-i Hümayun’un alt kotunda yer alan Karakol (2015).
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Ayrıca Osman Hamdi Bey yokuşunda Saray’ın Darphane Ka-
pısı’na girmeden hemen sağda ufak bir karakol daha bulunmakta, 
Topkapı Sarayı Birinci Avlusu’nda ise hemen Aya İrini Kilisesi’nin 
yanında Dış Karakol binası yer almaktadır. Yıldız Albümleri’nde yer 
alan fotoğraflar karakolun Müze-i Hümayun’un muhafazasından 
sorumlu olduğunu kanıtlamaktadır. Bu karakol günümüze kadar ge-
lebilmiş, halen askeriyeye ait bir güvenlik noktası olarak işlev gör-
mektedir.

Birinci avluda yer alan ve günümüze kadar gelebilen bir başka 
karakol yapısı ise, geçirdiği restorasyon sonrasında restoran olarak 
hizmet veren Dış Karakol’dur. Bu karakolun giriş alınlığı üzerinde 
yer alan arma-i Osmani fotoğraflarda net bir şekilde görülmekte, 
yapının II. Abdülhamid dönemine ait olduğunu doğrulamaktadır. 
Mimari detayları da yapının, dönemin mimari diline ortak olduğu-
nu göstermektedir. Abdurrahman Şeref haritasında “Askeri Garakol” 
olarak işaretlenen bu yapının, Osmanlı arşiv belgelerinde adı geçen 
Asakir-i Şahane Karakolhanesi olması muhtemeldir. Servet-i Fü-
nun gazetesinin 1910 tarihli nüshasında bu karakolun bir fotoğrafı 

Figür 7. Müze-i Hümayun Karakolhanesi (İstanbul Üniversitesi 
Nadir Eserler Kitaplığı, Yıldız Albümleri).
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yer almakta ve Balkan harbi için askerlere yazılma işleminin burada 

gerçekleştiği bilgisi verilmektedir. Bu dönemde Topkapı Sarayı’nın 

birinci avlusu ve dış bahçeleri askeri çadırlara ev sahipliği yapmakta 

ve sarayın militer karakteri öne çıkmaktadır. Restore edilen bu yapı 

günümüzde Topkapı Sarayı Dış Karakolu adıyla restoran olarak hiz-

met vermektedir.

Sonuç
19. yüzyıl zarfında gi derek padişah konutu vazifesini yitiren 

Topkapı Sarayı, imparatorluğun yeni imajını da temsil etmeye baş-

lamış ve yapılan askeri reformların adeta aynası olmuştur.  Örne-

ğin II. Mahmud’un yeniçerileri ilgası ve askeri reformları akabinde, 

Sur-i Sultani içerisinde Mahmud’un yeni ve modern ordusu Asa-

kir-i Mansure-i Muhammediye’nin talim ve terbiyesi için kışla ve 

talim alanları inşa edilmiş, askeri hastaneler yapılmıştır. II. Mahmud 

döneminde yeniden örgütlenen Bostancı teşkilatı ise polis kurumu-

nun altyapısını oluşturacak şekilde hem saray arazilerinin hem de 

Figür 8. Topkapı Sarayı Müzesi II. Avlusunda sergilenen Arma-i Osmaniler.
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İstanbul kıyılarının güvenliğini sağlamaktan sorumlu hale gelmiştir.27 
Abdülmecid döneminde hem askeri hem de idari reformlar devam 
ettirilmekle kalmamış, saray içerisinde yer alan askeri birimler de ge-
nişletilmiş, Demirkapı Kışlası inşa edilmiş, askeri hastane ve askeri 
tıp mektebi geliştirilmiştir. Abdülaziz döneminde 1863 Sarayburnu 
yangını ve Rumeli demiryolunun saray arazisinden geçişi ile bütün-
lüğü bozulan Topkapı Sarayı bir imparatorluk rezidansı işlevini ko-
rumak yerine askeri tesislerin ve giderek müze işlevinin öne çıktığı 
bir komplekse evrilmiş ve en sonunda 1876’da hal edilen Abdülaziz’e 
bir süre hapishane işlevi görmüştür. 

II. Abdülhamid döneminde ise sarayın törensel ve simgesel 
işlevleri ön plana çıkarılmış, padişahın her sene gerçekleşen Hırka-i 
Şerif ziyaretleri gösterişli birer geçit alayına sahne olmuş ve bir pro-
paganda aracına dönüşmüştür. Bu ziyaretler esnasında sıkı güvenlik 
önlemleri alındığı ve hem padişahın geçeceği güzergahın hem de 
sarayın sıkı bir şekilde korunduğu ve kontrol edildiği bilinmekte-
dir. Aynı zamanda, Topkapı Sarayı bu dönemde giderek müze haline 
dönüşmüş, hem sarayın iç avluları ve iç hazinesi hem de dış bahçe-
lerinde yer alan Osman Hamdi Bey yönetimindeki eski eserler mü-
zesi yabancı ziyaretçilere kapılarını açmıştır. Bu dönemde Topkapı 
Sarayı’nın günümüze kadar intikal edecek üçlü yapısı da giderek şe-
killenmeye başlamıştır: Arkeoloji Müzeleri adını alacak olan Asar-ı 
Atika Müzeleri, Topkapı Sarayı Müzesi adını alacak olan iç saray ve 
günümüzde Gülhane Parkı ile askeri birimleri barındıran Gülhane 
bahçeleri. II. Abdülhamid döneminde inşa edilen karakollar ise as-
keri birimler ile saray arasında bir iletişim ve kontrol alanı tanımlar-
ken, padişahın sembolik varlığını da temsil etmekte, böylece sarayın 

27 Tanzimat dönemi idari ve askeri reformları için bakınız: Ali Akyıldız, Osmanlı 

bürokrasisi ve modernleşme; Darin Stephanov, “Sultan Mahmud II (1808-1839) 

and the First Shift in Modern Ruler Visibility in the Ottoman Empire”,129 – 48; 

Cos kun Yılmaz, II. Mahmud: yeniden yapılanma sürecinde İstanbul = Istanbul in 

the process of being rebuilt; Cahit Kayra ve Erol Üyepazarcı, İkinci Mahmut’un 

Istanbul ’u : Bostancibasi Sicilleri; Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu, 

Tanzimat: değişim sürecinde Osmanlı İmparatorluğu; Kemal Kahraman et al., 

Sultan Abdülmecid ve dönemi (1823-1861); Necdet Sakaoğlu ve Nuri Akbayar, 

Avrupalılaşmanın yol haritası ve Sultan Abdülmecid.
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temsil ettiği imparatorluk imgelemini polis gücü ve teşkilatı üzerin-
den yeniden var etmektedir.28 

Yukarıda bahsi geçen bütün karakollar dönemin mimari üslu-
bunu yansıtmakta aynı zamanda her birinin girişinde devleti ve Ab-
dülhamid rejimini temsil eden arma-i Osmani’ler görülmektedir.29 
Günümüzde yıkılan karakolhanelerden çıkarılmış olan bir takım 
arma-i Osmani’ler Topkapı Sarayı Müzesi’nin ikinci avlusunda ser-
gilenmektedir. Topkapı Sarayı’nın giderek bir imparatorluk simgesi, 
bir tarihi miras ve anıt olarak konumlanmaya başladığı bu dönemde, 
saray içerisinde yer alan irili ufaklı karakollar, bu yapının güvenliğine 
gösterilen ihtimamın da bir işaret sayılmalıdır. Dolayısıyla Topkapı 
Sarayı içerisinde yer alan bu karakollar, senede sadece bir defa Yıldız 
Sarayı’ndan Hırka-i Şerif ziyareti amacıyla çıkan II. Abdülhamid’i 
korumak ve padişahın güvenliğini sağlamak amacını gütmek kadar, 
19. yüzyılın ikinci yarısında kapıları yabancı ziyaretçilere açılan sara-
yın ve saray koleksiyonlarının güvenliğini temin etmeyi de sağlamak-
taydı. Özellikle Bostancı örgütünün lağvedilmesi ve merkezi devlet 
sistemine geçilmesine paralel olarak, saray ve içiresinde sergilenen ve 
saklanan paha biçilmez hazineler bu karakollar aracılığı ile korun-
maktaydı.

Bu güne kadar gözden kaçmış ve üzerinde fazlaca çalışılmamış 
olan bu karakollar, 19. yüzyılın son çeyreğinde giderek sembolik ve 
tarihi değeri artan Topkapı Sarayı’nın en müstesna ve görünür nok-
talarında belirli bir anıtsallık gözetilerek inşa edilmiş, güvenlik sağla-
ma amacının yanı sıra, belli bir ideolojinin temsili ve gözeticisi haline 
gelmiştir.30 Özellikle saray karakollarını, II. Abdülhamid’in 

28 Noémi Lévy-Aksu, Osmanlı İstanbulu’nda Asayiş 1879 - 1909, İstanbul: İletişim, 

2017.

29 Arma-i Osmani hakkında daha fazla bilgi için bakınız, Edhem Eldem, “Geç 

Osmanlı Döneminden Günümüze İntikal Eden Bir Kitsch Nümunesi: Arma-i 

Osmani”; Edhem Eldem, İftihar ve imtiyaz.

30 II. Abdülhamid dönemi ideolojileri hakkında bakınız Deringil, The Well Protected 

Domains; Selim Deringil, Simgeden millete : II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e 

devlet ve millet (Istanbul: Iletisim, 2007); Selim Deringil, “Legitimacy Structures 

in the Ottoman State: The Reign of Abdulhamid II (1876-1909)”, International 

Journal of Middle East Studies 23, no. 3 (1991): 345 – 59; François Georgeon, 
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görünmez varlığının, otoriter rejimin, devlet aygıtının giderek güçle-
nen kontrol mekanizmalarının vücut bulmuş birer numunesi olarak 
okumak mümkün görünmektedir. 

Sultan Abdülhamid (İstanbul: Homer Kitabevi, 2006); Abdülhamid and Orhan 

Koloğlu, Abdülhamit gerçeği: ne kızıl, ne ulu hakan (İstanbul: Gür yayınları, 1987); 

Kahraman et al., Sultan Abdülmecid ve dönemi (1823-1861).

Figür 9. Asakir-i Şahane Karakolhanesi Servet-i Fünun, c.38, s.980 (4 Mart 1326 / 
1910).


