RÖPORTAJ / MILLI SARAYLAR

Dolmabahçe Sarayı 150 Yaşında...
150 Yılı Geride Bırakan
Dolmabahçe Sarayı'nı, Saray Müdürü
Dr. Kemal Kahraman ile Görüştük...

"İlk Osmanlı Meclisi
Bu Sarayda Toplandı"
"Dolmabahçe Sarayı 'nm her köşesi
yakın tarihimizin izleriyle dolu. Ama
siyasal tarihimiz açısından 1877yılı
çok önemlidir. Çünkü ilk Osmanlı
Meclisi ilk toplantısını bu yıl 19 Mart
günü Dolmabahçe Sarayı Büyük Tö
ren (Muayede) Salonunda yapmıştır.
İlk Anayasa ilan edilmiş ve impara
torluğun dört köşesinden vekiller İs
tanbul'a gelerek sembolik anlamdaki
ilk toplantısını burada yapmışlardır."

Dolmabahçe Sarayı, 2006 yılının Mart ayında başlayan etkinlikler
ile kuruluşunun 150'inci yılında yoğun bir etkinlik programı dü
zenledi. Geçmişten günümüze önemli bir mesaj taşıyan Dolma
bahçe Sarayını, Saray Müdürü Dr. Kemal Kahraman anlattı.
Dolmabahçe Sarayı'nın ülkemiz, tarihimiz ve
kültürümüz açısından önemi nedir?
Yakın tarihimizden bahsederken sık sık kullandığımız bir deyim
vardır: Tanzimat'tan bu yana. Tanzimat 1839'da ilan edildi. Bu
tarih aynı zamanda Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran Sultan Abdülmecit'in tahta çıktığı yıldır. Abdülmecit tahta çıktığı yıl Tanzi
mat'ı, 1856 da Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir. Dolmabahçe Sa
rayının yapımı 1843'te başlamış, 1856'da tamamlanmıştır. Saray
hizmete açıldığında Islahat Fermanı ilan edilmiştir. Meşrutiyete
kadar olan döneme Tanzimat dediğimize göre bu Saray bir Tanzi
mat ve Meşrutiyet Sarayı'dır. Osmanlı
Yenileşmesi'nin simgesidir. Topkapı'dan, klasik sistemden temelli bir
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ayrılışı temsil eder. Sanatsal açıdan 19. yüzyıl Avrupa sarayları
nın bir benzeridir. Fakat fonksiyonları itibarıyla Osmanlı Sarayı ve
Türk evi modeline uygundur. Çöküş döneminin önemli olayları
burada geçmiş veya buradan yönetilmiştir. Cumhuriyet devrinde
de Atatürk ve inönü tarafından Cumhurbaşkanlığı sarayı olarak
kullanılmış, yenilik ve devrimlere ev sahipliği yapmıştır. Monoblok bina olarak en büyük sarayımızdır.
Sarayda geçen tarihi olaylar arasında sizce tari
himiz açısından en önemlileri hangileridir?
Dolmabahçe Sarayı'nın her köşesi yakın tarihimizin izleriyle dolu.
Ama siyasal tarihimiz açısından 1877 yılı çok önemlidir. Çünkü
ilk Osmanlı Meclisi ilk toplantısını bu yıl 19 Mart günü Dolma
bahçe Sarayı Büyük Tören (Muayede) Salonunda yapmıştır, ilk
Anayasa ilan edilmiş ve imparatorluğun dört köşesinden vekiller
istanbul'a gelerek sembolik anlamdaki
ilk toplantısını burada yapmışlardır.
Padişah II. Abdülhamit'tir. Fakat 93
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