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Yazan: Aziz ESENBEL.
Güzel Emlrgân köşkü de ge
çen ay yandı- Çok yazık. Tees
süfle söyleyebiliriz kİ millî âbi
deleri yangın âfetinden, harab
ve mahvolmaktan korumasını
bilemiyoruz. Milyonlar değerin
de Türk mimarisinin birçok
şaheserleri, eski tarihi konak
lar, yalılar, köşkler kül olup
gitmiştir. İstanbul’da hiç es
ki bir aile yoktur ki ecdaddan
kalma malikânesi yanmamış
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veya yıkılmamış olsun. Halbu
ki bu güzel âbideler evlattan
evlâda pekâlâ intikal edebilir
lerdi- Yüzlerce sene eşsiz îstanbulumuz iptidai, gülünç tu
lumbacı teşkilâtına terkedilmiş
ti. Küçük bahçe veya sarnıç
kovalan yangınları söndürme
cihazı idi .îstanbulun her ta
rafı ahşap binalardan ibaret olup bir dakika içinde bütün
bir mahallenin yandığı oluyor
du.
Havsalanın kabul edemiyecegi bu ihmali unutmak ve affet
mek kabil değildir.
Şimdi İstanbul Belediyesinin
1942 tarihinde sahibinden is
timlâk edip muhafaza edeme
diği Emirgân köşkünün tarihi
bir icmalini yapalım. Emlrgân
köşkü Mısır Valisi İsmail Paşa
tarafından yaptırılmıştır. Emirgân’ı çok sevdiğinden köş
kün geniş arazisini daha evvel
satın almıştı. 1869 tarihinde
Sultan Abdtİlaziz Fransa, İm
paratoru 3’cü Napolyonun da
veti üzerine Parisi resmen bü
yük merasimle ziyaret etmiş
tir. Parlsden sonra înglltereye
geçerek Kraliçe Viktorya İle
mülâki olmuş ve sonra da ka
ra yolu ile giderek Almanya
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ve Avusturya hükümdarlarım
ziyaret etmiştir. Padişah»1 bu
seyahati tam 47 gün sürmüş
tür. Yabancı devletleri ziyaret

eden tek Türk padişahıdır. İş
te bu seyahati esnasında Sultan
Abdülaziz Londra civarında
güzel bir köşk görmüş ve çok

oegenmiştir. Hattâ beraberin
de bulunan Hariciye Nazın
Keçecizade Fuad Paşaya bu
köşkün eşini yaptıracağını soy
lemiştir. O tarihde Mısır Va
lisi İsmail Paşa Mısın müsta
kil bir kraliyet haline getir
mek ve veraset usulünü de
ğiştirmek ve büyük oğluna
intikal ettirmek istiyordu. Bu
emeline malik olmak için mad
dİ hiç bir fedakârlıktan çe
kinmiyordu. Son derece müs
rif bir adam olduğundan Sul
tan Azize bazı devlet ve sa
ray ricaline türlü hediyeler,
takdim ediyordu. Hülâsa Pa
dişahı ve devlet adamlarını el
de etmek için altınlar saçıyor
du. Padişahın Londra’da bir
köşk beğendiğini haber alınca
hususi mimarını göndererek
köşkün plânını çizdirmiş
ve
aynen Emirgân’da sür’atle in
şasını emretmiştir.

Böylece Emirgân köşkü 1870
tarihinde yapılmıştır. Fakat aceleden köşkün yalnız üst katı
yapılabilmiş alt katı ise medhaı
halinde bırakılmıştır. İsmail
Paşa köşkü Avrupadan satın
aldıdğdı büyük kıymeti lıaiz
mefruşatla tefriş etmiş ve
Padişaha tahsis etmiştir. Sultan
Abdülazize verdiği parlak bü
yük bir ziyafetle köşkün resmi
küşadı yapılmıştır. Artık Emirgân köşkü PadişahiD gün
düzleri istirahat yeri olmuştur.
Sultan Abdülaziz saltanat ka
yığı ile hemen her gün Emir
gân köşküne geliyordu, Sul
tan Abdülazizin hallinden ve
İsmail Paşanın vefatından son
ra köşkü metruk bir halde
kalmıştır. Emlrgân köşkü İs
mail Paşa varisleri arasında
-üç parçaya İfraz edilmişti. Köş
kün bulunduğu kısım hazîneye
(Devamı Beşincide)

(Baştarafı dördüncüde)
olan vergi borcundan dolayı
defterdarlıksa müzayedeye çı
kar ılmıtır. Fakat hiç bir talip
zuhur etmediğinden müzayede
müddeti defatle temdid edil
miştir. Nihayet 1937 senesinde
burası iş adamlarımızdan Satvet Lütfi Tozan tarafından mü
zayededeh satın alınmıştır. Da
ha sonra ikinci parçayı varis
lerden merhum İbrahim Paşa
nın haremi prenses Vicdan'dan
üçüncü son parçayı da yine va
rlslerden Mısırlı prenses Kadriye'den satın almış ve böylece
Emirgân köşkü bütün arazisi
İle beraber tamamen uhdesine
geçmiştir .Satvet Lütfi Tozan,
kibar, alicenap, büyük zevk sa
hibi bir insandır. Emirgân köş
kü Viran, duvarsız, perişan bir
halde eline geçmiştir, işte bu
viran yeri Avrupa’da dahi eşine nadir tesadüf edilen ma
mur büyük bir malikâne hali
ne getirmiştir. Geniş Rraziden
ise İstanbul şehrinin ortasında
ve Boğaziçinin en güzel
bir
köşesinde ve TUfkiyenin hiç
bir yerinde mevcut olmayan
modern bir çiftlik kurmuştur.
Avrupa’dan büyük traktör, en
son sistem türlü ziraat maki
neleri, binlerce en birinci cins
koyun, geyik, karaca, ceylân,
meşhur Ingiliz cerzi inekleri,
Arap ve Ingiliz atları, yüzbinlerce yemiş fidanları satın ala
rak getirtmiştir. Bundan baş
ka 100 bin litre kapasitesihde
şaraplık üzüm bağı, şarap mah
zenleri kurmuştur. Hülâsa Sat
vet Lütfi Tozan muazam bir
eser vücude getirmiştir. Köş
kü yeniden restore etmiş
ve
nefis kıymetli eşyalarla döşe
yerek bir müze haline getir
miştir. Burasını görüp hayran
olmamak kabil değildi. İdea
list bir adam olan Satvet Lüt
fi Tozan büyük paralar sarfile vücude getirdiği bu eşsiz
malikâne için iki mühim dü
şüncesi vardı. Birisi memleke

timizi resmen ziyarete gele
cek yabancı hükümdar ve dev
let adamlarını, ve yüksek şah
siyetleri kendi hesabına misa
fir etmek, turistlere Türkiye’
de güzel bir malikane göster
mekti. Diğer kararı ise öldük
ten sonra Emirgân malikânesi
ni olduğu gibi İstanbul şehri- j
ne bırakmaktı. Bunun için ka
nuni muameleye tevessül etmiş !
ti. işte bu sırada yani 1940 '
senesinde İstanbul Valisi bulu- 1
nan Dr. Lütfi Kırdar Satvet
Lütfi Tozan’ı ziyaret ederek
eserinden dolayı şehir namına
sonra ikinci defa ziyaretine ge
lerek köşkün belediye tarafın
dan istimlâk edilmesi teklifin
de bulunmuştur. Satvet Lütfi To
zan hayretler içinde kalarak
burası istimlâm edilemez. Esa
sen ben burasım İstanbul şeh
rine bırakıyorum öldükten son
ra belediyenin olacaktır demişMesele burada
kalmıştır.
1942 tarihinde Satvet Lütfi Tozan’m Avrupa’da bulunduğu
bir sırada istimlâk kanununa
aykırı olarak Emirgân malikâ
nesi 380 bin lira mukabilinde
İstanbul belediyesi tarafın
dan istimlâk edilmiştir. Hal
buki malikânenin değeri
15
milyon lira idi.
Satvet Lütfi Tozan köşkdeki eşya ve hayvanları alarak
terketmiştir. işte böylece is
timlâk edilen güzel Emirgân
malikânesinin âkibeti şöyle hü
lâsa edilebilir.
1 — Meşhur üzüm bağı ba
kımsızlık yüzünden tamamen
yok olmuştur.
2 — Yemiş ağaçlan kuru
muş ve beş yüzü ortada yok
tur.
3 — Köşkün duvarının bü
yük bir kısmı yıkılmış olup
hariçden hayvan sürüleri ve
bir takım serseriler girerek o
mamur yeri tahrip etmişler
dir.
4 — Nihayet geçsn ay bu
güzel köşk kül olup gitmiştir.
Kişise) Arşivlerde İs ö n b u l Belleği
Ta h a To ro s Arşivi
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