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ÖZ 

 

İstanbul’a bağ lı ,   Adalar ilçesi,  19.  yüzyıl ve 20. yüzyıl  mimarisinin 

önemli örneklerini barındırır .  Bu devirde kurulmuş diğer banliyölerin  

mimari dokusu büyük ölçüde tahrip olmuştur.  Bu göz önüne alınırsa 

Adalar’ın son devir yapılarını en iyi  ifade eden bölge olduğu 

söylenebilir .  Bunlar arasında büyüklük sıralamasında ikinci olan 

Heybeliada benim çalışma alanımı oluşturmaktadır.  

 

I .  Bölümü, çalışmanın amacı,  kapsamı,  Heybeliada’nın kısa 

coğrafyası,  tarihçesi,  Heybeliada’daki iskânın geliş imi ve 

Heybeliada’nın mimari  oluşumunu yönlendiren etkenler  

oluşturmaktadır.   

 

II .  Bölümü oluşturan Envanter kısmında, Heybeliada’da korumaya 

değer olan,  dönem özell iklerini  yansıtan konutlar çeşitli  başlıklarla  

kısaca değerlendirilmiştir .  Bunların yanı sıra örnek teşkil etmesi  

açısından, korumaya alındığ ı  halde özell iklerini günümüzde yitirmiş  

olan yapılara da yer verilmiştir .  Bütün yapılar sokak isimleri ve 

numaralarına göre alfabetik sıraya göre dizilmiştir .   

 

Envanterden seçilen örnekler kısmını  oluşturan III.  Bölümde,  

Envanterde bulunan evlerden özelliklerini büyük ölçüde korunmuş  

olanları detaylı olarak irdelenmişti r .  Söz konusu yapılar,  

malzemelerine göre ayrılmış,  pek çok konut ilk sahiplerine göre 

isimlendirilmiştir .  İsimleri tespit edilemeyenler sokak isimlerine göre 

alfabetik sıraya dâhil olmuştur.  

 

IV. Bölümü oluşturan değerlendirme başl ığı  altında,  farklı başlıklarla  

Heybeliada mimarisi değerlendirilmeye çalışılmıştır .  Bu başlıklar,  
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malzeme ve teknikler,  plan tipleri,  cephe düzenleri,  bezeme olarak 

sıralanmaktadır.      

 

V. Bölümde İstanbul’un 19. yüzyı l banliyöleri ile doku ve mimarlık  

açısından karşılaştırmalar yapılmış tır .  Söz konusu karşılaştırma 

kapsamına özel likle 19. yüzyılın ortasından itibaren, Adalar’la aynı  

zamanda değişmiş olan İstanbul banliyöleri ele alınmıştır .  

 

VI.  Bölüm, Heybeliada’daki konutların  geç dönem Osmanlı konut  

mimarlığı  içindeki  yerine ilişkin tespitleri ve mimari dokuya ilişkin 

koruma önerilerini içermektedir.   
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ABSTRACT 

 

Istanbul Prınce Islands house important  specimens of 19th  and 20th  

centuries architecture.  The architectural  texture on the other Istanbul  

suburbs of these eras has been largely destroyed. Within this context  

The Prince Islands are the best areas to express these eras’s structures.  

Heybeliada,  the second largest of Prince Islands is my thesis’s 

working area.  

 

My thesis’s purpose,  scope, a brief  history and geography of  

Heybeliada,  the evolution of settlement in Heybeliada form the 

Introduction as the I.  Chapter.  

 

On the Inventory as II.  Chapter,  the residential  specimens which 

reflect their era’s characteristics therefore are worthy to be conserved,  

are briefly evaluated under various headlines.  In order to set an 

example,  certain specimens which lost their characteristics although 

they are conserved are also mentioned. All specimens are 

alphabetical ly arranged according to their  streets and numbers.  

 

On the Catalog as III.   Chapter,  the houses from the inventory which 

preserved their characteristics are studied thoroughly.  These 

specimens are arranged according to their materials,  many are named 

afted their first owners.  The ones without names are alphabet ically  

arranged according to the street names. 

 

On the IV. Assessment Chapter The Heybeliada Architecture is studied 

under various headlines.  Main headlines are the parameters which 
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affected the architecture,  materials and techniques,  types of plan,  the 

order of the facades and the adornments.  

 

On the V. Chapter comparisons between Istanbul’s 19th .  Century 

suburbs are made regarding the texture and architecture.  The 

comparison covers espescial ly Istanbul’s suburbs which 

simultaneously changed with Islands start ing the mid 19th  Century.  

 

The VI.  Chapter provides proposals for the preservation of the 

architectural context.  As the result a general assessment is given. 
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ÖNSÖZ 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun geç döneminde değişim yaşamış olan 

banliyölerden biri de Heybeliada’dır.  Bu çalışma kapsamında sadece 

sivil mimarlık örnekleri incelenerek adadaki mimari dokunun oluşumu,  

sosyal anlamda ve sanat tarihi bilimi çerçevesinde ele alınmaktadır.  

 

Yaz dönemlerinde Büyükada’da geçirdiğ im 25 yıl,  adaların mimari  

dokusuna tanımamda önemli bir etkendir.  Bu nedenle tez danışmanım,  

Prof.Dr.M. Baha Tanman’a bana bu konuyu önerdiği  için ve tezin 

oluşum sürecindeki katkıları için teşekkür ederim. Yrd. Doç. Dr.  

Tarkan Okçuoğlu,  çalışmamın her sürecini,  ikinci bir danışman gibi  

izleyerek büyük katkıda bulunmuştur.  Kendisine özel bir teşekkür  

borçluyum.     

 

Önerileri ve katkılarından dolayı Yrd.Doç.Dr.  Ahmet Vefa Çobanoğlu  

ve Yrd.Doç.Dr.  Fulya Eruz’a teşekkür  ederim. Tezimde bulunan 

Katalog ve Envanter bölümü çalışmamın en uzun ve zorlu bölümünü 

oluşturmuştur.  Fotoğraf çekimleri  ve arazi çalışmaları için  özel likle 

teknik malzeme desteği  için eşim Fuat Domaniç’e  teşekkür ederim.      

 

                                                                              Sevgi Gel 

                                                                        İstanbul-Şubat 2006 
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Çizim no: 3. Amiral İhsan Özel Sok. No:4 (Akilas Millas,  ,  Halki ,  

Atina 1984,s.  200).  

 

Çizim no: 4.  Amiralis Evi,  giriş kapısı detayı (Zeynep Başar ,  

Heybeliada’nın 

 Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü.  

Fen Bilimleri Ensti tüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul  

1987, Tablo III.   

7).  

 

Çizim no: 5 .  Apostolidi Köşkü (Akilas Millas ,  Halki ,  Atina 1984, s .  

227).  

 

Çizim no: 5A .  Giriş  kapısı üzerindeki döküm pencere parmaklıklar ı  

(Akilas Millas,  Halki ,  Atina 1984, s.  227).  
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Çizim no: 6. Demirci Evi (Akilas Millas,  Halki ,  Atina 1984, s.  235).  

 

Çizim no:7. Etnopulos Evi,  pencere detayı (Zeynep Başar,  

Heybeliada’nın  

Fiziksel  Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü.  

Fen Bilimleri Ensti tüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul  

1987, Tablo III).  

 

Çizim no: 8 .   Heybeli Kütüphanesi (Akilas Millas,  Halki ,  Atina 

1984, s.  234).  

 

Çizim no: 9. Hintli Asaf Bey Köşkü (İsmail Hakkı Bey Köşkü).  

(Akilas Millas,  Halki ,  Atina 1984, s.  225).  

 

Çizim no: 10. İ lyasko Yal ısı.  (Pars  Tuğlacı,  ,  Tarih Boyunca  

İstanbul Adaları  II,  İstanbul 1989, s.  87).  

 

Çizim no:  10A. Konsol detayı (Zeynep Başar,  Heybeliada’nın 

 Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü.  

Fen Bilimleri Ensti tüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul  

1987, Tablo III.   

3).  

 

Çizim no: 11. İnal Evleri,  pencere detayı (Zeynep Başar,  

Heybeliada’nın 

 Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü.  

Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 
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 1987, Tablo III.  8).  

 

Çizim no: 11A. Çıkma çizimi (Zeynep Başar,  Heybeliada’nın 

Fiziksel Gelişim 

 Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen 

Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987, Tablo III.  

1).  

 

Çizim no: 11B. Balkon korkuluğu çizimi (Zeynep BAŞAR,  

Heybeliada’nın 

 Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü.  

Fen Bilimleri Ensti tüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul  

1987, Tablo III.   

13).  

  

Çizim no: 12. Kostaki Paşa Evi,  pencere çizimi  (Zeynep BAŞAR,  

Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık 

Değerleri  

 Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri Enst itüsü yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi,   

İstanbul 1987, Tablo III.  7).  

  

Çizim no: 13 .  Mandayakis Köşkü, çıkma biçimi (Zeynep Başar,  

Heybeliada’nın 

 Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü.  

Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 

 1987, Tablo III.  1).  
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Çizim no: 14. Mari Köşkü, cephe çizimi (Pars  Tuğlacı,  ,  Tarih 

Boyunca  İstanbul Adaları  II,  İstanbul 1989, s.101).  

 

Çizim no: 14A. Çıkma biçimi  (Zeynep Başar,  Heybeliada’nın 

Fiziksel Gelişim 

 Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü Fen 

Bilimleri  

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987, Tablo III.  

1).  

 

Çizim no: 15. Markaryan Evi,  pencere çizimi (Zeynep Başar,   

Heybeliada’nın, Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık 

Değerleri 

Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  Ensti tüsü yayınlanmamış  yüksek 

lisans tezi,  

İstanbul 1987, Tablo III.  3).  

 

Çizim no: 16. Murukadis Evi,  giriş kapısı üzerindeki tarih (Akilas 

Millas,  Halki ,  Atina 1984, s.  220).  

 

Çizim no: 17. Özdeş Evi (Akilas Millas,  Halki ,  Atina 1988, s.  211).  

 

Çizim no: .  Par Evi, pencere çizimi  (Zeynep Başar,  Heybeliada’nın 

 Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü.  

Fen Bilimleri Ensti tüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul  

1987, Tablo III.   

12).  
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Çizim no: 19. Petraku Evi (sol) (Nejat Gülen, “Heybeliada” ,  Dünden 

 Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,  İstanbul  1993, c.  I , s.  55).  

 

Çizim no: 20. Ralli Evi  (Akilas Millas,  Halki ,  Atina 1984, s.  226).  

 

Çizim no: 20A. Pencere çizimi  (Zeynep Başar,  Heybeliada’nın 

Fiziksel  

 Gelişim Süreci  ve Korunacak Mimarl ık Değerleri Çözümlemesi ,  

Y.Ü. Fen  

Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 

 1987, s.  61).  

 

Çizim no: 21. Refah Şehitleri Cad. No:41 (Akilas Millas,  Hakli,  

 Atina 1984, s.  237).  

 

Çizim no: 22. Seyran Sokak No:9 ,  konsol  çizimi       (Zeynep Başar,   

 Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık 

Değerleri 

 Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri Ensti tüsü,  yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi,   

İstanbul 1987, Tablo III.  3).  

 

Çizim no: 23. Yanopulos Evi ,  ön ve arka görünüş ( ,  Erkan ÖZCAN – 

  İ lkay AKARSU - İ lknur TINGIROĞLU –Gamze ÜNSEL, Heybeliada 

Ahmet 

Gül – Rıdvan Kesre Evi ,  Restitüsyon Projesi,  Aralık 1997).  

 

Çizim no: 23A. Yanopulos Evi (Akilas Millas,  Halki ,  Atina 1984, s .  

118).  
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Çizim no:  23B. Kapı detayı çizimi (Akilas Millas,  Halki ,  Atina 1984,  

s.  118).  

 

Çizim no: 23C. Alt kat Planı.  

 

Çizim no: 23D. Üst kat Planı.  

 

Çizim no: 24. Yordanaki Evi (Akilas Millas,  Halki ,  Atina 1984, 

s.  227).  

  

Çizim no: 25. Hulisi Bey Köşkü, pencere çizimi (Zeynep Başar,   

Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık 

Değerleri 

 Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri Enst itüsü yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi,   

İstanbul 1987, Tablo III.  12.) 

  

Çizim no:  26 .  Nikolopulos Evi (Akilas Millas,  Halki ,  At ina 1984, s.  

212).  

 

Çizim no: 27. Efremoğlu Evi , konsol çizimi  (Zeynep Başar,   

 Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık 

Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  Ensti tüsü  yayınlanmamış  yüksek 

lisans tezi,   

İstanbul 1987, Tablo III.  3).  

  

Çizim no: 28. Heybeli Mektebi Sok. No: 25 (Akilas Milas,  Hakli,   

Atina 1984, s.  132) 
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Çizim no: 29. Teyyibe Hanım Köşkü, konsol çizimi (Zeynep Başar,   

 Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve Korunacak Mimarlık 

Değerleri  

Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  Ensti tüsü  yayınlanmamış  yüksek 

lisans tezi,   

İstanbul 1987, Tablo III.  3).  

 

Çizim no: 30. Heybeliada (Anonim, “Heybeliada”,  Dünden Bugüne 

İstanbul Ansiklopedisi,  c.4,  İstanbul 1994, s.  54) 
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Gravür Listesi 

 

Gravür no: 1 (Anonim, Gravürlerle Türkiye İstanbul I,  Haz. T.C. 

Kültür Bakanlığı  Yayımlar Dairesi Başkanlığı  Yayımlar Dairesi 

Başkanlığı ,  Ankara 1996, s.124.)  

 

Gravür no: 2 (Anonim, Gravürlerle Türkiye İstanbul I,  Haz. T.C. 

Kültür Bakanlığı  Yayımlar Dairesi Başkanlığı  Yayımlar Dairesi 

Başkanlığı ,  Ankara 1996, s.125.) 
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GİRİŞ  

 

Heybeliada dördüncü zaman başlarındaki yer kabuğu hareketler i  

sırasında oluşmuş adaların  arasında ikinci derecede büyüklüğe 

sahiptir .  19.  yüzyıl başlarında resmi kurumların burada faaliyete 

geçmeye başlaması ve ulaşımın da gelişmesi  ile Heybeliada’da imar  

faaliyetleri yoğunlaşmıştır .  Ada’nın iklimi ve doğası da birçok 

kesimin burayı yazlık yerleşim alanı olarak kullanmasına neden 

olmuştur.  

 

19.  yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında oluşmuş olan mimari  

doku, bugün de büyük ölçüde korunmuştur.  Adalar,  dönem mimarisini  

önemli ölçüde yansıtmaları bakımdan, aynı dönemde değişim geçirmiş  

olan diğer banliyöler içinde sanat ve mimarlık tarihi açısından önemli  

bir yere sahipt ir .  

 

Geleneksel mimarinin içe dönüklüğü, konutların şeki llenmesinde etkin 

olduğu gibi,  19.  yüzyılda da Avrupa geleneğine uygun olarak 

benimsenen dışa dönüklük bu dönem mimarisinin şekillenmesinde 

kendini göstermiştir .  Heybeliada da bu yeni tarzla oluşmuştur.  Özetle,  

geleneksel mimari anlayıştan kopuşu sergi leyen bir banliyö örneğidir.  

 

 

Heybeliada’da bulunan ve birçok üslubu bünyesinde barındıran 

konutlar tarihi birer belge niteliği  taşıdıklarından, bunların tespitini  

içeren çalışmalar gelecek için de birer kaynak oluşturacaktır .  

Günümüzde bu konutlar üzerinde yapılan özensiz onarımlar,  resmi  

kurumların gözünden kaçan çeşitli  faaliyetler ve tüm adaların karş ı  

karşıya olduğu yangın tehlikesi  konutlar ın özel iklerini  yitirmelerine 

neden olmaktadır.  Toplumun bu değerler i koruması öncelikle bilinçli  
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olmalarını gerektirmektedir.  Bu bilinci  oluşturmak ise bu konu 

hakkında yapılan çalışmalar sayesinde gerçekleşecektir .  İnsanların  

yaşayabilmesinde önemli bir unsur olan konut,  insanın kendi gelişim 

sürecinde yaşadığı  aşamalar gibi değişime oldukça açık olgular  

şeklinde karşımıza çıkar.  İnsanın oluşturduğu bu düzen yine insan 

elleriyle değişime uğrayabilmeye oldukça müsaittir .  Bir başka deyişle,  

belli  bir dönemin koşullarını ve yaşam biçimini yansıtan konutlar,  bu 

koşulların değiş imi ile özgün fiziksel görünümlerinden de 

uzaklaşabilmektedir.  Ancak, söz konusu konutların tarihi  bir miras 

olması bunların korunmasını,  bu da özgün görünüme zarar veren 

değişimlerin kontrolünü gerektirmektedir.  Değişim sürecinin ters 

çevrilmesine,  yapı lan tespit çalışmalarının katkısı kaçınılmazdır.  
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1.AMAÇ VE KAPSAM 

 

Heybeliada’da var olan ve dönem özelliklerini sergileyen sivil  

konutlar tespit edilerek envanter bölümüne alınmış,  belirli  maddelerle  

açıklanmıştır .  Tespit  edilenler içinde büyük ölçüde özgünlüğünü 

korumuş olan yapılar envanterden seçilen örnekler  bölümünde geniş  

bir  biçimde incelenmiştir .  Söz konusu konutların bölgede oluşturduğu 

mimari doku, sosyo-kültürel ve demografik yapı ve doğal nedenler göz 

önünde tutularak değerlendirilmiştir .      

 

Bu çalışmada sadece tescilli  yapılar incelemeye alınmamıştır .  Bir  

örnekle açıklamak gerekirse,  Lozan Zaferi Caddesi’nde yer alan No:57 

tescil li  olmamasına rağmen döneminin özelliklerini yansı tan bir evdir.  

Bunun yanı  sıra döneminin özelliklerini  bire bir  yansıtan ve önemli  

örnekler oluşturan Cumhuriyet dönemi yapıları da tescil  dışında 

bırakılmıştır .  Ancak söz konusu konut ların tescil edilmesi mimari  

dokunun bir bütün olarak değerlendirilip korunması  açısından daha 

uygundur.  Bu yapılar çalışmada envanter bölümüne alınmıştır .  

 

Dolayısıyla,  tezde envanter ve buradan seçilen örneklerde incelemeye 

alınan yapılar sanat ve mimarlık tar ihi açısından sergiledikleri  

değerler ölçüt alınarak seçilmiştir .  

 

1.1.   HEYBELİADA’NIN COĞRAFYASI VE KISA TARİHÇESİ 

 

İstanbul’un güneydoğu Marmara kıyısında, Bostancı ile Dragos Tepesi  

açıklarında bulunan 9 ada ile,  biri  Bostancı diğeri de Maltepe 

açıklarındaki sığlıkta,  üzerlerinde fener  olan iki kayalık,  İstanbul  

Adaları olarak bilinen bir takımada oluşturur.  En büyüğü 5,4 km² ,  en 

küçüğü 0,008 km²  o lan bu adalar,  üzerlerinde Batmaz ve Vordonos 
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fenerlerinin yer aldığı  iki kayayla birlikte,  dördüncü zaman 

başlarındaki yerkabuğu hareketleri sırasında boğazlar açılıp Trakya-

Kocaeli penepleninin güney kesimleri sularla kaplanırken, peneplenin 

su üstünde kalmış parçalarıdır.  Adaların,  Kocaeli Yarımadası’nın 

batısını kapsayan eski bir kitlenin parçaları oldukları,  coğrafi  

konumları ve jeolojik yapı özelliklerinin yanı sıra,  bölgenin denizalt ı  

topografyasından da anlaşılmaktadır.  Burada, güneydoğuya doğru  

derinleşen bir platform Kocaeli Yarımadası’na doğru yavaş yavaş  

yükselerek Büyükada ile Dragos arasında 10–15 m. derinlikte bir sır t  

haline gelir .  Yapılan ölçüm ve araş tırmalar,  bütün adalar arasında,  

sular altında kalmış eski bir akarsuyun vadileri olduğu sanılan 

olukların; adaların kuzeybatısında da,  Boğaziçi kanalının devamı 

olduğu tahmin edi len bir oluğun varlığ ını göstermektedir 2.  Adaları  

merkez ve çevre olarak iki büyük gruba ayırmak mümkündür :  

Büyükada, Heybeliada,  Burgazada ve Kaşıkadası merkez grubudur 3.  

 

Heybeliada Ümit,  Değirmen,  Köy ve Manastır  tepeleri denilen dör t  

tepeden oluşur 4.  Adanın en yüksek tepesi,  yüksekliği  yaklaşık 137 m.  

olan üzerinde bir yel değirmen yıkıntısı bulunan Değirmen Tepesi’dir.  

Değirmen Tepesi’nin doğuya doğru bir uzantısı olan ve üstünde bir taş  

ocağı  bulunan tepeye Taş Ocağı  Tepesi  adı verilir .  Haritadaki ismi  

Köy Tepesi’dir.  Yüksekliğ i  yaklaşık 127 m. olan Manastır  (Makarios)  

Tepesi i se Değirmen Tepesi’nin batısında,  Burgaz’a bakan yönde, daha 

alçak bir tepedir.  Üzerinde Makarios Manastırı olduğu için bu adı  

almıştır .  Yüksekliği  yaklaşık 100 m. olan Papaz Dağı ,  yeni ismi i le  

Ümit Tepesi,  adanın kuzeyinde, üzerinde Ruhban Okulu bulunan 

tepedir.  Yüksekliği  85m. dolayındadır5.    

                                                
2 Anonim, “Adalar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi , c.1 ,İstanbul 1993  , s. 66. 
3 Anonim, “Adalar”, a.g.e. s. 66. 
4 Orhan Erdenen, İstanbul Adaları, İstanbul 1962, s. 31. 
5  Nejat Gülen, “Heybeliada”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi , c. 4, İstanbul 1994  s. 54-55. 
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Heybeliada,  Büyükada’dan sonra yüzölçümü açısından ikinci büyük 

adadır.  Tarihte çeşi tli  isimleri olmuştur.  En yaygın olanlar ı  

“Demonisos” ve “Halkii”’dir 6.  Heybeliada Çamlimanı’nda bakırla  

karışık  demir  yataklarının bulunduğu,  ayrıca saf bakır madeni  

çıkarıldığı  için adaya Yunanca “bakır” sözcüğünden türemiş  olan 

“Hakli” adı verildiği  bilinmektedir.  Patrik Konstantinos’un 

aktardığına göre Kalkedon’lu (Kadıköy’lü) Demonisos Çamlimanı’nda 

bakır madeni işleten ilk kişidir.  Aristoteles (MÖ 384–322)  

Heybeliada’yı  “Demonisos Halkos” olarak anar 7.  Bu bakır madeni 19.  

yüzyılda bir ara işletilmiş ancak ekonomik olmadığı  için kapatılmıştır .  

Çamlimanı’nda bu madene ait izler hala görülmektedir.  Adaya Türkçe 

“Heybeliada” denmesinin nedeni,  uzaktan bakıldığında,  adanın yere 

bırakılmış  bir  heybeye benzemesidir.  Adaya bu heybe görüntüsünü 

Değirmen Tepesi ve Ümit Tepesi kazandırır .  

 

Heybeliada’nın eni  2,7 km.,  boyu 1,2 km.’dir.  Dünyadaki konumu,  

Ruhban Okulu üzerinden geçirilmiş olan enlem ve boylam derecelerine 

göre; 40°50’11” Kuzey Enlemi,  29°05’54” Doğu Boylamı olarak 

belirlenir.  Heybeliada’nın doğusunda Büyükada, batısında Burgazada 

vardır.  Burgazada ile Heybeliada arasında 700 m. lik bir boğaz 

bulunmaktadır.  Heybeliada’nın kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki  

uzunluğu 1375 m. ,  yüzölçümü ise 2.35 km²’dir  8.  

 

16.  yüzyıl’a ait seyahatnamelerde Büyükada’da iki balıkçı köyünün,  

Kınalıada’nın doğusunda bir küçük köyün, Heybeliada’da daha çok 

manastırların eki gibi görünen küçük köy yerleşmelerinin 

bulunduğundan söz edilir .  İki yüzyıl kadar sonra ise bu köylerden,  

                                                
6 Nejat Gülen, “Heybeliada” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 4, İstanbul 1994, s. 54. 
7 Anonim, “Adalar” , Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul 1993, s. 66.  
8  Nejat Gülen,  “Heybeliada” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi , c. 4, İstanbul 1994,  s. 54. 
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örneğin Kınalıada’nın doğusundakinin harap durumda olduğu söylenir.  

Buna karşılık yeni yerleşmelerin oluştuğu bilinmektedir.  Görünen o ki,  

adalar,  18.yüzyı l sonlarına gelene kadar,  savaş ve korsan talanlarına,  

donanma tayfalarına veya Yeniçeriler’in zorbalıklarına,  devlet  

müsaderelerine,  zorunlu göçlere ve sürgünlere sahne olmuş ;  yerleşim 

yapıları sürekli değişmiştir 9.  

 

Heybeliada’da ilk manastır  809’da,  Papaz Dağı’nda yani bugünkü 

Rum-Ortodoks Ruhban Okulu’nun yer inde kurulan Aya Triada 

Manastırı’dır 10.  809’da Aziz Teodoros ve 820’de İmparatoriçe 

Teodosia ve oğlu Vasilios bu manastıra sürgün edilmişlerdir11.  

Heybeliada’nın bilinen ilk önemli sürgünü budur.  Manastırlarda 

sürgünlerden başka dünyadan elini eteğini çekmiş olan “târik-i  

dünyalar” çile doldurmakta ve manast ır  çevresindeki arazide tarımla 

uğraşmaktaydı lar.  Özellikle bahçe bi tkileri,  üzüm ve buğday 

yetiştiriyorlardı.  Erzak açısından çok zengin olan Adalar,  tarih  

boyunca birçok kez yağmalanmışlardır.  Önce 18 Haziran 960’da Rus 

Kazak korsanları Adaları yağmalamışlar,  daha sonra 1182’de Haçlılar  

İstanbul’a saldırınca Adalar’daki  manastı rlar yağmalanmıştır .  1431’de 

Heybeliada’nın ikinci önemli manastırı olan Panagia Kamariotissa 12 

kurulmuştur.  17 Nisan 1453’de ise Adalar Osmanlılar tarafından,  

Baltaoğlu Süleyman Bey yönet imindeki donanma ile  

fethedilmişlerdir 13.  

 

                                                
9 Anonim, “Adalar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul 1993, s. 69. 
10 Zeynep Başar,  Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri 
Çözümlemesi, Y.Ü.  Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi” , İstanbul 1987, s. 13. 
11 Anonim, “ Adalar” , Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul1993, s. 68. 
12 Daha geniş bilgi için bak. Semavi Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul 1980, s. 57-61. 
13 Zeynep Başar, “Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri 
Çözümlemesi, Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi” , İstanbul 1987 s. 13-
14. 
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Uzun süreler günlük yaşamdan dinsel mekânlara,  yortulara,  

bayramlara,  törenlere kadar  Rum nüfusun damgasını taşıyan adalara,  

İstanbul’un fethinden sonra Karadeniz Bölgesi’nden İstanbul’a 

getirilen Türk halktan bir bölümünün yerleştirildiği  b ilinmektedir.  

Bazı paşaların,  zengin ve nüfuz sahibi saray mensuplarının Adalara 

kısa süreli ziyaretler yaptıkları,  bu ziyaretler sırasında buralara 

hastane,  okul,  köşk, gibi binalar inşa et tirdikleri,  İstanbul’da çıkan 

salgınlar,  örneğin 1562’deki veba salgını sırasında İstanbullu  

zenginlerin ve kimi yabancıların salgından korunmak için adalara 

sığındıkları bilinmektedir.  Bunlardan birisi daha sonraki bir salgından 

kaçan İngiliz Elçisi Sir Edward Barton’dur.  Ancak kendisi bu 

hastalığa Heybeliada’da yakalanmış  ve 1597’ de14 hayatını  

kaybetmiştir 15.  Buna rağmen 19. yüzyıla  kadar nüfus çoğunluğunu 

Rumlar oluşturmuş tur 16.   

 

Adaları 18.yüzyıl  sonlarında yazlık  olarak kullanan ilk yabancılar  

Fransızlar olmuştur.  O zamanlarda Adalara,  Tophane’den kalkıp 

Büyükada’ya,  Heybeliada’ya ve diğer adalara uğrayan pazar kayıkları  

ile 3 saatte gel inirdi 17.  1846’da küçük vapurlarla Adalara başlayan 

seferler  ihtiyacı karşılamaz olunca Ş irket-i Hayriye vapurlar ı  

işletilmeye başlamış tır .  Yeni ulaşım koşulları sayesinde 19. yüzyıl  

başlarında 1.200 civarında olan nüfus 1850’lerde sadece Büyükada’da 

2–3 bine,  1865’de toplam 6.000’e,  1900’de resmi kayı tlara göre 

12.000’e ulaşmıştır 18.  

 

                                                
14 R. E. Koçu, “Barton” , İstanbul Ansiklopedisi, c. 4, (1960/61), s. 2125-2127. 
15 Tülay Reyhanlı, İngiliz Gezginlerine Göre XVI. yüzyıl’da İstanbul’da Hayat, Ankara 1983. 
16 Anonim , “ Adalar” , Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul 1993,  s. 69. 
17 Zeynep Başar, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri 
Çözümlemesi, Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi” , İstanbul 1987, s. 15. 
18 Anonim “ Adalar” , Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul 1993, s. 69. 
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1861’de merkezi Büyükada’da olan Adalar Belediye Örgütü kuruldu.  

1908’de Meşrutiyetin ilanından sonra Mısır Hıdiv hanedanından Abbas 

Halim Paşa Heybeliada’ya gelmiş ve ünlü sökülür,  takıl ır  köşkünü 

yaptırmıştır .  1914’de I.  Dünya Savaşı  Heybeliada’ya yokluk 

getirmiştir .  1915’de esir  İngiliz generali Towsend Heybeliada’ya 

sürgün edilmiştir .  1918’de I.  Dünya Savaş ı  bitip  İstanbul  işgal  

edilince Heybel iada’ya da işgal kuvvetleri geldi.  1919’da Beyaz 

Ruslar adaya gelmeye başladılar.  İstanbul’un kurtuluşu ile  

Heybeliada’da huzurlu bir dönem başladı19. 

 

1.2.  HEYBELİADA’NIN MİMARİ OLUŞUMUNU YÖNLENDİREN 

ETKENLER 

 

1.2.1.  İSKÂNIN GELİŞİMİ 

 

Rıhtımın arkasındaki  düzlük Ada’nın ilk yerleşim bölgesidir. 20.  Ancak 

rıhtım çok sonradan yapılmıştır .  İskelenin sağına doğru gel işen çarşı  

bölgesinde 1930’lara kadar kıyı boyunca denize çakılmış (Gravür 1) 

ahşap kazıklara oturan bir dizi  kahvehane, meyhane ve gazino 

bulunmaktaydı.  Çarşı  bölgesinden sonraki evler denize oldukça 

yakındı ve önlerinden dar bir yol geçmekteydi21.  İ lyasko Yalısı buna 

bir örnektir(resim 29b).  Sahilden yukarıda ise,  iki katlı  ve tek katl ı  

evlerden oluşan bir köy yerleş imi bulunuyordu.  

 

1766’da eski Rum-Ortodoks patriği  Karacas’ın patrikhane i le arası  

bozulmuş ve adaya yerleşmiştir .  Bu durum yerleşimin gelişmeye 

                                                
19 Zeynep Başar,  Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri 
Çözümlemesi, Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi” , İstanbul 1987,  s. 15-
16. 
20 Anonim, Gravürlerle Türkiye, İstanbul I, Haz. T.C Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi 
Başkanlığı, Ankara 1996, s. 124. 
21 Nejat Gülen, Heybeliada, İstanbul 1985. s. 35. 



 
                                       

36 

başlamasında önemli bir olay teşki l eder .  Karcas Bahriye Okulu’nun 

yerine bir köşk yaptırmış ve ölümünden sonra burası 1800’de “Levent  

Kışlası”  na dönüştürülmüştür.  Ada’da başka okullar da açılmıştır .  

1831’de Elen Ticaret Okulu,  1854’de Ruhban Okulu bunlardan 

bazılarıdır.  

 

Ksenofon Moye’nin 1875 senesindeki not larında; “1845’de Heybeli’de 

ancak 200 hane ve bir küçük kil ise (Aya Nikola) vardı” 

yazılıdır 22.(Gravür 2) Nitekim ulaşabildiğ imiz en eski görsel belge 

olan Thomas Allom’un 1839’da yayınlanan23  Ruhban Okulu’nun 

bulunduğu tepeden bakılarak çizilmiş  olan gravüründe24 limanın 

önündeki  küçük yerleşim görülmektedir .  Yine aynı gravürde Aya 

Yorgi Manastırı’na uzanan “selvili  yol” ve bugün Lozan Zaferi  

Caddesi ve Refah Şehi tleri Caddesi olan yol tespit edilmektedir.   

 

1846’ da vapurun kullanılmaya başlamasıyla,  ulaşım sorunu da büyük 

ölçüde ortadan kalktığından, adaya yerleşen nüfus fazlalaşmış  

dolayısıyla iskân gelişmeye başlamıştır .   Bu dönemde sahi lde büyük 

otellerin,  köşklerin inşası başlamıştır .  Ayıca Lozan Zaferi Caddesi’nde 

de evlerin yapımına başlanmıştır .  Mısır  Hıdiv hanedanından ve II.  

Meşrutiyet dönemi Osmanlı liseâlinden olan Prens Abbas Halim Paşa 

da Ada’ya 1900’lerde gelerek köşkünü inşa ettirmiştir .  Köşk ve 

müştemilatları bugün Fettah Sokak ismini alan yol boyunca 

uzanmaktadır.  Bu yol o dönemde denize kadar devam etmekte ve bu 

bölge,  halk arasında “Abbas Paşa Mahallesi” olarak anılmaktaydı.  

Bahriye Mektebi’nin açılması üzerine personel için Gemici  Kaynağ ı  

Sokak’ ta ahşap lojmanlar inşa edilmiştir .  

                                                
22 Orhan Erdenen, İstanbul Adaları, İstanbul 1962. 
23 Daha geniş bilgi için bak. Robert Walsh, Constantinople and the Scenery of the seven churches 
of Asia Minor, c. 2,  London 1839. 
24 Anonim, Gravürlerle Türkiye, İstanbul I, Haz. T.C. Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi 
Başkanlığı, Ankara 1996, s. 125.   
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Refah Şehitleri Caddesi’nin üst kısmına “Yukarı Mahalle” denir.  

Yukarı Mahalle yol üzerindeki bahçeli köşkler ile başlar.  Bu evler  

1860’dan sonra yapılmaya başlanmıştır 25.   Tepeye inşa edilen birkaç 

evden biri olan “Adalı Evi” üzerinde 1911 tarihi yazı lıdır.  Bu bölgede 

Cebel  Sokak’da bulunan, halk arasında “Kuleli Köşk” olarak bilinen 

“Mari Köşkü” de bulunmaktaydı.  Bunlar ın dışındaki evler mütevazı  

evlerdir.  

 

Böylelikle gelişmeye başlayan iskân hareketleri,  Heybeliada’nın 

özellikle yazlık yerleşim için tercih edilmeye başlaması ile daha da 

büyümüş tür.  Ancak, Heybeliada’da ilk yapılan geniş bahçeli köşklerin  

dışındaki evler,  özellikle Büyükada’ya göre daha küçük parsellere 

sahip olduğundan bitişik nizamda ve daha mütevazı ölçülerdedir.  

Bahçeler evlerin önünde ve arkasında küçük boyutlarda belirirler.  

Tepelerden oluşan Heybeliada’da oldukça meyilli  bu arazi üzerine inşa 

edilen ahşap konutların  çok büyük bir  bölümünde kâgir bir kısmi  

bodrum bulunmaktadır.  Zemin katlara gi riş genellikle basamaklar ile  

sağlanır.  

 

Ada’da yerleşimin merkezi olan iskele ve çarşı  kuzeydoğu 

yamacındadır.  Bunun sebebi bu yönün poyraz rüzgârını almasıdır.  

İstanbul için özellikle yazın serinletici  olmasından dolayı oldukça 

önemli olan bu rüzgâr bina cephelerinin yönünü de belirlemiştir .  

Heybeliada için şunu söylemek mümkündür: Yerleşim lodosa sırtını  

dönmüştür.  Marmara denizinin kuzeyinde sert poyrazın yıkıcı bi r  

etkisi olmaz ancak sert lodos bu bölgede de yıkıcı etkileri bilinen bir  

rüzgârdır.   Dolayısıyla da iskelenin konumu buna göre şekillenmiştir .  

 

                                                
25 Nejat Gülen a.g.e. s. 37 
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1.2.2.  TOPLUMSAL YAPI 

 

Geç dönem Osmanlı üst tabakasının yaşamlarının birçok cephesinde 

avrupai biçimleri aynen benimseme kararını alması,  kaybedilen 

savaşların doğurduğu güvensizlik ortamıyla açıklanabilir .  Padişah ve 

aydınlar bu avrupai biçimleri Osmanlı kültürüne katarak, gelişmeyi  

planlıyorlardı26.  

 

19.  yüzyılda İstanbul’da ve büyük liman şehirlerinde yaşam eskisine 

nazaran çok farklılaşmıştır .  Bu dönemde kadınlar eğitim görüyordu,  

yüksek sınıfın kadını toplum hayat ına giriyordu, Heybeliada’da 

kadınların  ve erkeklerin rahatça gezintiye çıkıp flört edebildikleri  

bilinir.  Gazete,  dergi,  roman okunuyordu. İ lber Ortayl ı bu dönem için 

şunları söylemektedir; “Sözlü kültür  geleneğ i  yaşamaya devam 

ediyordu. Avrupa romanları,  düşünürler i okunur,  dostlara anlatılır ,  

notlar tutulur,  tekrarlanırdı.  Sivil asker  olsun 19. yüzyıl Osmanl ı  

aydını büyük imparatorluğu bir ucundan gezerek, görerek öğrenir ve 

erken olgunlaşırdı.  Düşünce ve davranışlarında sanıldığının aksine 

renklilik ve esneklik vardı.  Siviller de,  askerler de benzer konular ı  

işleyip benzer şeyleri öğrenerek laik eğitimden geçerlerdi.  Taşra  

hayatında muallim zabit beraberliği  19.  yy aydın eğitiminin ve 

kültürünün temelini  ve çatısını oluştururdu. Toplumsal  ve kültürel  

değişimin bel irli  bir ksenophobique  (  yabancı düşmanı ) tepki  

yarattığına kuşku yoktur.  Ancak 19. yy ortalarında Osmanlı  aydınları,  

                                                
26 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, çev. Elif Kılıç, İstanbul 2005, s. 270. 
26İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun yüzyılı, İstanbul 2005, s.248. 
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Batı hayat tarzına ve Batı kültürüne belirli  bir rahat lıkla 

yaklaşabiliyorlardı27.” 

 

Bu noktada 19. yüzyıl  da değişen toplumsal yaşam, bu çalışmada konu 

edilen bölgede de rahatlıkla algılanmaktadır.  Repoport’un sözleri bu 

söylemi destekleyecek niteliktedir; “Ev, insanın fiziksel ve kültürel  

çevresine egemen oluş biçiminin bir göstergesidir 28.” 

Heybeliada’nın toplumsal yapısını Antik Çağ’dan günümüze kadar  

incelenmesi çalışmamızın kapsamının dışında kalmaktadır.  Burada 

ancak, bu tezde incelenen konutların üretildiği ,  yaklaşık 19. yüzyı l  

ortalarından 20. yüzyıl ortalarına kadar uzanan süre içindeki toplumsal  

yapı üzerinde durulacaktır .  

Yüzyıllar boyunca Heybeliada’da yaşamış olan,  balıkçılıkla geçinen 

Rum nüfus ve bunlara hizmet  veren esnaf,  adalardaki  toplumsal  

yapının çekirdeğini oluşturur.  Bu orta gelirli  kesimin yaşadığ ı  

mütevazı konutlar çarşı  bölgesinde,  kilisenin etrafında yoğunlaşmakta 

ve Ada’daki ilk yerleş im alanını oluşturmaktadır.  

 

18.  yüzyılın sonlarından itibaren Bahriye Mektebi’nin kurulmasına 

bağlı  olarak Heybeliada’ya yerleşen bu mektepte görevli hocalardan ve 

hizmet kadrosundan oluşan Müslüman-Türk nüfus iskân alanının 

mektebe yakın olan kesiminde (kuzey kesim) yoğunlaşmıştır .  

 

Ada’da bütün yıl yaşayan bu kesimlerin  yanı sıra 19. yüzyılın baş ı  

itibariyle Ada’daki yazlık konutlarında Mayıs-Ekim ayları arasında 

yaşayan yüksek gelirli  gruba mensup kesim, Rum-Ortodoks cemaati ,  

                                                
 
28 Amos Rapoport, Pour une anthnopologie de la maison, çev. A.M. Meiterheim ve Schlumberger, 
Paris 1972, s.83 
 



 
                                       

40 

Osmanlı yüksek bürokrasisine mensup olan aileler,  zengin tüccar ve 

banker (örneğin Hacopulo) aileleri bir diğer kesimi oluşturur.  

 

19.  yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyılın ilk çağında Heybeliada’da yazlık  

konut inşa ettiren yüksek gelirli  Müslüman-Türk aileleri örneğ in Mısır  

Hıdivleri hanedanına mensup Prens Abbas Halim Paşa’nın halk 

arasında “Abbas Paşa Mahallesi” olarak anılan kesiminde köşkler  

yaptırmıştır .  Hindistan’da egemen olan Türk-Moğol hanedanından 

Prens Asaf Bey, iskânın üst sınırında “kuleli köşk”ü inşa ettirmiştir  ve 

yine,  Selanik’in ileri gelen ailelerinden gelen Hulusi Bey’in 19. yüzyıl  

sonu 20. yüzyıl’ın ilk  çeyreğinde Hacopulo Köşkünü satın  alarak 

buraya gelmiştir .  

 

Erken Cumhuriyet döneminde İstanbul’a yerleşen Doğu Karadeniz 

kökenli varlıkl ı armatör ailelerinin Refah Şehitleri Caddesi üzerinde 

köşkleri bulunmaktadır.  Örneğin  evi  Refah Şehirleri Caddesi no:63’te 

bulunan Sohtorik ailesi ve Kalkavan, Selimoğlu aileleri.  

 

Bunlara göre sayıca az olan çarşı  kesiminin kuzeyinde Orhan Sokak’ta 

yoğunlaşan orta gelir  gurubundan Musevi  aileleri ve çok sınırlı  sayıda 

Ermeni aileler yerleşmiştir .  Heybeliada’da Rum-Ortodoks nüfusunu 

güçlü kılan etkenlerin başında kuşkusuz Ruhban Mektebi’nin varlığı  

gelir .  

 

Cumhuriyet in ilk yıllarında kurulan Heybeliada Sanatoryumu (Göğüs 

Hastalıkları Hastanesi) Müslüman-Türk nüfusun gelişmesinde, Bahriye 

Mektebi’nden sonra ikinci etkendir.  Bu hastanede ve okulda çalışan 

görevliler,  ada halkının bir kısmını oluşturmuştur.  

 

1.2.3.  MİMARLIK ORTAMINI ETKİLEYEN ÜSLUPLAR 
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Batılılaşma hareketleri ile beraber mimaride uygulanan Barok, Rokoko 

gibi üslupların ayrıntılarda ve görsel tasarımda ortaya çıkan verileri,  

devamında Avrupa’da 19. yüzyılda yeniden canlandırılan Eski  Yunan-  

Roma (Klasisizm) ,  Gotik (Neo-Gotik),  gibi üsluplar,  Osmanl ı  

mimarisinde de kendini göstermiştir .  Ancak köklü plan şemalarının 

yaşamını sürdürdüğü, yukarıda adı  geçen Batı  kaynaklı üslup 

etkilerinin daha ziyade cephe düzenlerinde ve süsleme programlarında 

kendini gösterdiği  gözlenir.  

 

Neo-Klasik29 mimari özellikler 19. yüzyıl’da yoğun olarak giren 

etkilerle ve batılı  seçmeci mimarinin olduğu gibi uygulanmasıyla,  

İstanbul’da yaygınlaşmıştır 30.  Heybeli’de Lozan Zaferi Caddesi  No 

7’de bulunan Hulusi Bey Köşkü ve yine aynı caddede bulunan No 

9’daki Özdeş Evi bu üslubun uygulandığı  örneklerdir.  Üçgen 

alınlıklar,  sütunlar,  sütun ve pilaster başl ıkları bu evlerde bu üslubun 

uygulandığı  öğeleri oluşturur.   

 

Neo-Gotik31 üslup Heybeliada’daki konutlarda yüksek bacalar,  sivr i  

beşik çatılar ve tavan arası pencereleri gibi yapı öğelerinde biçimsel  

anlamda uygulanmıştır .  

 

Oryantalizm, Osmanlının 19. yüzyılda pek çok anıtsal yapıda 

uygulanmıştır 32.  Örneğin Büyükada Hesed Le Avraam Sinagogu 

Adalar’da bu üslubun uygulandığı  önemli  bir örnektir .  Heybeliada’da,  

Heybeli Mektebi Sokak no:14’te yer alan Muradoğlu Köşkü veya 

                                                
29 Daha geniş bilgi için bak.  Metin Sözen, Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimler Sözlüğü, 
İstanbul 1996, s.254. 
30 Serim Denel, Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekanlarda Değişim ve 
Nedenleri,  ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları Ankara 1982, s. 41. 
31 Daha geniş bilgi için bak. Metin Sözen, Uğur Tanyeli, a.g.e.,s. 91. 
32 Daha geniş bilgi için bak. Turgut Saner, 19. yüzyıl Mimarlığında “Oryantalizm”, İstanbul 1998.  



 
                                       

42 

Refah Şehitleri Sokak no:57’de bulunan Murukanis Evi gibi yapılar bu 

üslubun uygulandığı  örneklerdir.  Özellikle bu evlerdeki kemerlerin  

şekillenmesinde oryantalist üslup belirleyici olmuştur.   

 

Orta Avrupa da “şale” (chalet) olarak anılan dağ  evlerinde görülen 

mimari form, Heybeliada’da bulunan birçok evde örneğin; Refah 

Şehitleri Caddesi no: 1’de bulunan Horozoğlu Köşkü’nde 

uygulanmıştır .  Şale; Özellikle,  19.  yüzyı lda sanayileşmiş ülkelerdeki  

kırsal özlemleri yanıtlayan bir yapı türü sayılarak, banliyö ve sayfiye 

evlerinde geniş çapta uygulanmıştır 33.  

 

Eski Mısır mimarisinden gelen ve Batı’da “Egyptian Revival” olarak 

adlandırılan üslup Ada’da Abbas Halim Paşa Harem Köşkü’nde 

uygulanmıştır .  Ayrıcalıklı bir örnektir ,  dolayısıyla bugün yerinde 

olmaması önemli bir kayıp olarak görülmelidir34.  

 

Art-Nouveau35 üslubundaki bezemeler Heybeliada ahşap konutlarında 

da uygulama alanı bulmuştur.  Bu üslubun ahşap mimariye uygulanması  

özellikle İstanbul’da görülür,  bu bakımdan önemli örneklerdir 36.   

Heybeliada’daki uygulamalar sadece detaylarla sınırlı  kalmıştır .  

Ancak Müstecip Onbaşı  Sokak No: 15’de bulunan Tayyibe Hanım Evi  

ayrıcalıklı  bir örnektir .  Bu yapının genelinde hatta bahçe kapısında 

bile bu üslup yoğun olarak uygulanmıştır .  

 

1920’lerde gelişen Art-Deco, bezeme ve süslemeye ağırlık veren bir  

anlayış geliştirmiştir .  Geometrik bezeme ve süsleme öğeleri  kullanır.  

                                                
33 Metin Sözen, Uğur Tanyeli,  Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1996,s.225. 
34 M.  Bah a  Tanman , “Abb as  H al im Pa şa  Kö şkler i”,  Dü nden Bugün e  İsta nbu l  
Ans ik lop ed is i ,  c .  1 ,  İ stanbu l 1993 , s .8-9 .   
35 Turgut Cansever “Adalar’da Mimari Çevrenin Tarihi ve Geleceği”, Adaların Türk Turizmindeki 
ve Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Semineri, İstanbul 1984, s.99. 
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Eski üsluplarda kullanılan öğeleri  yalınlaştırıp  geometrik bir  forma 

sokarak da kullanır37.  Heybeliada’da Refah Şehitleri  Caddesi No:37 

deki yapının çatı alınlığında bu üslupla şekillenmiştir .  

 

I .  Ulusal Mimarlık akımının etkileri Kırmızı Sokak no:3’de bulunan 

Adalı Evi’nde oldukça yoğundur.  

 

Bu üsluplar,  birkaç örnek dışında,  bir yapıda farklı detaylarda aynı  

anda uygulanmıştır .  Bu bir üslup değ il  de,  bir davranış  biçimi  olarak 

değerlendirebileceğimiz38 Eklektisizm’dir.  Ancak bu uygulama sadece 

Türkiye’de değil  19.  yüzyıl Avrupa mimar isine de hâkimdir 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Metin Sözen, Uğur Tanyeli, a.g.e.,s. 27.  
38 Metin Sözen-Uğur Tanyeli, a.g.e., s.74. 
39 Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul 1971,s.43. 
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2.  ENVANTER40 

 

1.  Yer: Abbas Paşa Sok. (no:3).  

Resim no: 3 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: ortadan kalkmış,  bahçe duvarları mevcut.  

Sağlamlık durumu: - 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Cepheler Mısır tapınak mimarisinden etkiler 

taşımaktadır.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem: 1897 

 

2.  Yer: Akça Koca Sok. No:18  (77,3).  

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmişti r .  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

                                                
40 -Bu bölümde evler sokak adlarına göre alfabetik sıra ile dizilmiştir.  
-Tescil durumları Adalar Belediyesi’nden tedarik edilmiş olan 1973 ve 1991 yıllarında tescillenmiş 
evlerden oluşan listelerden tespit edilmiştir. Sokak ismi ve numarasından sonra parantez içinde evvela 
ada no’su daha sonra parsel no’su belirtilmiştir. 
-Envanterden seçilen örnekler bölümünde bulunan evler envanter bölümünde “bold” yazı ile 
yazılmıştır. Bu evlerde ada, parsel numaralarından sonra parantez içinde envanterden seçilen örnekler 
bölümünde yer alan no’ ları belirtilmiştir.  
- Çatı isimleri Doğan Hasol’un Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, isimli kitabına göre yazılmıştır.   
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Malzeme: Özgün malzeme ahşap, günümüzde tel sıva ile  

kaplanmış 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, 1.  kat çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

3.  Yer: Akça Koca Sok. No:22   (77,4).  

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme:  Özgün malzeme ahşap, günümüzde ahşap görünümlü 

plastik kaplama 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Haç biçimi çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

4.  Yer: Akça Koca Sok. No:24   (77,5) 

.  

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  
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Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: beşik çat ı örtülü 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

5.  Yer: Amiral İhsan Özel Sok. No:4 (51, 11) (no:5).  

Resim no: 5 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Orta 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3 

Cepheler: Pencere açıklıkları zemin katta dikdörtgen, diğer 

katlarda yuvarlak kemerli,2.  katta diyagonal çıkma mevcut.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

6.  Yer: Amiral İhsan Özel Sok. No:6, (51,12) (no:6).  

Resim no: 6 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yıkılarak yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap Kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, 1.  katta diyagonal çıkma 

mevcut.  .  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

7.  Yer: Amiral İhsan Özel Sok. No: 7  (50,5).  
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yıkılarak yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+1kat+çatı katı 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

8.  Yer: Amiral İhsan Özel Sok. No: 12 (49,21).  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı örtülü.  

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

9.  Yer: Amiral İhsan Özel Sok. No: 14  (49,23).  
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:-  19.  yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

10.Yer: Amiral İhsan Özel Sok. No:16,  (49,1) ,  (no:42).  

Resim no: 42 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yıkılarak betonarme olarak yeniden inşa 

edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme:  Özgün malzeme ahşap, günümüzde ahşap 

görünümlü plastik kaplama. 

Kat sayısı:  Bodrum+3kat,  günümüzde çatı katı eklenmiş.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.  Çıkmalı.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

11.Yer: Amiral İhsan Özel Sok. No: 17  (48,11),  
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Tescil durumu:  Tespit edilemedi 

Özgünlük durumu: Yıkılarak yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, 1.  kat çıkmalı,  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

12.Yer: Amiral İhsan Özel Sok. No: 21  (48,9) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmişti r  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen, 1.  kat çıkmalı,  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 



 
                                       

50 

13.Yer: Aralık Sok. No:1 

 

Tescil durumu:Tespit edilemedi 

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

 

14.Yer: Ayyıldız Cad. No:85,  (63,5) (no:29).  

Resim no: 29 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen, 1.  katta iki çıkma. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl ortaları 

 

15.Yer: Ayyıldız Cad. No:87,   (63,4) ,  (no:39).  

Resim no: 39 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yanarak yok olmuştur.  

Sağlamlık durumu:  -  

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen, İki adet kuleye 

sahip 

Çatı:  Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

16.Yer: Ayyıldız Cad. No:89,  (63,9) , (no:48).  

Resim no: 48 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yanarak yok oluştur,  set kısmı ve buna 

ait parmaklıklar mevcuttur. 

Sağlamlık durumu:  -  

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

17.Yer: Ayyıldız Cad. No:91,     (63,2) , (no: 84) 

Resim no: 83 - 48 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yanmıştır.  Kâgir zemin katı mevcuttur. 

Sağlamlık durumu: Kötü 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: 2 kat.  
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Cepheler: Pencere açıklıkları girişte yuvarlak kemerl i  

diğerleri dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

18.Yer: Ayyıldız Cad. No:93,     (63,1) , (no:79).  

Resim no: 78 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu:  özgün 

Sağlamlık durumu:  Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap 

Kat sayısı: 2 kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları girişte yuvarlak kemerl i  

diğerleri dikdörtgen. 

Çatı: Topuz çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

19.Yer: Bahriye Aralığı  Sok. No: 5  (38,2) .  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap 

Kat sayısı:  2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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20.Yer: Bahriye Bayırı Sok. No: 17 (36,3).  

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat+çatı katı 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

21.Yer: Bahriye Bayırı Sok. No: 18 (38,5) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Girişe camekânlı bir bölme eklenmiş.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  

Çatı: Haç biçimli çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

22.Yer: Bahriye Bayırı Sok. No: 24 (37,8) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yıkılarak yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir,  1kat ve çatı katında 

balkon çıkmaları.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

23.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:3, 35,9 (no:11) 

Resim no: 11 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: Restore edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir,  her katta 

balkon çıkmaları.  Cephe bezemeleri Neo-klasik etkiler 

taşımaktadır.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:   19.  yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

24.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:7 (35,7) .  
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Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Pencere oranları bozulmuş  vekaplamalar ı  

değiştirilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap, pencereler plast ik doğrama 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Ön cephe orta eksende her katta çıkmaya sahiptir .  

Cephe neo-klasik etkiler taşımaktadır.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

25.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:11-13, (48,15-16) ,  (no:10).  

Resim no: 10 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Parsel 16’da bazı süsleme detayları  

yerinde değil  

Sağlamlık durumu: orta 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler:Pencereler dikdörtgen, 1 .katlarda çıkmalar 

mevcut.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

 

26.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:12 (50,2) 
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Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: kötü 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.1.  katta diyagonal  

çıkma mevcut.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

27.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:24 (51,3) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Orta 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2 kat.  

Cepheler: ;  Sağlam. Pencere açıklıkları  dikdörtgendir.1.  katta  

çıkma mevcuttur.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

28.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:27, (71,7),  (no:12) 

Resim no: 12 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Tespit edilemedi 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Tespit edilemedi 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen, 1.katta balkon 

çıkması mevcuttur. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

29.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:31 (71,10).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: yıkılarak yeniden inşa edilmiştir .  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: ahşap görünümlü plastik kaplıdı r 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen. 1.  katta balkon 

çıkması mevcut tur.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

30.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:39 (72,2) 
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Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  2.  katta çıkma 

mevcuttur 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

31.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:40 (69,8).  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.1.  kattın köşesinde 

çıkma oluşturulmuştur.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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32.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:41 (72,10)  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: zemin ve 1.  kat tel sıva ile kaplanmış 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.1.  katta  balkon 

çıkması mevcut tur.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

33.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:43 (72,4).  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yıkılarak yeniden inşa edilmiştir .  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.1.  katta çıkma 

mevcuttur 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:   19.  yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  



 
                                       

60 

 

34.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:45 (72,9).  

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Yıkılarak yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.2.  katta  balkon 

çıkması mevcut tur 

Çatı: tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

35.Yer: Bahriye Hamamı Sok. No:47 (72,8) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Tespit edilemedi 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.1.  katta diyagonal  

iki çıkma mevcuttur.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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36.Yer: Bahriyeli İrfan Adalı Sok. No: 16 (37,1) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Orta 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir 

Çatı: Mansart 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

37.Yer: Bahriyeli Şükrü Bey Sok. No:9 (9,7)  

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Yıkılarak yeniden inşa edilmiştir  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: ahşap görünümlü plastik kaplama. 

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  2.  katta balkon 

çıkması mevcut tur 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  .  19.  yüzyıl sonu 20. yüzyıl baş ı .  
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38.Yer: Bahriyeli Şükrü Bey Sok. No:12 (7,6) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: çatı katı eklenmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.2.katın sağında 

diyagonal balkon girintisi var.  

Çatı: tespit edilemedi 

Dönem:   19.  yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

39.Yer: Bahriyeli Şükrü Bey Sok. No:14 (7,7) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  Yan cephede zemin 

katta çıkma mevcut 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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40.Yer: Bahriyeli Şükrü Bey Sok. No:16 (7,8) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: yıkılarak yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler:  Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

41.Yer: Bahriyeli Şükrü Bey Sok. No:20 (8,11) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 1kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

42.Yer: Belediye Sok. No:2 (31,21).  
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Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: zemin kat açıkl ıklarının oranları bozulmuş.  

Zemin kat ahşap üzeri tel sıva ile kaplanmış 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2 kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları  dikdörtgendir.  1kat ta çıkma 

mevcut.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

43.Yer: Belediye Sok. No:4 (31,22).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2 kat 

Cepheler: . . .  Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  1kat ta çıkma 

mevcut.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

44.Yer: Belediye Sok. No:6 (31,23) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Özgün malzeme ahşap, günümüzde betonarme, dış  

cephe sıvalı 

Kat sayısı:  2 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen 

Çatı:  Beşik çat ı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

45.Yer: Belediye Sok. No:11 (50, 20-21).  

 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: 2 kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  1.katta çıkma 

mevcut.  



 
                                       

66 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

46.Yer: Burak Reis Sok. No:21    (37,3).  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat+çatı katı 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

47.Yer: Burak Reis Sok. No:23     (37,2) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu:Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 1kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  

Çatı: Kırma çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

48.Yer: Burak Reis Sok. No:25      (37,1).  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+1kat+çatı katı 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

49.Yer: Cebel Sok. No:3,     (88?,3) ,  (no: 55).  

Resim no: 55 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  1.katta balkon 

çıkması mevcut.  

Çatı: kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

50.Yer: Cebel Sok. No:5,    (88,4), (no:40). 

Resim no: 40 

Tescil durumu: tescill i  
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Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgendir.  1.katta balkon 

açıklıkları mevcut.  Cephe bezemeleri neo-klasik üsluptadır.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

51.Yer: Cebel Sok. No:7 (88,5) ,  (no:82).  

Resim no: 81 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: . .  Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Çatı katında sivri kemerli balkon kapısı  

mevcuttur. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

52.Yer: Cebel Sok. No:9,     (88,6) ,  (no:41).  

Resim no: 41 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+kule 

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen. Kuleli 

Çatı: kule soğan kubbe örtülü 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

53.Yer: Çamlık Çıkmazı Sok. No:1 (37,4) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: pencereler özgünlüğünü yitirmiş 

Sağlamlık durumu:  Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere boyutları değişmiş 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

54.Yer: Çiçekli Dağ  Sok. No:3-5 (87,10-9).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: ön cephe özgünlüğünü yitirmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Özgün malzeme ahşap günümüzde, betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler geniş dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

55.Yer: Çiçekli Dağ  Sok. No:7 (87,8).  
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Ön cephe özgünlüğünü yitirmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap, tel sıva ile kaplanmış 

Kat sayısı: .  2kat 

Cepheler: Pencere boyutları geniş.  

Çatı:Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

56.Yer: Çiçekli Dağ  Sok. No:9 (87,7) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir 

Kat sayısı: 1 kat 

Cepheler: Pencereler geniş dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem: 20. yüzyıl ortaları 

 

57.Yer: Çiçekli Dağ  Sok. No:15 (87,5).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  
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Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma Kâgir 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler geniş dikdörtgen 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem: 20. yüzyıl ortaları 

 

58.Yer: Demirtaş Sok. No:4 

 

Tescil durumu:Tespit edilemedi 

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu:Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 1kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: beşik çat ı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

59.Yer: Demirtaş Sok. No:5.  

 

Tescil durumu: Tespit edilemedi 

Özgünlük durumu: 1.  kat pencere oranları değiştirilmiş olabilir .  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 
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Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: 1.  kat ön cephede dışarı taşırılmış 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

60.Yer: Demirtaş Sok. No:8 

 

Tescil durumu: Tespit edilemedi 

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

61.Yer: Demirtaş Sok. No:17,  (33,1) , (No:23).  

Resim no: 23 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: Özgün ancak kulenin örtü öğesi  

değiştirilmiş.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+kule.  

Cepheler: Pencere açıklıkları dikdörtgen ve geniş  

dikdörtgen. Kuleli 
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Çatı:  Kırma çatı.  

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

62.Yer: Demirtaş Sok. No:26 (44,10) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 1kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

63.Yer: Demirtaş Sok. No:28 (79,2).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: 2005 yılında ahşap görünümlü plastik  

kaplama ile kaplandı 

Sağlamlık durumu:Sağlam 

Malzeme: Özgün malzeme ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 



 
                                       

74 

64.Yer: Demirtaş Sok. No:30 (79,13).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Kaplama değiştirilmiş  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap, günümüzde ahşap görünümlü plastik kaplama. 

Kat sayısı: 1kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, ön cephede kademeli al ınlık  

var.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  20. yüzyıl başı  

 

65.Yer: Demirtaş Sok. No: yok    89,7  (no: 27) 

Resim no: 27 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

66.Yer: Deniz Yolu Sok. No:4 (16,15).  

 

Tescil durumu: Tescilli  
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Özgünlük durumu: cephe malzemesi değiştirilmiş,  pencere 

oranları muhtemelen değiştirilmiş.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap, günümüzde ahşap görünümlü plastik kaplama 

Kat sayısı: 1kat 

Cepheler: -  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

67.Yer: Deniz Yolu Sok. No:5 (14,7) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler zemin katta yuvarlak kemerli,  1 katta  

dikdörtgen. 1.  katta 2 adet çıkma mevcut.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

68.Yer: Deniz Yolu Sok. No:6 (16,16).  
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Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş ve özgünlüğünü 

tamamen yitirmiştir .  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Özgün malzeme ahşap,günümüzde betonarme. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat+çatı katı 

Cepheler: Pencere boyutları değiştirilmiş  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  -  

 

69.Yer: Deniz Yolu Sok. No:10 (17,27).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2 kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

70.Yer: Deniz Yolu Sok. No:12 (17,22).  
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Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Betonarme, üzeri ahşap kaplama 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere boyutları değiştirilmiş  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

71.Yer: Fettah Sok. No:5,    (93,14) ,  (no:2).  

Resim no: 2 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

72.Yer: Gemici Kaynağı  Sok. No:14 (30,20).  

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün. 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 
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Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı  

 

73.Yer: Gemici Kaynağı  Sok. No:16 (30,21).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+4kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.  2.  katta çıkma var.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

74.Yer: Gemici Kaynağı  Sok. No:18 (30,22) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş.  Pencere boyutları  

değiştirilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 
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Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: 1.  ve 2.  katlar çıkma oluşturmaktadır.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

75.Yer: Hacı Sami Bey Sok. No:3 ve Kürekçi Bahri Sok. No:37 

(74,6).  

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Pencere oranları değişt irilmiş.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler:1.  kat kitleden taşırılmıştır .  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

76.Yer: Hacı Sami Bey Sok. No:4 (87,17) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmişti r  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir 

Kat sayısı: Bodrum+1kat+çatıkatı.  

Cepheler: Penceler dikdörtgen 
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Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

77.Yer: Hacı Sami Bey Sok. No:9 (76,4) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Tespit edilemedi 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir 

Kat sayısı: 1kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, üçgen al ınlıklı.  

Çatı: Haçbiçimi çatı 

Dönem:  Tespit edilemedi  

 

78.Yer: Hacı Sami Bey Sok. No:8,  (  87,17) ,  (no:80) 

Resim no: 79 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiştir.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

79.Yer: Has Yunus Sok. No:1    (47,1) ,  (no:65) 

Resim no: 65 

Tescil durumu:Tescill i  
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Özgünlük durumu: Yanarak yok olmuştur.  

Sağlamlık durumu: - 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

80.Yer: Has Yunus Sok. No:4,    (49,2)  (no:17) 

Resim no: 17 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: yanarak yok oldu. 

Sağlamlık durumu: - 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

81.Yer: Has Yunus Sok. No:6,   (49,3) ,  (no:47) 

Resim no: 47 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: yanarak yok oldu 

Sağlamlık durumu: - 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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82.Yer: Has Yunus Sok. No:12,     49,7 (no:18) 

Resim no: 18 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu:özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.1.katta çıkma mevcut.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

83.Yer: Has Yunus Sok. No:14 (49,8) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

84.Yer: Haşmet Bey Sok. No:4,     (13,12) , (no:19) 

Resim no: 19 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: Tespit edilemedi 
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Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 1.  ve 2.  katta çıkmalar 

mevcut.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

85.Yer: Haşmet Bey Sok. No:6 (13,20) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

86.Yer: Haşmet Bey Sok. No:8 (13,19) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: özgün 
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Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

87.Yer: Haşmet Bey Sok. No:10,     (13,18) ,  (no:20) 

Resim no: 20 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

88.Yer: Heybeli Mektebi Sok. No:4    (64,10) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma Kâgir.  

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler: Pencereler geniş dikdörtgen. 

Çatı: Tek eğimli çatı 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 
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89.Yer: Heybeli Mektebi Sok. No:14,    (?ada,3) (no:44) 

Resim no: 44 

Tescil durumu:Tespit edilemedi 

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  1921  

 

90.Yer: Heybeli Mektebi Sok. No:25,        (65,14) ,  (no:81) 

Resim no: 80 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  Mutfak yapıya 

bağlanan ayrı bir birim olarak düzenlenmiş.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

91.Yer: Heybeli Mektebi Sok. No:37,    (66,17) ,  (no:21) 

Resim no: 21 

Tescil durumu:Tescil değil  

Özgünlük durumu: Kötü bir onarım görmüş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 
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Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

92.Yer: Heybeli Mektebi Sok. No:39      (  66,17) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  -  

 

93.Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:4-6,     (50,10) ,  (no:26) 

Resim no: 26 

Tescil durumu:Tescill i  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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94.Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:14 ve Bahriye Hamamı 

Sok.(48,17) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

95.Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:15 (35,5) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Cephenin orta eksenindeki balkon çıkmaları  

yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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96.Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:16 (48,18) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

97.Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:26 (48,22) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

98.Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:30 (48,6) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 1.  kat Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

99.Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:32 (48, 4-5) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 1.  kat çıkmalı 
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Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

100.  Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:44 (43,19) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

101.  Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. No:46 (43,1) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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102.  Yer: İmralı Sok. No:10 (23,4) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Zemin kat çıkmalı 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

103.  Yer: Karanfil Sok. No:22 (55,9) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu:Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

104.  Yer: Karanfil Sok. No:24 (55,8) 
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Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

105.  Yer: Karanfil Sok. No:26 (55,21) 

 (açık renk ahşap kaplamalı ev) 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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106.  Yer: Kılavuz Sok. No:1 (68,1) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: .  Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: mansart ve beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

107.  Yer: Kılavuz Sok. No:3 (67,1) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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108.  Yer: Kılavuz Sok. No:13 (66,25) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Pencere oranları değişt irilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler:-  

Çatı: beşik çat ı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

109.  Yer: Kılavuz Sok. No:15 (66,23) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

110.  Yer: Kılavuz Sok. No:17 (66,22) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: bodrum kat cephesi ve çat ı örtüsü 

değiştirilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler:-  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

111.  Yer: Kılavuz Sok. No:23 (66,21) 

 

Tescil durumu:Tesci lli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün ancak çatı örtüsü değiştirilmiş 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: -  

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

112.  Yer: Kılavuz Sok. No:25(66,20) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

113.  Yer: Kırmızı Sok. No:3,   (82,1) ,  (no:1) 

Resim no: 1 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Bezemeler ulusal mimarlık 

akımı etkileri taşıyor.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:   19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

114.  Yer: Kırmızı Sok. No:9 (82,11) 



 
                                       

97 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

115.  Yer: Küçük Bey Sok. No:6 (13,4) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: harap 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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116.  Yer: Kürekçi Bahri Sok. No:11 ve Müstecip Onbaşı  Sok.  

(41,11) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Haç biçimi çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

117.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:1 (7,20) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplama. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  -  
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118.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:7,  (8,10) ,  (no:74) 

Resim no: 73 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Kâgir 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  Cephe bezemeleri  

neo-klasik üsluptadır.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

119.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:9 ,  (8,9) ,  (no:46) 

Resim no: 46 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  Cephe bezemeleri  

neo-klasik üslüptadır.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:   19.  yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

120.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:10-8,    (18,3-2)  (no:37) 

Resim no: 37 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 
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Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. İkiz ev.  Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

121.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:11 (8,8) (Prokopios Evi I)  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: ahşap görünümlü plastik kaplama 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

122.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:13 (8,7) (Prokopios Evi II) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: yeniden inşa edilmiş 
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Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: ahşap görünümlü plastik kaplama 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

123.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:14-12,   (18,5-4) ,   (no:38) 

Resim no: 38 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. İkiz ev.  Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

124.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:18 (18,7) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir.  

Kat sayısı: 1kat.  

Cepheler: Pencerelere açıklıkları geniş.  Alınlıklı 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 
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125.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:19 (34,22) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir.  

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları  

 

126.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:20 (18,8) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Pencereler özgünlüğünü yitirmiş 

Sağlamlık durumu:Sağlam 

Malzeme: Kâgir. .  

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler: -  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 
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127.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:22 (18,9) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

128.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:23,  (34,20) , (no:78) 

Resim no: 77 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Dış cephe aynı bırakılarak binanın geri  

kalanı yeniden inşa edilmiştir.  

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Kâgir.  

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

129.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:24 (18,11) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+1kat+çatı katı 

Cepheler: -  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

130.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:25,   (34,  19) ,  (no:7),  

Resim no: 7 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

131.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:26 (18,12) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu:  cephe kaplaması değiştirilmiş,  zemin kat  

penceresi oranları değiştirilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap üzeri tel sıva 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: 1.  kat çıkmalı ve dikdörtgen pencereler sahip 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

132.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:27,  (34,18) , (no:15) 

Resim no: 15 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

133.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:29 (34,17) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Tespit edilemedi 

Sağlamlık durumu: Sağlam 
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Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, 1.  ve 2.  kat öne çekilmiş.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

134.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:30 (18,14) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, 1.  kat çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

135.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:31 reşit  bey evi (34,16) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 
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Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: zemin kat üst açıklıkları yuvarlak kemerli,  1.  ve 2.  kat  

pencereleri dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

136.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:32 (18,15) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş,  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: tespit edilemedi 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Çıkmalı 

Çatı: Düz çatı 

Dönem:  - 

 

137.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:33 (34,15) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, orta eksende her katta pencere 

açıklıkları mevcut.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

138.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:34 (18,16) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, 1.  kat kitleden taşırılmıştır .  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

139.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:35 (34,14) 
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Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları oldukça geniş,  cephede geçişler  

yuvarlak hat lara sahip.  

Çatı: Düz çatı 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

140.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:36 (19,1) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen, 2.  katta çıkma var.  

Çatı: Beşik çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

141.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:40 (20,5) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir.  

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.1.  kata ayrı bir merdiven ile  

giriş sağlanmıştır .  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

142.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:41 (34,11) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler geniş dikdörtgen, cephede geçişler  

yuvarlak hat lara sahip.  
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Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:20. yüzyıl ortaları  

 

143.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:42 (20,3) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş,  cephede geçişler yuvarlak 

hatlara sahip.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları  

 

144.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:49 (34,7) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir.  

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler açıklıkları geniş 
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Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları  

 

145.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:53 (50,8) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: 1.  kat cephe genişliğinde diyagonal bir biçimde taşma 

oluşturmaktadır.  

Çatı: Haç biçimi çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

146.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:55 (50,14) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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147.  Yer: Lozan Zaferi Cad. No:57,   (  50,7) , (no:45) 

Resim no: 45 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencereler Dikdörtgen. Çıkmalı.  Cephe  oryantalist  

üslup özellikleri taşıyor.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  1906 

 

148.  Yer: Mehpare Sok. No:4 (34,23) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Tespit edilemedi 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Cephe çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

149.  Yer: Mehpare Sok. No:6 (34,24) 

 

Tescil durumu: Tescilli  
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Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı:  2kat 

Cepheler: Zemin kat pencereleri yuvarlak kemerli,  1 kat  

pencereleri dikdörtgen.1.  katta çıkma mevcut.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

 

150.  Yer: Mehpare Sok. No:8 ve Bahriye Hamamı Sok. No:2 

(34,30) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

151.  Yer: Mehpare Sok. No:10  (35,10) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Apartman olarak yeniden inşa edilmiş.  



 
                                       

115 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Betonarme, özgün malzeme tespit edilemedi 

Kat sayısı: 3 kat 

Cepheler:-  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

152.  Yer: Mehpare Sok. No:12 (35,11) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  Çıkmalı 

Çatı: kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

153.  Yer: Müstecip Onbaşı  Sok. No:1 (69,9) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  



 
                                       

116 

Çatı: tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

154.  Yer: Müstecip Onbaşı  Sok. No:3 ve Bahriye Hamamı Sok.  

No:40 (69,8) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Balkonlar yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

155.  Yer: Müstecip Onbaşı  Sok. No:6 (75,17) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: 

Malzeme: Kâgir-ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  
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Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

156.  Yer: Müstecip Onbaşı  Sok. No:13 ve Akça Koca Sok No:19 

(45,4) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Haç biçimi çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

157.  Yer: Müstecip Onbaşı  Sok. No:15,  (44,11) ,  (no:83) 

Resim no: 82 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Cephe bezemeleri art-

nouveau üslup özelliklerine sahip. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  20. yüzyıl başı .  

 

158.  Yer: Müstecip Onbaşı  Sok. No:20 (79,9) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

159.  Yer: Müstecip Onbaşı  Sok. No:22 (79,10)  

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir -ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

160.  Yer: Müstecip Onbaşı  Sok. No:26 (79,12)  

 



 
                                       

119 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

161.  Yer: Orhan Sok. No: 3 (58,43) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

162.  Yer: Orhan Sok. No:6 (60,12) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: .  2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

163.  Yer: Orhan Sok. No:9 (58,41) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

164.  Yer: Orhan Sok. No:13 (58,40) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

165.  Yer: Orhan Sok. No:25 (58,11) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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166.  Yer: Orhan Sok. No:27 (58,12) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

167.  Yer: Orhan Sok. No:29 (58,45) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 1kat.  

Cepheler:-  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

168.  Yer: Orhan Sok. No:31 (58,44) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler zemin katta dikdörtgen, zemin katta geniş.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

169.  Yer: Orhan Sok. No:33 (58,14) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

170.  Yer: Orhan Sok. No:43 (58,35) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

171.  Yer: Orhan Sok. No:45 (58,34) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap, günümüzde ahşap görünümlü plastik kaplama. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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172.  Yer: Orta Yalı Sok:17 (23-4) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yapı bazı değişikliklere maruz kalmıştır .  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap, 

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları genişlet ilmiş.  Çıkmalı.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

173.  Yer: Orta Yalı Sok:32 (18,20) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20.Yü zyıl başı .  

 

174.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:1,   (51,10) ,  (no:24) 
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Resim no: 24 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

175.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:3-5,    (51,8-9) ,  (no:49) 

Resim no: 49 

Tescil durumu:  Her ikisi de  tescilli  

Özgünlük durumu: Parsel 8,özgün. Parsel 9 yeniden inşa 

edilmiş ve özgünlüğünü tamamen yitirmiştir.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: parsel 8,  ahşap. Parsel 9,  betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Parsel 8;pencereler yuvarlak kemerli.  Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

176.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:6 (53,5) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Yığma kâgir.  
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Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

177.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:8 (52,1) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

178.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:9 (51,7) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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179.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:10 (52,2) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

180.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:11,  (51,6) ,  (no:71) 

Resim no: 70 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edildi 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap, günümüzde ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+3kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

181.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:13,  (51,5) ,  (no:9) 

Resim no: 9 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 



 
                                       

129 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

182.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:14 (52,4) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

183.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:15 ve Nevicat Sok. No:2 (69,1) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 
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Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

184.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:17 (69,10) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

185.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:19 (69,18) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 
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Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

186.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:21 (69,19) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

187.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:24 (52,19) 
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Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Yığma kâgir.  

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencere açıkl ıkları geniş.Cephede geçişler yuvarlak 

hatlara sahip 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

188.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:26,   (52,10) ,  (no:26) 

Resim no: 26 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

189.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:27A,27B, (69,23-25) ,  (no:30) 

Resim no: 30 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

190.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:28,   (52,11) ,  (no:51) 

Resim no: 51 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

191.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:31, (70,1) ,  (no:22) 

Resim no: 22 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

192.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:33 (70,7) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 
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Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

193.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:34 (68,2) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

194.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No: 35 (70,6) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 
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Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

195.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:37,  (70,5) ,  (no: 34) 

Resim no: 34 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

196.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:38   (68,4) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir.  

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  Cephede art-deco detaylar 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:   20.  yüzyıl ortaları.  
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197.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:40,  (116,1) ,  (no:35) 

Resim no: 35 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

198.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:41,  (73,11) ,  (no:52) 

Resim no: 52 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 1.  kat taşırılmış.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

199.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:42,  (116,2) ,  (no:14) 

Resim no: 14 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 
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Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

200.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:44,    (116,25) ,   (no:33) 

Resim no: 33 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler üçgen alınlıklı,   dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

201.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No: 45 (73,9) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün ancak, cepheden algılanmayan bir çatı  

katı eklenmiş.  

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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202.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:47,  (73,14) ,  (no:77) 

Resim no: 76 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Kâgir.  

Kat sayısı: Bodrum+3kat 

Cepheler: Pencereler yuvarlak kemerli.  Çıkmalı 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

203.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:49,  (73,8) ,  (no:69) 

Resim no: 69 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+3kat 

Cepheler: Pencereler  dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

204.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:50 (116,4) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Yığma kâgir.  
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Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları  geniş.  Cephe yuvarlak hat lara 

sahip.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

205.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:51,  (73,7) ,  (no:64) 

Resim no: 64 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencereler  dikdörtgen, çat ı kat penceresi sivri  

kemerli.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

206.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:52,    116,5  (no:25) 

Resim no: 25 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler  dikdörtgen, çatı katı penceresi  

yuvarlak kemerli.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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207.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:53,  (73,6) ,  (no:32) 

Resim no: 32 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler  dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

208.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:54, (116,6) ,  (no:28) 

Resim no: 28 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

209.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:55,  (87,15-16) ,   (no:31) 

Resim no: 31 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Parsel 15 Sağlam, parsel 16 harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 



 
                                       

141 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

210.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:56 (116,7) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Yığma kâgir.  

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  Cephede geçişler yuvarlak 

hatlara sahip 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

211.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:57,   (87,14) ,  (no:70) 

Çizim no: 23 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: günümüze ulaşmadı 

Sağlamlık durumu: - 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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212.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:58,  (116,8) ,  (no:8) 

Resim no: 8 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

213.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:59,  (87,13) ,  (no:76) 

Resim no: 75 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Kâgir.  

Kat sayısı: 3kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

214.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:60 (116,9) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Cephe malzemesi üzeri  kaplanmış 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Özgün yapı ahşap, günümüzde tel sıva ile kaplanmış.  

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Açıklıklar geniş.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

215.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:61,  (87,12) ,  (no:36) 

Resim no: 36 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler açıklıkları dikdörtgen ,  çatı katında 

pencereler sivri kemerli.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

216.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:62, (116,10) ,  (no:73) 

Resim no: 72 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Kagir.  

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Tespit edilemedi 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

217.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:63 (Sohtorik  evi) (87,21) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Yığma kâgir.  

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

218.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:64 (116,11)  

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

219.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:66 (92,6) 
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Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Yığma kâgir.  

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  

Çatı: Topuz çatı 

Dönem:  20. yüzyıl ortaları 

 

220.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:67,   (87,19) ,  (no:53) 

Resim no: 53 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

221.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No: 69 ve Çiçekli Dağ  Sok. No:1 

(87,11) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

222.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:74, (93,1) ,  (no: 4) 

Resim no: 4 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler,  ön cephede yuvarlak kemerl i,  diğerleri  

dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

223.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:76 (93,2) 
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Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Tespit edilemedi 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  -  

 

224.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:78,  (93,3) ,  (no:13) 

Resim no: 13 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler,  çıkmada yuvarlak kemerli,  diğerleri  

dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

225.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No: 80 (93,6-5) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

226.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:82,  (93,7) ,  (no:68) 

Resim no: 68 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

227.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:84,     94,1 (no:16) 

Resim no: 16 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 
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Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

228.  Yer: Refah Şahitleri Cad. No:86 (94,2) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

229.  Yer: Refah Şehitleri Cad. No:92,  (94,72) ,  (no:54) 

Resim no: 54 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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230.  Yer: Saksılı Sok. No:2,  (73,12) ,  (no:56) 

Resim no: 56 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

231.  Yer: Saksılı Sok. No:3 ve Bahriye hamamı cep.  (72,7) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Orta eksende her katta balkon çıkmaları.  Pencereler  

dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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232.  Yer: Saksılı Sok. No:4 (73,1) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

233.  Yer: Saksılı  Sok. No:6 ve Kürekçi Bahri Bey Sok. No:27 

(74,11) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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234.  Yer: Saksıl ı Sok. No:12 ve Şahit Hakkı Burak Sok. No:23 

(76,6) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: .  Pencereler dikdörtgen, çatı kat ındaki sivri kemerli.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

 

235.  Yer: Saksılı Sok. No:13 ve Akça Koca Sok. No:26 (77,6) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. Yapının yan cephesindeki ahşap kaplamalar  

ahşap görünümlü plastik kaplama ile değiştirilmiş.  

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

236.  Yer: Saksılı Sok. No:14 (77,1) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

237.  Yer: Saksılı Sok. No:16 ve Akça Koca Sok. No28 (76,1) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.  Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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238.  Yer: Seyhan Sok. No:4, (93,8) ,  (no:58) 

Resim no: 58 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 1.  Kat öne alınmış.  

Çatı: Haçbiçimi çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

239.  Yer: Seyhan Sok. No:9,  (94,72) , (no:59) 

Resim no: 59 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

240.  Yer: Şadiye Sok No:3 (10,18) 

 

Tescil durumu: Tescilli  
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Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.  Giriş camekânlı.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

241.  Yer: Şadiye Sok. No:5, (10,17) ,  (no:61) 

Resim no: 61 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

242.  Yer: Şadiye Sok No:11 (10,15) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

243.  Yer: Şadiye Sok No:13 (10,14) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

244.  Yer: Şadiye Sok No:14 ve Bahriyeli Şükrü Bey Sok No:15 

(9,10) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.  Diyagonal çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

245.  Yer: Şadiye Sok No:15 (10,3) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  Tespit edilemedi 

 

246.  Yer: Şadiye Sok No:17 (10,12) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün ancak girişteki camekanlı bölüm 

değiştirilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+Çatı kat ı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

247.  Yer: Şadiye Sok No:19 (10,11) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

248.  Yer: Şadiye Sok No:21 (10,10) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap görünümlü plastik kaplama 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Kırma çatı 
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Dönem:  Tespit edilemedi 

 

249.  Yer: Şadiye Sok No:25 (10,8) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

250.  Yer: Şadiye Sok No:27 (10,7) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: 2kat 

Cepheler:Pencere açıklıkları geniş 

Çatı: Beşik çatı 
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Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

251.  Yer: Şehit Hakkı Burak Sok. No:15,  (77,8),  (no: 62) 

Resim no: 62 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

252.  Yer: Şehit Hakkı Burak Sok. No:20, (75,1),  (no: 63) 

Resim no: 63 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat+çatı katı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Haçbiçimi çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

253.  Yer: Şehit Hakkı Burak Sok. No:21 (77,2)  

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 
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Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

254.  Yer: Şehit Hakkı Burak Sok. No:22 (75,2)  

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

255.  Yer: Şehit Ümit Ertaç Sok.(Çiğit  Sok.) No:6, (65,15) ,  

(no:72) 

Resim no: 71 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edi lmiş ve cephe mimarisi  

orijininden bir miktar farklı ele alınmıştır.  Binanın içinde ise 

katlar bölünmüştür.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Kâgir.  

Kat sayısı: Tespit edilemedi 
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Cepheler: Pencereler,  yuvarlak kemerli ve dikdörtgen.  

Binanın önünde bulunan su deposu cephelerine pencereler açılmak 

sureti i le bugün ev olarak kullanılmaktadır ve bir yüzünde 

sonradan yazıldığı  anlaşılan “hicri  1408”  rakamı telaffuz 

edilmektedir.  

Çatı: Topuz çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

256.  Yer: Turgut Reis Sok. No:1 (47,5) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Dış cephe yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Yangın sonucu cephe haricinde tüm yapı yok 

olmuş.  

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+1kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.   Yarım altıgen çıkma. 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  Tespit edilemedi 

 

257.  Yer: Turgut Reis Sok. No:3, (47,4) ,  (no:66) 

Resim no: 66 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Onarım görmüş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 
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Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

258.  Yer: Turgut Reis Sok. No:18, (36,6) ,  (no:57) 

Resim no: 57 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Orta eksende her katta 

balkon çıkmaları mevcut.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

 

259.  Yer: Turgut Reis Sok. No:20 (36,8) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: pencereler boyutları değiştirilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler genişletilmiş.  Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

260.  Yer: Turgut Reis Sok. No:22, (36,7) ,  (no:43) 
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Resim no: 43 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş ve özgün süsleme 

öğelerini yitirmiş.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Özgün malzeme ahşap, günümüzde betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat+çatı 

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  Yapının yeniden 

inşasından önceki resimlerden anlaşıldığı  üzere Dönemlerde 

oryantalist üslup hakim. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

261.  Yer: Uluğbey Sok. No:16 (64,5) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: bir miktar harap 

Malzeme: Kâgir-ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkma diyagonal.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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262.  Yer: Uluç Paşa Sok. No:3 (55,15) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Cephe malzemesi değiş tirilmiş 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: ahşap, tel sıva ile kaplanmış 

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  Tespit edilemedi 

 

263.  Yer: Uluç Paşa Sok. No:5 (55,14) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Pencere boyutları değiştirilmiş.  

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: ahşap. 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler:Geniş pencere açıklıkları.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  Tespit edilemedi 

 

264.  Yer: Uluç Paşa Sok. No:7 (55,13) 

 



 
                                       

166 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Yığma kâgir.  

Kat sayısı: 2kat.  

Cepheler: Pencere açıklıkları geniş.  Çıkmalı 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  Tespit edilemedi 

 

265.  Yer: Ümit Sok. No:4      (67 ,  5) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş,  cephe düzeni  

değiştirilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap kaplamalı betonarme 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.  Çokgen köşe çıkması 

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

266.  Yer: Ümit Sok. No:8 (66,2) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 
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Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

267.  Yer: Ümit Sok. No:10 (66,3) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.  Çıkmalı  

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

268.  Yer: Ümit Sok. No:16,  (66,6) ,  (no:60) 

Resim no: 60 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Tespit edilemedi 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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269.  Yer: Ümit Sok. No:18 (66,7) (Andoniadis evi) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: 3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen.  Çıkmalı .  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

270.  Yer: Ümit Sok. No:20 (66,8) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 1kat.  

Cepheler: Pencerelere açıklıkları geniş.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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271.  Yer: Ümit Sok. No:22 (66,9) 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bodrum+2kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Kırma çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

272.  Yer: Ümit Sok. No:24, (66,10) , (no:67) 

Resim no: 67 

Tescil durumu:  Tescilli  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: 2kat+çatı katı.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı 

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

273.  Yer: Ümit Sok. No:26 (66,11) 
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Tescil durumu: Tescilli  

Özgünlük durumu: Yeniden inşa edilmiş 

Sağlamlık durumu: Sağlam 

Malzeme: Ahşap 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  

 

274.  Yer: Ümit Sok. No:28 (66,12) 

 

Tescil durumu: Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Özgün 

Sağlamlık durumu: Bir miktar harap 

Malzeme: Ahşap. 

Kat sayısı: Bordom+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. Çıkmalı.  

Çatı: Beşik çatı 

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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275.  Yer: Zeybek Sok. No:6, (64,3-4) , (no:75) 

Resim no: 74 

Tescil durumu:  Tescilli  değil  

Özgünlük durumu: Kötü bir onarım görmüş 

Sağlamlık durumu: Sağlam. 

Malzeme: Kâgir 

Kat sayısı: Bodrum+3kat.  

Cepheler: Pencereler dikdörtgen. İki  köşede birer kule 

mevcut.  

Çatı: Tespit edilemedi.  

Dönem:  19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı .  
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3. ENVANTERDEN SEÇİLEN ÖRNEKLER 

3.1.  AHŞAP KONUTLAR 

No:1 

Adı:  Adalı Köşkü 

Yer:  Kırmızı Sok.,  No:3 ve Nevicat Sok.,  No:20 

Pafta: 17 Ada:82  Parsel:  1 

Tarihçe: 

“Giriş  cephesindeki kitabe köşkün yapım tarihi olarak H.1327 (1911)  

yılını vermektedir.  Köşk, Mehmet Talip Adalı ve Fatma Bedriye Adal ı  

adına kayıtlı  iken (26 Mart 1937),  veraset yolu ile Mehmet Naci Eriç,  

Yusuf Süleyman Adalı ve Mehmet Fuat  Adalı ’ya (5 Eylül 1946),  

onlardan da satış yolu ile Mehmet Topaloğlu ve Panoyat Vulçidis’e 

(11 Kasım 1946) geçmiştir41.”   

Tanım: 

Nevicat Sokağı  ile Kırmızı Sokağ ın kavşağında bulunan, büyük 

ölçülere sahip bu ahşap yapı  çatı  katı i le beraber 3  katlıdır.  Ahşap 

karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi  sıva ile oluş turulmuştur.  Arsanin büyük bir bölümünü binanın 

kendisi kapladığından dar bir bahçeye sahiptir .  

Kırmızı Sokağa bakan cephesinden, birkaç basamak i le ulaşı lan,  iki  

ahşap direğin sınırlandırdığı  terasta,  binanın zemin kata girişi  bulunur.  

Terası sınırlandıran ahşap dikmeler 1.  katın balkon çıkmasını  

                                                
41 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, c. 2, İstanbul 1992, s. 72. 
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taşımakta,   çatı katı boyunca da devam ederek iki eğimli geniş saçakl ı  

çatıya uzanmaktadır.  Böylece,  zemin katın ve çatı katının kapı ve 

pencereleri aynı balkona açı lmaktadır.  Terasta ve 1.  kattaki  balkonda,  

ortada bir  kapı  ve yanlarda birer pencere yer alır .  Bu üç açıklık,  küçük 

konsollarla taşınan ortak bir kısa saçağa sahipt ir .  Çatı katının 

cephesinde de,  önleri ahşap parmakl ıklarla donatı lmış,  dalgalı  

kemerlere sahip üçlü kapı-pencere grubu yer almaktadır.   

Yapının 1.  katının sağ  köşesinde verev bir çıkma bulunmaktadır.  Bu 

çıkmanın cephesindeki çift pencere,   ikisini kapsayan bir üçgen alınlık  

ile taçlandırılmıştır .  Çıkma geniş  saçaklı  bir beşik  çat ı ile  örtülmü ş  

olup, yan cephelerindeki dar pencereler sayesinde 3 yönde dışa 

açılmaktadır.  

Yapının Nevicat Sokağa bakan cephesindeki çıkma, birkaç basamak ile  

ulaşılan giriş ve üzerinde üçgen alınlıklı bir pencereden ibarettir .  

Ayrıca çıkmanın yan yüzeylerinde de,  iki katta birer pencereye yer  

verilmiştir .   Yapının çıkmalardan arta kalan yüzeylerinde de her katta  

birer dikdörtgen pencere yer alır .  

Süsleme: 

Kırmızı Sokak üzerindeki ana cephede 1.kat ve çatı  katına ait kapı ve 

pencere gruplarının arasında, bu açıkl ıklar boyunca devam eden yatık  

dikdörtgen biçimindeki çerçevenin içinde, 1327 tarihli,   bir kufi yazı  

kuşağ ı  yer alır .  Ahşap levhadan dekupe edilmiş olan yazı kuşağında 

yer yer kırmızı boya izlerine rastlanır.  İki yöne eğimli çatı altında 

konsollara oturan geniş bir  saçak hattı ile cephe nihayetlenir.  

Terasa oturan ahşap dikmelerin  üst  kısmında dilimli bir kemer  vardır.  

Köşkün dış görünümüne egemen olan bu dilimli kemerin üstündeki  

dekupe edilmiş dolgularda gözlenen, geleneksel Türk Süsleme 
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Sanatındaki rumilere benzer kıvrımlı hatlar,  balkon korkuluklarındaki  

geometrik bölünme (köşelerde yer alan sekiz kollu yıldızlar ve 

bunların arasındaki dikdörtgen kartuşlar),  bütün cepheler boyunca 

devam eden geniş saçaklar ve özellikle giriş cephesindeki kufi kitabe 

kuşağ ı ,  köşkün inşa edildiği  2.  Meşrut iyet Döneminde etkili  olan 

birinci ulusal mimarlık üslubunu yansıtmaktadır.  Bunlara rağmen 

köşkün saf bir ulusal mimarlık eseri olduğunu söylemek imkânsızdır.  

Cephelerdeki bütün saçakların altında,  ayrıca birinci kat balkonundaki  

kapı ve pencere üstündeki kısa saçağın altında devam eden damlalık  

frizi; öte  yandan çıkmalardaki  ikiz pencereleri  taçlandıran üçgen 

alınlıklar,  neo-klasik (ampir) üslubu yansı tan öğelerdir.  

Resim no: 1 – 1A – 1B 

Vaziyet planı42: 

 

                                                
42 Vaziyet planlarının tümü 1/1000 ölçektedir ve kuzey yönünü  ( ↑  ) göstermektedir. 
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Kaynakça: 

ALTINAY, Saadet,  Heybeliada Ahşap Evleri(Dağ  ve Bahriye 
mahalleleri) ,  İ .Ü. Edebiyat Fakültesi,  Sanat Tarihi Bölümü Estetik ve 
Sanat Tarihi Kürsüsü yayınlanmamış l i sans tezi,  İstanbul 1978. 
 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul  Adaları  I-II,  İstanbul 
1992. 
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No:2 

Adı:  Abbas Halim Paşa Köşkleri; Bendegân Köşkü 

Yer: Fettah Sok. ,  No:5-5a-5b ve Yeni İskele Yolu Sok. ,  No:7 

Pafta:22     Ada:93       Parsel:14 

Tarihçe: 

 “Zamanında “agavat  dairesi”  olarak adlandırılan yapıda Abbas Halim 

Paşa’nın kalabalık bendegânı ikamet etmekteydi.  Günümüzde aş ı  

boyalı olan bu yapı,  II .  Meşrutiyet  devrinde kısa bir müddet  

“Sebilürreşad Rüştiyesi” olarak kullanılmış,  paşanın vefatından sonra 

kızlarından Nimet Hanımefendi’ye intikal etmiş ve 1938’de 

satılmıştır 43.” 

Tanım: 

Fettah Sok. ile Yeni İskele yolu Sokak 'ın kavşağında bulunan ahşap 

yapı üç katlıdır.   

Birçok geç devir ada köşkünde olduğu gibi,  kapı ve pencerelerde Orta 

Avrupa şalelerindeki ayrıntıların görüldüğü bu yapı aslında tek bir  

köşk olmayıp,  birbirleriyle bağlantılı  müstakil  dairelerden meydana 

gelmektedir.  Fettah Sokak üzerinde, ufak saçaklarla  donatılmış  üç adet  

kapı sıralanmakta,  yan kapılardan çeşitli  dairelere,  orta kapıdan ise 

                                                
43 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, c.2, İstanbul 1992, s. 63. 
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küçük bir avluya girilmektedir.  Yan kanat lar,  avlunun üzerinden geçen 

bir koridorla bağlanmaktadır.44 

Resim no:2 - 2A 

Çizim no: 1 

Vaziyet planı: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynakça: 
 
TANMAN, M.Baha, “Abbas Halim Paşa Köşkleri”, Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi ,  c.  1,  İstanbul 1993, s.8-9.  
 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul  Adaları  I-II,  İstanbul 
1992.  

                                                
44 M.  Baha  Tan man , “Abb as  H a lim  P aşa Kö şkler i” ,  Dü nden Bugün e  İsta nbu l  
Ans ik lop ed is i ,  c .1 ,  İs tanbu l  1993,  s .8-9 .  
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No:3 

Ad:   Abbas Halim Paşa Köşkleri; Harem Köşkü 

Yer:  Abbas Paşa Sok.,  Yeni İskele Yolu Sok.   

Pafta:  Ada:91  Parsel: 55 

Tarihçe: 

“Mimar Hovsep Aznavur tarafından 1897 yılında inşa edilmiştir .  

Abbas Halim Paşa ailesinin ikamet  ettiği  harem niteliğindeki ası l  

köşktür.  Paşa’nın vefatından sonra kızlarından Prenses Zeynep 

Hanımefendi’ye intikal etmiş ve 1945’te yıktırılarak arsası  

satılmıştır 45.” 

 Tanım:  

Abbas Paşa Sokağı  ile Yeni İskele Yolu’nun kavşağındaki kâgir bir  

bodrumun üzerinde yükselen ahşap köşk, çatı katı ile  beraber üç 

katlıdır.   

Deniz yönüne (kuzeybatıya) bakan giriş,  giriş cephesi ile yan 

cephelerdeki taşkın kısımlar,  eski mısır mimarisinin en karakterist ik  

unsurlarından olup özellikle tapınak cephelerinde kullanılan pilonlar  

şeklinde tasarlanmıştır  

 Mimar Aznavur’un bu köşkün cephe tasarımında, mimari ayrıntılarda 

ve süsleme tasarımında, Eski mısır mimarisinden gelen ve Batı’da 

“egyptian revival” olarak adlandırılan üslubu tercih etmiş olmasında,  

                                                
45 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı ,  c .  2 ,  İs tanbu l  1992,  s .  63 .  
 



 
                                       

179 

muhakkak ki Abbas Halim Paşa’nın Mısır hanedanına mensubiyet i  

belirleyici olmuştur 46.  

 Yukarıya doğru hafifçe daralan,  kesik piramit biçimindeki  bu pilonlar  

helezoni şerit kabartmalarıyla bezel i kaval silmelerle çerçevelenmiştir .  

Giriş cephesinde, çift kollu olarak başlayıp yapının eksenindeki bir  

sahanlıktan sonra bir tek kol  halinde devam eden merdivenler  

pilonların arasındaki  giriş  sahanlığına ulaşmaktadır.  Merdivenlerin  

bitiminde yükselen, üzeri hiyerogliflerle süslü,  lotus biçiminde 

başlıklarla donat ılmış iki adet sütun, üst katta pilonların arasında yer  

alan balkonu taşımaktadır.  Zemin katta da,   pilonların önünde, giriş  

merdivenini yanlardan kuşatan, simetr ik konumda birer balkon 

bulunmaktadır.   Aznavur’un 1897 tarihli  cephe çiziminde (çizim no: 2  

) bu balkonların köşelerindeki korkuluk babalarının üzerinde sfenks 

heykelleri görülmekte fakat sonradan bunlardan vazgeçi ldiğ i  

anlaşılmaktadır.  Cephelerdeki bütün açıklıklar dikdörtgen olarak 

tasarlanmış,  giriş cephesindeki pencere grupları ile balkon alınlıkları ,  

kobraların ve akbabaların kanat larının kuşattığı  güneş diskleri ile  

taçlandırılmıştır .  Köşkün dış görünümüne bir Eski Mısır tapınağı  

havası katan bütün bu plastik unsurların çeşitli  renklere boyanmı ş  

olduğu bilinmektedir.  Giriş cephesinde bu havayı güçlendiren diğer bir  

ayrıntı da pilonların üst kata ait kesiminde, pencerelerin yanlarında 

yükselen ikişer bayrak direğidir.  Harem Köşkü’nün önemli bir özelliğ i  

de,  Projeye göre önceden hazırlanan ahşap malzemenin birbirine 

vidalanması  suretiyle inşa edilmiş olmasıydı  ve bu yüzden halk 

arasında “Vidalı Köşk” olarak tanınırdı 47.  

Bölgeye oldukça aykırı olan,  cephe tasarımı ve süsleme programının 

yanı sıra,  mekânın planı Osmanlı Sivil mimari geleneğini takip 
                                                
46 M.  Bah a  Tanman , “Abb as  H al im Pa şa  Kö şkler i”,  Dü nden Bugün e  İsta nbu l  
Ans ik lop ed is i ,  c .1 ,  İs tanbu l  1993,  s .  8 -9 .  
47 Tanman, age. , s.9. 
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etmiştir  ve zemin katta  “zülvecheyn” deni len türde bir sofa yapıyı tam 

ortadan bölmektedir.(plan no: 1) 

Resim no:3  

Çizim no:2  

Plan no: 1                          

 Vaziyet planı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça: 

TANMAN, M.Baha, “Abbas Halim Paşa Köşkleri”, Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi ,  c.1,  İstanbul 1993, s.8-9.  
 
TUĞLACI, Pars, Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II, İstanbul 1992. 
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No:4  

Ad:    Abbas Halim Paşa Köşkleri; Selamlık Köşkü 

Yer:    Refah Şehit leri Cad. ,  No:74  ve  Fettah Sok. ,  No:1 

Pafta: 22 Ada: 93     Parsel: 1 

Tarihçe: 

“Köşk, Abbas Halim Paşa ve Eşi  Hatice adına kayı tlı  iken (25 Kasım 

1928),  Paşa’nın ölümünden sonra kızı Emine Pembe’ye (13 şubat  

1936),  ondan da satış yolu ile önce Safiye Arsakay’a (12 Haziran 

1941),  sonrada Dr.  Hatice Ekrem’e (4 Ağustos 1967) geçmiştir 48.” 

Tanım:  

Ahşap Köşk selamlık olarak tasarlanmış tı r .  Refah Şehitleri Caddesi ve 

Fettah Sokak 'ın kavşağında bulunan yapının ana girişi  refah şehitleri  

cad. tarafındadır.  Meyilli  bir arazide konumlanmış o lan yapı bu 

taraftan bakıldığında iki katlıdır.  Fettah Sok. tarafından ise çukurda 

kalan bahçeden girilen kısmi bir bodruma sahip olduğu görülür.  

Son derece hareketli bir kitleye sahip olan Selamlık köşkü’nün zemin 

katı,  bahçe yönünde, ahşap dikmelere oturan büyük bir çıkma teşkil  

etmekte,  üst kat i se zemin kata göre ger iye çekilmiş bulunmaktadır.  

Cadde üzerinden camekânlı bir terasa buradan da yapıyı  derinliğine 

kat eden zülvecheyn sofaya geçilmektedir.  Dışarıdan bakı ldığında 

küçük algılanan yapı,  içine girildiğ inde gerçek boyutlarını belli  eder.  

Oldukça büyük oranlara sahip sofanın iki yanında sıralanan irili  ufakl ı  

odalar bulunmaktadır.  Yapının ön ve arka cephelerindeki pencere 

                                                
48 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 63. 
 



 
                                       

182 

açıklıkları yuvarlak kemerli,  yan yüzdekiler ise dikdörtgen olarak 

tasarlanmıştır .   

Süsleme: 

Selamlık Köşkü Cepheleri ile olduğu kadar iç taksimatı ile de,  geç 

devre ait bir ada köşkünden ziyade eski bir Boğaz yalısını  

andırmaktadır ve Osmanlı ampir üslubunun izlerini taşımaktadır49.   

Resim no:4         

Vaziyet planı: 

 

 

                                                
49 TAN MAN ,  M.Bah a,  “Abbas Ha l im  P aşa  Köşk ler i”,  Dü nd en  Bugü ne  İ stanb ul  
Ans ik lop ed is i ,  c .  1 ,  İ stanbu l 1993 , s .  9 . 
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Kaynakça:   

TANMAN,M.Baha, “Abbas halim paşa köşkleri”,  Dünden Bugüne  

İstanbul Ansiklopedisi ,  c.  1,  İstanbul 1993, s.8-9.  

TUĞLACI, Pars, Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II, İstanbul 1992. 
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No:5  

 

Ad: Amiral İhsan Özel Sok.,  No: 4 

 

Yer: Amiral İhsan Özel Sok.,  No: 4 

 

Pafta:10    Ada: 51     Parsel:11 

 

Tarihçe:- 

 

Tanım: 

Ahşap yapı üç katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların  dış  yüzeyler i  

kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Ön cephe her katta,  dörder açıklığa sahiptir .  Zemin kattakiler  

dikdörtgen şeklindedir ve soldaki açıklık kapı olarak ele alınmıştır .  1 .  

kat ve 2.katta yuvarlak kemerli pencereler yer alır .  2.  katta,  ortadaki  

iki pencere genişliğinde diyagonal bir çıkma bulunur.  Bu çıkmanın yan 

yüzlerinde birer yuvarlak kemerli pencere görülür.  

 

Süsleme: 

 

1. kat ve 2.  kat pencerelerinin yan pervazlarının aşağı  uzatılmasıyla 

oluşturulan dikdörtgen yüzeyler ve çıkma altı ,  çıtalar ile oluşturulmuş  

baklava dilimi  şeklindeki süslemelere sahiptir .  Söz konusu 

pencerelerin kemerlerinin tam ortasında, kilit  taşı  görünümünde 

süsleme öğeleri bulunmaktadır.1.  ve 2.  kat pencere kemerlerinin içi  

renkli camlarla donatılmıştır .    

Resim no:5 
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Çizim no:3 

Vaziyet planı: 

 

 

Kaynakça:  

MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988.  
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No:6  

 

Ad: Amiral İhsan Özel Sok.,  No: 6 

 

Yer: Amiral İhsan Özel Sok.,  No: 6 

 

Pafta: 10  Ada:  51   Parsel: 12   

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

Ahşap yapı iki katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri  

kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Yapının özgün halinde,  zemin katın sol  tarafında bulunan kapı iki  

yanındaki yuvarlak kemerli  pencereler i le ele  alınmıştır  ve bu üçlü 

düzenin sağında iki adet dikdörtgen pencere mevcuttur.  Günümüzde 

ise bu katta dört dikdörtgen açıklık vardır.  Bunların en soldaki kapı ,  

diğerleri pencere olarak düzenlenmiştir .    

 

1.  katta,  diyagonal biçimli çıkma bölümü dört adet  pencere içermekte,  

bunun sağında ve solunda ise birer adet pencere yer almaktadır.  

Çıkmanın yan taraflarında zemin kata ait saçaklar yine diyagonal  

çizgilerdedir.  

 

Süsleme: 

 

Çıkmanın diyagonal oluşu, yapının,  caddeye bağlanan dik bir yokuştan 

oluşan sokakta,  caddeye yakın bir konumda bulunması sebebiyle,  

pencerelerden caddeyi görebilecek açının elde edilebilmesi içindir.       



 
                                       

187 

Resim no:6 

Çizim no:3 

Vaziyet planı: 

 

 

Kaynakça: 

MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988. 
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No:7  

 

Ad: Amiralis Evi 

 

Yer: Lozan Zaferi Cad.,  No: 25 

 

Pafta:7    Ada: 34    Parsel:19 

 

Tarihçe: 

“Ev, ilk sahibi Yunan uyruklu Komsa Amiralis adına kayıtlı  iken 

(Mayıs 1919),  onun ölümünden sonra kızı Elisavet’e (27 Ocak 1936),  

onun da ölümünden sonra oğulları Yunan uyruklu Nikola ve Kozma 

Amiralis ile kızı Anna Aliki Paskali’ye (15 Aralık 1954),  onlardan da 

satış yoluyla Mehmet Fahri Eskiyerli’ye (1 Eylül 1955) geçmiştir 50.” 

 

Tanım: 

Alçak bir set üzerine oturan yapı iki katlıdır.  Setin sol tarafından 

yükselen merdivenler ile ana girişin bulunduğu terasa ulaşılır .   

 

Zemin katın solunda bulunan geniş  açıklık ana kapı olarak 

düzenlenmiş tir .  Kapının sağında geniş dikdörtgen bir pencere yer alır .  

1.  katı,  cephe eni boyunca dört adet konsolla taşınan bir balkon 

çıkması teşkil eder.  Bu balkona açı lan,  cephenin solunda ve sağındaki  

iki kanatlı kapılar,  yanlarındaki birer pencere ile birlikte 

tasarlanmıştır .  Zemin kattaki ve birinci kattaki açıklıklar,  kare 

açıklıklarında renkli camları olan camekânlarla taçlandırılmıştır .  Söz 

konusu balkondan yükselen altı  adet kare kesitli  ince dikme, beşik  

çatıdan aşağıya inen ahşap perdeye konsollar ile bağlanır.  Beşik çatı,  

konsollarla taşınan geniş bir  saçak sistemine sahiptir .   

                                                
50 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s.76. 
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Süsleme: 

 

Kapı kanatlarının iki yanı üstte sivri atnalı kemer biçimindedir ve 

döküm şebekeler  ile örtülmüştür.  1.katta bulunan balkon korkuluklar ı  

dekupaj yöntemi ile oluşturulmuş eğr isel hatlara sahip süsleme 

unsurları ile bezenmiştir .   

 

 Ahşap perde,  çıtalar ile bölünerek baklava dil imi şeklinde yüzeyler  

oluşturulmuş ve içleri dekupe edilerek burada haç biçimli motifler  

oluşturulmuştur.   Balkondan yükselen dikmelerin  ahşap perdeye 

bağlandığı  köşelerde kaş kemerler yer  alır .   Cephedeki mimari  

öğelerde oryantalist etkilerinin yanı  sıra,  Orta Avrupa şale 

mimarisinden gelen etkiler gözlenir 

Resim no:7-7A   

Vaziyet plan: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gel işim Süreci ve 

Korunacak Mimarl ık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca  İstanbul Adaları I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:8  

 

Ad: Anagnosti Evi  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad. ,  No: 58 

 

Pafta:20    Ada:116      Parsel:8 

 

Tarihçe: 

“Ev, ilk sahibi Petro Anognosti adına kayıtlı  iken (9 Kasım 1930),  

onun ölümünden sonra kızı Karolin Maria Anagnosti’ye (7 Eylül  

1936),  ondan satış yoluyla Mazalto Barha’ya (5 Ağustos 1949),  

Sofokli Panayot is’e (23 Mayıs 1950),  onun ölümünden sonra kızı Eleni  

Panayotis’e (9  Ocak 1975),  ondan da satış yoluyla İbrahim Kenan 

Baloğlu’na (8 Kasım 1979) geçmiştir 51.”  

 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan ahşap ev iki katlıdır.  Sağ  taraftan 

yükselen beş basamakl ı merdiven ile ulaşılan teras kısmından zemin 

kattaki ana kapıya ulaş ılır .  Kapının solunda iki adet dikdörtgen 

pencere yer alır .   

 

1.  kat cephesi ortada furuşlar ile taşınan bir çıkma meydana 

getirilmiştir .  Bu çıkmanın sağ  tarafında,  çıkmaya bitişik,  yine 

furuşlarla  taşınan ve bir kapıyla dışarı  açılan bir balkon yer alır .   

Çıkma önde bir dikdörtgen, yanlarda birer dar dikdörtgen pencere ile  

üç yöne açı lır .   Yapı konsollar ile taşınan saçaklı bir çatı ile örtülüdür.  

                                                
51 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 76. 
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Resim no:8 

Vaziyet planı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca  İstanbul Adaları I-II,   İstanbul  

1992. 
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No:9  

Ad: Apostolidi köşkü  

Yer: Refah şehitleri Cad. ,No: 13 

Pafta:10     Ada: 51     Parsel:5 

Tarihçe:- 

Tanım: 

Refah Şehitleri Caddesi ve Nevicat Sokağ ın kavşağında bulunan kısmi  

bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı iki katlıdır.  Ahşap karkasl ı  

duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva 

ile oluşturulmuştur.   

Yokuş aşağı  bir arazide konumlanan yapının,  önden algı lanan bodrum 

katı,  arkada yok olduğundan, yapının yan cephesinin yarısından 

yükselen bir kata daha ihtiyaç duyulmuş,  böylelikle öndeki kat düzeni ,  

arka cephede de sağlanmıştır .  

Zemin kata giriş,  yandan 10 basamak i le ulaşılan teras kısmından 

sağlanır.  Burada, ortada kapı,  yanlarda ikişer dikdörtgen pencere 

bulunur.  Kapının üzerinde bulunan oval pencerenin,  döküm 

şebekesinin tam ortasında, yapının yapılış tarihi olan “1862” rakamı 

yazılmıştır .  

1.  kat,  zemin kata göre bir miktar dışarı taşırılmıştır .  Ön cephede, eli  

böğründeler ile taşınan bir balkon çıkması yer almaktadır.  Balkon 

kapısı,  ona bitişik iki pencere ile dışarıya açılır .  Balkon çıkmasının iki  
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yanında ikişer dikdörtgen pencere yer alır .  Buradan çıkan üç dikme ile  

üçgen alınlıklı,  beşik çatıyı taşınmaktadır.  

Nevicat Sokağa bakan cephede, bir kapı  ve iki yanında ona bitişik  

birer yuvarlak kemerli pencere bulunur.  Üst katta,  aynı hizada, bir  

girinti yapan yüzeyde, üçer yuvarlak kemerli pencere yer alır .   

Süsleme: 

Oldukça sade olan yapıda,  ana kapının üzerindeki oval pencere 

süsleme detayı olarak görülür.  Ayrıca üçgen alınlıklı çatı,  yapıya neo-

klasik etki kazandırmıştır .      

Resim no:9-9A 

Çizim no:5 – 5A                         

Vaziyet planı: 
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Kaynakça:   
 
HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ,  İstanbul 2002. 

 

MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,   İstanbul  

1992. 
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No:10  

 

Ad:  Atiye Hanım Evi  

 

Yer:   Bahriye Hanım Sok.,  No: 11-13 

 

Pafta:10     Ada:48       Parsel: 15-16 

 

Tarihçe:  

 

“Ev, Mustafa kızı Atiye adına kayıtlı  iken (17 Şubat 1936),  satış yolu 

ile sırasıyla Hayrünnisa Olcay, Ali Şandan Öcal Giray ve Atiye 

Gürköy’e (11 Ağustos 1959),  Nureddin Aknoz, Osman Yalkut Aknoz’a 

(9 Eylül 1968),  Mehmet Muvakkar Bilen’e (21 Mayıs 1982)  

geçmiştir 52.” 

 

Tanım: 

Kısmi bir kâgir bodrum üzerine oturan ahşap ev, iki  katlıdır.  Yapı,  

asimetrik bir düzene sahip ikiz ev oluşturmaktadır.   

 

Ön cephede, zemin katın ortalarında bulunan kapı lara basamaklar ile  

ulaşılır ,  cepheden hayli içeri çekilmiş olan girişlerin iki yanında ikişer  

dikdörtgen pencere yer alır .  

1.  kat,  iki yanda birer çıkmaya sahiptir ,  ç ıkmalar üç yönde dikdörtgen 

pencerelere sahiptir .  Söz konusu çıkmaların yanlarına balkonlar  

bitiştirilmiştir .  Balkonların ortalarında birer kapı ve iki yanında birer  

pencere yer alır .  Balkonların arasında kalan yüzeyde de iki adet  

dikdörtgen pencere bulunur.  

     

                                                
52 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 76. 
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Yapının sağ  yan cephesi  zeminde beş d ikdörtgen pencereye sahiptir .  

Bu cephenin,  dışa taşkın 1.katı iki adet dikdörtgen pencere ile  

aydınlanmaktadır.  Sağ  tarafı ise içeri çekilerek, bir kapı ile girişi  

sağlanan, balkon olarak düzenlenmiştir .  13 numaralı evin zemin katın  

ön ve yan cephesi özgün hal ini yitirmiştir .  

 

Süsleme: 

 

 Ön cephede, soldaki kapının köşeleri dekupe edi lmiş köşe dolguları  

ile bezenmiştir .  Bu cephedeki üçgen konsollar dekupaj tekniği  ile  

oluşturulmuş,  kafesli bir bezemeye sahipti r .  

Resim no:10  

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II,   İstanbul  

1992. 
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No:11  

Ad: Bahriye Hamamı Sok.,  No:3  

Yer:  Bahriye Hamamı Sok.,  No:3 

Pafta:7  Ada: 35     Parsel:9 

Tarihçe:- 

Tanım: 

Bahçe içinde, kâgir bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı çatı katı ile  

beraber 3 katlıdır.  Ahşap karkaslı duvar ların dış yüzeyleri kaplama 

tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.   

Cephede zemin kat ın kapısına,  iki taraftan 12 şer basamakl ı  

merdivenlerle çıkı lan,  iki dikmenin sınırladığı  terastan ulaşılır .  Kapı,  

kendisine bit işik  iki pencere ile ele al ınmıştır .  Bu kısım üçlü kapı-

pencere grubunun eni kadar kitleden bir miktar içeri alınmıştır .  Dışta  

kalan kanatlarda iki yanda ikişer dikdörtgen pencere mevcuttur.  Aynı  

düzen 1.  katta da tekrarlanmıştır .  Cephenin ortasını 1.  katta  ve çat ı  

katında ikişer dikme ile sınırlanan balkon çıkmaları teşkil eder.  Çatı  

katı bu dikmelerin  taşıdığı  beşik  çatı  ile  örtülüdür.  Yan kanatlar ise,  

çatı katının ortasına saplanan eğimli çat ı ile örtülüdür.  

Süsleme: 

Giriş terasına çıkan merdivenlerin döküm parmaklıklarında,  asma 

yaprakları ve üzüm salkımları bulunmakta,  bunların etrafını,  “s” ve 

“c” kıvrımları çevrelemektedir.   

Yapının girişi  neo-klasik üslupta bezemelere sahiptir .  Kapı  ve 

pencerelerin iki yanında iyon başlıklı,  pilasterler yer alır .  Bunların  
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üzerini damlalık frizi ile sınırlanan,  içi helezoni kıvrımlar ile  

dolgulanmış üçgen alınlık taçlandırır .  1 .  kat balkon parmakl ıkları,  

düşey yönde geometrik biçimlerle şekillenmiştir .  1.kat,  çatı katından 

küçük konsolların taşıdığı  dar bir saçak ile ayrılır ,  dar saçağın al tında 

damlalık frizi yer alır .  Girişin tavanı ,  merkezde baklava dilimi  

biçiminde şekillenmiş  çıtalar ile bezenmiştir .  Çatı katı dikmelerinin 

köşeleri dekupe edi lmiş,  kıvrımlı hatlara sahip köşe dolguları  ile  

süslenmiştir .  Ancak eski resimler incelendiğinde bu bölgenin özgün 

halini yitirdiği  anlaşılmaktadır.  Çatı katının yarı seviyesine saplanan,  

yan kanatların  çatısı,  cephede birer dik açılı  üçgen oluşturmaktadır ve 

içlerinde,  birer adet,  altı  kollu yı ldız şeklinde pencere açıklıkları  

bulunmaktadır.  Bunların içine de birer adet Mühr-ü Süleyman 

yerleştirilmiştir .  Beşik çatının alınlığı ,  üçgen yüzeylere ayrılmış,  

dekupaj tekniği  ile oluşturulmuş geometrik süslemeler ile  

dolgulanmıştır .  Ancak bu bölüm de özgün halinden farklıdır.  Çat ı  

saçakları festonlar ile çevrelenmiştir .   

Ortadaki çıkmanın iki yanında zemin katta ve 1.  katta ki pencerelerin  

altlarında çıtalar ile oluşturulan geçmelerin bulunduğu, çatı  kat ı  

balkon korkuluklarına benzeyen süslemeler yer almaktadır.    

Resim no:11 – 11A – 11B 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
CİNER, Semra, Son Osmanlı Dönemi İstanbul Ahşap Konutlarında  

Cephe Bezemeleri ,  İ .T.Ü.  Mimarlık Fakültesi Ana Bilim Dalı  

yayınlanmamış doktora tezi,  İstanbul 1982.  

 

HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ,  İstanbul 2002. 
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No:12  

 

Ad:  Bahriye Hamamı Sok.,  No:27 

 

Yer: Bahriye Hamamı Sok.,  No:27 

 

Pafta:15    Ada:71    Parsel:7 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

Kısmi bir kâgir bodrum üzerine oturan ahşap ev, iki katlıdır.  Bahçeden 

yükselen sekiz basamakla girişe ulaşılır .  

 

Zemin katın  ortasında bulunan kapı,  yanlarındaki iki dar dikdörtgen 

pencere ile ele alınmıştır .  Bu üçlü kapı-pencere grubunun iki yanında 

ikişer dikdörtgen pencere yer alır .  1.  kat açıklıkları da aynı şekilde 

düzenlenmiş tir .  Bu kat ta ortadaki kapı-pencere grubu, konsollarla  

taşınan,  balkon çıkmasına açılır .  Balkondan yükselen dört adet kare 

kesitli  ince dikme ile üçgen al ınlıklı çat ı taşınır. 53    

 

Süsleme: 

Balkon çıkmasının dikmelerinin üst köşeleri,  dekupaj yöntemi ile  

oluşturulmuş,  daireler ve kıvrımlı hat lara sahip köşe dolguları ile  

bezenmiştir .  Bu dolguların birleştiği  noktada bir palmet yer alır .  Dar  

çatı saçağının altı ,  damlalık frizi ile kuşat ılmıştır .     

Resim no:12 

                                                
53 Yapının eski resimlerine tarafımdan ulaşılamamıştır. Yapıyı incelemek için sakinlerinden izin 
alınamadığından, halen ahşap olduğu şüphelidir. Yeniden inşa edilip edilmediği anlaşılamamıştır. 
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Vaziyet planı:  

 

 

 

 

 

Kaynakça: 

HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ,  İstanbul 2002. 
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No:13  

 

Ad: Değirmencioğlu Evi 

 

Yer: Refah Şehitleri Cad. No:78 

 

Pafta: 22 Ada:93  Parsel:3 

 

Tarihçe: 

“Ev, Avraham Değirmencioğlu adına kayıtlı  iken ( 27 Şubat 1938),  

onun ölümünden sonra oğulları Yanko ve Pandeli Değirmencioğlu’na 

(22 Mart 1953),  onlardan da çok sayıda varislerine (23 Ekim 1962)  

geçtikten sonra satış yoluyla önce Avram Düğüncüoğlu’na (13 Mayıs 

1981) sonra da Kleanti Sarafoğlu’na (2 Eylül 1986) geçmiştir 54.” 

 

Tanım: 

Ahşap ev iki katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama 

tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Zemin kata giriş,  cephenin sağ  tarafında yer alan yanındaki iki  

pencere ile ele alınmış kapıdan sağlanmaktadır.  Bu kapı pencere grubu 

cepheden içeri  çekilmiştir .  Bu grubun sol  iç yanında bir  pencere daha 

bulunmaktadır.  Dışta kalan kısımda üç dikdörtgen pencere yer alır .   

 

1. kattın solunda iki dar pencere genişliğ inde beşik çatı ile örtülü bir  

çıkma bulunmaktadır.  Çıkmanın ön yüzünde iki,  yan yüzlerinde birer  

basık yuvarlak kemerli,  uzun pencereler bulunur.  Çıkmanın sağında ise 

dört adet pencere yer alır .     

 

                                                
54 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s.79. 
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Süsleme: 

1. kat pencereleri görece yüksek ve sık yerleştirilerek oldukça 

aydınlık bir mekân elde edilmiştir .  Bu kattaki pencerelerin pervazları  

uzatılarak,  1.  kat cephesini,  enine ve boyuna kat etmektedirler.  

 

Konsollar ile taşınan çatı saçağının altında,  cepheyi kat eden damlalık  

frizi yer alır .     

Resim no:13 

Vaziyet planı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:14  

Ad:   Demirci Evi 

Yer:    Refah Şehit leri Cad.,  No 42 

Pafta:20  Ada:116       Parsel:2  

Tarihçe:  

“İ lk sahibi Talât kızı Beyza Demirci adına kayıtlı  iken (28 Eylül  

1936),  satış yolu ile Önce İsmet Danyan’a (6 Ocak 1937),  sonra da Ali  

Saltan,  Haydar Sal tan ve Mehmet Saltan’a (21 Nisan 1981)  

geçmiştir 55.” 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan 3 kat lı ahşap yapının sola doğru  

kaydırılmış girişine birkaç basamakla çıkılan terastan ulaşıl ır .  

Buradaki kapının iki yanında yuvarlak kemerli dar pencereler  

bulunmaktadır.  Bunların sağ  yanındaki  iki dikdörtgen pencere ile  

zemin kat cephesi belirlenir.  1.  ve 2.  kat düzenli yerleştirilmiş 4 adet  

dikdörtgen açıklığa sahiptir .  2.  katta bunların ortadaki iki tanesi kapı  

olarak ele alınmıştır .  2.  katı ortada konsollarla taşınan balkon çıkması  

teşkil eder.  Bu balkondan yükselen 3 ahşap dikme, yukarıdaki saçağa 

çifte konsollar ile bağlanır.   

Süsleme: 

2. katta,  saçaktan dikmelerin başl ığına kadar inen bölüm ahşap perde 

ile donatılmıştır .  Bu perde küçük kare yüzeylere bölünmüştür ve 

bunların içleri daire şeklinde dekupe edilmiştir .  Perdenin altında basık 

                                                
55 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 79. 
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yuvarlak kemerler oluşturulmuştur.  Zemin katta,  kapının iki yanındaki  

yuvarlak kemerli pencerelerin parmaklıkları üstte helezoni kıvrımlar  

oluşturur.  Dikdörtgen pencerelerin alt ve yan pervazları köşelerde 

birbiri üzerine oturarak, küçük çıkıntı lar meydana getirirler.           

Resim no:14 

Çizim no:6 

Vaziyet planı:   
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve 

Korunaca Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri 

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:15  

 

Ad: Etnopulos Evi 

 

Yer: Lozan Zaferi Cad. ,  No: 27 

 

Pafta:7    Ada:34       Parsel:18 

 

Tarihçe: 

“Ev, ilk sahibi Spiro oğ lu Todari Etnopulos adına kayıtlı  iken (Ocak 

1912),  varisleri Milyanos Avgustidis,  Yani Bezirci,  Hristo Milyanidis,  

Agati,  Dimitri,  Marina Bakkaloğlu,  Perdika Prokopoles’e (1921),  

onlardan satış yoluyla Todori Etnopulos’a (29 Haziran1938),  onun 

ölümünden sonra da oğlu Spiro Triandafilidis’e (9 Temmuz 1981)  

geçmiştir 56.” 

 

Tanım: 

İki katlı  ahşap ev bir teras ile yükseltilmiştir .  

  

Cephenin solundan çıkan beş basamak ile ulaşılan terastan zemin kat  

cephesinin ortasında bulunan girişe ulaşı lır .  Cephe iki katta da beşer  

açıklığa sahiptir .  Ortadaki açıklıklar zemin katta giriş,  1.  katta balkon 

kapısı olarak düzenlenmiştir .  Diğerleri  ise penceredir.  Balkon iki  

yanda ahşap, ortada iki metal konsola oturmaktadır.  Yapı dar saçakl ı  

bir çatı ile örtülüdür.   

 

Süsleme: 

 

                                                
56 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s.80. 
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Cephedeki  bütün kapı ve pencerelerin pervazları,  dekupaj  tekniği  ile  

üretilmiş,  birbirlerini tekrarlayan bezeme öğelerini barındırırlar: Ok 

ucu şeklinde nihayetlenen, yan ve üst pervazlar bir miktar uzatılarak 

köşelerde çakışırlar ve bunların çevresinde çeşitli  süslemeler yer alır .  

Üstteki süsleme, dalgalı bir bezemenin,  bir palmet ile  

nihayetlenmesinden oluşur.  Yandaki ler,  çapraz hat ların çiçeklere 

saplanmasıyla oluşmuştur.  Alttaki i se geometrik şekillerden oluşur.  

Saçak, festonlar ile  bezenmiştir .   Pervazlardaki süslemede art-

nouveau’nun etkileri gözlenir.       

Resim no:15-15A-15B 

Çizim no:7 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                       

212 

No:16  

 

Ad: Fundopulos Evi  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 84 

 

Pafta:22    Ada:94       Parsel:1 

 

Tarihçe: 

“Ev, ilk sahibi Fundopulos adına kayıtlı  iken, satış yoluyla Avusturya 

uyruklu Apostol  kızı  Kleoniki’ye (30 Ekim 1928),  ondan satış yoluyla 

Füsun Şahinler,  İnci Yalçın,  Sevinç Yıldırım’a (3 Haziran 1987)  

geçmiştir 57.” 

 

Tanım: 

Oldukça meyill i  bir arazide konumlanan ahşap yapı  kısmi kâgir bi r  

bodrum üzerine oturur.   Arazinin yapısından dolayı,  meyilde kalan  

yan cephe bodrum katı olarak değil ,  zemin katı  olarak 

değerlendirilmiştir .  Ev ön cephede tek kat lıdır.  

 

Refah Caddesine bakan cephenin sağında bulunan ana kapıya alt ı  

basamaklı merdiven ile ulaşılır .  Kapının sol tarafında,  önde iki,  sağ  

yüzeyinde bir dikdörtgen pencereye sahip çıkma yer alır .  Ana kapı,  iki  

dikme ile taşınan bir saçak ile gölgelenmiştir .   

 

Yan cephe ortada bir kapı ve solunda iki dikdörtgen pencere düzeninde 

tasarlanmıştır .  Kapının iki yanına yaslanan iki konsol ile üst katın  

çıkması taşınır.  Bu çıkma önde iki,  yanlarında birer dikdörtgen 

                                                
57 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s.80. 
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pencereye sahiptir .  Çıkmanın sağ  tarafında iki dikdörtgen pencere yer  

alır .    

Süsleme: 

Yapı saçaklı  bir çatı ile örtülüdür,  saçakların altı ,  d işli  bir süsleme ile  

donatılmıştır .  

Kapının,  dikmeleri arasında kalan dilimli kemerlerin üzeri,  dikey 

ahşap çubuklarla oluşan ahşap bir perdeye sahiptir .  

Resim no:16 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:17  

 

Ad:  Has Yunus Sok.,  No:4 

 

Yer:  Has Yunus Sok.,  No:4 

 

Pafta:10    Ada:49       Parsel:2 

 

Tarihçe:  Ev, 21.03.2005 tarihinde tamamen yanmıştır .  

 

Tanım: 

Ahşap yapı üç katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların  dış  yüzeyler i  

kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.   

 

Zemin kat,  kat yüksekliği  boyunca, cepheden içeri çekilmiş ve cephe 

hizasında camekân ile kaplanmıştır .  Burada bir kapı ve yanlarında 

birer dikdörtgen pencere yer alır .  1.  kat üç dikdörtgen pencere ile  

tamamlanır.  2.  katı,  ortada bir kapı ve yanında iki küçük dikdörtgen 

pencerenin açıldığı  bir balkon çıkması  teşkil eder.  Balkonun iki  

yanında da birer küçük dikdörtgen pencere yer alır .  Balkondan 

yükselen dikmeler beşik çatıyı desteklemektedir.   

 

Süsleme: 

 

Katlar birbirinden silmeler ve diş frizi i le ayrılmıştır .  Bu silmelerin  

hemen altında dekupe edilmiş dar bezeme kuşağı  bulunur.  1.  kat ve 

çatı katı pencerelerinin,  yan pervazları uzatılarak,  alt uçları palmet i  

andıran bir motifle bezenmiştir .  Bu pencerelerin altlarında kaş kemer  

görünümü veren dalgalı hat,  pencere eni boyunca yer alır .  Balkon 

korkulukları,  damla biçimli öğelerin birbirine geçmesiyle oluşturulmuş  
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bir süslemeye sahiptir .  Balkonun alt ı  baklava şekilli  çıtalarla  

bezelidir.   

Resim no:17                                                          

Vaziyet planı: 

 

 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü Fen Bilimleri 

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No: 18  

Ad: Has Yunus Sok.,  No:12  

Yer:  Has Yunus Sok.,  No:12 

Pafta:10    Ada:49      Parsel:7 

Tarihçe: -  

Tanım: 

Ahşap yapı iki katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri  

kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.   

Girişi  zemin katın tam ortasındadır.  Kapının iki yanında birer  

dikdörtgen pencere yer alır .1.  kat,  iki  konsolun taşıdığı  yarım altıgen 

kesitli  bir çıkma ile genişle tilmiştir .  Çıkma her yüzeyinde bir tane 

olmak üzere üç dikdörtgen pencereye sahiptir .  Bina köşelerde çift,  iki  

yanda tek,  altı  konsolun taşıdığı  geniş saçak ile örtülüdür.  

Süsleme: 

 Bütün pencerelerin üzeri küçük konsolların taşıdığı  kısa pencere 

saçakları ile taçlandırılmıştır .  Bunların  altında oluşan dikdörtgen 

yüzeyler,  çiçekler ve yivlerden oluşan bir bezemeye sahiptir .  1.kat  

çıkmasının altında cepheyi boydan boya kat eden, daireler ve küçük 

karelerden oluşan basit süslemeli bir kuşak yer alır .  Çatı saçağını  

taşıyan konsollar ‘S’ biçimli kıvrımlara sahiptir .  Bu konsolların  

arasında damlalık frizi yer alır .    

 

 Resim no:18 
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Vaziyet planı: 

 

 
 
Kaynakça:- 
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No:19  

 

Ad: Haşmet Bey Sok.,  No:4        

 

Yer: Haşmet Bey Sok.,  No:4        

 

Pafta:5     Ada: 13     Parsel: 12 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

Ahşap yapı üç katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların  dış  yüzeyler i  

kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Giriş zemin katın  tam ortasındadır.  Cepheden içeri çekilmiş bu 

bölümde kapı iki yanındaki birer pencere ile beraber ele alınmıştır .  

Zemin kat  cephesinin iki yanında birer geniş dikdörtgen pencere yer  

alır .  

 

1.katta,  tam ortada cepheden içeri çekilmiş bölüm, balkon olarak 

düzenlenmiş tir  ve buraya bir kapı ve iki yanında farkl ı boyutlarda 

birer dikdörtgen pencere açılmıştır .  Bu bölümün iki yanı,  cephede 

ikişer konsolla taşınan birer çıkma teşkil eder.  Bu çıkmaların ön 

yüzlerinde ve tek yan yüzlerinde birer dikdörtgen pencere yer alır .  

 

2.  katta ortada,  1.  katın balkonu genişliğinde,  ön yüzünde bir kare,  yan 

yüzlerinde birer dikdörtgen bulunan bir  çıkma bulunur.  1.  kattaki  

çıkmaların üzeri 2.  katta balkon olarak düzenlenmiş tir .  Bu balkonlar  

çıkmanın iki yanında yer al ır  ve birer kapı ile buraya giriş sağlanır.  

Üst kat çıkması,  1.  kat çıkmalarının köşelerine oturmaktadır.  
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1.  ve 2.  katın cephesinde, en sağda ve solda birer dar dikdörtgen 

pencere yer almaktadır.   

Süsleme:Zemin ve 1.  kat girintilerinin köşeleri,  dekupaj yöntemi ile  

oluşturulmuş köşe dolgularına sahiptir .  

Resim no:19 

Vaziyet planı: 

 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:20  

 

Ad: Haşmet Bey Sok.,  No: 10 

 

Yer: Haşmet Bey Sok.,  No: 10 

 

Pafta:5     Ada:13      Parsel:18 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

Ahşap yapı üç katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların  dış  yüzeyler i  

kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Zemin kata giriş,  cephenin sağında bulunan ve cepheden bir miktar  

içeri alınmış kapıdan sağlanır.  Solunda dikdörtgen bir pencere yer alır .  

Kapının dikey ekseninde iki katta da birer pencere yer alır .   

 

Yapının iki cephesi de konsollar üzerinde birer çıkma şeklinde dışar ı  

taşırılmıştır .  Çıkmaların ön ve yan yüzlerinde birer dikdörtgen pencere 

yer alır .  

 

Katlar birbirinden silmeler ile ayrılır .  Zemin katı 1.  kattan ayıran 

silme geniş ele alınmıştır .   Yapı geniş saçaklı kırma çatı ile örtülüdür.    

 

Süsleme: 

Ön ve sol cephedeki  pencerelerin pervazları bir miktar uzatılarak 

köşelerde çakıştırılmıştır .  Çakışan kısımlar daire şeklinde bir  
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bezemeye sahiptir .  Zemin kat pencereleri  ise  üst te basık bir kemerle 

taçlandırılmıştır .  Cephelerin köşeleri pilasterler ile sınırlandırılmıştır .   

Resim no:20 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: Çevirimci,  www.earth.google.com. 
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No:21  

 

Ad:  Heybeli Mektebi Sok. ,  No:37   

 

Yer: Heybeli Mektebi Sok. ,  No:37   

 

Pafta:14     Ada:66       Parsel:17   

 

Tarihçe:- 

 

Tanım: 

İki katlı  ahşap yapı kısmi bir bodrum üzer ine oturmaktadır.  

 

Zemin katın en sağında bulunan yedi  basamak ile  ulaşılan giriş kapısı,  

cepheden içeri çeki lmiştir .  Bodrum katı dört yarım pencere ile dışarı  

açılır .  Zemin katta dört adet dikdörtgen pencere bulunur.  1.  katta,  

zemin katın ortasındaki üç pencere eni genişliğinde bir balkon çıkması  

oluşturulmuştur.  Bu çıkmanın ortası bir  kademe daha öne alınarak 

büyütülmüştür.  Balkona bir kapı  ve pencere açılmaktadır.  Bu bölümün 

iki yanında birer dikdörtgen pencere görülmektedir.  Yapıyı örten beşik  

çatı,  çıkmanın genişliğinde bir saçağa sahiptir .   

 

Süsleme: 

 

1. kat çıkması cephelerinin üzeri,  dekupe edilerek oluşturulmuş dört  

yapraklı yonca bezemelerine sahip dalgalı,  dar kemerler ile  

taçlandırılmıştır .   
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Resim no:21 

 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça:- 
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No:22  

 

Ad: Heybeliada Kütüphanesi 

 

Yer: Refah Şehitleri Cad. ,  No: 31 

 

Pafta:15     Ada:70       Parsel:1 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, Triandafilidis’e aitken, bir dönem adanın ilk Türk okulu 

olmuştur.  günümüzde de kütüphane olarak kullanılmaktadır 58.” 

 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum katına sahip ahşap ev, iki katlıdır.  Ahşap karkasl ı  

duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva 

ile oluşturulmuştur.  

 

Bodrum katı,  bir küçük kapı ve iki küçük pencere ile dışa açılır .  

Cephenin tam ortasında bulunan terasa,  iki yandan yüzeye paralel  

çıkan merdivenler ile ulaşılır .  Zemin katın ortasında sofaya açılan 

kapı,  iki yanında birer dikdörtgen pencere ile ele alınmıştır .  Cephede 

sofanın,  iki yanındaki odalar da birer dikdörtgen pencereye sahiptir .  

 

Terastan yükselen dört adet altıgen dikme ile 1.kat çıkması taşınır.  

Çıkma, ön yüzde iki,  yan yüzeylerinde birer dikdörtgen pencereye 

sahiptir .  Çıkmanın iki yanındaki odaları aydınlatan,  zemin kattakilerle  

aynı hizada iki dikdörtgen pencere yer alı r .      

 

                                                
58 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, İstanbul 1992, II, 185. 
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Yapı geleneksel orta sofalı plan şemasına sahiptir .        

Süsleme: 

Süsleme unsurlarına oldukça az rastlanan yapının,  sağ  ve sol köşeleri  

ayrıca çıkma köşeleri  ahşap pilasterler ile belirtilmiştir .  Teras 

kısmının döküm korkulukları,  asma yaprakları ve üzüm salkımından 

oluşan kıvrımlı hatlarla  süslenmiştir .  Orta sofanın tavanındaki yaldızl ı  

tavan göbeği ,  stilize yapraklar ve çiçeklerden oluşmaktadır.    

Resim no:22 – 22A - 22B – 22C 

Çizim no:8 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

MİLLAS, Akilas,  Halki ,   Atina 1988. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II,   İstanbul  

1992. 
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No:23  

Ad:  Hintli Asaf Bey Köşkü (İsmail Hakkı Bey olarak bilinir) 

Yer: Demirtaş Sok. ,  No: 17 

Pafta:   Ada:33      Parsel:1 

Tarihçe: 

“Bilinmeyen ilk sahibinden satış yoluyla İsmail Hakkı Bey’e 

(Sızmazoğlu) (19 Temmuz 1937),  onun ölümünden sonra oğulları  

İbrahim Turhan, İsmail Tuğrul ve İsmai l Turgut Sızmazoğlu’na (13 

Nisan 1957),  onlardan da satış  yolu ile  sırasıyla Kemalettin Akdemir’e 

(13 Nisan 1957) ve Esin Nazlı  Meriç’e (4 Temmuz 1973) geçmiştir .  

Yapının inşa tarihi 1914 olarak geçmektedir59.” 

Tanım:   

Kâgir bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  kule ile birlikte üç 

katlıdır.   Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  

yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.   

 Ön cephede, basamaklar ile  ulaşılan teras kısmından zemin kata giriş  

sağlanmaktadır.  Girişin bulunduğu bölüm, kitleden öne alınmıştır  ve 

burası  yukarıda kule olarak tasarlanmışt ır .  Cephede, 1.  kat boyunca 

dar bir balkon yer al ır .  1.  katın  sağında ileri alınan üçgen alınlıkl ı  

bölüm, ortada bir kapı ve iki yanında birer pencere ile aydınlanır.  Söz 

konusu bölümün solunda bir pencere bir de kapı pencere grubu 

görülür.  Sekizgen planlı kulenin her cephesinde birer dikdörtgen 

                                                
59 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 89. 
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pencere bulunur.  Yapının eski bir çiziminde kulenin üzerinin sekizgen 

ve yüksek bir kubbe ile örtülü olduğu görülmektedir.  Kule günümüzde 

basık bir çat ıya sahiptir .   

Süsleme: 

 Saçak altında dişli  bir bezeme frizi bulunur.  Bu süsleme kulenin 

saçaklarının altında da yer alır .  Balkon korkulukları gösterişsizdir.  

Giriş terasına çıkan merdivenlerin döküm korkulukları,  bitkisel  

kıvrımlı bir süslemeye sahiptir .   

Resim no:23 

Çizim no: 9     

Vaziyet planı: 
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Kaynakça:  

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:24  

Ad: Horozoğlu (Nikolaidis) Köşkü 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 1 ve Amiral İhsan Özel Sok.,  No:2 

Pafta:10     Ada:51      Parsel:10 

Tarihçe: 

“İ lk sahipleri Nikola ve Maria Nikolaidis adlarına kayıt lı  iken (26 

Şubat 1936),  veraset yoluyla Katerina Piperidis’e (8 Ocak1976),  ondan 

da satış yoluyla önce Sevgi  Özer’e (26 Aralık 1979),  sonra da Ali Sarı  

İsmailoğlu’na (28 Ağustos 1984) geçmişti r60.”  

Tanım: 

Refah Şehitleri Caddesi ve Amiral İhsan Özel Sokağı’nın kavşağında 

bulunan yapı,  kâgir kısmi bir bodrum üzerine oturan 3 ahşap kattan 

meydana gelmiştir .  

Yapıya giriş Refah Şehitleri Caddesi yönünde, ortada 13 basamak ile  

ulaşılan teras kısmından sağlanır.  Dikdörtgen planlı  bu terasın 

üzerinde aynı boyutlarda iki balkon yer alır .  Terasta ve balkonlarda 

yer alan dörder adet ince ahşap dikme, cephede çıkıntı yapan bu 

bölümleri ve 2.kat balkonunu örten saçağ ı  taşır .  Her katta,  ortada bir  

kapı,  yanlarda iki pencere terasa ve balkonlara açılır .   

Amiral İhsan Özel Sokağı  cephesinde,  1.  ve 2.  katlarda,  dörder yüzeyi  

olan,  yarım altıgen planlı yan yana ikişer çıkma dikkati çeker.  

Sağdakinin üç,  soldakinin iki yüzeyinde dikdörtgen pencereler vardır.  

Bu çıkmaların üst katı balkon açıklığı  şeklinde düzenlenmiştir .  
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Çıkmanın sol yanında birinci ve ikinci katta birer dikdörtgen pencere 

yer alır .  Arka cephede, her katta birer dikdörtgen pencere sıralanır.  

Süsleme: 

Cephelerde yer alan teras ve balkon korkulukları,  birbirinin eşi  olan,  

dekupaj  tekniğiyle üreti lmiş  bezemelere sahiptir .  Söz konusu bezeme 

şeması,  dikey hatların egemen olduğu geometrik  bir taksimat ve 

bunların içini dolduran stilize yaprak motiflerinden oluşur.  Zemin 

katla 1.  katı  birbirinden ayıran silmelerin altı  damlalık frizi ile  

bezenmiştir .  1.  kat ve 2.  katı ayıran küçük konsolların taşıdığı  dar bir  

saçak ile birbirinden ayrılır ,  bunun altında da damlal ık frizi yer alır .  

Furuşlarla  desteklenen geniş  çatı saçağı  tüm yüzeylerde festonlarla  

bezenmiştir .         

Resim no: 24 – 24A                       
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Vaziyet planı:  

 

 

Kaynakça:   

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü Fen Bilimleri  

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:25  

Ad: Hrisanti Evi: 

Yer: Refah Şehitleri Cad. ,  No:52 

Pafta:20     Ada:116       Parsel:5 

Tarihçe:  

“Yapı,  Papa Mihal kızı Hrisanti adına kayıtlı  iken (10 Eylül 1936),  

vasiyet yoluyla Fransız uyruklu Alfons kızı Katerini  Heimling’e (29 

Aralık 1945),  ondan da yine vasiyet yoluyla Hrisostomos Emilyos 

Konstantinidis’e (26 Kasım 1981) geçmişt ir61.” 

Tanım: 

Kâgir bir  bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  çatı  kat ı ile  beraber üç 

kattan oluşmaktadır.   

Zemin kata giriş cepheye paralel  bi r merdivenle çıkılan teras 

kısmındandır.  Cephenin sağında bulunan kapının yanında geniş  

dikdörtgen pencere yer alır .  Teras kısmından yükselen beş dikmeden 

dördüyle,  1.  katın  çıkması  taşınır.  1.  katın çıkması  cephede geniş  bir  

dikdörtgen pencereye, yan yüzlerde ise dar dikdörtgen pencerelere 

sahiptir .  Yapı  beşik çatı  ile  örtülüdür.  Bu katta çok dar bir balkona 

açılan yuvarlak kemerli bir kapı bulunur.  

Yan cephenin sağı ,  cepheden öne al ınmıştır .  Burada, 1.  katın  

yarısından 2.  katın belirli  bir seviyesine kadar ulaşan, üç dar  

dikdörtgen pencereye sahip yarım daire kesitli  bir çıkma görülür.  Bu 

bölüm yapıya altta ve üstte yarım koniler  meydana get irerek bağlanır.  
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Küçük dikdörtgen pencereli çat ı katı,  beş ik çatı ile örtülüdür.  Bu çatı  

önde bir kırılma meydana getirerek, cepheden algılanan üçgen bir  

yüzey oluşturulmuş tur.  Çıkmanın sol tarafında,  iki katta  da birer  

dikdörtgen pencere açıklığı  mevcuttur.  

Süsleme:  

Giriş bölümü korkulukları,  döneminde sıklıkla kullanılan bir şemada 

(çizim ) uygulanmıştır .  Çıkmayı taşıyan dikmelerin arası dikey 

çubuklarla oluşturulmuş ahşap perde ile belirli  bir seviyeye kadar  

örtülmüştür.  Fazla süslemesi olmayan yapı,  cephe düzenlemesi ile  

oldukça hareketlidir.  Çatı örtüsü ile  Kuzey Avrupa mimarisini  

çağrıştıran bir görünümdedir.    

Resim no:25 
 
Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 
 
BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve 

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü  Fen Bilimleri  

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:26  

 

Ad: Hüseyin Rahmi Bey Sok. ,  No: 4-6  

 

Yer: Hüseyin Rahmi Bey Sok. ,  No: 4-6 

 

Pafta:10    Ada:50       Parsel:10 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

 

Kısmi bir bodruma oturan ahşap yapı,  iki katlıdır.  

 

Zemin kat cephesinin tam ortasındaki  koridordan bahçeye geçiş  

sağlanır.  Bu koridorun iki yanında zemin kata girişi  sağlayan iki kapı,  

cepheden içeri çekilmiştir .  Cephede bu kapıların iki yanında, ikişer  

dikdörtgen pencere yer alır .   

 

1. kat cephesinin ortasındaki çıkmada üç,  sağında ve solunda ise üçer  

pencere vardır.   Beşik  çatı ile örtülü çıkma, zemin kattaki koridorun 

üzerinde, iki konsol ile taşınmaktadır.  

 

Süsleme: 

 

1. katın ortasında yer alan çıkmanın,  ön yüzdeki  penceresi,  içi  dekupaj  

tekniği  ile bezeli küçük üçgen bir alınl ıkla taçlandırılmıştır .  Üçgen 

alınlığın altında kalan dikdörtgen yüzey üzerinde çapraz biçimli  

süslemeler görülür.  
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Resim no:26 – 26A 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça:  

ALTINAY, Saadet,  Heybeliada Ahşap Evleri (  Dağ  ve Bahriye  

Mahalleleri),  İ .Ü. Edebiyat Fakültesi,  Sanat Tarihi Bölümü Estetik ve  

Sanat Tarihi Kürsüsü yayınlanmamış l i sans tezi,  İstanbul 1978. 
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No:27  

Ad:  Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Köşkü 

Yer: Demirtaş Sok. (sokak numarası bulunmamaktadır.)  

Pafta:   Ada:89      Parsel:7 

Tarihçe: 

“Köşk ilk sahibi Sit Oğlu Hüseyin Rahmi Gürpınar adına kayıtlı  iken 

(13 Kasım 1928),  onun ölümünden sonra yeğeni Mehmet  Emin kızı  

Emine Muzaffer Gürpınar’a (26 Ocak 1945),  onun da ölümünden sonra 

varisi Abdullah Tanrıkulu’na (27 Nisan 1961),  ondan da satış yoluyla 

İstanbul vilâyetine(10 Kasım 1964) geçmiştir .  Yapım tarihi 1918 olan 

köşk, 16 Eylül 1985 tarihinde eski eser olarak kaydedilerek korunmaya 

alınmıştır .  Hüseyin Rahmi Gürpınar’a Ada’daki evini yaptırma 

imkânını Abbas Halim Paşa sağlamıştır 62.” 

Tanım: 

Büyük bahçe içerisinde bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  çatı kat ı  

ile beraber üç kattan oluşmaktadır.  Ahşap karkaslı duvarların  dış  

yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyleri  bağdadi sıva ile  

oluşturulmuştur.  Yapının sağ  cephesinin ortasındaki girişe 8 basamakl ı  

merdiven ile çıkılan teras kısmından ulaşı lır .  

Yapının ön (kuzey) cephesinde, bodrum katında,  iki pencere bulunur.  

Bu pencerelerin üzerindeki konsol lara oturan balkon çıkması,  sol yan 

cephe boyunca da uzanmaktadır.  Burada iki dikdörtgen pencere yer  

almaktadır.  Ön cephede beşik çatının saçakları arasında, konsolların  

                                                
62 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s.80. 
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taşıdığ ı  bir balkon çıkması yer almaktadır.  Buraya iki kanatlı bir kapı  

açılır .  

Doğu cephesinin sol tarafı,  cepheden dışarı taşırılmıştır .  Burada,   

zemin ve 1.  kat ta üçer dikdörtgen pencere yer al ır .  Çatı katı i se beşik  

çatının saçakları arasında kalan küçük dikdörtgen pencereye sahiptir .     

Süsleme: 

Yapıda bezemeye rastlanmamıştır ,  ancak, pencereler arasındaki  

kasetlerle çerçevelenmiş çapraz hat lar,  cepheye hareketlilik  

kazandırmıştır .  

Resim no:27 

Vaziyet Planı: 
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Kaynakça: 

ALTINAY, Saadet,  Heybeliada Ahşap Evleri (  Dağ  ve Bahriye 

Mahalleleri),  İ .Ü. Edebiyat Fakültesi,  Sanat Tarihi Bölümü Estetik ve 

Sanat Tarihi Kürsüsü yayınlanmamış l i sans tezi,  İstanbul 1978. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:28  

 

Ad: Hüseyin Sabri Bey Evi  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 54 

 

Pafta:20     Ada:116       Parsel:6 

 

Tarihçe: 

“Ev, İsmail Hakkı Oğlu Hüseyin Sabri adına kayıtlı  iken (10 Eylül  

1936),  satış  yoluyla Muharrem Ekrem Özkan ve eşi  Nermin Özkan’a 

(29 Kasım 1976) geçmiştir63.” 

 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  iki katlıdır.   

 

Cephenin solundaki merdivenlerle teras kısmına açılan ana kapıya 

ulaşılır .  Ana kapı,  zemin kat ta cephenin sağında yer alır .  Cephenin sol  

tarafı kitleden bir miktar öne taşırılmıştır .   

 

 1.  katta bir çıkma daha oluşturulmuştur.  Çıkma ön yüzde geniş  

dikdörtgen, iki yan yüzlerde birer dar dikdörtgen açıklıklara sahiptir .  

Bu bölüm iki yöne eğimli saçaklı çatı ile örtülüdür.  

 

Zemin ve 1.  kata ait çıkmaların pencereleri düşey düzlemde simetrik  

olarak düzenlenmiştir .    
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Cephenin sağ  tarafı iki kat boyunca dar bi r çıkma meydana getirmişt ir .  

Bu bölüm uzun ve dar dikdörtgen bir pencere ile içerdeki merdiven 

boşluğunu aydınlanır.  

Süsleme: 

Zemin kat eni boyunca, 1.  katın baş ladığ ı  noktaya saplanan, terastan 

çıkan altı  ahşap dikmenin taşıdığı  bir saçak ile örtülmüştür.  Bu saçak 

belirli  bir seviyeye kadar çapraz hatlarla bezeli ahşap perdeye sahiptir .  

Resim no:28 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:29  

Ad: İ lyasko  Yalısı 

Yer: Ayyıldız Cad. ,  No:85 

Pafta:13     Ada:63       Parsel:5 

Tarihçe:  

“Yapının ilk sahibi Pişmişoğlu Kirkor Ağa’dan satış yolu ile Yunan 

uyruklu Konstantin İ lyasko’ya (1870),  onun ölümünden (1934),  sonra 

oğulları Yuvani ve İ liya İ lyasko i le Kızları Eleni ve Katerina (Fransız 

uyruklu) ve diğer varisleri Romanya uyruklu Konstantin ve Zaharya’ya 

(22 Haziran 1936),  onlardan bir  bölümünün ölmesinden ve bir  

bölümünün de ülkeyi terk etmesinden sonra sırasıyla varisleri Yunan 

uyruklu Eftelya Psalida,  Dimitri Knyezi,  İngiliz uyruklu Marietta  

Harisiadis,  Aspasia Mihalakopulos,  Amerikan uyruklu Teodoros 

İ liaskos’a (6  Ağustos 1949),  Teodoros ve Aspasia İ liaskos’a (22 

Temmuz 1963),  Yunan uyruklu Paulina Tomozos Sgurdeos ve Eleni  

Zengelis’e (22 Temmuz 1963),  İsviçre uyruklu Teodora Dora’ya (22 

Temmuz 1965),  Aleksandros Sgurdeos ve Ekaterini Sgurdeos’a (1  

Temmuz 1965) geçmiştir 64.” 

Tanım:  

Adanın sahil kesiminde yer alan ahşap ev, kâgir bir bodrum üzerinde 

yükselen iki kattan oluşmaktadır.  Ahşap karkaslı  duvarların dı ş  

                                                

64 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, ,s. 87. 



 
                                       

245 

yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyleri  bağdadi sıva ile  

oluşturulmuştur.  

Bodrum küçük, yuvarlak pencerelere sahiptir .  Üzerinde yükselen 

zemin kat dikdörtgen pencereler ile dışa açılır .  Akilas Millas’ın  

çiziminden anlaşıldığı  kadarıyla,  burada, üç cephesinde birer  

dikdörtgen pencere bulunan bir çıkma olduğu anlaşılmaktadır.  Ancak 

bu çıkma günümüze ulaşmamıştır .  

Zemin kat pencerelerinin yarı  hizasında başlayarak yukarı kademeli  

olarak uzanan, her bir kademenin “s” kıvrımları ile bezendiğ i  

konsollar ile 1.  kattın çıkmaları taşınır.  Cephenin iki ayrı çıkması  

haremlik ve selamlık bölümlerine aittir .   

1.  kat cephesindeki çıkmaların arasında balkon olarak tasarlanan 

bölümün, önceden, günümüze ulaşmayan zemin kat  çıkması üzerine 

oturduğu anlaşılmaktadır.  Çıkmaların  üzerileri üçgen alınlıklı çatı i le  

örtülüdür.   

Yapının önü rıhtım olarak doldurulmadan önce,  yalının önünden, deniz 

kıyısından daracık bir yol geçiyordu. Arkadaki arazi de 

düşünüldüğünde, yapı,  deniz ile olan ilişkisi bakımından, Osmanlı yal ı  

mimarisi geleneğine bağlanabil ir .  

Anadolu geleneklerine göre haremlik-selamlık olarak inşa edilmiş olan 

yapıya İ lyoskolar tarafından kuzeydeki bölüm eklenmiştir .  Yapının 

1975’e kadar demir kapısının üzerinde bir “kİ” monogramı 

bulunuyordu65.  

Süsleme: 

                                                
65 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 87. 
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Oldukça sade görünümlü cephe, bu dönem mimarisinde sık kullanılan,  

konsollardaki   “s” kıvrımlarıyla dikkat çekicidir.  Haremlik selamlık 

alarak inşa edilen yapı,  Osmanlı mimari geleneğini sürdürmüştür.  Yapı  

Heybeliada’nın en eski konutudur.    

Resim no:29 – 29A – 29B- 29C 

Çizim no:10 – 10A 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

GÜLEN, Nejat,  “Heybeliada” ,  Dünden Bugüne İstanbul  

Ansiklopedisi,  c.  1,  İstanbul 1993, s.  66-73. 

 

TANMAN, M. Baha, “İ lyasko Yalısı”,  Dünden Bugüne İstanbul  

Ansiklopedisi,  c.4,  İstanbul 1994. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II,  İstanbul 1992.  
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No:30  

Ad: İnal Evleri 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 27A-27B 

Pafta:15     Ada:69       Parsel:23-25 

Tarihçe: 

“27B numaralı ev,  bilinmeyen ilk sahibinden sat ış yoluyla Mehmet  

Tevfik kızı  Baise İnal’a (22 Haziran 1936),  27A numaralı olanı  ise,  

Piyer Çelikçi’ye (4 Ağustos 1961),  onun ölümünden sonra varisi  

Andonia Çelikçi’ye (20 Haziran 1975),  ondan da satış yoluyla 

Dr.Apraham Hekimoğlu’na (10 Kasım 1981) geçmiştir 66.” 

Tanım: 

Birer bodrum kat üzerine oturan ikiz ahşap yapılar üçer katlıdır.  

Ahşap karkaslı  duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

Girişler,  yanlarda bulunan merdivenlerle ulaşılan teras 

kısımlarındandır.  Kapıların  yanında geniş  pencere açıklıkları yer alır .  

Bu ikiz evlerde girişler asimetriktir .  Giriş bir  yapıda en solda,  

diğerinde en sağda yer alır .  

1.  katlarda,  konsollar ile taşınan birer çıkma yer alır .  Söz konusu 

çıkmalar ön cephede bir dikdörtgen pencere ve bitişiklerinde birer dar  

dikdörtgen pencere i le beraber  ele  alınmıştır .  Çıkma yan cephelerde 

yine dar dikdörtgen pencereler ile  üçer yönden dışa açılır .  Bu 
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çıkmaların yanlarındaki birer adet geniş dikdörtgen kapı dar  

balkonlara açılır .  

1.  kat çıkmalarının üzeri,  2.  katlarda balkon açıklıkları olarak 

tasarlanmıştır .  Bunların  iki yanında ise,  1.  katlardaki uygulama 

tekrarlanmıştır .  2.  katlardan yukarı uzanan, dörder  ahşap dikme ile  

beşik çatılar taşınmaktadır.   

Süsleme: 

Bu ikiz evlerin her penceresini çevreleyen ve kat ayırımlarında 

uygulanan pilasterler,  pencere köşelerinde ve kat aralarında birbirine 

dört yapraklı yonca şekli oluşturacak şeki lde bağlanır.    

1.  kat çıkmalarının yanlarındaki balkonların korkulukları ve üçüncü 

kat balkon korkulukları,  dekupe edilerek oluşturulmuş bezeme 

unsurlarını sergilemektedirler.  Buralarda gotik yapılarda sıklıkla 

kullanılan “dört yapraklı yonca” motifi  uygulanmıştır .  Pilasterlerin  

birbirine bağlandığı  noktada da oluşturulan bu motif ile  de yapı neo-

gotik etkiler taşımaktadır.    

2.  kat ahşap dikmelerinin taşıdığı  çatı  kanatları arasında kalan üçgen 

yüzeyler,  dekupaj tekniği  ile oluşturulmuş ahşap bir kafes ile  

perdelenmiştir .  Dikmeler buraya kıvrımlı konsollar ile bağlanır.  

Çıkmaları örten  beşik çatılar,  dörder çifte konsolların taşıdığı  geniş  

bir  saçak meydana getirmektedir.   

Resim no:30 

Çizim no:11 – 11A – 11B 
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Vaziyet planı: 

 
 
 
 
Kaynakça: 
 
BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri 

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:31  

Ad: Karamanyan Evi  

Yer:  Refah Şehitleri Cad.,  No:55, Haci Sami Bey Sok.,  No:2 

Pafta:19  Ada:87       Parsel:15-16 

Tarihçe: 

“İ lk sahibi Horozoğlu  tarafından “Grande Bretagne” olarak yaptırılmış  

(1875),  bu otel 1898’de deniz kıyısına taşınınca bina satış yoluyla 

sırası ile İngiliz uyruklu Splin’e,  Kastriadis’e,  maden sanayicisi,  

banker ve armatör Aram, Hrant veArt in Karamanyan kardeşlere,  

onların ölümünden sonra da varisleri Ohannes kızı  Areknaz’a geçmi ş  

ve bu tarihten itibaren otelin adı “Karamanyan Oteli olarak 

değiştirilmiştir  (20 Kasım 1928).  Daha sonra sırasıyla satış yoluyla 

Karamanyan Artin oğlu Arşak’a (22 Ekim 1931),  Davit Mizrahi’ye (28 

Ağustos 1940),  onun ölümünden sonra varisleri Viktorya,  Yuda ve 

Luna Mizrahi’ye (20 Kasım 1959),  onlardan da yine satış yoluyla önce 

Mehmet Sabri Avucan’a (17 Eylül 1968),  sonra da Mehmet Tuncer ile  

Mehmet Sabri Avucan’a (3 Mayıs 1983) geçmiştir .  Günümüz sahipleri  

tarafından konut olarak kullanılmaktadır.  Günümüzde iki ayr ı  

bölümden oluşan, iki ayrı kapısı ve numarası bulunan, iki ayrı kişiye 

sahip olan yapı,  I .  Dünya Savaşı  yıllarında Alman subaylarının konutu 

olmuştur 67.”   

 

 

 
                                                
67 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 219. 
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Tanım: 

Refah Şehitleri  Caddesi ve Hacı Sami Bey Sokağın  köşesinde yer alan 

geniş ebatlı ahşap yapı,  kısmi kâgir bir bodrum üzerinde, çat ı katı ile  

beraber üç kattan meydana gelir .  

Yapının Refah Şehitleri Caddesi cephesinde olan ana girişi  altı  

basamak ile ulaşılan teras kısmındandır.  Eni boyunca kitlede girint i  

yapan bölümde, yapıya ait iki kapıdan zemin kata giriş sağlanır.   

Terastan yükselen üç adet kâgir dikme ile yapının 1.  kat çıkması  

taşınmaktadır.  2.  kat çıkması çat ı katında da balkon çıması olarak 

devam ederek beşik çatı ile örtülüdür.  1.  kat çıkmasının iki yanında ve 

zemin katta da aynı hizada ikişer dikdörtgen pencere yer alır .   

Yapının Hacı  Sami Bey Sokak yönüne bakan cephesi,  zemin katın  

kapısına on basamaklı merdiven ile ulaşılır .  Burada da bir girint i  

yapan girişin  iki yanında dikdörtgen pencereler  mevcuttur.  2.  katta  

caddeye bakacak şekilde diyagonal çizgilerde üç bölümden oluşan 

çıkmalardan ortada olanı volütlü  kıvrımlara sahip konsollarla  taşınır.  

Yapının bu cephesindeki çatı katı,  2.  kattın bitiminden çıkan üç dikme 

ile beşik çatıyı destekler ve burada bir  balkon oluş turur.  Dikmeler  

birbirine yuvarlak kemerler ile bağlanmıştır .  Burada oluşan alınlık  

tablası,  diğer cephede olduğu gibi üçgen alanlara bölünüp, çeşitl i  

dekoratif  süslemelerle donatılmıştır .  

Süsleme: 

Ana cephede çatı katını örten saçaklı beş ik çatı kanatları arasında yer  

alan,  üçgen alanlara bölünmüş  alınlık  tablası bezemeleri,  alt ı  kollu  

yıldızlar çevresindeki gelişen kıvrımlı hatlardan oluşmaktadır.  
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Saçaktaki festonlarda dekupaj  yöntemi i le oluşturulmuş süslemelere 

sahiptir .   

1.kat çıkma altı ,  çıtalar ile oluşturulmuş,  dört kollu yı ldızlar  

bulunmaktadır.  Balkon korkulukları dekupaj yöntemi ile oluşturulmuş  

süslemelere sahiptir .1.  katı çatı katından ayıran,  konsollarla taşınan 

dar saçak ve çat ı saçakları,  küçük festonlarla çevrelenmiştir .   

Yapının ortadan ikiye bölünmüş iki ayrı ev olarak tasarlanmıştır .  

Yapının yarısının boyanarak elden geçtiği  ve orijinal süslemelerini  

muhafaza ettiği  görülmektedir ancak diğer kısım daha harap 

durumdadır ve bazı süsleme öğelerini  günümüzde yitirmiştir .  2.  

kattaki  çıkma örnek alınacak olursa,  yapının sol yarısındaki balkon 

köşelikleri bezemesi hala mevcutken, sağ  yarınsındakiler sökülmüş ya 

da günümüze ulaşamamıştır .  Yapının harap durumdaki diğer yarısında 

balkon korkuluğu günümüzde yerinde deği ldir.  

Resim no:31 – 31A – 31B- 31C 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 
 
BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans yezi,  İstanbul 1987.  

 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:32  

 

Ad: Kastasiadis Evi  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad. ,  No: 53 

 

Pafta:15   Ada:73       Parsel:6 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, ilk sahibi Koço Kastasiadis’ten sat ış yoluyla sırasıyla Kostaki  

kızı Androniki’ye (12 Kasım 1928),  Anagnosti Sakelaridis’e (28 Nisan 

1932),  Yusuf Yarar’a (12 Şubat 1945),  Psamatyani Gavriloğlu’ya (9 

Temmuz 1948),  onun ölümünden sonra varisleri Vasil Gavriloğlu,  

Aliki Orcopulos ve Paraveska Gavriloğlu’ya (26 Aralık 1967),  

onlardan tekrar satış yoluyla Mehmet  Seyfi Ankara ve Fethiye 

Muzaffer Ankara’ya (26 Aralık 1967) geçmiştir 68.” 

 

Tanım: 

Kâgir kısmi bir bodrum üzerinde yükselen ahşap ev çatı  katıyla 

beraber üç katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama 

tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile  oluşturulmuştur.  Cephenin 

sağından yükselen merdivenler ile ulaşılan teras kısmında zemin kata 

girişi  sağlayan kapıya ulaşı lır .      

 

 Ön cephede, zemin katın sağında,  kapı yer alır .   Bu bölümün, terastan 

yükselen dört ince dikme ile taşınan çat ı ile gölgelenmiştir .  Cephenin 

solu kitleden öne alınmıştır .  Bu kısımda zemin katta,  önde bir  

dikdörtgen, yan yüzde iki katta da dar dikdörtgen pencereler yer alır .  

                                                
68 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 91. 



 
                                       

256 

 

Ön cephede, 1.  katın öne alınan kısmında, konsollar ile taşınan bir  

çıkma meydana getirilmiştir .  Bu çıkma, ön yüzde geniş d ikdörtgen,  

yan yüzlerinde ise birer dar dikdörtgen pencere ile üç yönde dışa 

açılır .  Çıkma üçgen alınlıklı,  geniş saçaklı beşik çatı i le örtülüdür.  

Çıkmanın sağında kalan yüzeyde dikdörtgen pencere yer alır .  

 

Yapının yan cephesi zemin ve 1.  katta  üçer dikdörtgen pencereye 

sahiptir .  Bu cephede algılan çatı kattı ,  bir kapı ve pencere ile  

önündeki balkona açılır .   

 

Süsleme: 

1. kat çıkmasının penceresini üzerinde, dişlerden oluşan bir süsleme 

yer alır .  Teras dikmeleri yukarıdaki kısa ahşap perdeye eğri konsollar  

ile bağlanır.  

Resim no:32-31A-32B 

Vaziyetplanı:  
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:33  

Adı:  Kostaki Paşa Evi 

Yer:  Refah Şehitleri Cad.,  No:44 

Pafta:20     Ada:116       Parsel:25 

Tarihçe: 

“Yapı ilk sahibi  Kostaki  Antopulos Pasa’dan satış  yoluyla sırası ile  

Dimitri çocukları Panayot,  Menoto ve Kleopatra’ya(21 Eylül 1936),  

onlardan Yasef Bazaldo, Panayot Milyoti ve Menelahos Milyoti’ye (15 

Eylül 1950),  onlardan da Yasef Bazalto,  Mazalto Barha,  Şarha Barba,  

Hayim Vitali Barha ve Şapat Barha’ya (6 Aralık 1951) geçmiştir 69.” 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı iki kattan meydana 

gelmiştir .  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri  kaplama tahtaları,  iç  

yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

Cephede basamaklarla ulaşılan terastan tam ortada bulunan giriş  

kapısına ulaşılır .  Kapının iki yanında üçer dikdörtgen pencere küçük 

üçgen alınlık ile taçlandırılmıştır .   

1.  kat,  dokuz dikdörtgen pencere ile dışarı  açılır .  Ortada üç pencerenin 

oluşturduğu yer öne al ınarak, metal  konsollar  ile taş ınan bir çıkma 

meydana getirir .   Bu çıkmanın yan cephelerine de birer dikdörtgen 

pencere yer alır .  Çıkmanın iki yanındaki ikişer dikdörtgen pencere ile  

cephe tamamlanır burası beşik çatı ile örtülüdür.  

                                                
69 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 92. 
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Süsleme:  

Çıkmanın tam ortasındaki pencere üçgen alınlık ile taçlanmıştır .  

Zemin kattaki bütün pencereler küçük,  çıkmanın tam ortasındaki  

pencere bunlardan daha büyük, üçgen al ınlıklar ile taçlandırılmıştır .  

Diğer pencereler düz bir alınlığa sahiptir .  Saçak altında yatay bir hat  

üzerinde eşit  aralıklarla yerleştirilmiş dai reler ve dairelerin ekseninde 

yer alan dikey çizgilerden oluşan süsleme kuşağı  art-nouveau 

üslubundadır.  Çıkmayı destekleyen metal  konsollar spiral hatlardadır.  

Oldukça sade olan yapı üçgen alınlıklarıyla neo-klasik etkiler taşır .        

Resim no:33 

Çizim no:6 - 12 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gel işim Süreci ve 

Korunacak Mimarl ık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:34  

 

Ad: Koyuncu Evi  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad. ,  No: 37 

 

Pafta: 15   Ada:70       Parsel:5 

 

Tarihçe: 

“Ev bilinmeyen ilk sahibinden (Mart 1931),  satış yoluyla Mehmetoğlu  

Ahmet ve kızı Atiye,  İsmet  oğulları  Osman ve Ahmet,  İsmet  kızı  

Ayşe’ye (18 Mayıs 1936),  onların ölümünden sonra varisleri Emine 

Fahriye Koyuncu, İbrahim Baha Koyuncu, Mehmet  Koyuncu, Osman 

Koyuncu, Recep Koyuncu ve Fatma Göksel’e (26 Nisan 1950),  Lazari  

Karaoğlanoğlu ile Andon Vafiadis’e (14 Kasım 1969) ve Stefo 

Karaoğlanoğlu’na (30 Aralık 1985) geçmiştir 70.” 

 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan ahşap ev üç katlıdır.  

Cephenin sağına kaydırılmış basamaklar ile çıkılan teras kısmından,  

zemin kata girişi  sağlayan kapıya ulaşılır .  Kapı cephenin sağında yer  

alır  ve iki  yanında dar dikdörtgen pencereler ile düzenlenmiştir .  Bu 

kapı-pencere sisteminin solunda dikdörtgen pencere yer alır .  

  

1.  katın sağında,  ön cephesinde üçlü pencere grubuna sahip bir çıkma 

yer alır  ve çıkmanın sol tarafında dikdörtgen pencere vardır.  1.  kat  

çıkmasının üzeri 2.  katta balkon açıklığı  olarak düzenlenmiştir  ve 

ortada bir kapı,  yanlarında iki dikdörtgen pencere buraya açılır .  

Balkonun solunda diğer katlarda olduğu gibi bir dikdörtgen pencere 

                                                
70 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, İstanbul 1992, II,92. 
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yer alır .  Balkondan yükselen dört  dikme ile çatı saçağ ı  

desteklenmektedir.   

 

Süsleme: 

 

Balkon korkulukları dalgalı  hatlar ile oluşan bir şemadan meydana 

gelmiştir .  Buradan yükselen dikmelerin  üst köşeleri dekupe edilmiş  

köşe dolguları ile bezenmiştir .  

Resim no:34 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü,  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:35  

Ad: Limnidis Evi I  (Cüce Mahmut Bey Evi) 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No:40 

Pafta:20     Ada:116       Parsel:1 

Tarihçe: 

“Yapının ilk sahibi Karamanlı Limdidis’dan satış yoluyla Behire 

Koca-Bora’ya (7 Eylül 1936),  onun ölümünden sonra varisleri Mahmut  

Kocabora,  Ayşe Münire Conker,  Mehmet Fethi Kocabora ve Namık 

Kemal Conker’e (16 Ocak 1953),  onlardan veaset yoluyla Hüseyin 

Hüsnü Conker ve Ahmet Faruk Conker’e (11 Mart 1970),  onlardan da 

satış yoluyla önce Ayşe Gönül Conker’e (23 Şubat 1979),  sonra da 

Mehmet Nuri Emrah’a (18 Eylül 1984) geçmiştir 71.” Binayı,  Hasan 

Rahmi Paşa’nın oğlu,  Cüce Mahmut  Bey yaptırmıştır .  Oğlu Pis Bıyık 

Selim’dir.  

 Tanım: 

Refah Şehitleri  Caddesi ve Ümit Sokağın kavşağında bulunan, kısmi  

bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  kulede üç,  diğer bölümlerde iki  

kattan meydana gelmektedir.  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri  

kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

Oldukça hareketli cephe düzenlemesine sahip olan yapının ortasında 

yer alan kule,  altıgen bir plan verir.  Yukarıda iki  yüzeyi,  aşağıda dört  

yüzeyi ile yapıya bağlanmıştır .  Yapı her katta,  her yüzeyde, birer  

dikdörtgen pencere ile dışa açılır .  

                                                
71 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 96. 
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Süsleme: 

Yapının üst örtüsü,  konsolların taşıdığı  geniş  bir  saçak sistemine 

sahiptir .  Saçağın altındaki,   yüzeyde, geometrik süslemeli  bir bezeme 

kuşağ ı  yer alır .  Kulenin üçüncü kat pencerelerinin altında,  kartuşlar  

içinde,  çiçek motifleri yer alan,  ikişer  kartuş bulunmaktadır.  Bazı  

süsleme öğeleri dökülmüştür.  

Resim no:35 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II,  İstanbul 1992. 
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No:36  

Ad: Limnidis Evi II  

Yer: Refah Şehitleri Cad. No:61 

Pafta:19     Ada:87      Parsel:12 

Tarihçe: 

Yapının ilk sahibi Vasil kızı Anesi Limnidis adına kayıtl ıyken (9 Ekim 

1936),  satış yolu ile Hatice Gezer’e (15 Temmuz 1976) geçmiştir 72.  

Tanım: 

Kâgir kısmi bir bodruma oturan, ahşap yapı,  çatı katı ile beraber üç 

kattan oluşmaktadır.  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama 

tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.   

Cephede iki ayrı bahçe kapısına sahiptir .  Bunlardan bir tanesi bodrum 

kapısının tam karşısında yer alır .  

Cephenin sağındaki bahçe kapısından giri lerek,  merdivenler ile çıkılan 

teras kısmından giriş kapısına ulaşılır .  .  Yapının sol tarafı,  bodrumdan 

itibaren, kitleden öne alınmıştır .  Bu bölüm, oldukça sivri bir beşik çat ı  

ile örtülüdür.  

Zemin katın  sağında,  kapı ve geniş  dikdörtgen pencere yer alır .  1.  

katta aynı düzendedir,  buradaki açıkl ıklar konsollar ile taşınan 

balkona açılır .   Çatıda,  tekbir sivri kemer li pencerenin bulunduğu, iki  

yöne eğimli sivri çatı ile örtülü,  küçük bir bölüm, çatı katı penceresi  

olarak yıkarı çıkar.  

                                                
72 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 97. 
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Solda ki  bölüm,  zemin kata geniş dikdörtgen pencere ile dışa açılır ,  1.  

katta konsollar ile taşınan, bir balkon çıkması  yer alır ,  buraya da bir  

kapı açı lır .  Çatı katı,  çatı eğimleri arasında kalan sivri kemerli bir  

kapı ile konsollarla taşınan küçük balkon çıkmasına açılır .  .  

Süsleme: 

Yapının çok fazla bezemeye sahip olmamasına karşın,  sivri hatları  ile  

Neo-Gotik üslupta ele alındığı  söylenebi li r .    

Resim no:36 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayımlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:37  

 

Ad: Lozan Zaferi Cad.,  No: 10- 8 

 

Yer: Lozan Zaferi Cad.,  No: 10- 8 

 

Pafta:5    Ada:18     Parsel:3-2 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

Yan yana bulunan ahşap evler,  iki katlıdır.  Oldukça küçük boyutlara 

sahip bu evler bir ikiz evdir.    

 

Zemin kat ve 1.  kat önde üçer dikdörtgen açıklığa sahip.  Bunlardan 

zemin katın ortasındaki kapı,  diğerleri pencere olarak düzenlenmiştir .  

1.  kat cephesi ortada,  konsollar ile taşınan bir çıkma teşkil eder.  Bu 

çıkmanın yan yüzleri dar birer dikdörtgen pencereye sahiptir .  Kısa 

saçaklı bir çatı ile örtülüdür.  

Bezeme unsuru bulunmamaktadır.    

Resim no:37 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:38  

 

Ad: Lozan Zaferi Cad. No:14 ve No:12 

 

Yer: Lozan Zaferi Cad. No:14(parsel 5) ve 12 (parsel 4) 

 

Pafta:5     Ada:18       Parsel:5-4 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

 

Kısmi birer bodrum üzerine oturan küçük boyutlu ahşap yapılar iki  

katlıdır.  Bu yapılar,  yan yana ikiz evlerdir .  

 

Zemin kat cephesi,  ki tleden içeri çekilmiş tir .  Bu cephenin sağında yer  

alan ana kapıya,  beş basamak ile çıkılan teras kısmından ulaşıl ır .  Kapı  

yanında bir dikdörtgen pencere yer alır .  1 .  kat kitleden bir miktar daha 

öne alınarak solda bir çıkma, sağda bir balkon meydana getirmektedir.  

Çıkmanın ön yüzünde bitişik iki,  sağ  yan yüzünde bir dikdörtgen 

pencere yer alır .  Balkona kapısı ana kapının hizasında ve eşi t  

boyutundadır.   Yapı altı  çifte konsolun taşıdığı  saçakl ı çatı ile  

örtülüdür.   

 

Süsleme: 

 

İki yapı arasındaki tek fark süslemede görülür.  Soldaki yapı,  çıkma 

altında,  iki yanında dalgalı hatlara sahip iki sarkıt ile bezenmişken,  
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sağdaki yapıda aynı yerde,  dekupaj tekniği  ile oluşturulmuş  köşe 

dolguları yer alır .    

 

Resim no:38 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:39  

Ad:  Manyadakis Evi 

Yer:  Ayyıldız Cad.,  No:87  

Pafta:   Ada:63       Parsel:4 

Tarihçe:  

“Ev, ilk sahibi Yunan uyruklu Makro oğlu  Dr.Hristo Manyadakis adına 

kayıtlı  iken(30 Kasım 1936),  onun ölümünden sonra varisleri Antuan,  

Olga,  Jori,  Aleksandra,  Cleopatra,  Hristo,  Marika,  Manyadakisler’e 

(30 Kasım 1938),  onlardan da sat ış yolu ile Olga Manyadakis’e (17 

Şubat 1960) geçmiştir .  Yapı,  1990’da tamamen yanmıştır 73.”  

Tanım: 

Çatı katı ile birlikte,  ahşap yapı üç katlıdır.  Binanın bir set üzerinde 

yükseldiği  anlaşılmaktadır.   

Zemin katta giriş cephenin sağındandır.  Giriş terası  yüksek yuvarlak 

kemerli pencerelerden oluşan, camekânla kaplanmıştır .   

Giriş terasının üzeri,  1.katta balkon açıklığı  olarak düzenlenmiştir .  

Buradan çıkan altı  dikme ile çatı katının balkon açıklığı  taşınmaktadır.  

Bu balkondan yükselen altı  kısa dikme ile de yapının üçgen alınlığ ını  

taşınmaktadır.  

Yapı cephenin iki köşesinde, 1.  kat hizasından yapıya bağ lanan, köşe 

kulesine sahiptir .  Kuleler beşgen kesittedir ve iki yüzeyleri ile yapıya 

bağlanırlar.  İki katta da,  her cephesinde birer dikdörtgen pencere yer  

                                                
73 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, İstanbul 1992, II,98. 
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alır .  Köşe kulelerinin külahları gövdeye, büyük zikzaklı hatlar ile  

bağlanmıştır .   

Süsleme: 

1. kat ve çatı katı balkon dikmelerinin,  üst köşeleri dolgulanarak 

burada oryantalist üslupta kemerler oluşturulmuştur.  

Çatı alınl ığının içi,  dekupaj yöntemi ile oluşturulmuş kıvrımlı hatlarla  

bezenmiştir .  Katlar birbirinden dekupe edi lmiş festonlar ile ayrılır .   

Resim no:39 – 39A-39B  

Çizim no:13                  

 Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 
 
BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
SANER, Turgut,  19. yüzyıl  İstanbul Mimarlığında Oryantalizm ,  

İstanbul 1998. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                       

276 

No:40  

Ad:  Mari Evi II   

Yer:  Cebel Sok. ,  No: 5 

Pafta:   Ada:88       Parsel:4 

Tarihçe: 

“Ev, ilk sahibi Bayan Mari’den satış yoluyla Abdullah kızı Saide 

Felekser’e (28 Kasım 1928),  ondan Maliye Hazinesi’ne (11 

Mayıs1938),  oradan satış yoluyla Hamdi  Çap’a (13 Temmuz 1938) ,  

onun ölümünden sonra varisleri Ayşe Saime Barlas,  Fatma Neclâ 

Piroğlu,  Süheyla Gözen Ok’a (21 Mart 1980),  İbrahim Kaya’ya (20 

Mayıs 1982) geçmişt ir .  XIX. yüzyı l sonlarında inşa edilmiş o lan bu 

evde Cahide Sonku, eş i  Tütüncü İhsan Bey’le uzun yıllar kiracı olarak 

oturmuştur 74.” 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  iki katlıdır ve ahşap 

karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

Zemin kata giriş basamaklar ile ulaşılan cepheden içeri alınmış teras 

kısmındandır.  Bu bölüm yapının sağında yer alır ,  kapı ve yanındaki  

pencere açıklığı  ile dışa açılır .  

Teras kısmından çıkan dört ahşap dikme ile ikinci kat balkon açıkl ığı  

taşınmaktadır.  Yapının sol tarafı cepheden öne alınmışt ır ,  burası  

                                                
74 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 89. 



 
                                       

277 

zemin ve 1.  katta,  geniş dikdörtgen pencerelere sahiptir  ve beşik çatı  

ile örtülüdür.  1.  kat penceresi üçgen alınlıkla taçlandırılmış tır .  

Süsleme:Girişten yükselen ahşap dikmelerin arası,  yukarıda kafes 

oluşturacak biçimde dolgulanmıştır ,  bu kafesler direklerin arasındaki  

kavisli geçişler ile sınırlanır.  1.  kat balkon korkulukları dekupaj  

yöntemi ile oluşturulmuş bezemelere sahiptir .   

Binanın öne alınan sol tarafında 1.  kat penceresinin üçgen alınlığı  iç i  

minik dişler i le çevrelenmiştir ,  beşik  çatının saçak alt yüzeyi  

kasetlenerek bezenmiştir .  Binanın bütün saçak sistemi konsollarla  

taşınır ve bu konsolların üzerinde art-deko detaylar göze 

çarpmaktadır.  

Resim no:40 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 
 
BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:41  

Ad: Mari Köşkü 

Yer: Cebel Sok.,  No:9 

Pafta:   Ada:88      Parsel:6 

Tarihçe: 

“Köşk, ilk sahibi Bayan Mari’den satış yolu ile Hüseyin Sabri Tüten’e 

(7 Eylül 1961),  onun ölümünden sonra varisleri Fevziye Tüten ile  

Mehmet Fevzi Tüten’e (30 Haziran 1976),  onlardan da satış yoluyla 

Tunç Uluğ  ve eşi  Jüdit Uluğ’a (30 Haziran 1976) geçmiştir75.” 

Tanım: 

Kısmi kâgir bir bodrum üzerinde yüklen ahşap yapı,  köşe kulesi ve 

çatı katı ile beraber üç katlıdır.  

Merdivenler ile çıkılan teras kısmından sonra,  zemin kata giriş  

sağlanan cephenin ortasındaki kapıya ulaşılır .  Kapının bulunduğu 

kısım cepheden bir  miktar içeri  çekilmiştir .  Ön cephenin sağında 

zemin ve 1.  katta geniş  dikdörtgen pencere,   sol tarafında da altıgen 

kule yer almaktadır.   

Girişin üzeri 1.  katta  balkon olarak değer lendirilmişt ir .  Buraya geçiş i  

sağlayan kapı,  cepheden biraz içeride kalan yüzeyde yer alır .  Çat ı  

örtüsü,  konsollarla taşınan geniş bir  saçağa sahiptir .  

Cephenin solunda yer alan altıgen kule,  iki yüzeyi ile yapıya bağ lanır.  

Buranın,  üç katlı cephesi,  her katta,  bütün yüzeylerinde bulunan 

                                                
75 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 107. 
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dikdörtgen pencereler ile dışa açılır .  Soğan kubbe i le üzeri örtülü olan 

kule,  köşelerde dörder konsol ile taşınan bir saçağa sahiptir .  

Yan cephenin sağ  tarafı cepheden öne alınmıştır  ve iki katta da birer  

geniş dikdörtgen pencereye sahiptir .  Bu cephenin içerde kalan sol  

tarafı,  zemin katta ikinci giriş terası,  1.  katta terastan yükselen 

dikmelerle taşınan balkon açıklığı  olarak düzenlenmiş tir .   

Süsleme: 

Köşe kulesinin zemin kat pencereleri  konsollar ile taşınan kısa 

saçaklarla  taçlandırılmıştır .  1.  kat pencerelerinin üstünde oluşan 

dikdörtgen yüzeyler kasetli  süslemelere sahiptir .  Bu kulenin üzerini  

örten soğan kubbe oryantalist üsluptadır.  

Yan cephenin terasından çıkan dikmelerin aralarında,  kemerler  

oluşturulmuştur ve üzerleri ahşap bir kafesle perdelenmiştir .   

Resim no:41 – 41A 

Çizim no:14 – 14A 
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Vaziyet planı: 

 
 
 
Kaynakça: 
 
BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

SANER, Turgut,  19. yüzyıl  İstanbul Mimarlığında Oryantalizm ,  

İstanbul 1998. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:42  

 

Ad: Markaryan Evi  

 

Yer: Amiral İhsan Özel Sok.,  No:16 

 

Pafta:  Ada:49     Parsel:1   

  

Tarihçe:  

“Ev, ilk sahibi Hovsep oğlu Bedros Makaryan adına kayıtlı  iken (Ekim 

1928),  onun ölümünden sonra kızı Zinovia Sakelaridis ile oğulları  

Hrant Hovsep Markaryan ve Kimya öğretmeni Jirayr Mikael  

Markaryan’a   (13 Haziran 1944),  onlardan satış yoluyla sırasıyla Hrant  

Hovsep Markaryan’a (4 Temmuz 1951),  Anastasia Markaryan, Mari  

Markaryan Elefteriadis’e (23 Haziran 1976) ve Selâhattin Eldemir ile  

Yetvard Çopur’a (11 Ağustos 1978) geçmiştir .  Yapı yıkılarak tekrar  

inşa edilmiştir  ve özellikleri büyük ölçüde değişmiştir 76.”  

 

Tanım: 

Amiral İhsan Özel Sokak ile Has Yunus Sokak kavşağında bulunan 

ahşap yapı üç kat lıdır.  Yapı kısmi bir kâgir bodrum üzerine oturur.  

 

(Yapı asıl hali ile  değerlendirilmiştir .)  Zemin katta  bulunan girişe altı  

basamak ile ulaşılır  ve cepheden içeri alınan bu kısımda kapı bulunur.  

İçeri alınan bu kısmın dış iki yüzünde birer dar dikdörtgen pencere yer  

alır .  1.  kat  bu dar pencereleri  de içine alan genişlikte  iki  konsolla  

taşınan bir çıkma teşkil eder.  Bu çıkama ön yüzünde iki,  yan 

yüzlerinde birer dikdörtgen pencereye sahiptir .   1.  kat  çıkmasının 

üzerinde 2.  katta bir kapı ile girişi  sağlanan balkon açıkl ığı  

                                                
76 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 102. 
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oluşturulmuştur.  Bu balkondan çıkan iki yüksek dikme ile iki  eğimli  

çatı kanatları taşınır.  Ortadaki bu bölümlerin iki yanı,  her katta ikişer  

dikdörtgen pencereye sahiptir .  

 

Süsleme:  

Bütün katlardaki pencerelerin alt pervazları,  iki yanda kalp formunda 

nihayetlenen, dalgalı hatlara sahip bir süsleme i le bezenmiştir .  1.  kat  

çıkmasını taşıyan iki konsol önde bir sarkıt ile nihayetlenmiştir .  2.  kat  

balkon açıklığından yükselen dikmelerin  ön ve yan cephelerinin üst  

köşeleri,  dekupaj  yöntemi ile  oluşturulmuş,  kıvrımlı  hatlara sahip köşe 

dolguları ile bezenmiştir .  Bu dolguların ,  yan yüzlerde bitişmesi i le  

burada atnalı kemerler oluşturulmuştur.   

Resim no:42 – 42A 

Çizim no:15 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:43  

Adı: Mehmed Rüştü Bey Evi 

 Yeri: Turgut Reis Sok.,  No:22 ve Bahriyeli İrfan Adalı Sok.,  No:10 

Pafta:8     Ada:36       Parsel:7 

Tarihçe: 

“Ev, ilk sahibi Ticaret ve Nafia Nezaret i Meclis-i Mübeyyin kalemi 

mümeyyiz muavini Mehmet Rüştü  Bey ve annesi Zişen Hanım’dan 

Emlâk ve Eytam Bankası’na,  ondan müzayede ile Hafıs İbrahim 

Kaptan’a (13 Haziran 1928),  ondan da veraset yoluyla sırasıyla İsmai l  

kızı Hatice’ye (5 Şubat 1936),  Mustafa Fazıl Özkaptan, Mehmet Âdi l  

Özkaptan ve Hanife Arman’a (17 Haziran 1981) geçmiştir 77.” 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  çatı katı ile 3 kattan 

oluşmaktadır.   

Zemin katta  yapıya giriş,  yandan merdivenlerle ulaşılan teras kısmının 

sağlanmaktadır.  Teras camekân ile kaplanmak sureti ile burada bir  

çıkma oluşturulmuştur ve kırık bir çatı ile örtülmüştür.  Buranın iki  

yanında da birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır.  

1.  katın ortası camekânlı oval hatlara sahip bir çıkma teşkil eder.  Bu 

çıkmanın iki yanında birer dikdörtgen pencere yer alır .   

Çatı katının cephesinde, eni boyunca uzanan pencere açıklığ ı  

bulunmaktadır ve burası dalgalı bir çatı ile örtülüdür.  

                                                
77 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992,s. 104. 
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Yan cepheler,  üçer dikdörtgen pencere ile dışa açılır .  

Süsleme: 

1. kat çıkmasının korkulukları dekupaj yöntemi ile oluşturulmu ş  

bezemelere sahiptir .  Bu çıkmanın,  dikmeleri arasında kalan oryantalist  

üsluptaki dilimli kemerlerler yer alır .  Kemerlerin dışında kalan dekupe 

edilmiş yüzeyler helezoni kıvrımlara sahip süslemelere sahiptir .  

Çatı katın  beşik çatısı oryantalist üslupta yorumlanmıştır ,  kıvrımlı  

hatlara sahiptir  ve oldukça geniş bir  saçağ ı  vardır.    

Yapı yıkılarak tekrar inşa edilmiş ve özgün bezemelerini yitirmiştir .  1.  

kat çıkmasının korkulukları,  kemerleri,  kemerlerinin dış köşeleri ve 

çatı örtüsü özgünlüğünü büyük ölçüde yiti rmiş unsurlardır.   

Resim no:43 – 43A 

Vaziyet planı:   
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Kaynakça: 
 
BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gel işim Süreci ve 

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

SANER, Turgut,  19. yüzyıl  İstanbul Mimarlığında Oryantalizm ,  

İstanbul 1998. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:44  

Ad: Muradoğlu Köşkü 

Yer: Heybeli Mektebi Sok.,  No: 14 

Pafta:   Ada:?      Parsel:3 

Tarihçe: 

“Köşk ilk sahibi  kerateci Yordan Muradoğ lu’nun ölümünden sonra kızı  

Sofia’ya (12 Ekim 1931),  ondan satış  yoluyla Fener’deki Aya Yorgi  

Kilisesi vakfına(1 Şubat 1956) geçmiştir 78.” 

Tanım: 

Köşk, sokak cephesinden epeyce içeride yer almaktadır.  Bahçe kapısı  

üzerinde bir madalyon içinde, Y ve M  harflerinin belirtildiği  bir  

monogram ve al tında yapının yapılış  tarihi olan 1921 rakamı 

bulunmaktadır.  

 Binaya iki seviye boyunca kat edilen merdivenler  ile ulaşılır .  Kâgir  

bodrum üzerinde yükselen ahşap yapı,  çat ı katı ile beraber üç katlıdır.  

Ahşap karkaslı  duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.   

Ön cephenin ortası,  boylu boyunca kitleden öne alınmıştır .  Burası  

zemin katta girişin bulunduğu camekânlı teras,   1.  katta ve çatı katında 

dörder ahşap dikmenin desteklediği  balkon açıkları olarak ele 

alınmıştır .  Çatı katı iki yöne eğimli çatı ile örtülüdür.   

                                                
78 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 106. 
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Ortadaki bölümün iki yanında zemin ve 1.  katta geniş dikdörtgen 

pencereler yer alır  

Süsleme:  

Zemin, 1.  katın ve çatı katının ortasında bulunan ahşap dikmelerin  

arasında oryantalist üslupta kemerler  meydana getirilmiştir .  Bu 

bölümün, kat aralarındaki dikdörtgen yüzeyler bitkisel bir süslemeye 

sahiptir .   

Çatı katındaki dikmelerin çatıya bağlantı noktalarında kullanılan 

dalgalı hatlar ile ikinci kattaki kemerlerin benzeri burada 

oluşturulmuştur.  Bütün süslemeler ortadaki bölümünde 

değerlendirilmiştir .   

Resim no:44 – 44A 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça:  
 
BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 
SANER, Turgut,  19. yüzyıl  İstanbul Mimarlığında Oryantalizm ,  

İstanbul 1998. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:45  

 

Ad: Murukanis Evi  

 

Yer: Lozan Zaferi Cad.,  No: 57 

 

Pafta:10     Ada:50       Parsel:7 

 

Tarihçe:  

 

Kaynakta Murukanis Evi olarak geçen ev, cephede yer alan “M” 

monogramının alt ında,  yapılış tarihi olarak 1906 verilmektedir.  

 

Tanım: 

 

Çatı katı ile  beraber dört kattan oluşan yapı,  ahşaptır .  Ahşap karkasl ı  

duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva 

ile oluşturulmuştur.  

 

Yapıya giriş zemin katın solunda bulunan atnalı kemerli ana kapıdan 

sağlanır.  Bu kapının sağında,  küçük bir dükkân olarak düzenlenmiş  

birime girişi  sağlayan başka bir kapı yer almaktadır.   

 

Ön cephenin sağ  tarafı,  1.  ve 2.  kat boyunca bir çıkma teşkil eder ve 

her katta birer dikdörtgen pencereye sahiptir .  Söz konusu çıkmanın sol  

tarafı,  1.  ve 2.  katta,  birer kapı ile geçişi  sağlanın,  balkon olarak 

düzenlenmiş tir .  1.  kat balkonundan yükselen iki dikme 2.  kat  

balkonunu desteklemektedir.   
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Yapının yan cephesinde, 1.  ve 2.  kat boyunca ortada bir çıkma 

meydana getirilmiştir .  Çıkmanın ön yüzünde her katta birer geniş  

dikdörtgen pencere,  yan yüzlerinde birer dar dikdörtgen pencere yer  

alır .  Çıkmanın iki yanında, her katta birer geniş dikdörtgen pencere 

yer alır .  Yapı geniş saçaklı bir çatı ile örtülüdür.   

Yan cepheden algılanan çatı katı,  yüzeyde iki dikdörtgen pencereye 

sahiptir  ve iki eğimli çatı ile örtülüdür.    

Süsleme: 

Atnalı kemerli ana kapının,  kemerinin dış köşeleri minik kareler  

oluşturarak bezenmiştir .  Kemerin tam üzerinde, sapları kesişen zeytin  

dallarının içerisinde “M” ve “?” den oluşan bir monogram yer  

almaktadır ve bunun tam alt ında yapılış  tarihi olarak miladi  “1906” 

yazılmıştır .  

1.  kat balkonundan yükselen dikmeler in arasında, dilimli kemer  

meydana getirilmiştir  ve bu kemerin dış  köşeleri dekupaj tekniği  ile  

oluşturulmuş,  spiral kıvrımlar içeren bir süslemeye sahiptir .      

Bütün pencerelerin  söveleri uzatılarak altta dikdörtgen yüzeyler  

oluşturulmuş ve içleri,  ahşap parçaların çapraz çakılmasından meydana 

gelen bir süsleme ile dolgulanmıştır .  1.  kat pencerelerinin üzerinde 

pencere saçakları  yer alır  ve onların  altında oluşan dikdörtgen 

yüzeylerde çıtalar ile elde edilen süslemeler oluştururlar.  Söz konusu 

süsleme dik beşgenlerin birbirine geçmesi  ile oluşturulmuştur.  

Yapı kemer unsurları ile oryantalist etkilere sahiptir .  

Resim no:45-45A-45B-45C 

Çizim no:16 



 
                                       

293 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

SANER, Turgut,  19. yüzyıl  İstanbul Mimarlığında Oryantalizm ,  

İstanbul 1998. 

 

Anonim, Tarihi,  Mimari Eserlerin Tespiti ve Korunması  Projesi,  

Haz. T.C. İstanbul Valiliği ,  İ l  Kültür Müdürlüğü, 2003. 
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No:46  

Ad:  Özdeş Evi 

Yer: Lozan Zaferi Cad. ,  No: 9 

Pafta:4    Ada:8      Parsel:9 

Tarihçe: 

“Ev, bilinmeyen ilk Rum sahibinden satış yoluyla Ahmet oğ lu Abdül  

Hamid Naci Özdeş’e (Aralık 1917),  onun ölümünden sonra kızı  

Şayeste Özdeş’e ve oğlu Lütfü Müfit Özdeş’e (Aralık 1917),  onun 

ölümünden sonra kızı Şayeste Özdeş’e  ve oğlu Lütfi Özdeş’e  (14 

Şubat 1940),  ondan veraset yoluyla Midhat Özdeş’e,  ondan da hibe 

yoluyla eşi  Mahmud Celaleddin kızı Emine Dürnev Özdeş’e (13 

Haziran 1961) geçmiştir 79.”  

Tanım:  

Ahşap yapı,  kâgir bodrum üzerinde oturan üç kattan meydana gelir .  

Ahşap karkaslı  duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.     

Bodrum ile yükseltilmiş zemin katının önünde bulunan ve dört ayak ile  

taşınan giriş sahanlığına,  sol ve sağ  yandan çıkan iki merdiven ile  

ulaşılır .  Her katta dört açıklık yer alır .  Zemin katta,  soldan ikinci  

sırada yer alan açıklık evin ana girişi ,  d iğerleri penceredir.  1.  ve 2.  

katların orta kesimi,  üç adet ahşap dikmeye oturan bir çıkma teşki l  

eder.  1.  kat çıkmasının cephesinde iki pencere,  yan yüzeylerinde de 

daha dar birer pencere bulunur.  2.  katta çıkmanın üzeri balkon 

şeklinde değerlendirilmiş,  balkona bir kapı ile bir pencere açılmışt ır .  
                                                
79 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 108. 
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Balkonu örten üçgen alınl ıklı saçak, üç adet kare kesitli  ahşap 

dikmeye oturur.  1.  ve 2.  katlarda,  çıkmaların yanlarında kalan 

yüzeylerde de birer pencere yer alır .  Cephede yer alan bütün bu 

açıklıklar dikdörtgen olup, zemin katta ve 1.  katta  bulunanlar üçgen 

alınlıklarla taçlandırılmışt ır .  

Cephe,  kat  arası silmeleriyle yatayda üçe,  cephenin ekseninde 

kenarlarında,  ayrıca çıkmanın kenarlarında yer alan pilasterlerle dörde 

ayrılmıştır .  Çıkmayı  ve balkon saçağını taşıyan ahşap dikmeler  

cephedeki bu düzene uydurularak eksendeki ve çıkmanın köşelerindeki  

pilasterler ile aynı hizaya yerleştirilmiştir .   

Yapının bahçedeki eklentisinde banyo, hamam ve çamaşırhane 

bulunmaktadır 80.   

Süsleme: 

Zemin kattaki ve 1.  kattaki  pilasterler,  ayrıca zemin kattaki dikmeler  

ahşaptan oyma kompozit başlıklara sahipt ir .  2. kattaki plasterlerde ise 

toskan tipinde başlıklar görülür.  1.  kattaki  plasterlerin yüzeyleri,  diğer  

kattakilerden farklı olarak çıtalarla,  ortada bir baklava al t ve üst  

uçlarda birer üçgen oluşturacak şekilde taksim edilmiştir .  1.  ve 2.  

katlar arasındaki silme görece geniş tutularak ve oymalı küçük ahşap 

konsollarla desteklenerek kısa bir saçak görünümüne 

kavuş turulmuştur.  Zemin katta ve 1.  katta pencerelerin yan pervazlar ı  

yivlerle donatılmış ve aşağıda,   kat arası silmesine kadar inen konsollu  

bir pervazla uzatılmıştır .  Böylece pencerelerin al tında ortaya çıkan 

dikdörtgen yüzeylerin içine çıtadan bir çerçeve yerleştirilmiştir .  

                                                

80 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 108. 
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Yukarıda,  bir önceki  paragrafta adı  geçenlerden başka cephede bezeme 

olarak nitelendirilebilecek öğeler pencerelerin üst pervazında ve 

alınlıklarda gözlenen dekupaj tekniği  ile  yapılmış,  art nouveau etkil i  

bezemeler; balkon saçağını taşıyan dikmelerin üst  köşelerinde yer  

alan,  aynı tekniğin kullanıldığı  kıvrımlı dolgular ve balkonu kuşatan 

neo-gotik bezemeli döküm parmaklıklardır.  Bazı ayrıntılarda dikkati  

çeken art-nouveau ve neo-gotik  çizgilere rağmen cephenin tümüne 

neo-klasik üslubun egemen olduğu rahtlıkla söylenebilir .     

Resim no:46-46A-46B-46C 

Çizim no:17  

Vaziyet Planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:47  

 

Ad: Par Evi   

 

Yer: Has Yunus Sok.,  No:6 

 

Pafta:10     Ada:49      Parsel:3    

 

Tarihçe: Ev, 21.03.2005 tarihinde tamamen yanmıştır .  

 

Tanım: 

 

Ahşap ev, çatı katı ile beraber üç katlıdı r.  Ahşap karkaslı duvarların  

dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi  sıva ile  

oluşturulmuştur.  

 

Zemin kattın tam ortasında olan kapı yanındaki iki dar pencere ile  

birlikte ele alınmıştır .  Bu kapı  pencere grubunun eni kadar,  giriş k ısmı  

cepheden bir miktar içeri alınmıştır .  Cephede bu bölümün iki yanında,  

ikişer dikdörtgen pencere yer alır .  1.  kat düzeni de zemin kattaki  

düzenlemenin aynısıdır ancak bu katta ortada bulunan kapı-pencere 

grubu önündeki balkon çıkmasına açılır .  1.  kat balkon çıkmasından 

yükselen iki dikme ile  çatı  katı balkon çıkması desteklenir.  Bu 

balkona bir kapı açılır .  Bu balkondan yükselen iki dikme ile çat ı  

desteklenir.   Beşik çatı ile örtülü olan çatı katında,  balkonun iki  

yanında çatı eğimleri arasında kalan yüzlerde birer küçük yuvarlak 

pencere yer alır .      

 

Süsleme: 
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Katlar birbirinden silmelerle ayrılır .  1.  kat,  çatı katından konsollarla  

taşınan bir  saçak silmesi ile ayrılır .  Cephenin sağ  ve sol  kenarları  

silmeler arasında kalan pilasterler ile beli rtilmiştir .    

Zemin ve 1.  kat pencerelerinin uzatılmış yan pervazlarının uçları,  

yukarıda dairesel,  aşağıda dalgalı üçgen bir süsleme öğesiyle 

bezenmiştir .   Ayrıca bu pencereler,  içinde minik topuzlar olan küçük 

üçgen alınlıklar ile taçlandırılmıştır .  

1.  kat ve çatı karı balkon korkulukları ,  dekupaj yöntemi ile elde 

edilmiştir ,  döneminde sıklıkla kullanılan süsleme unsurlarını  

barındırırlar.   

Resim no:47-47A 

Çizim no:18 

Vaziyet planı: 

 

 



 
                                       

300 

 

 

 

 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü  yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:48 

Ad:  Petraku Evi 

Yer:  Ayyıldız Cad. ,  No:89      Yanmıştır .  

Pafta:13     Ada:63       Parsel:9 

Tarihçe:  

“İ lk sahibi  Petraku adına kayıtlı  iken, satış yolu ile  Ahmet Hulûsi  

Bayrak’a (20 Nisan 1936),  ondan da yine satış yoluyla Hatice Hüceste 

Güneş ve Fatma Ferhunde Gürol’a (7 Mart 1946) geçmişt ir81.”   

Tanım: 

Bir set üzerine inşa edilen ahşap yapı,  3 katlıdır.  

 Zemin kata,  setin yanından çıkan merdivenlerin ulaştığı  terastan sonra 

varılan kısımdan ulaşılır .  Buranın cephesi ,  tam ortasında bulunan kapı  

ve yanlarındaki pencereler (sayısı bulunamadı) ile dışa açılır .   

Teras kısmından çıkan ahşap dikmeler 1.  kat çıkmasını taşır .  

Dikmelerin köşeleri dekupe edilmiş bezemeler ile dolgulanmıştır .  Bu 

katta cephede beş,  yanlarda birer pencere bulunmaktadır.   

1.  kattın bitiminden sonra,  konsollar ile taşınan minik bir çıkıntı  

oluşturmak sureti ile 2.  kat balkon çıkması bir miktar daha 

genişletilmiştir ,  buradan çıkan dikmeler çatıya uzanır.  Yapının tümü 

beşik çatı ile örtülüdür.  Bu çatının meydana getirdiği  üçgen alan ve 

saçak dekupaj tekniğ i  ile oluşturulmuş bezeme unsurları ile  

donatılmıştır .   

                                                
81 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 112. 
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Zaman içerisinde harap olan yapının şu anda yerinde olmadığı  tespi t  

edilmiştir .  .  Ancak Terasın hemen üzerinde, yapıdan bağımsız metal  

bir balkon bulunmaktadır.  Bu öğe yerindedir.  

Resim no:48 – 48A – 48B              

 Çizim no:19                   

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 
 
GÜLEN, Nejat,  “Heybeliada” ,  Dünden Bugüne İstanbul  

Ansiklopedisi ,  c.  I ,  İstanbul 1993, s.  66-73. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:49  

Ad:  Ralli Evi 

Yer:  Refah Şehitleri Cad. ,  No:3–5 

Pafta:10     Ada:51       Parsel:8-9 

Tarihçe: 

“Ev, ilk sahibi Ralli’den satış yoluyla Faik Eraşkın ve Dürdane 

Aydaş’a (26 Şubat 1936),  ondan yine sat ış yoluyla Nadide Eraşkın’a 

(6 Nisan 1938),  ondan da veraset yoluyla Fatma Asuman Savaşada’ya 

(22 Temmuz 1985) geçmiştir 82.” 

Tanım: 

Refah Şehitleri Caddesi no:3–5 de bulunan ahşap yapı,  kısmi bir  

bodrum üzerinde iki kattan meydana gelmektedir.   

Cephede, 12 basamak ile ulaşılan teras kısmından sonra,  yapının ana 

girişini sağlayan kapıya ulaşılır .  Akilas Millas’ın çizimlerinden yola 

çıkarak yapının teras kısmında iki girişin bulunduğu görülür.  Bu da 

bize yapının ikiz ev olarak inşa edildiğini göstermektedir.   

Oldukça sade olan yapının,  zemin kat ta bulunan iki kapının iki  

yanında yuvarlak kemerli  uzun pencereler bulunur.  Bunların iki  

yanında ise ikişer dikdörtgen pencere açıklığı  yer almaktadır.  Terastan 

yükselen yedi  ahşap dikme ile  ikinci katın çıkması  taşınmaktadır.  Bu 

çıkma, sokağa bakan cephede, altı ,  yuvar lak kemerli uzun pencere ile  

dışa açılır ,  çıkmanın yan yüzlerinde ise birer adet yine yuvarlak 

kemerli uzun pencereler yer alır .  Çıkmanın iki yanında da ikişer  

                                                
82 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, II, İstanbul 1992, s. 112. 
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dikdörtgen pencere bulunur.  Bu bölüm üçgen alınlıklı çatı ile  

örtülüdür.   

Ancak bugün yapının bir yarısı orijinall iğini tamamen kaybetmiştir .  

Cephe tel sıva ile sıvanmıştır .  Pencere oranları,  şekilleri ve konumlar ı  

tamamen değiştirilmiştir .  Diğer yarısı ise günümüze özgün hali ile  

ulaşmıştır .  

Resim no:49 

Çizim no:20 – 20A 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:50  

 

Ad: Refah Şehitleri Cad. ,No:26 

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No:26 

 

Pafta:11    Ada:52       Parsel:10 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

 

Kısmi bir  bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  tek katlıdır.  Cephenin 

solundan çıkan diyagonal merdivenler ile çıkılan kısımdan, cephenin 

ortasındaki ana kapıya ulaşılır .  Kapının iki yanında geniş dikdörtgen 

pencereler yer alır .  Çatı  saçağı  dört adet çifte konsolla taşınmaktadır.  

Saçağın üzerinde yüksek bir kalkan çatı örtüsünü kapatmaktadır.   

 

Süsleme: 

  

Ana kapının döküm parmakl ıkları,  bir çiçekten çıkan eğrisel hat lara 

sahip süslemeler  ile art-nouveau üslubunda bezenmiştir .  Kapı ve 

pencereler arası ayrıca cephenin köşeleri pilasterler ile  

bölümlenmiştir .  Saçağı  taşıyan dört çifte konsol bu pilasterler üzerine 

oturmaktadır.  Saçağın yapıya bağlandığ ı  köşe cephe eni boyunca 

damlalık  frizi ile  bezenmiştir .  Cephe eni genişliğindeki yüksek alınlık,  

iki ucu akroter şeklinde düzenlenmiş  olup iç bükey kavisli bi r  

hareketle orta kısım yükseltilmiştir  ve bu bölümün ortasında bulunan 

oval madalyon içerisinde,  merkezden çıkan ışınsal  kompozisyon yer  

alır .    
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Resim no:50 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça:  

HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ,  İstanbul 2002. 
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No:51  

 

Ad: Refah Şehitleri Cad.,  No: 28  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 28 

 

Pafta:11    Ada:52      Parsel:11 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

 

Ahşap ev iki katlıdır.   

Zemin kat cephesinin,  solunda kapı sağında geniş dikdörtgen pencere 

yer alır .  1.  kat ortada bir balkona ve ona açılan kapıya,  balkonun iki  

yanında da dikdörtgen pencerelere sahipti r .   

Yanlardaki pencerelerin üstü,  birbirinden kopuk, dörder konsol ile  

taşınan saçaklara sahiptir .   

 

Süsleme: 

 

Çatı ortada,  yüksek üçgen alınlığa sahipti r .  Bu alınlığın içinde, at nalı  

kemer yer alır  ve iki saçağın  birbirine yakın köşelerine oturur.  

Kemerin içi minik palmetlerden oluşan dişler ile  çevrelenmiştir .  

Kemerin,  üçgen alınlık içinde kalan dış yüzeyleri dekupaj tekniği  ile  

oluşturulmuş,  stilize kıvrımlı yapraklar ile bezenmiştir .      

 

Resim no:51 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça:- 
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No:52  

 

Ad:  Refah Şehitleri Cad.,  No: 41 

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 41  

 

Pafta:15     Ada:73       Parsel:11 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım:  

 

Küçük boyutlu ahşap ev iki katlıdır.  Cephenin sağ ından çıkan 

merdivenler,  zeminden yükseltilmiş terasa çıkılır .     

 

Teras kısmından, zemin kat cephesinin sağındaki ana kapıya ulaşılır .  

Kapının iki yanında birer dikdörtgen pencere yer alır .  1.  katı,  ön 

cephede iki,  yan cephede beş,  eli  böğründe ile desteklenen çıkma 

teşkil eder.  1.  kat çıkmasında, ön cephede iki,  yan cephede üç 

dikdörtgen pencereye bulunur.  1.  katın arkaya doğru uzanan bölümü 

dört dikdörtgen pencere ile dışa açılır .      

 

Oldukça sade olan yapı,  eli böğründeler i le geleneksel Türk Evi cephe 

düzenlemelerini hatırlatır .    

Resim no:52 

Çizim no:21 
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Vaziyet planı: 

 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü,yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:53  

 

Ad:  Refah Şahitleri Cad.,  No: 67 

 

Yer: Refah Şahitleri Cad.,  No: 67   

 

Pafta:19    Ada:87       Parsel:19 

 

Tarihçe:- 

 

Tanım: 

 

Yapı bir set ile yükseltilmişt ir .  Kısmi,  kâgir bir bodruma oturan ahşap 

yapı iki katlıdır.  Ahşap karkasl ı duvar ların dış yüzeyleri kaplama 

tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuş tur.  Setin  

oluşturduğu terastan yükselen merdivenler ile çıkılan ikinci terastan,  

cephenin sağında bulunan girişe ulaşılır .   

 

Zemin kat ve 1.  kat ön cephede altı  açıklığa sahiptir .  Zemin katta  

sağdan ikincisi üzerinde yuvarlak kemerli penceresi bulunan kapı,  

diğerleri pencere olarak ele alınmıştır .  1.  katta,  soldaki 3 açıklık  

eninde balkon çıkması yer alır .  Açıklıkların ortasındaki  kapı diğerleri  

penceredir.  1.  kat cephesinin sağında,  konsollarla taşınan bir çıkma 

mevcuttur,  ön yüzde üç yan yüzlerde birer dikdörtgen pencereye               

sahiptir .  Yapı kısa saçaklı kırma bir çatı i le örtülüdür.       

 

Süsleme: 

1.kat pencerelerinin yan pervazları uzatılarak burada dikdörtgen 

yüzeyler oluşturulmuş ve içleri çıtalar ile oluşturulmuş iç içe yatık  
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baklava dilimi şekli ile bezenmiş tir .  Bu kattaki çıkmayı taşıyan 

konsollar önde bir sarkıt ile sonlandırılmıştır .   

Resim no:53 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:54  

 

Ad: Refah Şahitleri Cad. ,  No:92 

 

Yer:  Refah Şahitleri Cad. ,  No:92 

 

Pafta:22     Ada:94       Parsel: 72   

 

Tarihçe:- 

 

Tanım: 

 

Ahşap yapı,  Çatı katı ile beraber  üç katlıdır.  Ahşap karkasl ı duvarların  

dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi  sıva ile  

oluşturulmuştur.  

 

Zemin ve 1.  kat cephelerinin en solunda bulunan kapılar yanındaki iki  

dar pencere ile birlikte ele  alınmıştır .  Bu kapı-pencere grubunun 

sağında iki dikdörtgen pencere yer alır .  Zemin kattaki kapı-pencere 

grubu giriş olarak düzenlenmiştir .  1.  kattaki ise,  önündeki konsollarla  

taşınan balkona açılır .  

 

Çatı katı,  cephenin ortasında bulunan, çat ı kanatları arasında kalan bir  

dikdörtgen pencereye sahiptir .  Yapı,  saçaklı,  beşik çatı ile örtülüdür.  

 

Süsleme: 

 

Çatı alınlığı  dekupaj yöntemi ile oluşturulmuş,  eğrisel hatlara sahip,  

bezemeye sahiptir .  Bu bezeme art-nouveau üslubundadır.  

Resim no:54 – 54A – 54C 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça:- 
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No:55  

 

Ad: Rosopulos Evi  

 

Yer: Cebel Sok. ,  No: 3 

 

Pafta:   Ada:88       Parsel:3 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, Dimitrioğlu oğlu Nikoli Rosopulos adına kayıtlı  iken (7 Eylül  

1936),  onun ölümünden sonra varisi Yamandi kızı Froso Fenerli’ye 

(29 Temmuz 1947),  ondan da satış yoluyla Mehmet Işık’a (20 Eylül  

1967) geçmiştir 83.” 

 

Tanım: 

 

Kısmi bir borum üzerine oturan ahşap ev üç katlıdır.  Merdivenler ile  

ulaşılan teras kısmından, zemin kata giriş i  sağlayan, cephenin sağunda 

bulunan kapıya ulaşılır .  Kapının solunda dikdörtgen pencere yer alır .   

 

1. katın ortası bir balkon çıkması teşkil  eder.  Bu balkona bir kapı  

açılmaktadır ve bu kısmın iki yanında birer dikdörtgen pencere yer  

alır .  Balkondan yükselen dört dikme ile geniş çatı saçağ ı  

desteklenmektedir.    

 

Süsleme:  

 

                                                
83 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, İstanbul 1992, II,99. 
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Balkon korkulukları,  her dikmenin arasında, aynı şemayı veren bir 

düzenlemeden oluşmaktadır.  Söz konusu şema,  çapraz yerleştirilen 

ahşap öğelerin ortasında bir dikdörtgen meydana getirilmesi ve bu 

dikdörtgenin,  dört yönde kenarlara bağlanmasıyla oluşturulmuştur.  

Dikmelerin çatıya bağlandığı  kısımda dilimli kemer benzeri kemerler 

meydana getirilmiş,  yukarıdaki boşluklar karelere bölünerek 

dolgulanmıştır .  

Resim no:55 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:56  

 

Ad:  Saksılı  Sok. ,  No:2-2A 

 

Yer: Saksılı Sok. ,  No:2-2A 

 

Pafta:15     Ada:73       Parsel:12 

 

Tarihçe:- 

 

Tanım: 

 

Kısa bir set ile yükseltilmiş ahşap yapı,  iki katlıdır.  Ahşap karkaslı  

duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva 

ile oluşturulmuştur.  

Zemin katın orasında bulunan giriş kısmı ,  cepheden içeri çekilmiştir .  

Bu bölümde yan yana iki kapı bulunmaktadır ve iç yan yüzlerinde 

kareye yakın küçük dikdörtgen pencere yer almaktadır.  Bu bölümün 

üzeri 1.  katta,  üç konsol ile taşınan bir çıkma teşkil eder.  Ortadaki  

konsol diyagonal bir hatla,  giriş kısmına kadar uzatılmış ve iki kapının 

arasına saplanmıştır .  Bu çıkmanın ön yüzünde iki,  yan yüzlerinde birer  

dikdörtgen pencere bulunur.  Ortadaki bu düzenin iki yanında iki katta  

da üçer dikdörtgen pencere yer alır .  

 

Yapının sol cephesinin solu,  iki pencere genişl iğinde öne alınmıştır .  

Yan cepheler her katta dörder açıkl ığa sahiptir .  

 

Süsleme: 

 

Cephedeki çıkmanın konsolları önde sarkı tlar ile bezenmiştir .  
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Resim no:56 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:57  

 

Ad: Selahaddin Bey Köşkü   

 

Yer: Turgut Reis Sok. No:18      

 

Pafta:8    Ada:36      Parsel: 6 

 

Tarihçe:- 

 

Tanım: 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  çatı katı ile beraber üç 

katlıdır.   Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  

yüzeyleri bağdadi sıva ile  oluşturulmuştur.  Giriş cephenin solundan 

yükselen merdivenler ile ulaşılan teras kısmındandır.   

 

Zemin kat ve 1.  kat cephelerinde dörder açıklık bulunur.  Zemin katta  

bunlardan biri kapı,  diğerleri penceredir.  Terastan yükselen üç dikme 

ile 1.  kat balkon çıkması desteklenmektedir,  buraya iki kapı ile geçiş  

sağlanır.   

1.  kat balkon çıkmasından yükselen üç dikme ile çatı katı balkon 

açıklığı  desteklenmektedir.  1.  kat,  çatı  katından küçük konsolların  

desteklenen bir saçakla ayrılır .  

Çatı katından yükselen üç ahşap dikme ile üçgen alınlıklı çatı  

desteklenmektedir.     
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Süsleme: 

 

Cephede yer alan bütün pencereler,  üçgen alınlıkla taçlandırılmıştır .  

Cephenin köşegenleri pilasterler ile belirtilmiştir .  

 1.  kat ve çatı katı balkon çıkmalarının,  dikmeler arasındaki üst  

köşeleri,  dekupaj yöntemi ile elde edilmiş,  helezoni kıvrımlı  

süslemelerden oluşan köşe dolgularına sahiptir .  1.  katta bu dolguların  

üzerinde yer alan dar dikdörtgen yüzeyler yivlenmek suretiyle 

bezenmiştir .  1.  katın  saçağ ını taşıyan küçük konsolların aralarında 

dikdörtgen yüzeyler oluşturulmuştur.  

Yapı,  süsleme detayları ile neo-klasik üslup özellikleri taşır .   

Resim no:57 - 57A - 57B - 57C 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:58  

 

Ad: Seyhan Sok.,  No: 4 

 

Yer: Seyran Sok.,  No: 4   

 

Pafta:22     Ada:93       Parsel:8 

 

Tarihçe:- 

 

Tanım: 

Kısmi bir kâgir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  iki katlıdır.  Ahşap 

karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Gerişe,  merdivenler ile çıkılan terastan ulaşılır .  Zemin kat,  eni  

boyunca cepheden içeri çekilmiştir .  Burada bulunan dört açıklıktan 

soldaki ikincisi kapı,  diğerleri dikdörtgen pencerelerdir.  Terastan 

çıkan beş dikme ile 1.  kat desteklenir.  1.  kat dört dikdörtgen 

pencereye sahiptir .  Diğer cephelerde de dörder dikdörtden pencere yer  

alır .  Yapı dar saçaklı,  haçbiçimi çatı ile örtülüdür.       
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Resim no:58 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

HASOL, Doğan: Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ,  İstanbul 2002. 
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No:59  

 

Ad: Seyhan Sok. ,  No: 9 

 

Yer: Seyhan Sok.,  No: 9 

 

Pafta:22     Ada:94       Parsel:72 

 

Tarihçe:- 

 

Tanım: 

Bir bodrum üzerine oturan dar ve uzun ahşap yapı,  iki katlıdır.  Ahşap 

karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Ön cepheden çıkan merdivenler ile ulaş ılan zemin kattaki kapı,  dar  

cephede yer alan tek açıklıktır .  1.  kat,  konsollar ile taşınan bir balkon 

çıkmasına açılan bir kapı ile tamamlanır.  Bunu üzerinde çatı aralığına 

açılan yuvarlak bir pencere bulunur.   Yapı konsollar ile taşınan geniş  

bir  saçağa sahip beşik çatı ile örtülüdür.  

 

Sol cephe, iki katta da beş açıklığa sahiptir .  1.  katın ortasında,  

önündeki balkona açılan kapı,  diğerleri penceredir.  Sağ  cephenin 

ortası öne al ınmışt ır .  Burada, iki katta  da,   birer kapı ile girişi  

sağlanan ikişer balkon, bunların arasında birer pencere yer almaktadır.  

Öne alınan orta bölümün iki yanında da,  her katta,  birer kapı ile girişi  

sağlanan birer balkon ve yanlarında birer küçük kara pencere 

bulunmaktadır.   
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Süsleme: 

 

Balkonları ve saçağı  taşıyan konsolların  içi dekupaj tekniği  ile elde 

edilmiş art-nouveau üslubunda bezemelere sahiptir .  Söz konusu 

bezeme, aşağıda bir merkezden çıkan üç eğrinin uçlarında bulunan 

dairelerden oluşmaktadır.  Ayrıca çatı  aralığına açılan yuvarlak 

pencerenin iki yanı da yine art-nouveau üslubunda bezemelere 

sahiptir .     

Resim no:59 – 59A 

Çizim no:22 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BARİLLARİ ,  Diana – GODOLİ ,  Ezio,  İstanbul 1900,  çev. Asl ı  

Ataöv, İstanbul 1997. 
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No:60  

 

Ad: Skiliçi Evi 

 

Yer: Ümit Sok. ,  No:16 

 

Pafta:14     Ada:66      Parsel:6 

 

Tarihçe:  

 

“Ev, ilk sahipleri Konstantin kızı Stavridi Skiliçis ile Strati oğlu  

Yorgi Skiliçis adına kayıtlı  iken (Mart 1929),  sat ış  yoluyla Konstant i  

kızı Evgenia Stavridi’ye (12 Ağustos 1934),  ondan vasiyet yoluyla 

Eleni Lango’ya (25 Ocak 1954),  ondan da satış yoluyla önce Yuvakim 

Kaçamakis ile Nikola Kaçamakis’e (25 Mayıs 1967),  sonra da İ lhan 

Ok, Emine Nuran Ok, Gülseren Ok ve Per ihan Ok’a (14 Ağustos 1975)  

geçmiştir 84.” 

 

Tanım: 

 

Ahşap yapı,  çatı katı ile beraber üç katlıdı r.  Zemin kata girişi  sağlayan 

ana kapı,  cephenin tam ortasındadır ve iki yanındaki dar dikdörtgen 

pencereler ile ele alınmıştır .  Cephenin sağında birde tali kapı,  sağında 

da dikdörtgen pencere yer almaktadır.  Bunların üzerlerinde küçük 

konsollarla taşınan kapı ve pencere saçağı  bulunur.   

 

1.  kat ortada,  konsol  kesiti  veren dayanağa oturan bir çıkma teşki l  

eder.  Bu çıkmanın ön yüzünde bir dikdörtgen pencere yer alır ,  yan 

                                                
84 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 103-104. 
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yüzlerinde de birer  dar,  dikdörtgen pencere bulunur.   Çıkmanın iki  

yanında birer adet dikdörtgen pencere vardır.  

 

Çatı katı 1.  kat çıkmasının eninde uzanır.  Söz konusu çıkmanın üzer i  

çatı katında balkon açıklığı  olarak düzenlenmiştir .  Bu balkondan 

yükselen dört ahşap dikmeye bağlanan çifte konsollar ile  geniş çatı  

saçağı  taşınır.   

 

Süsleme: 

 

Tüm katlarda,  kapı ve pencerelerin pervazları cephe boyunca enine ve 

boyuna uzatılmış,  böylece her kat cephesi,  açıklık düzenlerine göre 

bölümlenmiştir .   

 

1.  katı,  çatı katından ayıran dar saçak silmesinin al tında ve çat ı  

saçağını taşıyan konsollar arasında damlal ık frizi mevcuttur.   

Çatı saçağına uzanan dikmelerin arasında, ortada geniş,  yanlarda ve 

yan yüzlerde dar olmak üzere beş kaş kemer oluşturulmuştur.  
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Resim no:60 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:61  

 

Ad: Şadiye Sok.,  No: 5 

 

Yer: Şadiye Sok.,  No: 5 

 

Pafta:4     Ada:10       Parsel:17 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım:  

 

Kısmi bir bodruma oturan ahşap yapı çatı katı ile beraber üç katlıdır.  

Cepheye paralel çıkan on bir  basamaklı  merdiven ile  ulaşılan giriş  

kısmı,  zemin kattın sağındadır ve cepheden içeri çekilmiştir .  Burada 

kapı yanında bir pencere ile ele alınmıştı r .  Zemin cephesinin solunda 

iki pencere yer alır .   

 

 1.  kat dört açıklığa sahiptir ,  ortadaki ikisi önündeki eli böğründeler  

ile desteklenen balkon çıkmasına açılan kapılar,  diğerleri da 

penceredir.  

 

Çatı katı ortada,  iki  eğimli çatı kanatları arasında kalan küçük 

dikdörtgen pencereye sahiptir .  Yapı uzun saçaklara sahip beşik çatı ile  

örtülüdür.   

 

Süsleme: 

1. kat ve 2.  kat cephelerindeki bütün açıklıkların üzeri minik 

konsollarla taş ınan kısa saçaklar ile  taçlandırılmışt ır .  Bu saçakların  

altında,  saçağın eni boyunca damlalık frizi yer alır .  Açıklıkların,  yan 
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pervazları,  yukarıdan belli bir seviyeye kadar iner ve ucundaki daire 

ile son bulur,  aşağıda belle bir seviyede tekrar devam eden pervazlar  

kat arası  silmelerine kadar uzanırlar.  Çat ı katındaki pencere,  içi  yivl i  

üçgen bir alınlıkla taçlandırılmıştır .  

 

İçeri çekilmiş giriş kısmının cephede kalan yan yüzeylerinde, toskan 

tipi başlıklara sahip,  yivli pilasterler yer alır .  Girişin köşeleri,  dekupaj  

yöntemi ile oluşturulmuş köşe dolguları ile yumuşatılmışt ır .  

 

Balkon çıkmasını destekleye eli böğründelerin içinde kalan yüzeyde,  

kıvrımlı hatlara sahip,  taşıyıcı özelliği  olmayan metal konsol lar yer  

alır .  Cephenin üstü,  saçak al tında damlalık frizi ile bezenmiştir .            

Resim no:61 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gel işim Süreci ve 

Korunacak Mimarl ık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  
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No:62  

 

Ad:  Şehit Hakkı Burak Sok. No: 15  

 

Yer: Şehit Hakkı Burak Sok. No: 15  

 

Pafta:    Ada:77      Parsel:8 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım: 

 

Kısmi bir bodrum üzerinde yükselen yapı,  iki katlıdır.  Zemin kata,  sağ  

yandan yükselen merdivenler ile çıkı lan metal balkon-terastan ulaşılır .  

 

Zemin kat  ve 1.  kat  cephesinde dörder  dikdörtgen açıklık  yer alır .  

Zeminde, sağdan ikincisi ana kapı olarak düzenlenmişt ir .  1.  kat,  sağ  

tarafındaki iki pencere eninde konsollarla taşınan bir çıkma meydana 

getirmiştir .  Bu çıkmanın yan yüzlerinde de birer dikdörtgen pencere 

yer alır .      

Bodrum katı,  ön cephede zemin kat gibi algılansa da,  girişi  yan 

taraftadır ve arkaya doğru yok olur.    
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Resim no:62 

 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça:- 
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No: 63  

Ad:  Şehit Hakkı Burak Sok. ,   No:20  

Yer:  Şehit Hakkı Burak Sok. No:20 ve Müstecip Onbaşı  Sok. No:8 

Pafta:16     Ada:75       Parsel:1 

Tarihçe:- 

Tanım: 

Kısmi kâgir bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı,  çatı katıyla beraber  

iki kattan oluşmaktadır.  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyler i  

kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.     

İki sokağ ın kavşağında bulunan yapı,   Rum öğretmen olan Turko 

Daskalo,  tarafından yaptırılmıştır 85.   

Zemin kata giriş,  köşede, ahşap dikme ile desteklenen, iki tarafı açık 

birimden sağlanmaktadır.  Bu ahşap dikme, yan cephede ve ön cephede 

birer yuvarlak kemer meydana getirerek, binanın kitlesine bağlanır.  

Kapının yanında bulunan küçük dikdörtgen pencere ile  giriş  

aydınlatıl ır .  Çatı katı,  cephede ikişer dikdörtgen pencere açıklığına 

sahiptir .   

Müstecip Onbaşı  Sokağı  cephesi,  zeminde ikişer dikdörtgen pencere 

mevcuttur.  Çatı  katı  ise bir pencere ve iki yanında yuvarlak küçük 

pencereler yer alır .  

                                                
85 Saad e t Al t ınay ,   Hey be l iada  Ah şap  Evleri  (  Dağ  ve  Bah riy e  Ma hal leleri ) ,  İ .Ü.   

Edeb iy at  F akü ltes i ,  San a t Tar ih i  Bölü mü  Este tik  ve San a t Tar ih i  Kürsü sü   

yayın lanmamış  l is ans  tez i,  İs tanbul  1978,  s .  6 .  
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Bina oldukça harap durumdadır.  

Resim no:63 - 63A 

Vaziyet planı:     

 

Kaynakça:  
 
ALTINAY, Saadet,  Heybeliada Ahşap Evleri (  Dağ  ve Bahriye  

Mahalleleri),  İ .Ü. Edebiyat Fakültesi yayınlanmamış l isan tezi,   

İstanbul 1978. 
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No:64  

 

Ad: Şeren Evi  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 51  

 

Pafta:15     Ada:73       Parsel:7 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, bilinmeyan ilk sahibinden satış yoluyla Hasan Neşet Şeren’e (4 

Mayıs 1936),  ondan da varisleri  Fatma Hayat Kuzgun ile Osman 

Turgay Şeren’e (15 Nisan 1986) geçmiştir 86.” 

 

Tanım: 

 

Bir set üzerinde yükselen ahşap yapı,  çat ı katı ile beraber üç katlıdır.  

Ahşap karkaslı  duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Zemin katta ana kapıya,  cephenin sağ  tarafından yükselen beş  

basamaklı merdiven ile ulaşılır .  Kapının sol tarafı,  yapının oturduğu 

setten faydalanılarak teras-balkon olarak tasarlanmış tır  ve ortada kapı,  

iki yanda ikişer dikdörtgen pencere buraya açılır .  

 

1.kat ortada,  dikdörtgen kapıya sahip,  bi r balkon çıkması teşkil eder.  

Balkonun iki yanında dikdörtgen pencereler yer alır .   

 

                                                
86 Pars   Tuğ lac ı,  ,  İ stanb ul  A dala r ı II ,  İ stanbu l 1 989, s .  114 . 
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Çatı katı,  çatı eğ imlerinin arasında kalan, sivri kemerli bir kapıya 

sahip dar bir balkondan ibarettir .  

 

Yapı,  konsollar ile taşınan geniş bir  saçak sistemine sahip,  iki yöne 

eğimli çatı ile örtülüdür.        

Süsleme:  

Ana kapının kanat pencerelerinin,  döküm şebekeleri gotik üslupta,  

dört yapraklı yonca motifleri ile oluşturulmuştur.   

Zemin katı 1.  kattan ayıran silmelerin altında birbiri içine geçmiş  

dairelerden oluşan bir kuşak yer alır .  Yapıda,  1.  katın döküm balkon 

korkuluğu Art-Nouveau üslubunda düzenlenmiştir .  Söz konusu 

süsleme, çiçekleri çevreleyen dairelerden çıkan eğrisel ve doğrusal  

hatların yukarıdaki küçük çiçekler ile bi rleşmesinden oluşur.  Ayrıca,  

zemin kat ve 1.  kat pencere pervazlarının birbiriyle kesiştiği  noktada 

daire şeklindeki süslemeler Art-Nouveau da kullanılan motifler i  

andırır .   

1.  kat balkon çıkması altında,  çıtalar ile  oluşturulmuş,  iki  adet yunan 

haçını oluşturan geometrik geçmeler yer  alır .  Çatı saçağı  a ltında ise 

konsollar arasında kalan kare yüzeyler çıtalar ile oluşturulmuş,  

geometrik geçmeli süslemelere sahiptir .  Yapı birçok üslubu 

barındırdığından eklektik tarzdadır.    

Resim no:64 – 64A  
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:65  

 

Ad: Topal Salamon Evi 

 

Yer: Has Yunus Sok.,  No:1 

 

Pafta:9     Ada:47       Parsel:1 

 

Tarihçe:  

 

Ev, ilk sahibi Nesim adına kayıtl ı  iken (Haziran 1921),  onun 

ölümünden sonra oğlu Salamon’a,  onunda ölümünden sonra oğlu  İsak 

ve kızları Viktorya (Behar) ve Sara’ya (Becerano) (9 Kasım 1957)  

geçmiştir 87.  Ev, 21.03.2005 tarihinde tamamen yanmıştır .  

 

Tanım: 

 

Ahşap yapı çat ı katı  ile beraber üç katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların  

dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi  sıva ile  

oluşturulmuştur.  Girişe,  yapının sol yanından paralel yükselen 

merdivenler ile ulaşılan terastan ulaşılır .   

 

Zemin katta,  ortada kapı ve yanındaki  iki pencere yapıdan içeri  

çekilmiş,  iç yan yüzlerine birer pencere açılmıştır .  Bu kısmın üzeri 1.  

katta,  teras kısmın yükselen üç kare kesitli  ince dikmeye oturan, iki  

kapı ile geçişi  sağlanan balkon çıkması olarak düzenlenmiştir .  Bu 

bölümleri iki yanı iki  katta da ikişer dikdörtgen pencereye sahiptir .  1.  

kat ön ve yan cepheleri,  konsollarla taşınan bir genişleme yapar.  Bu 

                                                
87 P ars  Tuğ l ac ı ,  İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbu l  199 2, s .  115 . 
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konsollar ön cephede ortada iki,  köşelerde birer,  yan yüzlerde birer  

olmak üzere altı  adettir .  

Yapının sol cephesi zemin katta üç dikdörtgen pencereye sahiptir .  1.  

katın sol tarafı,  içeri çekilmiş,  bu genişleme eninde bir balkon açıklığ ı  

oluşturulmuştur.  Bu balkona, bir  kapı  ve iki yanında birer dikdörtgen 

pencere açı lmıştır .  1.  katın sağ  tarafında da bir dikdörtgen pencere 

bulunur.  Bu cepheden algılanan çatı  katı,  beşik çatı kanatlar ı  

arasındadır.  Sol tarafında,  1.  kat balkon açıklığından yükselen dör t  

ince dikme ile  aynı hizada bir balkon açıklığı  oluşturulmuştur ve bir  

kapı ile buraya geçiş sağlanır.   

Süsleme: 

Kitleden taşırılan birinci katı destekleyen konsollar,  oldukça kıvrımlı  

hatlara sahiptir .   Ön cephedeki bütün pencereler ve yan yüzlerdeki ön 

cepheye yakın birer pencere,  minik konsollarla taşınan kısa saçaklar  

ile taçlandırılmışt ır .  Kısa saçakların al tındaki dikdörtgen yüzeyler  

yivlidir.  Bu pencerelerin yan pervazları aşağı  indirilerek burada 

dikdörtgen yüzeyler oluşturulmuştur.    

Resim no:65-65A 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:66  

 

Ad: Turgut Reis Sok.,  No: 3 

 

Yer: Turgut Reis Sok.,  No: 3 

 

Pafta:   Ada:47      Parsel:4   

 

Tarihçe:-   

 

Tanım: 

 

Kısmi bir bodruma oturan ahşap yapı iki katlıdır.  

Zemin katın  sağında üçgen alınlık ile  taçlandırılmış kapı yanında iki  

dikdörtgen pencere yer alır .   

 

1.kat,  sağdan başlayarak, sola doğru genişleyen diyagonal bir çıkma 

yapar ve bu çıkma en solda bir konsol ile desteklenir.  Bu cephe ortada,  

bir kapı ile geçişi  sağlanan, iki konsol  ile taşınan balkon çıkması  

teşkil eder.  Balkonun iki yanında birer dikdörtgen pencere bulunur.  

Balkondan çıkan dikmeler ile üçgen alınlıklı çatı taşınmaktadır.  Katlar  

birbirinden ve çatıdan silmeler ile  ayrılır .  Yapı beşik çatı ile  

örtülüdür.   

 

Süsleme: 

Giriş kapısı ve 1.  kat pencereleri üçgen al ınlıklarla taçlandırılmıştır  ve 

bu üçgen alınlıkların içi dekupe edilerek bezenmiştir .  1.  kat  

pencerelerinin yan pervazları yukarda üçgen alınlığa,  aşağıda kat  

silmesine kadar uzatılmıştır .  1.  kat  pencerelerinin bitiş hizasında bir  

silme daha yer alır .  Pencerelerin altında,  bu silme ile kat silmesi  
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arasında, dikdörtgen yüzeyler oluşturulmuştur.  Bu kattaki açıklıkların  

yan ve üst pervazları,  iki yiv arasında kalan çapraz bir oyma ile  

bezenmiştir .    

 

1. kattaki  çıkmaları taşıyan üç adet,  dalgalı hatlara sahip konsol  önde 

piramit şeklinde bir sarkıt ile nihayetlenir.  Balkondan çıkan kare 

kesitli  dikmeler korint benzeri başlıklara sahiptir .  Bu dikmelerin köşe 

dolguları,  dekupaj  yöntemi ile  elde edilmiş dört yapraklı çiçek 

motifleri ile bezenmiştir .  1.  katı çatı  katından ayıran silme altı  

damlalık frizi ile donatılmıştır .  Çatının üçgen alınlığının içi,  ortada 

yuvarlak bir madalyon ve iki yanında stilize yapraklar ile bezenmiştir .   

Resim no:66- 66A 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça:- 
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No:67  

 

Ad: Ümit Sok.,  No:24 

 

Yer: Ümit Sok.,  No:24 

 

Pafta:14    Ada:66      Parsel:10 

 

Tarihçe: -  

 

Tanım:  

Ahşap ev, çatı katı ile beraber üç katl ıdır.   

 

Zemin katta dört açıklık bulunur,  soldan ikincisi kapı diğerleri  

penceredir.  1.  kat cephesi  ortada,  iki dar konsolla taşınan bir çıkma 

teşkil  eder,  çıkmanın ön yüzünde ve yan yüzlerinde birer pencere 

bulunur.  Çıkmanın iki yanında da birer pencere bulunmaktadır.  

Çıkmanın üzeri çatı katında balkon açıkl ığı  olarak düzenlenmişt ir  ve 

bir kapı ile girişi  sağlanır.  Katlar silmeler  ile birbirinden ayrılır .  Yapı,  

konsollarla taşınan geniş saçl ı beşik çatı i le örtülüdür.   

 

Süsleme: 

 

Yapının zemin ve 1.  kattaki en sağdaki ve soldaki pencereler,  köşeleri  

yuvarlatılmış küçük kesik alınlıklar ile  taçlandırılmıştır .  Çıkmanın,  ön 

penceresi  ise antefiks bezeri bir parça ile  taçlandırılmıştır .   Çıkmanın 

ön yüzeyinin altında iki feston arasında dört sarkıtın bulunduğu bir  

süsleme yer alır  ve bunun hemen üzerine dekupaj yöntemi ile  

bezenmiş akroter benzeri bir parça aşağı  eğik bir konumda 

yerleştirilmiştir .    
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Cephenin iki tarafı,  kat silmelerinden başlayarak aşağı  sarkan art-

nouveau üslubundaki süslemelere sahiptir ,  söz konusu süslemeler  

içinde bir daire olan kareden aşağı  sarkan, uçları birer kare ile  

nihayetlenen üç adet sarkıttan oluşmaktadır.  Cephedeki bütün 

pencerelerin yan pervazları bir miktar aşağı  indirilmişt ir .  Çatı saçağı ,  

ikişerli  gurupla aralıklı dizilmiş  festonlara sahiptir  ve ortada oval  

hatlara sahip,  dekupaj yöntemi ile  bezenmiş bir  parça ile  

taçlandırılmıştır .  

Resim no:67 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

CİNER, Semra, Son Osmanlı Dönemi İstanbul Ahşap Konutlarında  

Cephe Bezemeleri ,  İ .T.Ü. , Mimarlık Fakültesi Ana Bilim Dal ı 

yayınlanmamış doktora tezi,  İstanbul1982.  

 

HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ,  İstanbul 2002. 
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No:68  

 
Ad: Voridis Köşkü 

 

Yer:  Refah Şahitleri Cad.,  No: 82 

 

Pafta:22     Ada: 93     Parsel:7 

 

Tarihçe: 

 

“Köşk ilk sahibi Rus uyruklu Nikola Voridis’in ölümünden sonra üç 

oğlu ve kızına geçmiştir .  Daha sonra Ömer Langer’e satılan (Eylül  

1925) köşk, onun ölümünden sonra kızı Emetin Kırkıncıoğlu’na 

geçmiştir  (20 Kasım 1952).  İsmet İnönü’nün kardeş i  Hasan Rıza 

Temelli 14 yıl (1926-1940) bu köşkte kiracı olarak oturmuştur 88.” 

 

Tanım: 

 

Ahşap ev, iki katlıdır.  Ahşap karkaslı duvarların dış yüzeyleri kaplama 

tahtaları,  iç yüzeyleri bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.  

 

Zemin kata giriş  cephenin tam ortasındandır.  Buradaki  kapı  yanındaki  

iki pencere ile ele alınmıştır .  Bu kapı-pencere sistemi 1.  kattada aynı  

hizada tekrarlanmıştır  ve zemin kattan yükselen dört taşıyıcının 

desteklediği  balkon çıkmasına açılırlar.  Bu taşıyıcı unsurlardan ortada 

ki ikisi sütun, diğerleri ayaklardan oluşmaktadır.   

Cephenin iki yanında, zemin ve 1.kat  boyunca, birer çıkma yer alır .  

Söz konusu çıkmalar,  her katta birer dikdörtgen açıklığa sahiptir .  Bu 

açıklıkların zemin katta olanları pencere,  1.katta olanları ikişer konsol  

                                                
88 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 118. 
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ile taş ınan küçük balkonlara açılan kapı lardır.  Üçgen alınlıklı geniş  

saçaklı çatı ile örtülüdürler.  

 

Yan cephede, ortada,  zemin ve 1.  kat boyunca üç yüzeyli bir çıkma 

oluşturulmuştur ve sadece 1.  katta,  ön yüzünde bir dikdörtgen pencere 

yer alır .      

  

Resim no:68 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No: 69  

 

Ad: Yağcı Ali Rıza Bey Evi 

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 49 

 

Pafta:15    Ada:73      Parsel:8 

 

Tarihçe:  

 

 Yapı,  1991’de yıkılarak yeniden inşa edilmiştir 89.   

 

Tanım: 

 

Kâgir bir bodrum üzerine oturan ahşap yapı üç katlıdır.   

Cephenin solundan çıkan basamaklar ile ulaşılan teras kısmından,  

kapıya ulaşılır .  

 

Kapı,  zemin katta cephenin tam ortasındadır ve iki yanında ikişer  

dikdörtgen pencere yer alır .  1.  kat da zemin kattakilerle  aynı  hizada 

kapı ve pencere düzenine sahiptir  ancak buradaki kapı iki yanındaki  

pencere ile bir balkon çıkmasına açılmaktadır.    

 

2. kat,  alttaki katın balkonunun genişliğinde bir balkon çıkmasına 

sahiptir .  Altı dikdörtgen açıklığa sahip olan bu katın,  ortadaki dört  

tanesi balkona açılır .  

                                                
89 Anonim, T.C.  Ta rihi ,  M imari Eserlerin Tesp it i  ve Ko run ma sı Proj es i ,  Haz.  

T.C İs tanbul  V a li l iğ i   İ l  Kü l tür  Müdür lüğü , 2003 .  
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Beş ik çatı ile örtülü yapı,  konsollar ile taşınan geniş bir  saçağa 

sahiptir .  

Resim no:69 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

Anonim, Tarihi,  Mimari Eserlerin Tespiti ve Korunması  Projesi,  

Haz. T.C.  İstanbul Valiliği ,   İ l  Kültür Müdürlüğü, 2003.  
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No:70  

 

Ad: Yanopulos Evi  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 57   

 

Pafta: 19   Ada: 87     Parsel: 14 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, ilk sahibi Yanopulos adına kayı tlı  iken (30 Mayıs 1933) ,  Yunan 

uyruklu Yorgi Mari Lianopulod’a (7 Temmuz 1936) geçmiştir .  Yapı  

bakımsızlıktan harap olmuştur 90.” Yapı günümüzde yerinde değildir.   

 

Tanım: 

 

Ahşap yapı iki katlıdır.  Cephenin ortasında, yapının önün de bulunan 

küçük terastan yükselen dört adet toskan başlıklı sütun ile 1.  kat  

çıkması taşınır.  

Zemin kat,  dokuz dikdörtgen açıklığa sahiptir .  Bunlardan ortada olanı  

kapı alarak ana kapı olarak düzenlenmiştir .  1.  kat çıkması önde üç 

yanlarda birer pencereye sahiptir .  Bu çıkmanın iki yanında metal  

konsollar ile taşınan balkon çıkmaları  yer alır  ve balkonlar iki  

dikdörtgen açıklığa sahiptir .  Yapı saçaklı bir çatı ile örtülüdür.   

Çizim No:23 – 23A – 23B 

Plan no:2 – 2A 

                                                
90 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 118. 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

ÖZCAN, Erkan – AKARSU, İ lkay - TINGIROĞLU, İ lknur – ÜNSEL,  

Gamze ,  Heybeliada Ahmet Gül – Rıdvan Kesre Evi ,  Restitüsyon 

Projesi,  Aralık 1997. 

 

Anonim, Tarihi,  Mimari Eserlerin Tespiti ve Korunması  Projesi ,  

Haz. T.C.  İstanbul Valiliği  İ l  Kültür Müdürlüğü, 2003. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:71  

Ad:  Yordonaki Evi 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 11 

Pafta:10 Ada:51      Parsel:6 

Tarihçe: -  

Tanım: 

Önde yükselt ilmiş bir  zemin üzerine oturan ahşap ev, üç katlıdır .  

Ahşap karkaslı  duvarların dış yüzeyleri kaplama tahtaları,  iç  yüzeyler i  

bağdadi sıva ile oluşturulmuştur.     

Yapıya giriş,  iki yandan helezoni basamaklarla ulaşı lan teras 

kısmından sağlanır.  Zemin ve 1.  kat cephesi,  dörder dikdörtgen 

açıklığa sahiptir .  Zemin kattakilerin soldan ikincisi yapının ana girişin  

sağlayan kapı olarak düzenlenmiştir .  1.  ve 2.  katların  orta kesimi,  üç 

adet ahşap dikmeye oturan bir çıkma teşki l eder.  1.  katta çıkmanın yan 

yüzeylerinde birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır.  2.  kat çıkması  

balkon şekl inde değerlendirilmiş,  buraya yuvarlak kemerli bir kapı  

açılmıştır .  Balkonu örten üçgen alınlıkl ı çatı,  üç adet kare kesitli  

ahşap dikmeye oturur.  Balkon çıkmasının iki yanında aşağıdakilerin  

hizasında birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır.      

Zeminde, teras kısmından yükselen dikmeler,  volütlü kıvrımlar altında 

çiçek motifleriyle oluşturulmuş başlıklara sahiptir .  Zemin ve 1.  kat  

kapı ve pencereleri üzerinde küçük konsolların taşıdığı  pencere 

saçakları bulunmaktadır.  Bu saçakların al tlarına küçük yivler açılmak 

suretiyle hareketli bir görünüm sağlanmıştır .  Bu pencerelerin  yan 

pervazları aşağı  uzatılarak dikdörtgen yüzeyler  oluşturulmuştur ancak 
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içleri bezeli değildir.  1.  kat ve 2.  kat konsolların taşıdığı  dar bir saçak 

ile birbirinden ayrılır .  

Yukarıda,  bir önceki paragrafta,  adı geçenlerin haricinde, görülen 

süsleme öğesi,  zemin katın  iki yanında bulunan plasterlerdir.  Harap 

durumda olan yapıda 1.  katta da muhteli f  izler dolayısıyla burada da 

bulunabileceği  tarafımdan düşünülmektedir.   

Terastan çıkan dikmelerin başlıkları,  tasarım olarak farklı bir  

uygulamayı gösterdiğinden, önem taşımaktadır.  Ancak bu yapı 2004 

son baharında yıktırılmıştır .  

Resim no:70 – 70A – 70B 

Çizim no:24                                  

Vaziyet planı:  
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Kaynakça:  

MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988. 
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3.2.  KÂGİR KONUTLAR 

 

No:72  

 

Ad: Hacı Istefani Köşkü  

 

Yer: Şehit Ümit Ertaç Sok.(Çiğit  sok.),  No: 6 

 

Pafta:14    Ada:65      Parsel:15 

 

Tarihçe: 

 

“Köşk, ilk sahibi Hacı I stefani Kalfa’nın ölümünden sonra eşi  

Maria’ya (26 Ağustos 1933),  onun ölümünden sonra torunları Fani  

Vasiliadis,  Kleopatra Mihailidis (30 Nisan 1942) ile Kleopatra 

Panaiotidis,  Haralambos Mihailidis ve Kornilyos Mihail idis’e (2  

Aralık 1960),  onlardan da veraset yoluyla Yunan uyruklu Popi ve 

Natalia Mihailidis’e (30 Kasım 1961) geçmiştir .  2 Kasım 1984’de 

köşkün mülkiyeti alım yoluyla bugünkü sahibi Natalia Mihailidis’e 

geçmiştir 91.”  

 

Tanım: 

 

Bir bodrum üzerine oturan kâgir köşk üç katlıdır.  

Ön cephede zemin kata giriş,  soldan merdivenler ile ulaşılan 

camekânlı terastandır.  Cephenin tam ortasında çıkma yapan bu 

bölümden yükselen sütunlarla 1.  ve 2.  katlarda da balkon çıkmaları  

meydana getirilmişt ir .  Bu çıkmanın iki yanında her katta birer adet  

pencere yer almaktadır,  zemin kattakiler yuvarlak kemerli,  1.  

                                                
91 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 99. 
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kattakiler oldukça yüksek dikdörtgen, çatı katındakiler küçük 

dikdörtgen pencerelerdir.  

 

Yan cephede, zemin katın ortasında yuvarlak kemerli üçlü pencere 

sisteminin iki yanında yine yuvarlak kemerli birer pencere yer alır .   

1.  katın ortasında, iki yanında birer sütun olan bir niş yer alır  ve 

sütunlar birbirine yuvarlak bir kemer ile  bağlanır.  Niş  iki yanındaki  

dikdörtgen pencereler ile ele alınmış ve aynı silme sistemi içinde 

oluşturulmuştur.  Bu üçlü grubun iki yanında da birer dikdörtgen 

pencere yer alır .  

2.  katta dört adet dikdörtgen pencere,  aşağıdaki pencerelerin hizasında 

yer alır .  Her kat,  tüm cepheleri kat eden geniş  silmeler ile birbirinden 

ayrılır .  Yapı dört yöne eğimli çatı ile örtülüdür.           

 

Süsleme: 

1. katın yan cephesindeki pencerelerin yuvarlak kemerli toskan  sütun 

başlıklarına oturur.  2.  kattın yan cephesinde, ortada yer alan nişin iki  

yanındaki sütunlar,  volüt başl ıklara sahipt ir .   

Resim no:71-71A 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:73  

 

Ad: Hiraklioğlu Evi 

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No:62 

 

Pafta:20    Ada:116    Parsel:10 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, ilk sahibi Kosti Hiraki Oğlu Petro adına kayıt lı  iken (25 Mar t  

1937),  satış yoluyla sırasıyla Hüsamettin  Ülsel,  Sıdıka Riyate Ülsel’e 

(28 Ocak 1948),  Abdullah Şehabettin  Ülsel’e (15 Temmuz 1953),  

Selma Ülsel ile Fatma Elçin Tavil’e (1 Temmuz 1974) geçmiştir 92.” 

 

Tanım: 

 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan kâgir yapı,  iki  katlıdır.  Dört  

basamakla ulaşılan teras kısmından zemin kata girişi  sağlayan kapıya 

ulaşılır .  

 

Zemin kata kapı,  cephenin sol tarafında bulunan ki tleden içeri alınmış,  

basık yuvarlak kemerli  bir bölümdedir.  Cephenin sağ  taradında ise 

geniş dikdörtgen pencere vardır.   

 

1.  kat cephesi iki adet geniş dikdörtgen açıklıklara sahiptir ,  bunlardan 

sağ  taraftaki önündeki  konsollarla taşınan dar  balkona açılan kapı,  

diğeri pencere olarak düzenlenmiştir .   

Cephe dikey eksende, sağ  tarafa kademeli bir şekilde geçer.  

                                                
92Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları II, İstanbul 1992, s. 86.  
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Süsleme: 

Zemin kattın solundaki giriş kemerinin oturduğu yerler,  içlerinde 

bitkisel motifler barındıran kabarık alçı süslemelerdir ve aşağıya 

doğru sarkan bir bi tki mot ifi ile  sonlanırlar.  Bu hizada zemin kat  

cephesi,  pencerenin iki yanında devam eden yumurta frizine bezeyen 

bir kuşakla kat edilir .     

Zemin ile 1.  katı halat görünümü veren bir silme ayırır .  1.  katın sol  

tarafındaki  pencere altında girint i yapan dikdörtgen bir bölüm içinde 

girlant bezemesi vardır.  Pencerelerin köşelerinde tavan saçağına kadar  

uzanan stilize bezeme unsurları  yer al ır ,  bunların arasında kalan 

yerlerde belli bir seviyeye kadar,  iki ucu yuvarlatılmış dikey hat ların  

ardı ardına sıralanmasından oluşan bir bezeme yer alır .  

Çatı saçağı  altında yine halat görünümünde bir silme yer alır .  Saçağın  

üst kısmı sağda silmeli yuvarlak kemerli  bir alınlık meydana getirir ,  

içi kabarık bir madalyon ile dolgulanmıştı r .   

Resim no:72 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:74  

Ad:  Hulusi Bey Köşkü (Hacopulo köşkü) 

Yer:  Lozan Zaferi cad.,  No:7 

Pafta:4    Ada:8      Parsel:10 

Tarihçe:  

“Köşk, ilk sahibi ünlü iş adamı Kiryoka Hacopulo’dan torunu Dr.  

Asimaki’ye,  ondan da satış yoluyla Selamizâde Ahmet  Hulusi Bey’in 

eşi  Rukiye Seniha Tanman’a (Mart 1922),  onun ölümünden sonra 

oğulları Ömer İmadettin Tanman, Hüseyin Tarık Tanman, Mehmet  

Selâmi Tanman’a (22 Eylül 1955),  ondan satış yoluyla Hasan Fahrettin  

Tanman’a (22 Ocak1960),  ondan da hibe yoluyla Saffet Şerife  

Tanman’a (28 Ekim 1960) geçmiştir 93.”  

Tanım:  

Büyük bir bahçe içinde yer alan kâgir yapı kısmi bir bodrum üzerine 

çatı katı ile birlikte üç kattan meydana gel ir .  

Bahçeye giriş,  cadde üzerinde bulunan metal kapıdan sağlanmaktadır.  

Bu bahçe kapısının üst kısmında Selamizade A. Hulusi Bey’in baş  

harflerini (sin ve h ) içeren bir madalyon bulunmaktadır.  Yığma 

tekniği  ile inşa edilmiş olan köşkün, taş örgülü duvarları,  birbirine 

kenetlenen yatay ve düşey demir  gergilerle,  ahşap döşemeleri de demir  

putrellerle takviye edi lmiştir .  

 

                                                
93 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbul  1992 , s .  83 .  
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Cadde üzerindeki doğu cephesinin ekseninde yer alan ve cepheden 

geriye çekilmiş olan ana girişin  önünde, teras bulunmakta,  bahçe 

girişini izleyen merdivenin ulaş tığı  bu terasın üzerindeki  çıkma,  

mermerden yontulmuş yivli sütunlara oturmaktadır.  Kare tabanl ı  

kaidelere oturan söz konusu sütunlar iyon başlıklara sahiptir .  Eyvanın 

köşelerine de bu sütunlarla aynı özellikleri sergileyen birer  pilaster  

yerleştirilmiştir .  Camlı esas kapı ile bunun yanlarındaki camekân 

birimleri üçgen bir alınlıkla taçlandırılmış,  ana girişin açıldığı  zemin 

kat sofasının diğer ucuna da,  giriştekinin eşi  olan camekânlı  bir kapı  

konmuştur94.  

 

Zemin kat sofasının sağında (kuzeyinde) birbiriyle bağlantılı  iki salon 

yer alır .  Büyük boyutlu olan salon, misafirlerin ağırlanmasına tahsi s 

edilmiş,  küçük boyutlu olan ise tavan bezemesinden ötürü “Arabesk 

Oda” olarak adlandırılmıştır .  

 

Zemin kat  sofasının solunda da (güneyinde),  ev sahiplerinin her  gün 

kullandıkları küçük salon ile yemek salonu bulunur.  Yemek salonunun 

arkasında, yerli dolaplarla donatılmış bir  servis odası ile mutfak 

sıralanır.  Sırtını bahçenin ikinci ist inat duvarına dayayan ve bahçeye 

açılan iki kapıyla donatılmış bulunan mutfak, bir sarnıcın üzerine 

oturtulmuş,  üstü de arka bahçeye açılan bir teras olarak 

değerlendirilmiştir .  Üst  kat  sofasının çevresinde yatak odaları,  çat ı  

katı sofasının çevresinde de müstahdem odaları sıralanır 95.  

                                                  

                                                
94 M.Bah a TAN MAN , “Hu lus i  Bey  Köşkü ” , Dün den Bug ün e İ stan bu l  

Ans ik lop ed is i ,  c .  4 ,  İ stanbu l 1994 , s .  95-96  

 
95 TAN MAN ,  age , s .  95 . 
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Köşkün tasarımında geleneksel orta sofalı şema uygulanmış;  zemin 

katta,  üst katta ve çatı katında bulunan odalar dikdörtgen planlı  

sofaların etrafında sıralanmıştır .   

 

Süsleme: 

 

Köşkün cephe tasarımında ve mimari ayrıntılarında,  antik Yunan 

kökenli,  ampir ve neo-rönesans üsluplarına bağlanan özellikler  

gözlenir.  

 

Köşkün cephelerinde sıralanan dikdörtgen açıklıklı ve ahşap panjurlu  

pencerelerden üst kata ait  olanlar üçgen alınlıklarla  taçlandırılmış,  

yapının köşelerine yivli ve korint başlıkl ı pilastelar konmuş,  aynı tür  

pilasteların kuşattığı  çıkmanın geniş  penceresinin üzerine,  dal  

kıvrımlarından oluşan dikdörtgen bir bezeme panosu yerleştirilmiş tir .   

Çıkmanın üzerinde, çatı katının sofasına açılan küçük bir teras 

bulunmakta,  çatıyı gizleyen kalkan duvarlarının devamı niteliğinde  

bir korkuluğun sınırladığı  bu terasın gerisindeki cephe üçgen bir  

alınlıkla son bulmaktadır.  

Neo-rönesans üslubuna uygun bir biçimde bezenmiş,  kartonpiyer  

silmelerle taksim edilen zemin kat mekânlarının tavan yüzeylerinde,  

yuvarlak madalyonlar içinde manzara resimleri,  çiçek demetleri ,  

yemek salonunda da natürmortlar göze çarpar.  Arabesk Oda’nın tavanı  

ise Magrip-Endülüs üslubunda kartonpiyerlerle kaplanmıştır .  Üst kat  

sofasının tavanında, bağdadi sıva üzerine kalem işi  tekniği  ile  

meydana getirilmiş bezemeler,  köşelerde de yuvarlak çerçeveli  

manzara resimleri vardır96.  

Resim no:73 – 73A – 73B – 73C – 73D – 74E – 74F – 74G  

                                                
96 TAN MAN ,  age , s .  96 . 
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Çizim no:25 

 

Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü. Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TANMAN, M.Baha,   “Hulusi Bey Köşkü” ,  Dünden Bugüne  

İstanbul Ansiklopedisi ,  c.  4,  İstanbul 1994, s.  95-96.  

 
TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:75  

 

Ad: İ lyasko Köşkü (I) 

 

Yer: Zeybek Sok. No: 6 

 

Pafta:13     Ada:64       Parsel:3-4 

 

Tarihçe:  

 

“Köşk, ilk sahibi Yunan uyruklu Konstantin İ liasko adına kayıtlı  iken 

(Nisan 1935),  onun ölümünden sonra oğlu  Yani İ liasko’ya (25 Haziran 

1936),  onun da ölümünden sonra onun oğulları Yunan uyruklu Yani  

Konstantin İ liasko, Amerikan uyruklu Teodoras İ liasko ve kızı Yunan 

uyruklu Aspasia Mihalopulos’a (6 Ağustos 1949),  onlardan da satış  

yoluyla önce Eleni Bleçi’ye (26 Mayıs1951),  sonra da Hristopulos ve 

Eleni Vasiliadis’e (31 Ocak 1964) geçmiştir .  XIX. yüzyıl yapısı olan 

köşk 1964 den sonra dairelere bölünmüştür97.” 

 

Tanım: 

 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan kagir köşk iki katlıdır.   

Bahçe kapısından birkaç basamakla çıkı lan bahçeden, zemine giriş i  

sağlayan kapıya ulaşılır .   

 

Ön cephe her katta dörder dikdörtgen açıklığa sahiptir ,  zemin katta  

sola kaydırılmış olanı kapı,  diğerleri pencere olarak düzenlenmiştir .  

 

                                                
97 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbul  1992 , s .  86 .  
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Arka cephe yani yapının denize bakan cephesi ana cephe olarak ele 

alınmıştır .  Burada bodrum net algılanmaktadır.  Cephenin sol ve sağ  

yanında,  dikey eksen boyunca iki  yüzeyi  ile yapıya bağlanan altıgen 

planlı kuleler yer alır .  Bu kuleler her  katta,  dört yüzeyinde birer  

dikdörtgen pencereye sahiptir .  Kulelerin  arasında kalan yüzeyde her  

katta iki adet ikişerli pencere grubu yer al ır .  

 

Süsleme: 

Zemin kat ve 1.  kattaki bütün pencereler,  enleri genişliğinde ve kat  

yüksekliğinde kırmızı tuğlalar ile çevrelenmiştir .  Kuleler arasında 

kalan yüzeydeki pencerelerin yan pervazları,  kare ve dikdörtgen 

tuğlaların alternatif  olarak dizilmesiyle oluşan bir süslemeye sahiptir .  

Aynı süsleme, giriş cephesinin köşelerinde de uygulanmıştır .    

Resim no: 74 – 74A – 74B 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

BAŞAR, Zeynep, Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim Süreci ve  

Korunacak Mimarlık Değerleri Çözümlemesi ,  Y.Ü.  Fen Bilimleri  

Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul 1987.  

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:76  

Ad:  İnönü Evi (Mavromatis Köşkü) 

Yer:  Refah Şehitleri Cad. ,  No:59 

Pafta:19    Ada:87      Parsel:13 

Tarihçe: 

“Köşkün yerinde daha önce Kostaki  Antopulos Paşa’nın ahşap köşkü 

bulunuyordu. 1894 yılı depremi sırasında yıkılan bu köşkün yerine 

tütün tüccarı Mavromatis tarafından 1920 yılında bugünkü kargir yapı  

inşa edildi.  İstavri oğlu Konstantin Mavromatis ile Todori kızı Olga 

adına kayıtlı  olduğu (15 Kasım 1928) bil inen ve Mavromatis’in daha 

sonra ülkeyi  terk edip Yunanistan’a yerleşmeye karar vermesi  üzerine 

Başvekil  İsmet İnönü’ye geçen (5 Eylül 1934)  ev 1989-1990 

tarihlerinde onarım görmüştür98.” 

Tanım: 

Bir alt yapı üzerinde yükselen kâgir ev,  çatı katı ile beraber dör t  

kattan oluşmaktadır.  Yapıya giriş cephenin sağından, merdivenler ile  

çıkılan teras kısmından sağlanır.  

 Cephenin sol tarafı,  aşağıdan itibaren oldukça öne alınmıştır .  Bu 

kısmın her katında birer dikdörtgen pencere yer alır .  Çatı katında 

kinin önüne küçük bir balkon yerleştirilerek,  kapı olarak 

düzenlenmiş tir .  Kırık bir,   saçaklı çatıya sahiptir .   Balkon da bu 

eğimli çatı saçaklarının arasında kalmaktadır.İçerde kalan cephe 

                                                
98 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbul  1992 , s .  102-103. 
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1.katta bir balkon çıkmasına sahiptir .  2.  katında da,  dikdörtgen bir  

pencere açıklığına sahiptir .  

Cephenin kat aralarında,  kartuş  içinde,  bitkisel,  kabartma bezemeler  

ile dolgulanmış süsleme öğeleri yer alır .  1 .  kattakiler pencere üzerinde 

daha geniş tutulmuştur  ve köşelerden aşağı  sarkıtılmıştır .  Çatı  

eğimleri arasında kalan bölüm, çapraz hatlarla oluşup tuvarlak bir  

kemerle sınırlanmış saçak alt ı  dolgusuna sahiptir .   

Kâgir köşkün, yerinde eskiden Kostaki Antopulos Paşanın ahşap köşkü 

bulunuyordu. 1894 yılı depremi sırasında yıkılan bu köşkün yerine 

tütün tüccarı Mavromatis tarafından 1920 yılında bugünkü modern 

kâgir bina yapıldı.  Sahiplerinin ülkeyi terk edip,  Yunanistan’a 

gitmeleri üzerine,  ev başvekil İsmet İnönü’ye geçer.  

Resim no:75-75 

Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:77  

 

Ad: Kalyopi Evi  

 

Yer: Refah Şehitleri Cad.,  No: 47 

 

Pafta:15     Ada:73      Parsel:14 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, Mihal kızı Kalyopi adına kayıtl ı  iken (Mart 1933),  satış yoluyla 

Rıza Oğlu İsmail Kalkavan’a (4 Mayıs 1936) geçtikten sonra ifraz 

görerek 261 m2’lik bir alan olarak veraset yoluyla İsmail Bey’in 

çocukları Mete Kalkavan, Ömer Kalkavan, Nebian Sunguroğlu ve Uğur  

İ lker’e(5 Aralık 1986) geçmiştir 99.”  

 

Tanım: 

 

Kısmi bir bodrum üzerine oturan kâgir  ev,  üç katlıdır.  Cephenin 

sağından merdivenler ile çıkı lan terastan zemin kata girişi  sağlayan 

kapıya ulaşılır .  Zemin kat cephesinin solunda bulunan kapının sağında 

geniş dikdörtgen pencere mevcuttur.  

 

1.  kat,  solda basık yuvarlak kemerli bir kapıya sahip küçük bir balkon 

çıkmasına sahiptir .  Bu kat  sağ  tarafta  konsollarla taşınan bir çıkma 

teşkil eder.  Çıkma ön cephede yuvarlak kemerli geniş bir  pencereye 

sahiptir .   

 

                                                
99 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbul  1992 , s .  91 .  
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2.  kat,  solda 1.  kattaki gibi bir balkon çıkmasına sahiptir ,  dikdörtgen 

bir kapı ile buraya çıkış sağlanır.  1.  kattın sağındaki çıkma üzeri 2.  

katta balkon olarak düzenlenmişt ir  ve geniş bir  açıklığa sahiptir .  

 

Süsleme:  

 

Ana kapının yan pervazları yivli pilaster ler ile sınırlanmıştır .  1.  kat 

cephesinin solunda damlalık firizli baş lığa sahip pilaster yer alır  

ayrıca bu kattaki çıkmanın iki yan köşesi yivli pilasterler ile  

belirtilmiştir .  2.  katta cephenin sol ve sağı  yivli başlıklara sahip düz 

pilasterler ile belirir .   

 

Zemin kat,  1.  kattan geniş bir  silme ile  ayrılır .  1.  kat ile çatı kat ı  

arasındaki silmenin altı  ve çat ı saçağ ının altı  damlalık frizi ile  

donatılmıştır .  

 

Yukarıdaki paragraflarda geçen süslemeler dışındaki diğer süsleme 

unsurları şöyledir; balkon korkuluklarının,  sol ve sağ  köşeleri bodur  

kare sütun görünümünde ele alınmıştır .  Ana kapının kanatlarının 

üzerinde üçgen alınlıklar yer  alır  ve bunların içleri kadeh şeklinde bir  

bezeme ile dolgulanmışt ır  ve üzerinde de damlalık frizi yer alır .    

 

Yapının bütününe ampir üsluptaki bu süslemeler hâkimdir ancak 1.  

kattaki çıkmayı taş ıyan konsolların al tında yer alan ist iridye motifleri  

ile barok üsluptan birkaç detay kullanılmıştır .      

 

 Resim no:76 
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Vaziyet planı: 
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Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:78  

Ad: Nikolopulos Evi 

Yer: Lozan Zaferi Cad.,  No: 23 

Pafta:7    Ada:34      Parsel:20 

Tarihçe: 

“1870 yılında inşa edilmiş o lan ev,  ilk  sahibi Dimitri Nikolopulos 

adına kayı tlı  iken (31 Ağustos 1928),  satış yoluyla Kriton 

Melahrinos’a (16 Şubat 1942),  onun ölümünden sonra da varisleri  

Talia Gika,  Anna Moskos ve Alis Jülüyet Ertaşçı’ya (29 Eylül 1973)  

geçmiştir 100.” 

Tanım: 

Bir bodrum üzerine oturan kâgir yapı,  3 katlıdır.  Girişe,  günümüzde,  

yandan çıkan merdivenler ile ulaşılan teras kısmından ulaşılır .  Ancak 

Akilas Millas’ çiziminden (s.212) anlaşılacağı  gibi,  önceden tam 

ortadan çıkan merdivenler ile teras kısmına ulaşıldığı  görülmektedir.  

Zemin katı,  solda kapı  ve yanında ikişer  dikdörtgen pencere ile dışa 

açılır .  Her kat ta açıklıklar bu hizayla bel irlenmiştir .  1.ve 2.  katın tam 

ortasında, konsollar ile taş ınan dalgalı çizgilere sahip olan balkon 

çıkmaları  yer almaktadır.  Yapı  üçlü furuşlar ile taşınan dar  bir saçak 

ile sonlanır.  

Cephede bulunan dalgalı  balkon çıkmaları altı  bitkisel bi r  

kompozisyona sahip kabarık bir altlık  ile bezenmiştir .  Balkonları  

                                                
100 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbul  1992 , s .  107 . 
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taşıyan konsolların yüzeyleri daire biçiminde süsleme parçalarına 

sahiptir .  Bunların korkulukları da Ampir dönemde kullanılan biçimde 

ele alınmış tır .  1.  ve 2.  kat  pencereleri yan söveleri sütun biçimi veren 

pilasterler ile belirtilmiştir .   

Yapının,  cephesi  özgün hali ile bırakılmış,  ancak arkası dönemindeki  

sahibi Erendis Hanım tarafından yıktırılarak yeniden inşa ettirilmiştir .  

Resim no:77-77A 

Çizim no:26 

Vaziyet planı: 

 
 

 
 
Kaynakça: 
 
MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul  Adaları  I-II,  İstanbul 1992 
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3.3.  YARI KÂGİR YARI AHŞAP KONUTLAR 

No:79  

Ad:  Berberoğu Evi 

Yer:  Ayyıldız Cad. ,  No:93 

Pafta:-    Ada:63       Parsel:1 

Tarihçe: 

“Bir Türk Beyzadesinin konutu olarak 1850 yılında inşa edilmiş  olan 

ev,  Lemi Berberoğlu adına kayıtlı  iken (Eylül 1932),  satış yoluyla 

Mehmet Burhanettin Arhan’a (20 Nisan1936) geçmiştir .  İ lk sahibi  

tarafından otelci Lemi Berber oğluna satılmış,  o da burayı otele  

dönüştürmüştür.  1884 yılında “Hotel  Royal” adını taşıyan otel binası ,  

mübadele’den sonra Ada’nın ilk Türk okulu olmuştur(1923) 101.”       

Tanım: 

Ayyıldız Caddesi,  93 numarada bulunan kâgir-ahşap yapı,  yüksek bir  

alt yapı üzerinde iki kattan oluşmaktadır.  

Ön cephenin yüksek alt yapısı (set),  yapıya çıkışı  sağlayan sağlı  sollu  

merdivenler ile donatılmışt ır .  Bunlar iki ayrı yönden yapının terasına 

ulaşımı sağlar.  Teras kısmından sonra yapının giriş kapısına ulaşılır .  

Kâgir olan zemin kattaki kapı ve yanındaki iki pencere yuvarlak 

kemerleri olan açıklıklardır.  Bunların iki yanında da dikdörtgen 

pencereler bulunmaktadır.  Ahşap olan 1.  kat,  alt kattaki açıklıklara 

paralel olarak konumlanmış  dikdörtgen pencereler ile dışa açılır .  

                                                
101 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbul  1992 , s .  79 .  
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Burada giriş kapısı ve iki yanındaki pencereler eninde, konsollar ile  

taşınan bir balkon çıkması bulunmaktadır.  Korkulukları günümüze 

ulaşmamıştır .   

Yapının arkaya uzanan yan cephesi  iki katta  da dörder pencere 

açıklıklarına sahiptir .  Bina arkaya doğru,  ana kitleye bitişik başka bir  

birim ile devam etmektedir.   Bu bölüm yine iki katl ı  olarak 

tasarlanmış,  ama ana kitleden bir  kat daha yüksekte durmaktadır ve ön 

cephe eninden yaklaş ık üçte bir oranında dardır.  Bu durumun nedeni  

yapının denizden yukarı doğru çıkan dik bir yamaç üzerine 

konumlanmış olmasıdır.  Düz bir zemin meydana getirebilmek için ön 

cephede yüksek bir  set oluşturulmuştur.  Bu uygulama yapının arkaya 

doğru uzanan ve daha dar olan devamında da uygulanmış dolayısıyla 

ana ki tleden daha yüksekte kalmıştır .  Bu birimin giriş kat ına ana 

kitlenin ikinci katından ulaşılır .  

Balkon çıkmasını taşıyan konsollar ve dar saçağı  taş ıyan konsollar  

dışında göze çarpan bir bezemeye sahip olmayan yapı oldukça sadedir .  

Ancak cephede ki sağlı  sollu merdivenler cepheye hareketlil ik  

kazandıran unsurlardır.     

Resim no:78 – 48 

Çizim no:19 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

GÜLEN, Nejat,  “Heybeliada” ,  Dünden Bugüne İstanbul  

Ansiklopedisi ,  c.1 ,  İstanbul 1993, s.66-73. 

PORİDİS, Apostolos,  “Heybeliada(Halki)”,  Mimar ,  İstanbul 2001,  

sayı 2,  s.120-123. 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:80  

 

Ad: Efremoğlu Evi 

 

Yer: Hacı Sami Bey Sok.,  No: 8 

 

Pafta:19     Ada:87       Parsel:17 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, Bodosoğlu Mihal Efremoğlu adına kayıtlı  iken (7 Ocak 1936),  

satış yoluyla sırasıyla Anna Efremoğlu’na (23 Ağustos1943),  Mehmet  

Kemal Canbakan’a (3 Ocak 1951),  onlardan varisleri Münevver Leman 

Arçağ ,  Mustafa Nuri Canbakan, İbrahim Süreyya Karabaş’a (23 Ocak 

1962),  Aliye Belma Aksoy’a (25 Ekim 1973) geçmişt ir102.” 

 

Tanım: 

 

Kısmi bir bodruma oturan kâgir-ahşap yapı iki katlıdır.  Zemin katı  

kâgir,  1.  katı ahşaptır  

 

Zemin katta bulunan kapıya bahçeden yükselen merdivenler ile  

ulaşılır .  Yuvarlak kemerli kapı  ve iki  yanındaki dar dikdörtgen 

pencereler enince kitleden içeri alınmıştır .  Bu bölümün iç yan 

yüzeylerinde de birer dikdörtgen pencere yer alır .  Dışta kalan 

yüzeylerde birer dikdörtgen pencereye sahiptir .  

 

                                                
102 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı ,  II ,  İs tanbu l  1992,  s .  80 .  
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1.  kat,  ön ve yan cephelerde konsollarla  taşınan bir çıkma meydana 

getirir .  Ana cephedeki çıkmanın,  ön cephesinde iki,  yan yüzlerinde 

birer,  dikdörtgen pencere yer alır .  Çıkmanın iki yanı balkon olarak 

düzenlenmiş tir  ve buralara birer  kapı  ve pencere açılır .  1.  kattaki  

çıkma yan cephelerde ikişer dikdörtgen pencereye sahiptir .  Yan 

cephelerin diğer yüzeylerinde birer dikdör tgen pencere yer alır .  

 

Süsleme: 

 

Zemin kat pencerelerinin tam ortasından geçen sade bir kuşak tüm 

cepheyi kat eder.  Ana cephede kitleden içerde duran girişin tavanı,  

üçer ahşap çıtanın birbirini  çapraz kesmesinden oluşan bir süslemeye 

sahiptir  ve 1.  katın çıkma altı  süslemesini  meydana getirir .  

1.  kat çımalarını taşıyan konsollar dalgalı hatlara sahiptir  ve önde 

dairesel sarkıtlar ile neticelenirler.  Balkon korkulukları,  uçları  

yuvarlatılmış metal çubukların,  çapraz hatlar ile birbirini keserek 

oluşan baklava dilimi  şeklinin ardı  ardına dizilmesinden meydana 

gelmiştir .    

1.  kat pencerelerinin altları,  yan yana iki girlandın sıralanmasını  

andıran ahşap bir süslemeye sahiptir .  Çatı saçağı ,  her cephede küçük 

dişlerden oluşan feston ile çevrelenmiştir .  

Resim no:79 

Çizim no:27 
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Vaziyet planı: 

 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No: 81 

Ad: Heybeli Mektebi Sok. ,  No: 25 

Yer: Heybeli Mektebi Sok. No:25 

Pafta:  Ada:  65   Parsel:14   

Tarihçe:- 

Tanım: 

İki katlı  kâgir-ahşap yapının,  zemin katı ve arkadaki yapıya bağlı  

mutfak bölümü kâgir,  1.  katı ahşaptır .  

 

Bu yapının kapısı doğrudan sokağa açılmaz. Sokak üzerindeki  kapı  

bahçeye açılmaktadır.  Bahçe içinden yapının doğu cephesindeki  

girişine ulaşılır .   Binadaki bütün pencereler dikdörtgendir.     

 

Akilas Milas’ın çiziminden yola çıkarsak (çizim no: 28),  yapının ana 

cephesinin tam ortası,  zemin ve 1.  katta üç pencere genişliğinde öne 

alınmıştır .  Bu bölümün yan yüzlerinde her katta  birer dikdörtgen 

pencere yer alır .  Buranın iki yanında da,  her katta üçer dikdörtgen 

pencere bulunmaktadır.  1.  katın sokağa bakan cephesinde beş adet  

dikdörtgen pencere açılmıştır .  Ancak söz konusu çizimde yapının ana 

giriş kapısı belirtilmemiştir .  

 

Yapının günümüzdeki  görüntüsü, yukarıdaki paragrafta anlatı landan 

bir miktar farklıdır.  Söz konusu fark,  sadece zemin kattadır.  

Günümüzde; cephenin ortası sadece 1.  katta çıkma meydana 

getirmektedir.  Zemin katın ortasında bulunan kapının iki yanında birer  

dikdörtgen pencere yer al ır .  Bu cephenin sokağa yakın olan kısmında 
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tali bir kapı bulunmaktadır.  Sokağa bakan cephede bir pencere açıklığı  

mevcuttur.   

Giriş bölümünden yükselen dikmeler 1.  katın çıkmasını taşımaktadır.  

Bu kat Millas’ta anlatılandan farklı değildir.  

 

Yapının arkasında, ana kitle eni boyunca uzanan, sadece zemin kat ile  

bağlantısı sağlanmış bir  mutfak bölümü bulunmaktadır.  Bu bölüm 

hayli geniş ve yüksek bir bacaya sahipt ir .  

 

Herhangi  bir süslemeye sahip değ ildir.  Yapının açıklıklarının sokaktan 

çok bahçeye yönelik olması görece olarak içe dönük bir mimari  

anlayışın ürünü olduğunu düşündürür.   

     

Resim no: 80 

 

Çizim no: 28 
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Vaziyet planı: 

 

 

 

 

 

Kaynakça: 

MİLLAS, Akilas,  Halki ,  Atina 1988. 
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No:82  

 

Ad: Mari Evi I   

 

Yer: Cebel Sok.,  No: 7 

 

Pafta:   Ada:88       Parsel:5 

 

Tarihçe: 

 

“Ev, ilk sahibi bayan Mari’den satış yoluyla sırasıyla Rifat Kâmil  

Madenci’nin eşi  Emine Hanım’a onun ölümünden sonra oğlu Turgut  

Kâmil Madenci ile kızı  Fatma Selçuk Aka’ya (16 Kasım 1976)  

geçmiştir .  Ev 1986’ da onarım görmüştür 103.” 

 

Tanım: 

 

Kısmi bir kâgir bodrum üzerine oturan kâgir-ahşap evin,  zemin kat ı  

kâgir,  1.  ve çatı katı ahşaptır .  Ev çatı katı  ile beraber üç katlıdır.  

 

Cepheye paralel çıkılan merdivenlerden, sol taraftaki  camekânlı  teras 

kısmına ulaşılır .  Cephede çıkma yapan bu bölümün sol tarafı küçük 

beşik çatı ile örtülüdür.  Bu camekânlı  çıkmadan zemin kata giriş  

sağlanır ve bu bölümün solunda, cephede geniş dikdörtgen pencere 

bulunur.  

 

1.  katın sağında,  kitleden girinti yapan bir bölüm balkon olarak 

düzenlenmiş tir  ve kapısı girintinin solundandır.  1.  katın solu ortada 

                                                
103 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı ,  İs tanbu l  1992,  I I ,99 .  
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bir kapı ve sağında kapı  boyunda dar bir  pencereye sahip konsollarla  

taşınan balkon çıkmasına sahiptir .   

      

Çatı katı cephenin sol tarafındadır.  Beşik çatı ile örtülü olan bu kat ,  

sivri kemerli küçük bir kapısı olan,  konsollarla taşınan küçük bir  

balkon çıkmasına sahiptir .  

 

Süsleme: 

 

Beş ik çatı örtüsünün, kanatları arasında kalan yüzeyde üç dilimli  

kemer oluşturulmuştur.  Bu kemer çatı kanatlarına çıtalarla  

bağlanmıştır .  Zemin katta,  camekânlı teras çıkmasının,  ana kapının 

bulunduğu yerin karşı sına denk gelen kısmı,  yuvarlak kemerli bi r  

pencereye sahiptir  ve küçük beş ik çatı i le örtülüdür.  Evin cepheden 

algılanan genel çatı sistemi,  camekânlı teras çıkmasında küçük 

boyutlar ile tekrar edilmiştir .     

Resim no:81 
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Vaziyet planı: 

 

Kaynakça: 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları  I-II,  İstanbul  

1992. 
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No:83  

Ad:  Tayyibe Hanım Köşkü 

Yer:  Müstecip Onbaşı  Sok.,  No: 15 

Pafta:9     Ada:44       Parsel:11 

Tarihçe: 

“Köşk, Tayyibe Hanım adına Kayıtlı  İken (2 Mart 1936),  satış yoluyla 

sırasıyla Âdile Betin (18 Şubat 1963),  Fatma Nigâr Sancak (24 Ocak 

1980),  Behçet Metin Arkun ve Mehmet Kudretullahoğlu’na (15 Mayı s 

1980) geçmiştir 104.” 

Tanım: 

Ahşap-Kâgir köşk, çatı katı ile beraber üç katlıdır.  Yapı,  bahçe 

içerisinde yer alır .  

Kâgir olan zemin kat iki cephede de,  or tada bir kapı ve iki yanında 

geniş dikdörtgen açıklıklar ile belirir .  1.  kat açıklıkları da aynı şekilde 

düzenlenmiş  ancak ortada ki kapılar burada iki dikme ile taş ınan 

balkonlara açılan kapılardır.1.  katın cephedeki balkonu yedi yüzey 

oluşturacak şekilde yapıya bağlanır.  1.  kat konsolların taşıdığı  geniş  

bir  saçak sistemi ile biter.    Çatı katı,  geniş bir  saçağa sahiptir .  Bu 

saçak ön cephede dört ince dikme ile taşınır ve balkon açıklığı  olarak 

değerlendirilmiştir .  Saçaklar yan yüzlerde ise konsollar ile taşınır.  

Zemin kat bezemesizdir.  1.  kattın ön cephesinde ve yan cephesinde,  

pencerelerin üst dış köşelerinin çevresinde yer alan çiçeklerden çıkan 

                                                
104 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbul  1992 , s .  99 .  
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eğrisel hatlar ile oluşturulan süslemeler,  Art-Nouveau üslubunu 

yansıtan bezemeleridir.  Söz konusu bezemeler köşede üçgen 

oluşturacak şeklinde yerleştirilmiş plastik  çiçekler ve bunlardan çıkan 

kıvrımlı hatların pencerenin yan sövesinde başka bir çiçeğe 

bağlandıktan sonra buradan da oldukça eğrisel şekillerle dönerek 

yeniden pencerenin yan sövesine saplanmasından oluşur.  Yan sövenin 

daha aşağı sında bundan bağımsız,  başka bir bezeme oluşturulmuştur.  

Oda, pencerenin yan yüzünden çıkan kıvrımlı hatların bir büyük bir  

küçük daire de birleşerek buradan tekrar yan söveye saplanmasıyla 

oluşur.  Ön cephede balkon kapısının sağ  ve sol  kanatları basık at nalı  

kemerli kapı pencerelerine sahiptir .  Kapının yukarısındaki dikdörtgen 

yüzey küçük karelere bölünmüş ve renkli camlar ile kapatı lmıştır .  

Kapıdaki pencere atnalı kemerli pencere olarak ele alınmıştır .  1.  katın  

köşeleri pilasterler ile belirlenmiştir .  Söz konusu pi lasterler dik üç 

sıra ince çıta,  yukarıda ortada ve aşağıda kareler içinde daireler ile  

oluşturulmuştur.  Bu katın saçak konsollar ı kıvrımlı hatlara sahip olup 

içleri lale şeklini verecek biçimde dekupe edilmiştir .  Bahçe kapısı  

döküm parmaklıklarında da ortası bombeli lale şeklinde metal  

süslemeler vardır ve bunlar dalgalı  hatlara bağ lanmaktadır.  Dalgal ı  

hatların kıvrıldığı  her bölümde küçük dairesel  bombeler  

oluşturulmuştur.  

 Bir önceki paragrafta belirtilen süsleme öğeleri dışında,  cephede 

süsleme olarak, 1.  katın altındaki seçmeli olarak aralıklarla  

yerleştirilmiş daireler ve küçük karelerin yerleşmesi ile oluşan friz  

bulunur.  Ayrıca birinci katın yan yüzeyindeki  balkon kasetlenerek 

içleri dekupaj tekniği  ile bitkisel moti f oluşturulmuş  korkuluklara 

sahiptir .  Çatı katı balkon korkuluklarında helezoni kıvrımlara 

rastlanır.  
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Heybeliada da bu üslubu yansıtan ender  bir örnek olması açısından 

önemlidir.  Dönem mimarisi için de önemli  bir yapıdır.   

Bina,  içinde bulunduğu bahçedeki,  yoğun ağaçlar yüzünden, sokaktan 

algılanamamaktadır.  

Resim no: 82 - 82A – 82B – 82C 

Çizim: 29 

Vaziyet planı:  

 

 
 
 
Kaynakça: 
 
BARİLLARİ ,  Diana – GODOLİ ,  Ezio,  İstanbul 1900,  çev. Asl ı  

Ataöv, İstanbul 1997. 

 

TUĞLACI, Pars,  Tarih Boyunca İstanbul Adaları I-II,  İstanbul 1992. 
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No:84  

Ad:  Vurlaka Evi  

Yer:  Ayyıldız Cad.,  No:91 

Pafta:   Ada:63       Parsel:2 

Tarihçe: 

“Ev,  ilk sahibi Aleksandr kızı Eleni Vurlaka adına kayıtlı  iken (22 

Haziran 1936),  veraset yoluyla Maria Kiryakopulos’a (12 Mayıs 1989)  

geçmiştir 105.” 

Tanım:  

Ayyıldız Caddesinde 91 kapı numaralı ahşap-kâgir yapı,  zeminden 

yükseltilmiş  set üzerinde, iki kattan oluşmaktadır.  Deniz seviyesine 

göre oldukça yüksekte kalan sete,  sağlı  sollu merdivenler ile ulaşılan,  

teras kısmından kâgir olan zemin kata giriş sağlanır.  Kapı yuvarlak 

kemerli olup,  iki  yanındaki  dar  ve küçük pencere ile  dışa açılır .  

Bunların iki yanında da dikdörtgen pencereler mevcuttur.   

1.  katta konsollarla taşınan, bir çıkma mevcuttur.  Bu çıkma, ortada,  

daha öne alınarak iki yöne eğimli çat ı ile örtülmüştür.  İki yanında 

bulunan bölümler dar  balkon çıkmaları  oluşturmuştur ve buraya çıkışı  

sağlayan dikdörtgen kapılara sahiptirler.  

Pek fazla süslemeye sahip olmayan yapı,  sağlı  sollu  merdivenleri ve 

kitlede oluşturulan çıkmasıyla oldukça hareketli bir cephe 

düzenlemesine sahiptir .  

                                                
105 Pars  Tuğ l ac ı ,  Ta rih Boy un ca İstan bu l Ada lar ı  II ,  İs tanbul  1992 , s .  118 . 
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Yapının ilk olarak Eleni Varlaka adına kayıtlı  olduğu tespit edilmiştir .  

2002 yılında oldukça harap bir vaziyetteyken, sonrasında oldukça iyi  

ve doğru bir restorasyon geçirmiştir .  Ancak 2004 yazında, elektrik  

kontağından çıktığı  düşünülen yangın sonrası,  yapı neredeyse yok 

olmuştur,  şu an sadece kâgir alt yapı  kalıntıları ve merdivenleri  

durmaktadır.  

Resim no:83 - 48  

Çizim no:19 

Vaziyet planı:  
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Kaynakça: 

Anonim, Tarihi,  Mimari Eserlerin Tespiti ve Korunması Projesi ,   

Haz. T.C. İstanbul Valiliği  İ l  Kültür Müdürlüğü, 2003. 

 

GÜLEN, Nejat,  “Heybeliada” ,  Dünden Bugüne İstanbul  
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4. DEĞERLENDİRME 

 

4.1.  MALZEME VE TEKNİKLER  

 

Heybeliada’da bulunan evler malzemeye göre üç bölümde 

incelenebilir .  İ lk olarak, adada çoğunluğu oluşturan ahşap yapılar,  

ikinci olarak kâgir yapılar,  üçüncü olarak da bu iki malzemenin aynı  

yapıda uygulandığı  kâgir-ahşap yapılar.  

 

Ada’da ahşap evlerin çoğunluğu ahşap karkas yapım sistemi ile inşa 

edilmiştir .  Daha öncede değindiğimiz gibi bu evler kâgir bir bodrum 

üzerinde yükselirler.  Ahşap duvarların  iç kısımları  bağdadi tekniğinde 

kireç harçlı sıva ile oluşturulmuştur,  dış k ısımları da ahşap kaplamadır  

(Resim 63A). Envater bölümünde incelediğimiz Akça Koca Sok. no:18 

de olduğu gibi bazı evlerin ahşap kaplamaları sökülerek tel sıva ile  

kaplanmıştır .  Cephedeki  kaplama tahtaları yarım bindirmeli-fitilli  ve 

lamba zıvanalı olmak üzere iki şekilde yapılmıştır .  Boyutları 12.00-

25.50 cm arasındadır 106.  

 

Kâgir yapılar,  taş,  tuğla,  kerpiçten yapılmış her türlü yapıyı niteler 107.  

Heybeli’deki kâgir örnekler yığma tekniği  ile yapılmıştır .  

 

4.2.  PLAN TİPLERİ 

 

Konut söz konusu olduğunda, özel mülklere girmek şahısların izni ile  

sınırlıdır.  Çalışmam sırasında evlere giremesem de ev sahipleri plan 

hakkındaki sorularımı cevapladılar.  Evlerin planlarına ulaşılamaması  

                                                
106 Zeynep Başar,  Heybeliada’nın Fiziksel Gelişim süreci ve Korunacak Mimarlık Değerleri 
Çözümlemesi, Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi” , İstanbul 1987,  s. 52. 
107 Metin Sözen, Uğur Tanyeli,  Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1996,s.120. 
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sebebiyle de evler dışarıdan ele alındığ ı  kadarıyla incelenebilmiştir .  

Ancak plan konusunda evlerin sahiplerinden edindiğim bilgiler  

sonucunda genel olarak bir değerlendirme yapılmıştır .  

 

Öncelikle değineceğim orta sofalı plan tipi (karnıyarık plan)  

geleneksel Türk evlerinde görülen, ortada boydan boya uzanan sofaya 

açılan en az ikişer odadan oluşan plandır108.  Lozan Zaferi Caddesi  

no:7’ de bulunan Hulusi Bey Köşkü, Abbas Halim Paşa Köşkü, bugün 

Heybeliada Kütüphanesi olarak kullanılan Refah Şehitleri Caddesi  

no:31’deki konut ve daha birçok örnek vermek mümkün. Bu ve buna 

benzer örnekler ışığında Heybeliada’da zemin kat girişleri cephenin 

tam ortasında olan yapılar için orta sofalı plan şemasına sahip 

olduğunu söylemek mümkündür ve genel likle diğer katlarda da aynı  

plan uygulanmıştır .  Söz konusu yapı ların planlarının dışarıdan 

algılandığını da söyleyebiliriz.  

 

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen plan şemasına sahip evlerin  

dışındakilerde sofa sol ya da sağ  yandadır ve sofanın diğer tarafında 

da odalar yer alır .  

 

4.3.  CEPHE DÜZENLERİ 

 

Osmanlı geleneksel mimarisinde cephe düzenleri sosyo-kültürel yapıya 

göre uygulanmıştır .  Bu yapı,  konutların mimarisi üzerinde de etkisini  

göstermiş,  konutlar içe dönük bir anlayış la oluşmuştur.  Söz gelimi bu 

mahremiyet  anlayışı  evlerin mimarisinde yüksek bahçe duvarlarının 

kullanılması şeklinde kendini göstermişt ir .  Ayrıca cepheler oldukça 

yalındır.  Alt katlardaki pencere açıklıklarından belirli  yerlerde istemli  

                                                
108 Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul 2002, s. 244. 
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olarak vazgeçilmiştir  veya sokak ile ilişkili pencerelerde ahşap 

kafesler ve ahşap kapaklar kullanılmış tır .  Üst katlarda ise daha geniş  

pencereler,  çıkmalar uygulanmıştır .  Evlerin cepheleri oldukça 

yalındır.  Bu konuda 1717-1718 yı lında İstanbul’da bulunan İngiliz  

elçisi Edward Wortley Montagu’nün eşi  Lady M. W. Montagü, Türk 

sosyal yaşamına yer verdiği  anılarında şunları söylemiştir:  “Evlerin  

dışını süslemek adet değil ,  hemen hepsi  tahta,  bunun çok mahsurlu 

olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu yüzden milletin zevkine kabahat  

bulamam. Bunun tek sebebi hükümetin teşkilat tarzıdır.  Sahibi ölünce 

her ev padişaha intikal ediyor.  Bu yüzden, ailesinin istifade 

edeceğinden emin olmadığı  bir masrafı hiç kimse yapmak istemiyor.  

Kendilerini yaşadıkları müddetçe rahat edebilmek için bir ev 

yaptırıyor,  öldükten sonra da ne olacağını  düşünmüyor 109.” Anlaşıldığ ı  

üzere geleneksel Osmanl ı mimarisindeki evlerin yalınlığı  Lady 

Montagü’yü oldukça şaşırtmıştır .  19.  yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl  

başlarında gelişen banliyölerde oluşan konutlar özellikle cephe 

bezemeleri ile gelenekten oldukça farklı yönlere sahiptir  ve bu 

konutlar özellikle çevre ile il işki kurabi lecek şekilde tasarlanmıştır .  

Burada zemin katlar hatta bodrum katlar ı bile sokağa açılan kafessiz 

pencerelere sahiptir .  Konutların oluşturulduğu alanların bir bölümü 

balkon açıklıkları olarak tasarlanmış,  kimi evlerde de çıkmalar balkon 

açıklıkları olarak değerlendirilmiştir .  Buna rağmen geleneğe bağl ı  

olarak zemin katlarda oluşturulan açıklıklar,  çatı katları dışında,  

genellikle diğer katlarda da simetrik olarak uygulanmıştır .  

 

Geleneksel mimaride kullanılan kafesler,  kapaklar,  sivil ve dini  

mimaride kullanılan üst pencereyi  gerektirmiştir ,  Heybeliada’da 

özellikle zemin katlarda uygulanan üst pencere,  genell ikle ışık  

                                                
109 Semra Ciner, Son Osmanlı Dönemi Ahşap Konutlarında Cephe Bezemeleri, İ.T.Ü. Mimarlık 
Fakültesi Ana bilim dalı yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul 1982, s. 13. 
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almayacak şekilde tasarlanan kapılarda kullanılmıştır .  Bunların  

haricinde ahşap kapaklar akşamları ya da kışın kul lanılan güvenlik  

unsurları olarak fonksiyonlarını sürdürmüşlerdir.  

 

Evlerin birçoğu sokağa bakan cephelere sahiptir .  Caddeye yakın olan 

evlerde çıkmalar caddeyi görecek biçimde diyagonal olarak 

tasarlanmıştır .  Bu noktada bu çıkmaların  sokağa taşırılan ölçülerinin 

kısıtlılığı  sebebi  ile  aynı  yüzeyde iki ayrı diyagonal çıkma 

oluşturulmuştur.  

 

Bu dönem konut mimarisinde özellikle ayrık düzende yani bahçe 

içinde bulunan evlerin  cephe bezemelerine fazlasıyla ağırlık  

verilmiştir .  Öyle ki Heybeliada’da veya diğer adalarda bir evin 

bezemesinin yoğunluğu ve o evin bulunduğu arsanin genişliği ,  söz 

konusu eve sahip olan kişinin ekonomik durumunun bir göstergesi  

olmuştur.  Sosyo-ekonomik durum nedeniyle Heybeliada ve diğer  

adalarda bitişik düzende olan evlerin cepheleri genellikle sadedir.  

 

4.4.  BEZEME 

 

Bilindiği  gibi 19.  yüzyıl başlarına kadar,  önemli köşk, saray ve 

kasırların dışında,  genel olarak evlerin cepheleri oldukça yalın bir  

karakter göstermiştir 110.  Bezemenin ahşap111 malzemeye daha kolay,  

çabuk ve ucuz uygulanması,  19.  yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl  başlarında 

değişen banliyölerdeki evlerin  çoğunun ahşap oluşunu ancak ikinci l  

olarak açıklayabilir ,  öncelikli olarak bu konutları,  daha önceki  

dönemlerden benimsenen ahşap yapım geleneğinin devamı olarak 

görmek daha doğru olacaktır .  

                                                
110 Semra Ciner, a.g.e. s.11.  
111 Ahşap bezeme teknikleri için bak. Semra Ciner, a.g.e., s. 75-80. 
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Bezemeler furuş,  konsol  gibi fonksiyonel  öğelerin  yanı  sıra,  silmeler,  

pilasterler,   taşıyıcı olmayan silme konsolları,  balkon korkulukları,  

alınlıklar,  saçaklar,  tepelikler,  frizler,  sahınlık ve balkon kemer köşe 

dolguları bezemeleri,  kapı bezemeler i,  çıkma altı  bezemeleri,  

tepelikler,  sütun başlıkları,  ahşap perdeler gibi unsurlarda 

uygulanmıştır .  Özellikle katalog kısmında incelenen konutlar,  bu tür  

bezeme unsurlarını büyük ölçüde barındırmaktadır.  

 

Bu tür bezeme unsurlarının ayrıntılı  tanımına değinilmeyecektir 112.  

Ancak bu tez kapsamında yer  alan evlerden örnekler  verilecektir .  

Heybeli Mektebi Sokak no: 14’te yer alan Muradoğlu Köşkü’nün 

balkonlardaki köşe dolguları ile oluşturulan ve artık kemer  

denilebilecek bezemeleri konu hakkında önemli bir örnektir .  Keza 

Kırmızı Sokak No:3’te  yer  alan Adalı Köşkü de bu noktada örnek 

teşkil eder.  Bunlar çok belirgin bir biçimde öne çıkan örneklerdir.  

Müstecip Onbaşı  Sokak no:  15’de yer  alan ev pencere çevrelerinin 

bezemesine örnek verilebilir .  Bahriye Hamamı Sokak no:3’ te  yer  alan 

ev tepelik kullanımına örnek teşkil eder.  

 

Pencerelerin çevresi çeşitl i  üsluplarda bezemelere sahiptir .  Art-

Nouveau bezemeler genellikle pencerelerin köşelerinde yoğunlaşırken,  

Neo-Klasik uygulamalar  üçgen alınlıklar la pencereleri taçlandırırlar,  

sütunlar ve pilasterlerde bu üslupta bezenmiştir .  Sivri kemerl i  

pencereler Neo-Gotik veya I.Ulusal mimarlık uygulamalardır.  Bunlar  

hem kâgir,  hem de ahşap yapılarda uygulanmış tır113.  Diğer unsurlar  

katalog kısmında incelenen birçok örnekte uygulanmıştır .  

                                                
112 Daha geniş bilgi için bak. Semra Ciner, a.g.e. , Metin Sözen, Uğur Tanyeli,  Sanat Kavram ve 
Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1996 ve  Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul 2002. 
113 Daha geniş bilgi için bak. Nihal Yöney Uluengin, Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere 
Açıklıklarının Gelişimi, İstanbul 1998. 
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5.  İstanbul’un XIX. yüzyıl  Banl iyöleri ile  doku ve mimarlık 

açılarından karşılaştırma. 

 

Söz konusu karşılaştırma bölümünde, özellikle 19. yüzyılın  

ortalarından itibaren, başka bir deyişle Adalar’la aynı zaman diliminde 

gelişmiş olan İstanbul banliyöleri ele alınmıştır .  Tanzimat öncesinin 

geleneksel mahalle dokusunu ve kendine özgü topografya 

koşullarından kaynaklanan yalı dokusunu sergileyen Boğaziçi  

banliyöleri karşılaştırmanın dışında tutulmuştur.  

 

Aynı dönemdeki diğer banliyölerde yer leşim tarihi Heybeliada ile  

paralellik  gösterdiğinden bu kısımda bu konuya yer verilmemişt ir .  

Daha çok Heybeliada ile benzeyen veya ayrılan yönleri belirtilmiştir .  

 

5.1.  Diğer Adalar 

 

Heybeliada’da Prens Abbas Halim Paşa ve Hacopulo gibi i stisnalar  

ayrı tutulursa,  Büyükada Heybeliada’ya göre (Adalar’ın genelinde) geç 

dönem Osmanlı toplumunun üst kesiminin en çok rağbet ettiği ,  

nüfusun da en karmaşık/kozmopolit olduğu adadır.  Büyükada parseller  

ve köşk boyut larının büyüklüğü ile de Heybeliada’dan farkl ıdır ancak 

küçük parseller içinde küçük parçaların  bulunduğu mütevazı  evler  

Heybeliada çarşı  içi ile daha çok benzerlik gösterir .  Büyükada’nın 

iskele meydanından, Çankaya Caddesi’ne doğru gidildikçe parseller  

büyümeye başlar,  özellikle Çankaya ve Nizam caddeleri boyunca 

devam eden köşkler oldukça büyük parsellere sahip,  yoğun süslemeli  

konutlardır.  Ancak İskele Meydanı ve Maden bölgesinin arasında 

kalan bölüm Heybeliada’daki bitişik  düzenli evlerle paralellik  
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gösterir .  Maden bölgesi de tıpkı Çankaya ve Nizam gibi  büyük 

parsellere sahip evlerden oluşur.     

 

Kınalıada ve Burgazada Heybeliada’yla mimari açıdan daha çok 

benzerliğe sahiptir .  Bu adalarda yaşayan kesim Heybeliada’ya göre 

daha farklıdır.  Nüfusun çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşmaktadır.  

1960’lara kadar Burgazada’da nüfusun büyük çoğunluğunu Rumlar,  

Kınalıada’da ise hâlâ Ermeniler oluşturmaktadır.  

 

5.2.  Bakırköy ve Yeşi lköy 

 

Heybeliada parsellerin ortalama büyüklüğü, konutların büyüklüğü ve 

hitap edilen toplumsal kesim açısından eski Bakırköy’e 

benzemektedir.  Parseller birbirini dik kesen sokakların arasında 

genellikle düzgün yapı adaları içinde köşe parseller ve ara parseller  

olarak yer alır .  Yapıların parsel içindeki oluşumu Heybeliada’da 

olduğu gibi ara parsellerin iki yandan bitişik,  önü yola cepheli ve 

girişin bina yüzünden sağlanması şeklindedir.  Ara parsellerin arka 

bahçelerine yapıdan geçilerek çıkılır .  Parseller derinliklerine göre 

çeşitl i  boyutlardır 114.  Buradaki konutlar  Heybeliada’ya ve diğer  

adalara göre daha fazla kattan oluşmaktadır.   

 

Yeşilköy’de tren istasyonunu çevresindeki çarşı  bölgesi  dış ında 

Heybeliada’ya göre daha büyük parseller mevcuttur hatta  çoğu köşkün 

kendi bostanı vardır.  Yeşilköy Büyükada gibi daha üst kesime hitap 

eden115,  zengin Levantenlere,  Rumlara ve Ermenilere ait büyük bahçel i  

                                                
114 Ömer Mutlu, Bakırköy Tarihsel Merkez Analizi ve Halkevi Binası, Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 
Rölöve-Restorasyon Bölümü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 1990, s.48-49. 
115 Fatma Yıldırım, Yeşilköy, Tarihi Merkez’de (Köy İçi) Sosyal, Yapısal ve Kentsel Oluşumun 
İrdelenmesi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 1990, s. 38. 
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köşklerin olduğu bir  bölgedir.  Ancak farklı cemaatlerden oluşan yapısı  

itibariyle diğer adalar Bakırköy ile paralel lik gösterir 116.  

 

5.3.  Kadıköy- Bostancı hattındaki banliyöler  

 

Kadıköy’de batıdan doğuya, Rıhtım Caddesi’nden Karakolhane 

Caddesi’ne çıkan dik yokuşlar,  buradan sonra çok az bir eğimle 

kuzeydoğudaki DDY İşle tmesi sınırlarına dayanır.  Yokuşların iki  

yanında sıralanan evlerin altında eğimden dolayı yarım bodrum117 

katlar oluşur 118.  Bu durum Heybeliada’nın jeolojik yapısından ötürü 

aynen uygulanmıştır .  Bu noktada Sedef Ş imşek’in Kadıköy için  

söyledikleri tamamlayıcı alacaktır: “Sokaktaki evler bitişik nizamda… 

Yollar oldukça eğimli olarak denize doğ ru indiğinden her cephe dar  

bir açıyla da olsa denizi görmekte; çıkmalarda bu görüşü 

arttırmaktadır 119.” Heybeliada’da konumlanan çıkmalar tam olarak 

deniz için olmasa da,  yine görüş açısını  kazanmaya yöneliktir .  Yine 

aynı tezde yapıların tümünde bir subasman olduğundan bahseder 120.  Bu 

aynı düzen Heybeli’deki konutlar içinde uygulanmıştır .  

 

Kadıköy-Bostancı tren hat tında sıralanan banliyöler,  Moda semti ve 

Bostancı’daki birkaç Levanten köşkü dışında tümüyle Müslüman-Türk 

cemaatine mensup kişilerin,  ileri gelen devlet adamlarının ve saray 

mensuplarının yerleşim alanıdır.  Bu noktada Heybeliada’daki  

Müslüman-Türk cemaatinin yerleş im alanına bezemektedir.   

 

                                                
116 Fatma Yıldırım, a.g.e.,s.36. 
117 “Yarım Bodrum” kavramı bu çalışmada Heybeliada evleri için “Kısmi Bodrum” kavramıyla 
nitelenmiştir. 
118 Sedef Şimşek, Kadıköy Yel değirmeni’nde Tarihsel Araştırma ve Mimari Dokunun 
İncelenmesi, Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve-Restorasyon Ana Bilim-Dalları yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi, İstanbul 1987, s. 52. 
119 Sedef Şimşek, a.g.e., s.52. 
120 Sedef Şimşek, a.g.e.s. 53. 
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Adalarda vapur iskelesi ana kenti  adaya bağlayan ve onun etrafında 

gelişen çarşı  nasıl yerleşimin çekirdeği  ise  (Resim 84),  eş zamanl ı  

yerleşime açılan diğer  banliyölerde de tren istasyonu çevresi  

yerleşimin çekirdeğidir.    Göztepe’de uzun süre tarla ve bağ  olarak 

kullanıldıktan sonra 1873’ten sonra Anadolu demiryollarının işletmeye 

açılması üzerine,  zamanla bir banliyö halini almıştır 121.  Burada 

bulunan köşkler ve yalılar,  zamanla tahrip olmuş,  daha sonrada 

yerlerine apartmanlar inşa edilmiştir .     

 

Kadıköy-Bostancı  hattındaki Levanten evleri Moda ve Fenerbahçe’de 

yoğunluk kazanmıştır .  Müfid Ekdal,  Fenerbahçe için şunları  

söylemektedir: “Bahariye caddesi boyunca Modaya doğru çıkışa devam 

ederseniz,  birbirinden güzel bahçe içer isinde… konaklara ve yola 

devamla cadde boyunca… bahçe içerisinde… köşklerin  önünden 

geçerdiniz.  Bunlar çoğunlukla Levantenlere aitti .  … Moda’da genel  

olarak zengin Levanten (Tatlısu Frenkleri)  iş adamları,  ekabiran ve 

devlet erkânı otururlar,  onların konakları  cadde ve koruları süsler idi.  

Küçük Moda’da daha çok orta halli  Rum, Ermeni diğer azınlıklar,  

esnaf tabakası v.s.  kişi lerle sosyal tabakaları değişik olsa da 

Müslüman Türkler otururdu122.” Bu bakımlardan Büyükada ile daha 

çok benzerlik  gösteren Moda’nın çarşı  bölgesi Heybeliada’ya daha 

yakındır.  Fenerbahçe’de,  1895’den sonra inşa edilen konutlarla  

bölgenin yerleşimi gelişirken, Levanten ailelerde bölgeye 

yerleşmekteydi123.  Ticaretle uğraşan ve ekonomik anlamda varlıklı  

olan aileler,  Avrupa seyahatlerine sıkça çıkabildiklerinden iyi  

tanıdıkları bu kültürü bölgedeki yaşantılarında sergilemişlerdir 124.      

 

                                                
121 Bedi N. Sehsuvaroğlu, Göztepe, İstanbul 1969, s.9.  
122 Gökhan Önce, Kendine Özgü bir Semt Moda, İstanbul 1998, s.28-29.  
123 Müfid Ekdal, Bir Fenerbehçe Vardı, İstanbul 1987, s. 80. 
124 Ekdal, a.g.e., s. 80. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Heybeliada’da bulunan ve bu çalışmada tespit edilen yapıların  

oluşturduğu doku geç dönem Osmanlı ve erken dönem Cumhuriyet  

Türkiye’sinin sosyo-kültürel yapısına göre şekillenmişt ir .  Buradaki  

resmi ve dini kurumlar bu oluşuma önemli derecede etki etmiştir .   

Özellikle Heybel iada’daki Rum-Ortodoks cemaatine ait  dini  

kurumların varlığı ,  buradaki söz konusu cemaatin yoğunluğunu 

açıklamaktadır.  Deniz Harp Okulu ve Sanatoryum (Göğüs Hastalıklar ı  

Hastanesi) gibi resmi kurumlar da Müslüman-Türk nüfusun buradaki  

varlığına etki etmiştir .   

 

1940’lı ve 50’li yılların sonlarında Doğu Karadeniz kökenli varlıklı  

armatör aileleri Heybeliada’da yazlık konutlar yaptırmışlardır.  Bunun 

nedeni büyük olasılıkla Deniz Harp Okulunun Heybeliada’da 

bulunmasıdır.  Daha açık ifade etmek gerekirse,  ticaret gemilerine 

sahip,  denizcilikle uğraşan söz konusu ai lelerin gözünde bu kurumun 

varlığı  Heybeliada’yı ayrıcal ıklı kılmaktadır.   

 

Heybeliada’da genellikle parseller büyük değildir.  Bu nedenle evler  

bitişik  nizamdadır.  Ancak İ lyasko Yalısı,  Hulusi  Bey Köşkü, Adal ı  

Köşkü, Muradoğlu Köşkü gibi birkaç konut daha geniş bir  parsele 

sahip olduklarından bunların dışında bırakılmalıdır.  Özellikle İ lyasko 

Yalısı’nın parseli  oldukça geniştir  (Resim 29 C).  Sahil doldurulmadan 

önce konutun denizle yakınlığı  da düşünüldüğünde konutu yal ı  

mimarisi ile ilişkilendirmek doğru olacakt ır .   

 

Çarşı  çevresinde, orta gelirli  kesimlerce kısmen sürekli,  kısmen yazlık  

konut olarak kullanı lan evlerin  oluşturduğu mahalle  dokusu, Tarihi  

Yarımada’da,  Üsküdar’da ve Eyüp’de büyük ölçüde ortadan kalkmış  
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olan mahalle  dokusu i le aynı özellikleri paylaşır .  Sur içinde var olan 

bu doku günümüzde yitirilmiştir .   

 

Bu çalışmada özellikle üzerinde durulan 19. yüzyıl sonları  ve 20.  

yüzyıl başlarında İstanbul’da kâgir yapı larda uygulanan mimarinin,  

aynı dönemde gelişen banliyölerde çoğunlukla ahşap yapılarda 

uygulanması,  ahşap yapım geleneğinin bir  devamı olarak görülmelidir.  

Yangınlar nedeni ile kent içinde olabildiğ ince ahşap konut yapımından 

uzaklaşılması Belediye tarafından öngörüldüğü halde,  diğer  

banliyölerde olduğu gibi,  Heybeliada’da da ahşap konutların inşasına 

devam edildiği  gözlenir.  Bu uygulama ancak Cumhuriyet dönemindeki  

yasaklarla ortadan kalkmıştır .  Günümüzde Heybeliada,  İstanbul’da 

yüzyıllar boyu etkisini sürdüren ve büyük ölçüde tarihe karışmış olan 

ahşap konut geleneğinin son örneklerini  barındırması açısından çok 

önemli bir yerleşimdir.  

 

*** 

 

Osmanlı mimarlığında 1850’lerden Cumhuriyet’e kadar,  mimariyi  

etkileyen Neo-Klasik,  Neo-Gotik,  Oryantalist,  I .Ulusal  mimarlık  Art-

Nouveau üsluplarının tümü Heybeliada konutlarında,  genellikle cephe 

düzenlerinde ve süslemelerde izlenebilir .  Cumhuriyetin erken 

döneminde 1920’li yılların sonlarından 1950’lerin sonlarına kadar,  

mimarlığı  etkileyen Art-Deco, Bauhaus ve II.  Ulusal mimarlık  

üsluplarını yansıtan erken Cumhuriyet Türkiye’sinin sosyo-kültürel  

yapısını belgeleyen konutların tescil kapsamı dışında kalması,  söz 

konusu döneme ait kültür varlıklarının or tadan kalkma tehlikesine yol  

açabilir .  Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait özellikle armatör aileleri  

tarafından inşa edilmiş bir  grup konut,  tescil edilmesi ve korunması  

gerekli kültür varlıklarıdır.  Bu bakımdan yapıların tescilinde sal t  
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malzemeyi ve dönemi kullanmanın sakıncalı olduğu söylenebilir .  Sırf  

ahşap ve Osmanlı  dönemine ait olduğu için,  pek çok benzeri bulunan 

sıradan bir konutun tescil edilmesi,  buna karşılık erken Cumhuriyet  

Dönemi’ne ait,  dönemin bütün özelliklerini yansıtan,  tasarım, malzeme 

ve ayrıntı açısından özenli kâgir bir konutun tescil dışı  bırakılması bu 

konuyu gündeme getirmektedir.  Heybeliada’da Cumhuriyet Dönemi’ne 

ait varlıklı ailelerin konutlarının yanı sıra Çiçekli Dağ  Sokak no:  

9’daki gibi,  bu dönem özel liklerini yansıtan mütevazı  evler de 

bulunmaktadır.  

 

Saksılı  Sokak no:13 gibi ahşap kaplama yerine aynı renk ve boyutlarda 

olan ahşap görünümlü plastik kaplamaya koruma kurullarınca izin  

verilmesi,  bazı konutlarda cephe dokusunun ciddi biçimde değişmesine 

neden olmuştur.  Lozan Zaferi Caddesi no:11 ve Lozan Zaferi Caddesi  

no:13,  bu noktada önemli diğer örneklerdir.  Bu evler katalog 

kısmında değerlendirilmiş olan Lozan Zaferi Caddesi no:9’da yer alan 

“Özdeş  Evi” ile eski  fotoğraflarda (Resim no:46A) neredeyse bire bi r  

aynı olmasına rağmen bugün plastik kaplama ile kaplanmış ve süsleme 

öğelerini yitirmişlerdir.  

 

Öte yandan Deniz Yolu Sokak no:6’da yer alan yapı,  tescilli  olmasına 

rağmen tamamen özgünlüğünü yitirmişti r .  Bu gibi evler daha sonra 

koruma kurullarında bulunan rölöve ve restitüsyonlarına göre özgün 

hali ile yeniden inşa edi lebilir .  Nitekim tescilli  olduğu halde 

özgünlüklerini yitiren evlerin yanı sıra,  varlığını malzemesi,  tasarımı,  

ayrıntıları ile özgün biçimde korumuş ancak tescil edi lmemiş ahşap 

evler de bulunmaktadır,  Lozan Zaferi Caddesi no:57, Refah Şehitleri  

Caddesi no:28, Refah Şehitleri Caddesi no:51, Refah Şahitleri Caddesi  

No: 54 konuya örnek teşkil eden konutlardır.  
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Günümüzde, Adalar dışında,  bu çalışmada değinilmiş olan banliyöler  

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında oluşan mimari dokularını büyük 

ölçüde yitirmiştir .  Heybel iada’daki konutlar için bu başlık  altında 

verilmiş  olan örnekler göz önüne alınırsa,  buradaki  söz konusu 

dönemde oluşmuş  olan mimari dokunun yok olmaması için  resmi 

kurumlar tarafından daha sıkı önlemler  alınması ve bu önlemlerin  

devlet politikası haline getirilmesi gerekmektedir.   

 

Heybeliada’da ve diğer  adalarda,  ayrıca bu çalışmada değinilmiş olan 

diğer eski banliyölerde oluşmuş  olan mimari doku, resmi  ve dini  

kurumların oluşturduğu demografik  ve buna bağlı  olarak sosyo-

kültürel yapıya göre şekillenmiştir .  Bu yüzden söz konusu dokunun 

oluşumu daha erken dönemlerin aksine daha net takip 

edilebilmektedir.  Dolayısıyla,  özellikle uzak gelecek için sanat ve 

mimarlık tarihi  açısından oldukça önemlidir.  Bu konu üzerinde yapılan 

her çalışma da gelecek için önemli birer kaynak niteliği  taşımaktadır.  
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EKLER 

 

EK1: Resimler  

 

EK2: Çizimler 

 

EK3: Gravürler 


