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1880-1885 tarihleri arasında av köşkü olarak inşa edildiği bilinen 
köşkün ilk sahibi Hidiv İsmail Paşa’dır. İsmail Paşa’nın varisleri 
tarafından “Son Osmanlı Halifesi” Abdülmecid Efendi’ye intikal 

ettirilmiştir. 19. yüzyıl barok mimari stilinin ahşap uygulaması 
olan köşkün mimarı hakkında kesin bir belge mevcut olmamakla 
beraber dönemin tanınmış mimarlarından Alexandre Vallaury 
tarafından tasarlanıp inşa edildiği ileri sürülmektedir. 1903 tarihinde 
yapıda esaslı bir dekorasyon değişikliği yapıldığı düşünülür. Bazı 
kaynaklara göre köşkün ana giriş kapısı ve her iki yanında yer alan 
anıtsal duvar Abdülmecid Efendi tarafından planlanmıştır. Yetenekli 
bir ressam olan Abdülmecid Efendi, köşkün eskimiş dış kapısında 
Mısır üslubundan esinlenerek bir süsleme yapmıştır. Kagir kısımları 
oldukça sağlam olan, anıtsal nitelikteki “Selamlık Kapısı”nın ahşap 
kanatları ve saçakları 1987 senesinde yapılan restorasyonla yenilenip 
orijinal kalem işleri onarılarak günümüze ulaşmıştır. 

Korunun ağaçlandırılmasında Avrupa fidanlıklarından nadide fidanlar 
getirilerek buraya dikilmiştir.

Köşk, 1924’te halifeliğin kaldırılması ile gayrimenkullerin tasfiyesi 
sonucu önce İstanbul Defterdarlığı’na, daha sonra Kalkavan ailesinin 
mülkiyetine geçmiş, son olarak Yapı Kredi Bankası’nın kurucusu 
Kazım Taşkent tarafından satın alınarak korunmuştur. Günümüzde 
Koç Topluluğu tarafından sosyal tesis olarak kullanılmaktadır.

Köşkün harem binaları ve müştemilat yapıları günümüze 
ulaşmamıştır. Eskiden selamlık olarak kullanılan bugünkü mevcut 
yapı; bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmaktadır. 

Köşk, Abdülmecid Efendi döneminde av ve tatilin yanı sıra resim 
çalışmalarına ve sanatsal toplantılara, Meşrutiyet’ten sonra ise siyasi 
toplantılara ev sahipliği yaptı. Abdülmecid Efendi, İstanbul’daki 
sanatçıları sık sık köşke davet eder, girişteki salonda havuzun 
etrafında müzikli, şiirli geceler düzenlerdi. 1916 yılında Abdülhak 
Hamid’in “Finten” isimli piyesinin yayımlanması münasebetiyle eseri 
kutlamak için, altmış kadar şair ve sanatçının katıldığı bir öğle yemeği 
tertip ettiği bilinmektedir.





Zemin Kat

Büyük bir eyvan ile girilen 
zemin kat oldukça 
ihtişamlıdır. Giriş kapısı 

zemini çini kaplı büyük bir sofaya 
açılır. Sofanın solunda bir eyvan, 
sağında ise üst kata çıkan anıtsal 
nitelikte merdiven bulunmaktadır. 
Dört köşede ise dört oda vardır. 
Sofanın girişe göre sonunda ise, 
arka bahçeye açılan geniş bir oda 
yer alır. Zemini çini kaplı bu odanın, 
sol köşesinde çini bir pano üzerinde 
mermer bir çeşme, sağ köşesinde ise 
çinili bir ocak yer almaktadır. Çini 
kaplı bu koruyucunun üstünde, iki 
kitabe halinde “Allah’ım bizi ateşten 
–Cehennemden- koru, azat et, 
iyilerle beraber Cennet’e koy” ayeti 
yer almaktadır.





Sol köşedeki çeşmenin üstünde ise Sultan 
Mehmet Reşat’ın tuğrası yer almakta 
olup, altında ise “Padişahım çok yaşa” 

yazısı vardır. Çinili panonun üstünde yer alan 
kitabede ise “Her şeyi sudan diri kıldık” ayeti 
bulunmaktadır. Bu panonun bir köşesinde çinilerin 
yapımcısını belirten “Muhammed Emin bin 
Telamiz-i Muhammed Hilmi Kütahya 1321” 
yazısı bulunmaktadır.



Zemin kat arka sofasının sağında ve solunda yer alan odalar, 
girişin iki yanında yer alan odalara nazaran daha küçük boyutta 
tutulmuş, kazanılan alanlara servis hacimleri yerleştirilmiştir. 

Mimari yorumlarda; orta sofanın yapı içindeki konumuna ve odaların 
orta sofa ile bağlantısına bakarak yapının Türk evi geleneğinin (orta 
sofalı plan tipi) geç bir örneği olduğu belirtilmektedir



Anıtsal nitelikli, geniş ve rahat bir merdiven 
ile üst kata çıkılmaktadır. Merdivenin 
sağındaki duvar yüzünde büyük bir resim 

vardır. H. Avni Lifij’in imzasını taşıyan bu resim 
1922 tarihlidir. Merdivenin altında köşkün  Harem 
yönüne açılan dıştan ufak bir saçak ile korunan 
koltuk kapısı yer almaktadır. 





Üst Kat

Üst kat orta sofası, özellikle 
tavan mimarisi ve dekorasyonu 
açısından ilgi çekicidir. Orta 

sofanın duvarları, hacmi büyütme 
isteğinden dolayı derinlik duygusu 
veren perspektiflerle donatılmıştır. 
Sofanın Bağlarbaşı yönünde yer 
alan içerlek balkona, üç kapı ile 
çıkılmaktadır. Kapıların sofa yönünde 
yer alan dekoratif amaçlı arabesk 
kemerler yapının sadece bu kısmındadır. 
Üst kat köşelerindeki iki ön odadan 
sağdaki oda, Kütahya çinileri ile 
bezelidir. İngiltere Kralı’nca kendisine 
prenseslik nişanı verilen Abdülmecid 
Efendi’nin kızı Dürrüşehvar Sultan’ın 
“çinili oda” olarak bilinen bu 
odada doğduğu söylenir. Prenses, 
İstanbul’a geldiğinde çocukluğunun 
geçtiği koruyu ve köşkü gezmiş, 
bu odaya girdiğindeyse heyecanını 
zaptedemeyerek sessizce ağlamıştır.



Soldaki odada ise daha yalın bir dekorasyon anlayışı hakimdir, 
ahşap panolarla bölünen duvarlar, yer yer altın varak ile 
bezenmiştir. Zemindeki yapı konturunun dışına taşan ve 

zemine 10 adet betonarme kolonla oturan hacmin, yemek odası 
olduğu söylenmektedir. Diğer odalardan farklı olarak bu odadaki 
pencerelerin üstünde alçı işlikli ikişer tepe penceresi vardır. Kalem 
işi panolarla süslü duvarları ve çıtalı kalem işi tavanı ile ihtişamlı 
bir görüntü arz eden bu odanın girişinde “Allah ikbal sahiplerinin 
saraylarını, bazen huzursuz bir serçe kuşuna yuva olmak için 
saklar” yazısı bulunmaktadır.



Orta sofanın arka bahçe yönünde, havuza bakan ince 
uzun bir balkona sahip olan hacmin, genelde bir oda 
olmayıp, sirkülasyon hacmi veya iç sofa olduğunu 

söylemek daha doğrudur. Bu hacmin tavan tezyinatı gerek 
tavan süslemeleri, gerekse renkleri nedeni ile yapının içinde yer 
alan en klasik tezyinattır. Buradan üç kapı ile çıkılan balkonun 
çok değişik bir metal doğrama sistemi ve renkli camları vardır. 
Zemini Kütahya çinileri ile kaplı olan balkonun döşemesi 
deformasyona uğramıştır. İç sofa diye adlandırdığımız bu 
hacmin, sağında ve solunda iki oda daha bulunmaktadır. Girişe 
göre soldaki oda, gerek renk seçimi, gerekse tek kapısı ile 
bize, hanım misafirlerin kabul edildiği izlenimini vermektedir. 
Sağdaki oda ise, daha arabesk özelliklere sahiptir. Tavan 
tezyinatı içinde, çeşitli panolar halinde bazı kasideler yer 
almaktadır. Abdülmecid Efendi’nin zamanının büyük şairlerini 
ve sanatçıları bu odada da ağırladığı bilinmektedir. 
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