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Osmanlı mimarlığının özellikle son dönemine ilişkin yapılan yayınlarda 
dikkati çeken en önemli konu bu dönemde inşa edilen yapıların büyük 
çoğunluğunun Ermeni asıllı Balyan Ailesi fertleri tarafından inşa edil-
meleridir. Bu bilgilerin doğruluğu ve eksikleri konusunda sanat tarih-
çilerinin yeterli çalışmaları olmamış ve mevcut bilgiler her çalışmada 
sorgulanmadan kullanılmıştır. Balyanlar’ın Osmanlı imar sektöründeki 
gerçek konumları ve üstlendikleri görevlerin yapısı arşiv belgeleri ışı-
ğında yeniden ele alınmalıdır.

Osmanlı Devleti’nde, mimarlık teşkilatının kuruluşundan itibaren, 
ihtiyaç duyulduğu oranda gayrimüslim (Ermeni ve Rum mimarlar gibi) 
mimarlara da görev verilmiştir. Bunların sayısı teşkilat içerisinde sürekli 
olarak belli bir oranda sınırlanmamış ve değişik dönemlerde farklı sayı-
lara ulaşmıştır. Osmanlı arşivlerinde şimdiye değin tesbit edilebilen 
mimar halifelerinin listelerine göre; XVI. yüzyılda sayıları üçü geçme-
yen azınlık mimarlar,1 XVII. yüzyılın ilkyarısında % 47,5’e kadar çıkmış 
ve aynı yüzyılın sonunda bu oran % 9’a düşmüştür.2 XVIII. yüzyıla ait 
elimizde hassa mimarlar ocağının mevcudunu gösteren bir liste bulun-
mamaktadır. Ancak, bu yüzyılda birtakım imar faaliyetlerinde azınlık 
mimarların isimlerinin sıkça geçmesinden dolayı geçmiş yüzyıllara 
oranla sayılarının arttığı yolunda bir kanaat vardır. Mimarlık teşkilatı-
nın XVII. yüzyıl sonlarından itibaren düzeninin bozulmaya başlaması, 
atama ve azillerde liyakatin gözetilmemesi, ocak içerisinde istenilen 
vasıflarda eleman eksikliğini doğurmuştur. İktisadi nedenlerle de mimar 
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kadrolarının sayısı artırılamadığı gibi mümkün olduğunca mevcut kad-
rolar azaltılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte XVIII. yüzyılda gerekli 
imar faaliyetlerinin bir kısmında kullanılmak üzere maaş ödenmeyen, 
“Mülâzım Ocağı” ismiyle anılan ve belirli bir derece, ünvan ve kadroya 
sahip olmadan, ulufeli ocak mimarları dışında (haric ez-tertib) hiz-
metleri karşılığında kendilerine ödeme yapılan bir grup oluşturulmuş-
tur.3 İmparatorluğun son iki yüzyılı içerisinde sürekli olarak durumları 
kötüye giden Müslüman mimarların yanında gayrimüslim mimarlar, 
bazı başarılı çalışmaları nedeni ile yükümlü oldukları vergilerden muaf 
tutulup, özel haklara sahip olabilmekteydiler. Muafiyet beratlarında 
elde edilen haklar babadan oğla ve yakın akrabalara da geçebiliyordu.4 
Gayrimüslimler XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı imar sektörü içerisinde 
iktisadi güçlerinin getirdiği avantajlarla ihalelerde yer alacaklar ve pek 
çok yapının inşa ve onarımını üstleneceklerdir.

XVIII. yüzyıldan itibaren devletin gelir ve giderlerindeki denge-
sizliğin başlaması ile birlikte her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe 
de ödemelerde gecikmelere yol açmıştır. Gelirlerin çoğunlukla savaş 
gideri ve askeri harcamalar olarak kullanılması büyük olasılıkla impa-
ratorluğun diğer masrafları gibi inşaat masraflarının ödenmesinde de 
problemler yaratmıştır.5 İktisadi anlamda yaşanılan bu sıkıntılar imar 
sektöründe batı tarzı müteahhitlerin ortaya çıkışına zemin hazırlar. 
Devlete ait yapıların bir üstlenici eli ile piyasa koşulları içinde daha 
ucuza mal edilmesi gerçeğinden yola çıkılarak ihale ile inşa edilmesi son 
dönem Osmanlı mimarlığının kendi içinde geçirdiği en büyük değişim-
lerden biri olur. Bu değişimin yaşanmasında bina eminlerinin rüşvet ve 
yolsuzluklara karışmaları, zimmetlerine para geçirmeleri gibi olayların 
yaşanması etkili olur. 

Sultan II. Mahmud döneminde Başmimar Kırımlı Mahmud Ağa’nın 
Tarabya’da padişah atları için inşa ettiği ahırın çökmesi üzerine yaşa-
nılan olaylar bina eminlerinin konumunun iyice sorgulanmasına sebep 
olmuştur. Kırımlı Mahmud Ağa’nın görevden alınıp Bursa’ya sürgüne 
gönderilmesine sebep olan bu hadise sonrasında yapılan incelemelerde 
sağlıksız yapıların inşasında gerçek sorumluların mimariye ait yeterli 
bilgiye sahip olmayan bina eminleri olduğu ve bir müddettir inşaatlarda 
paye ve kemerlerin yapımında eksik malzeme kullanıldığı, çalışanlara 
vaktinde ödemelerin yapılmadığı ortaya çıkar. Bunun üzerine şehre-
mini ve başmimarın sık sık yapıları kontrol etmeleri, vaktinde ödeme-
lerin yapılması için tahmini keşif bedellerinin inşaatın başlangıcında 
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bina eminlerine hemen verilmesi karalaştırılır. Bu amaçla İstanbul 
için 16473,5 kese ve taşra için 4880 keselik iki ayrı kalem oluşturulup 
keşif bedellerinin bu kalemlerden ödenmesi sağlanır.6 Ancak bütün bu 
önlemlere rağmen bina eminliği sistemi zamanın şartlarına uyum sağla-
madığı için yavaş yavaş ortadan kalkmış ve yapılar kalfa olarak adlandı-
rılan müteahhitler eli ile inşa edilmeye başlanmıştır.7 

Osmanlı mimarlığının idari merkezi olan Hassa Mimarlar Ocağı, 
XIX. yüzyıl başlarına gelindiğinde pek çok açıdan zaafları olan bir 
kuruma dönüşmüştür. Teşkilat içerisinde şehremaneti ile başmimar 
arasında yetki karmaşasının yaşandığı ve özellikle de bina yapımlarında 
uygulanan prosedürün yıllar yılı yanlış uygulamalarla içinden çıkılmaz 
bir durum aldığı görülür. 1826 yılında Yeniçeri Ordusu’nun kaldırılışı 
ile birlikte devletin yeniden yapılandırılması amacıyla gerçekleştiri-
len çalışmalar çerçevesinde mimarlık teşkilatının sorunları da ele alı-
nır. Saray teşkilatına bağlı olarak çalışan Hassa Mimarlar Ocağı’nın 
klasik yapısıyla ihtiyaçlara cevap veremeyeceği düşünülerek 4 Kasım 
1831 tarihinde ortadan kaldırılır. Ocağı’nın görev ve sorumlulukları 
birkaç kurum üzerine dağıtılır. İmparatorluk genelinde imar ve inşa 
faaliyetlerini yürütüp organize edecek birim olarak 1831’de “Ebniye-i 
Hassa Müdürlüğü” kurulur.8 Başlangıçta bağımsız bir kuruluş olan 
müdürlük 1849’de Nafia Nezareti’ne bağlanarak “Ebniye Muavinliği” 
ismini alır.9 Ebniye Muavinliği’de 1852 yılında kaldırılıp yerine Ticaret 
Nezareti’ne bağlı olarak çalışan “Ebniye Meclisi İdaresi” kurulur.10 Bu 
idare 1866’dan itibaren Şehreminliği’ne bağlı Hendesehane bünyesinde 
çalışır.11 Saray ve kasırların tamiratıyla görevli Topkapı Sarayı’nda bulu-
nan ve Hassa Mimarlar Ocağı’nın bir alt birimi olarak çalışan Tamirat 
Ambarı, 1831’de yapılan bir düzenlemeyle “Ebniye-i Miriyye Tamirat 
Müdürlüğü” ismini alır.12 Bu kurum 1863 yılından sonra “Ebniye-i 
Seniyye İdaresi” olarak adlandırılır.13

Osmanlı Mimarlık Teşkilatı’nın XIX. yüzyıl içerisinde yaşadığı deği-
şim süreci incelendiğinde üzerinde durulması gereken asıl konunun 
bina inşa ve onarımlarında uygulamaya konulan “münakasa sistemi” 
olduğu görülür. Ebniye Meclisi’nin kuruluşundan sonra uygulanmaya 
başlanan Münakasa sistemi ile yapıların inşasında uygulanan prosedür 
tamamen değiştirilerek ihale sistemine geçilmiştir. Bu sistemde, inşası 
düşünülen bir yapı, plan ve projeleri ebniye müdürlüğünce hazırlandık-
tan sonra tahmini bir bedel ile ihaleye çıkarılmaktaydı. Belirlenen bedel 
üzerinden en düşük fiyatı teklif eden mezuniyet pusulasına (yeterlilik 
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belgesi) sahip üstleniciye (müteahhide) bir kontrat ile yapılacak iş tes-
lim edilmekteydi. Bu üstleniciler için arşiv kayıtlarında kullanılan terim 
“Kalfa”dır. XIX. yüzyıl öncesinde Osmanlı imar sistemi içerisinde daha 
çok gayrimüslim mimarları tanımlamak için kullanılan kalfa terimi, 
münakasa sistemine geçilmesinden sonra bu günkü müteahhit anla-
mında kullanılmıştır. İhalelere giren Türk ve yabancı üstleniciler için 
de kalfa teriminin kullanılması bu tespitimizi doğrulamaktadır. Yapının 
önemi ve büyüklüğüne göre ihaleye gidilmeden tercih edilen bir kal-
faya da “emaneten” iş teslimi yapılmaktaydı. Emaneten yapılan bina-
larda bazı durumlarda tercih edilen kişi bilgi ve deneyimi ile dönemin 
önemli bir mimar veya mühendisi olabilmekteydi. Özellikle İstanbul’da 
iş yapan yabancı uyruklu mimarlar pek çok yapıda bu türeden bir görev 
almışlardır. İnşaat süreci boyunca kendilerine aylık ödeme yapılan bu 
mimarlar zamanla sermaye sahibi olarak bazı yapılarda üstlenici konu-
munda da olmuşlardır. Yapının mimarı işin üstleniciliğini de yapıyor 
ise yazışmalarda genelde müteahhitliği niteleyen kalfa sıfatını mimar 
unvanıyla birlikte kullanmaktadır.

Yapılan ihalelerde çoğunlukla Ermeni asıllı kalfalar ön plana çıkar-
lar. Özellikle Balyanlar çok sayıda yapının inşasını üstlenmişlerdir. Bu 
çalışmalarından dolayı da devlet tarafından muafiyet beratı verilerek 
ödüllendirilmişlerdir. Son dönem Osmanlı mimarlığının özellikle 1820 
sonrası gelişimine bakıldığında Ermeni kalfaların ön plana çıkmaya 
başladıkları görülür. Bunda Yunan bağımsızlık hareketinin destekçi-
leri konumundaki Rum cemaatinin devlet nazarında eski itibarlarını 
yitirmeleri en büyük etken olur. Ermeni asıllı kalfalar Rumların geri 
plana itilmelerini iyi değerlendirip saraya yakın olmaya çalışmışlar ve 
bir süre sonra büyük oranda başarılı olmuşlardır. XIX. yüzyıl boyunca 
özellikle Balyan Ailesi başta olmak üzere Hacı Minas, Küçük Ohannes, 
Yorgi, Hacı Avram, Dikran, Hovhannes Serveryan ve Todori Kalfa gibi 
birçok Ermeni asıllı kalfa imar sektörü içerisinde çok sayıda yapının 
inşasını üstlenmişlerdir. Hovhannes Serveryan, İtalya’dan özel olarak 
mimar getirterek evinde oğulları ile birlikte pek çok Ermeni gencinin 
de desinatörlük öğrenmesini sağlamıştır. Bununla birlikte devlete ait 
inşaatlarda nüfuzu sayesinde yabancı ustalar yanında Ermeni gençleri 
çalıştırarak birikim ve deneyimlerini artırmıştır.14

Ermeni asıllı kalfalar arasında Balyanlar farklı bir yere sahiptirler. 
Balyan Ailesi üç nesil halinde XIX. yüzyıl boyunca inşaat sektöründe 
faaliyet göstermişler ve çok sayıda yapının mimarı olarak literatüre 
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geçmişlerdir. Bu alenin menşei konusunda farklı görüşler mevcuttur. 
Maraş ve Kozan arasındaki Belen Köyü’nden geldikleri iddiasına karşı-
lık15 en yaygın görüş Kayseri asıllı oldukları yolundadır.16 Balyan soya-
dını ilk kullanan Bali Kalfa’nın oğlu Kirkor Kalfa (1764-1831) olmuştur. 
Kirkor Balyan kardeşi Senekerim (1768-1833) ile ilk kuşağı oluşturmuş 
ve bundan sonra Kirkor’un oğlu Garabet Balyan (1800-1866) ailenin 
ikinci neslini temsil etmiştir. Garabet’ten sonra gelen üçüncü nesil ara-
sında özellikle Nikoğos (1826-1858) ve Sarkis (1831-1899) ailenin 
en tanınan simaları olmuştur. Balyan Ailesi’nin inşa ve tamir etikleri 
yapılar üzerine bir birinin tekrarı niteliğinde onlarca yayın yapılmış ve 
hemen hepsi de sağlam delillerden mahrum olarak iddia ve tezler ileri 
sürmüşlerdir.17 

Son dönem Osmanlı mimarlık teşkilatının yapısal değişimi, bina 
inşa ve onarımındaki süreçlerin yeterince bilinmemesi ve özellikle de 
arşiv kayıtlarına inilip ihale şartnameleri incelenmediği için Balyan 
Ailesi ile ilgili bu güne kadar yapılan yayınlar eksik ve yanlış bilgiler 
içermektedir. Balyanlar’a ilişkin en yaygın yanlışların başında sahip 
oldukları idari unvanlar gelmektedir. Kirkor Balyan’dan itibaren bu aile-
nin hemen bütün fertlerinin hassa mimarı olduklarına ilişkin bilgiler 
bütün yayınlarda kullanılmaktadır. “Hassa mimarı” tabiri 1831 yılında 
Hassa Mimarlar Ocağı kaldırıldıktan sonra mimarlar için kullanılma-
mıştır. XIX. yüzyıl başına ait tespit ettiğimiz Hassa Mimarlar Ocağı lis-
tesinde bu aileden hiçbir ferdin ismi geçmemektedir.18 1831’de kurulan 
Ebniye Müdürlüğü döneminde görevli mimar halifelerinin içerisinde 
de Balyanlar yer almamaktadır.19 Balyanlar için arşiv belgelerinde kul-
lanılan en yaygın tabir “Ebniye-i Seniyye Kalfası”dır. Söz konusu tabir 
saraya iş yapan müteahhit anlamını taşımakta olup aynı dönemde üstle-
nici olan onlarca kalfa için de kullanılmıştır. 

Pars Tuğlacı, Serkis Balyan’a Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde 
bir ferman ile başmimarlık verildiğini ve onun ölümüyle Osmanlı 
Devleti’nde başmimarlık görev ve unvanının sona erdiğini belirtmekte-
dir.20 Ancak 31 Mart 1878 tarihili bu belge bir ferman değil bir iradedir 
ve verilen “sermimar-ı devlet” unvanı bir kadro unvanı değil, kişisel bir 
imtiyaz olarak verilmiş bir payedir.21 Osmanlı Devleti’nde başmimar-
lık unvanı Hassa Mimarlar Ocağı’nın 1831’de lağvıyla ortadan kalmış 
ve bu unvanı taşıyan son kişi de Seyyit Abdülhalim Efendi olmuştur.22 
Sarkis Balyan’ın bir prestij unsuru olarak devletten çıkarmayı başardığı 
“sermimar” unvanı Sultan II. Abdülhamid’in güçlü azınlık liderlerini 
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elde tutma politikasının bir ürünüdür. Zira aynı dönemde Rum asıllı 
Vasilaki İoannidis için de “saray mimarı” unvanı verilmiştir.23 

Balyanlar’ın mimarlık eğitimleri üzerine kaynaklarda çelişkili bil-
giler yer almaktadır. 1843 yılında Paris’e eğitim için giden Nikoğos 
Balyan’ın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürede geri döndüğü bilinmek-
tedir. Kevork Pamukciyan, Serkis Balyan’ın 1855’te École des Beaux-
Arts’dan mezun olduğunu belirtmektedir.24 Oysa bu tarihlerde Serkis 
Balyan İstanbul’dadır. 1853’te Sultanahmet’te inşa ettiği bir hanın çatı-
sının çökmesi nedeni ile hapistedir ve babası Garabet’in kefaleti ile bir 
süre sonra serbest kalmıştır.25 Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Aygül Ağır’ın École des Beaux-Arts ile yaptığı yazışmalarda da Balyan 
ailesinin hiçbir ferdinin bu okulda eğitim almadığı açıkça görülmekte-
dir.26 Balyanlar’dan Paris’te eğitimini tamamlayan tek kişi, Nikoğos’un 
oğlu Levon’dur. Sainte-Barbe Koleji’nde mezun olmuştur. Ancak burası 
da bir mimarlık okulu değil bir orta öğretim kurumudur.

Sultan Abdülaziz’in desteği ile 1873 yılında “Şirket-i Nâfia-i Osmânî” 
adıyla İmparatorluğun ilk inşaat şirketini bir milyon altın sermaye ile 
Sarkis Balyan kurmuştur.27 1879’da İstanbul’da Kuruçeşme Adası bu 
şirket adına bir liman ve fabrika yapması şartıyla Sarkis Balyan’a tahsis 
edilmiştir. 28 Ancak Sarkis Balyan, adayı kullanım amacı dışına çıkarıp 
bir köşk inşa ederek şahsi mülkü üzerine geçirmiştir. Ayrıca kendisine 
teminat talep etmeksizin Mersin-Tarsus-Adana ve Bandırma-Balıkesir-
Karacabey arasında demiryolu inşası ve bunları işletmesi için 99 yıllık 
imtiyaz tanınmış, İstanbul-Bandırma arasında vapur işletme ruhsatı da 
verilmiştir.29 

Sarkis Balyan 1899’da Kuruçeşme Adası’nda öldüğünde büyük inşaat 
yolsuzluklarını da ardında bırakmıştır. 1882 yılı başlarında Çırağan 
Sarayı’nın inşaatında çalışanların on yılı aşkın bir süredir yapının müte-
ahhitleri olan Sarkis Balyan ve ortağı Nersisyan Kirkor’dan ücretlerini 
alamamaları üzerine saraya yaptıkları şikâyetler sonucunda açılan soruş-
turmada iki yüz yirmi bin lira yolsuzluk tespit edilir. 30 1882 yılında 
Çırağan Sarayı hesapları ile başlatılan inceleme Sarkis Balyan’ın bütün 
inşaat işlerini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve 1886 yılında sonuçla-
nan bu davada Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid döneminde yaptığı 
yapılardan toplam üç yüz bin lirayı aşkın bir meblağı zimmetine geçir-
diği anlaşılmıştır.31 Ceza olarak da bütün mal varlığına el konulmuştur.32 

Ancak Ekim 1888’de sarayın başdoktoru Mavroyani Efendi’nin aracı-
lığı ile Sultan II. Abdülhamid tarafından affedilir ve İstanbul’a döner.33 
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Pars Tuğlacı, Sarkis Balyan’ın İstanbul’a dönüşüne Hazine-i Hassa 
Nazırı Agop Kazazyan’ın aracı olduğunu belirtmektedir.34 İstanbul’a 
döndükten sonra inşaat işleriyle ilgilenmeye devam eden Sarkis Balyan, 
Defterdarburnu’nda sultan sarayının yıkılarak yerine iki katlı bir sarayın 
ihalesini 25 Haziran 1890’da dokuz ayda tamamlamak şartıyla üzerine 
alır.35

Sarkis Balyan 1899’da ölmeden önce Sadrazam Halil Rıfat Paşa ile 
bir konak inşası için anlaşır ve dört yüz bin lira nakit para alır. Konağı 
inşa etmeden ölmesi üzerine Halil Rıfat Paşa alacağını dava konusu 
yapar. Ancak Sarkis Balyan’ın mal varlığı arasında böyle bir para çıkmaz. 
Bunun üzerine mahkemede yemin etmeye çağrılan Paşa, yemin olayına 
sıcak bakmaz ve davasından vazgeçer.36

 Balyanlar’ın ismi ile anılan çok sayıda yapının büyük bir bölü esasen 
bu ailenin fertleriyle doğrudan ilişkili değildir. Çoğu zaman üstlenici 
olarak yer aldıkları yapılarda mimar olarak kabul görmüşlerdir. 1823-
1826 yılları arasında inşa edilen Nusretiye Camii’nin mimarı olduğu 
söylenen Kirkor Balyan37 caminin inşaatının başlamasından bir yıl önce 
Gregoryen ve Katolik Ermeniler arasındaki ihtilaflar nedeniyle karış-
tığı olaylardan dolayı 1822’de Kayseri’ye sürgüne gönderilmiştir ve bir-
kaç yıl orda kalmıştır.38 Yapının planları hazırlanırken Kirkor Balyan 
Kayseri’dedir ve cami ile bir ilişkisi yoktur. Bu dönemde başmimar olan 
Mehmet Rasim Ağa bina ile ilgilenmiş olmalıdır. Heybeli Ada’da inşa 
edilen ilk Bahriye Mektebi’nin mimarı da Kirkor Balyan değil39 döne-
min başmimarı Kırımlı Mahmut Ağa’dır.40 

Bugünkü İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nın, Bayezit’te 
bulunduğu alanda, Osmanlı döneminde “Eski Saray” (Saray-ı Atik) 
olarak adlandırılan ve fetihten hemen sonra Fatih Sultan Mehmed tara-
fından inşa ettirilen saray yer almaktaydı. Topkapı Sarayı (Yeni Saray / 
Saray-ı Cedid) yapıldıktan sonra, vefat eden padişahların anne ve eşle-
rine tahsis edilen Eski Saray,41 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılışın-
dan sonra boşaltılıp, Seraskerlik (Ordu Komutanlığı) olarak yeniden 
inşa edilmiştir.42 Eski Saray binalarının yıkılıp yerine Serasker Hüseyin 
Paşa için bir harem dairesi ve diğer yüksek rütbeli subaylar için idari 
binalar ile bir kışla ve yangın kulesinin inşası görevi dönemin başmi-
marı Seyyid Abdülhalim Efendi’ye verilir.43 Bayezid Yangın Kulesi’nin 
yapıldıktan iki yıl sonra yeniçeri yandaşları tarafından kundaklanarak 
yakıldığı ve yerine 1828 yılında Senekerim Balyan tarafından yenisi-
nin yapıldığı iddia edilse de bu bilgi doğru değildir44. Zira böyle bir 
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olayın gerçekleştiğine dair dönemin kaynaklarında hiçbir kayıt yer 
almamaktadır. Yapının kitabesinde de Seraskerlikle birlikte inşa edildiği 
vurgulanmaktadır.

Sultan III. Selim döneminden itibaren modernize edilmeye çalışılan 
ordu için yeni eğitim şartlarına uygun kışlalar inşa edilmeye başlanmış-
tır. 1801 yılında yapımı tamamlanan Selimiye Kışlası bunların arasında 
en önde yer almaktadır. 1826-1829 yılları arasında Sultan II. Mahmut 
tarafından yeniden inşa ettirilen ve günümüze de bu dönemden kalan 
kışlanın Pars Tuğlacı tarafından mimarı olarak Kirkor Balyan45 gös-
terilmişse de Kirkor Kalfa yapının mimarı değil taşeronları arasında 
yer almıştır.46 Selimiye Kışlası üzerine doktora tezi hazırlayan Gözde 
Ramazanoğlu, yapının mimarının dönemin Hassa Başmimarı Seyyit 
Abdülhalim Efendi olduğunu vurgulamaktadır.47 Yine Kirkor Balyan’a 
bağlanan48 ve 1832 yılında inşasına başlanan Rami Kışlası da Seyyit 
Abdülhalim Efendi’nin eseridir.49 3 Aralık 1835 tarihinde tamamla-
nan kışlanın bütün masraflarının ödenmesine ilişkin belgede “Ebniye-i 
Hassa Müdürü Halim Efendi marifetiyle inşa ve tekmil olan Rami 
Çiftliği Kışla-i Humayunu” ibaresinin yer alması yapının mimarının 
kim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.50

Pars Tuğlacı Divanyolu’ndaki Sultan II. Mahmud Türbesi’nin 
Garabed Balyan’ın eseri olduğunu iddia etmektedir. Ancak, bu iddiayı 
destekleyecek kaynak göstermemiştir.51 Ohannes ve Bogos Dadyan’ı da 
kesin bir delil olmadan mimar olarak gösteren çalışmalar mevcuttur.52 
Ancak türbe iki dönem Ebniye Müdürlüğü yapmış olan Mühendis 
Abdülhalim Efendi’nindir53. 

İstanbul’un Fatih İlçesi’nde kendi adı ile anılan semtte yer alan Hırka-i 
Şerif Camii’nin mimarı üzerine bu güne kadar herhangi bir bilgi bulun-
mamaktaydı. Baha Tanman, dönemin imar faaliyetlerinde sıkça isimleri 
geçen Balyanlar’dan Garabet Balyan’ın yapmış olabileceği ihtimali üze-
rinde durmaktadır.54 Ancak 1847 yılı sonlarına doğru Hırka-i Şerif ’in 
konulduğu hücre ve etrafındaki Veysel Karanî’nin soyundan gelen 
Üveysi Şeyhleri’nin oturmasına tahsis edilmiş harem binaların tami-
rine ihtiyaç duyulduğunda bu görev dönemin Ebniye Müdürü Seyyit 
Abdülhalim Efendi’ye verilir. 3 Şubat 1848’de Abdülhalim Efendi’den 
cami ve etrafındaki yapıların planını hazırlaması istenir. Caminin mih-
rabı önüne, yeni bir hırka-i şerif hücresi eklenir. Ayrıca Üveysi şeyhle-
rine ait bir konak ve Hırka-i Şerif ’i korumak için bir de karakol inşa 
edilir.55 Hırka-i Şerif Camii’nin yapımı 23 Mart 1851’de tamamlanır.56 
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Kevork Pamukciyan Ortaköy Camii’nin mimarı olarak Nikoğos 
Balyan ismini vermektedir.57 Pamukciyan’dan alıntı yaparak cami üze-
rinde değerlendirmelerde bulunanlar da aynı ismi kullanmışlardır. 19. 
yüzyıl İstanbul’unun değişen çehresini ele alan çalışmasında Zeynep 
Çelik yapıyı Garabet Balyan’a bağlamaktadır.58 Ancak gerek Pamukciyan 
ve gerekse de diğer araştırmacılar kesin bir bilgi ve kaynak olmadan 
yalnızca bir tahmine dayanarak Nikoğos Balyan ismini vermektedirler. 
Pamukciyan, dikkatlerden kaçan bir çalışmasında; “Ortaköy Camii’nin 
mimarı şimdiye kadar Nikoğos Bey olduğu zannedilmekteydi” şeklinde 
bir ifade kullanarak bu durumu açıkça ortaya koymakta ve yapının asıl 
mimarının Kayserili Hovhannes Serveryan olduğunu ileri sürmekte-
dir.59 Bu durumda caminin mimarı üzerinde bir ittifak olmadığı ortaya 
çıkmaktadır. 1848 yılında başlanıp 1854 yılında tamamlanan yapının 
inşa sürecine ilişkin kayıtlardan ve yapılan ödemelerden Artin Kalfa’nın 
cami inşaatını üstlendiği anlaşılmaktadır. 1852 yılı sonlarında inşa 
çalışmasına bir süre ara verilmiş, üstlenicinin istenen zamanda yapıyı 
tamamlayamaması nedeni ile İstefan adında diğer bir müteahhide yapı 
devredilmiştir.60 Evkaf Defterleri arasında yer alan Ortaköy Camii’nin 
3 Kasım 1848 tarihli keşf-i evvel defteri Ortaköy Camii’nin asıl mima-
rının Seyit Abdülhalim Efendi olduğunu göstermektedir.61 

Dolmabahçe Sarayı’nın mimarı olarak ortaya sağlam bir kaynak 
konulmadan Garabet ve oğlu Nikoğos Balyan ismi kullanılmaktadır. 
1842 yılında yapımına başlanan ve 1856 yılında tamamlanan sarayın 
planları 1842 yılında çizilmiş olmalıdır. 1826 yılında doğmuş olan 
Nikoğos Balyan’ın on altı yaşında bu işle görevlendirildiğini düşün-
mek akla yatkın gelmemektedir. Dolmabahçe Sarayı burada bulunan 
eski Beşiktaş Sahilsarayı’nın bölümleri belirli bir düzen içerisinde yıkı-
larak yapılmıştır. Osmanlı Arşivi’nde Cevdet Saray Tasnifi içinde 21 
Mart 1842 tarihli bir takrirde Ebniye Müdürlüğü sırasında Beşiktaş 
Sarayı’nın (Dolmabahçe Sarayı) inşasına ilişkin hizmeti karşılığında 
Abdülhalim Efendi’ye Maçka’da bir arsa verildiği ve bu arsayı altı yüz 
yetmiş iki kuruşa Kolsuz Ali isminde birine sattığı belirtilmekte olup 
arsayı alan kişiye bir mülknâme verilmesi istenmektedir. Bu belge bize 
Dolmabahçe Sarayı’nda da Seyyid Abdülhalim Efendi’nin imzası oldu-
ğunu göstermektedir. 62

Dolmabahçe Sarayı’nın mimarlığını Nikoğos Balyan’a teslim eden-
ler 1858 yılında Bezmiâlem Valide Camii karşısında inşa edilen ve 
bugün ayakta olmayan saray tiyatrosunun da mimarı olarak bu ismi 
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göstermektedirler. Nikoğos Balyan Dolmabahçe Sarayı’nın mimarı 
olmadığı gibi tiyatrosunun da mimarı değildir. Osmanlı arşivi hari-
ciye nezareti evrakı arasında yer alan bir belge Dolmabahçe Sarayı 
Tiyatrosu’nun mimarının İtalyan G. Fossati olduğunu belirtmektedir.63 

Birçok yayında Sarkis Balyan’ın ismi ile anılan Baltalimanı Sahilsarayı 
(Büyük Reşit Paşa Sarayı) Mimar G. Fossati’nin,64 Harbiye Mektebi ve 
İTÜ Taşkışla Binası İngiliz Mimar William James Smith’indir. Harbiye 
Mektebi binası önce Tophane-i Amire Hastanesi olarak inşa edilmeye 
başlanmış ancak inşaatın bitimine doğru Mekteb-i Harbiye’ye (Askeri 
Müze) tahsisi edilmiştir. Mimar Smith’in yapıda zarara uğraması üze-
rine sekiz yüz kese alacağı bin keseye çıkarılmıştır.65 Yine İTÜ Taşkışla 
Binası 1847’de Mekteb-i Tıbbiye olması amacıyla planlanmış fakat 
daha sonra 1849’da kışlaya çevrilmiştir. Konuya ilişkin belgede yapı-
nın planının Mimar Smith tarafından çizildiği, İstefan Kalfa’ya iha-
lesinin yapıldığı ve daha sonra da genişletilmesinin uygun görüldüğü 
belirtilmektedir.66 

1881-1885 yıları arasında inşa edilen ve bina nâzırlığını Başmâbeynci 
Osman Bey’in yürüttüğü Yıldız Hamidiye Camii’nin mimarı olarak 
bazı yayınlarda Sarkis Balyan67 ismi belirtilse de bu doğru değildir.68 
Dolmabahçe Sarayı Arşivi’nde yer alan bir belgeye göre yapının mimarı 
Ebniye-i Seniyye İdaresi’nde otuz yılı aşkın bir süre çalışmış olan 
Nikolaidis Jelpuylo adında bir Rum’dur.69

XIX. yüzyıl sonlarında inşa edilen Sirkeci’deki gümrük binaları ile 
İstanbul limanı transit depolama binaları, diğer adıyla antrepolar Simon 
Balyan’ın değil70 Alman August Jasmund’un eseridir.71 

Sarkis Balyan’ın ölümünden sonra Balyan ailesi üyelerinin güç 
duruma düştükleri ve kendilerini toparlayamadıkları görülür. 12 Aralık 
1904’te fakirlik çeken Leon Balyan’ın Şehremaneti Hendesehanesi’nde 
1500 kuruş maaşla çalışırken vefat eden kardeşi Simon Bey’in yerine 
atanması uygun bulunmuştur.72 

XIX. yüzyıl boyunca Ermeniler kendi cemaatlerini milli bir hedef 
doğrultusunda birleştirmek için yoğun çabalar sergilemişlerdir. Yaptıkları 
işleri çoğu zaman abartılı olarak tanımlayıp tasvir ederek reklamlarını 
yapmayı çok iyi başarmışlardır. Uluslararası destek alınarak Ermenilerin 
tarihsel geçmiş ve zenginliğine atıfta bulunulup özellikle etnik kökene 
vurgu yapılarak Ermeni sanatının Osmanlı toplumundaki ayrıcalığına 
dikkat çekilmiştir. Bu dönemde belirgin bir şekilde mimarlık, kimlik 
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ve ulus kurma amacıyla Ermeniler tarafından önemli bir araç olarak 
kullanılmıştır.73

Rumların bağımsızlık isyanları sonrası imar sektöründe ikinci plana 
düşmesini iyi değerlendiren Ermeniler, saraya yakın olarak büyük 
ölçekli inşaat işlerinin çoğunluğunda üstlenici olmuşlardır. Elde ettikleri 
imkânları cemaat üyelerinin menfaatine kullanmayı çok iyi başarmışlar-
dır. Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde bir çok yapı inşa eden Alman 
August Jasmund, Bayındırlık Bakanlığı’nın (Nafia Nezareti) kadro-
larının Ermeni çalışanlarla doldurulmasından dolayı kendi alanında 
Ermenileri karşısında bulduğunu, işlerin devlet içinde görülmedik bir 
şekilde, daha çok kulis arkalarındaki görüşmelerle yürütüldüğünü, bu 
yüzden de devlet için yapılan binaların rezil bir şekilde olmasına rağmen 
teslim alındığını belirtmektedir74.

Balyanlar’ın imar sektöründen elde ettikleri maddi imkânları cema-
atin her türlü ihtiyaçları için harcadıkları, bölünmüşlükleri ortadan kal-
dırarak belirli hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmek için yoğun 
çaba sarf ettikleri görülür. Cemaatin “amira” olarak adlandırdıkları önder 
aileler arasında yer alan Balyanlar, Ermeni milliyetçiliğinin en popüler 
unsurlarından biri olmuşlardır. Sarkis Balyan’ın Türkçe konuşmaması, 
bütün yazışmalarını Ermeniceye çevirterek yaptırması, bu ailenin etnik 
milliyetçilik konusundaki tavrını sergilemesi açısından çok önemlidir.


