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ÖZET 

Tarih boyunca önemli ulaşım ve konaklama merkezi olan Üsküdar, 1453’te 

İstanbul’un fethi ile hızla gelişme göstermiş, gerek anıtsal gerekse sivil mimari 

eserlerle yüzyıllar boyunca kentin önemli yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini 

korumuştur.  

Tez konusu olarak seçilen Şevket Kurukahveci Evi, 19. yy sonu 20.yy başı Osmanlı 

sivil mimarisinin günümüze ulaşan bir örneğidir. Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.01.1971 gün 5684 sayılı genel kararı ile korunması 

gerekli sivil mimarlık örneği olarak tescil edilmiştir.  

İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nde yapılan araştırmalar sonucu, yapı 

hakkında elde edilen en eski belge 15 Şevval 1327 (30 Ekim 1909) tarihli Osmanlıca 

tapu bilgileridir. Bu bilgilere göre; yapının bu tarihte mevcut olduğu tespit edilmiştir.  

Üsküdar Ahmet Çelebi Mahallesi’nde 400 ada, 78 ve 79 parsellerde yer alan yapı 

dört katlı ve bahçelidir. Zemin katı kâgir, üst katlar ise ahşap karkas üzeri bağdadi 

yapım tekniği ile inşa edilmiştir. Orta sofalı geleneksel Türk evi plan tipine sahiptir. 

Kemerli anıtsal giriş kapısı ile dikkat çekmektedir. Yapı içinde ve dışında çeşitli 

bezeme öğeleri barındırmakta (ahşap tavan, söve, silme, sarkıt, korkuluk v.b.), tuğla 

ve ahşap işçiliğinin çeşitli örneklerini sergilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı; günümüze kadar ulaşan bu yapının mevcut durumunun 

belgelenmesi ve yapıldığı dönemin özelliklerini kaybetmeden, çağdaş konfor ve 

sağlık koşulları da sağlanarak, gelecek kuşaklara aktarılabilmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır.  
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SUMMARY 

Üsküdar, which has been an important transportation and accommodation center in 

history, developed fast after conquest of Istanbul in 1453, and by means of 

monumental and civil architectural heritage, preserved its property of being an 

important settlement place for centuries. 

This thesis study, Şevket Kurukahveci House, is an example of late 19th century and 

early 20th century of Ottoman civil architecture, which has reached until today. The 

house was registered at 08.01.1971as ―an example of civil architecture which has to 

be conserved‖ by the 5684 numbered decision of Conservation of Cultural and 

Natural Property (GEAYK).  

The oldest information found for the building is documented by Istanbul Land 

Office. It is determined that the building was existed at 30.10.1909 according to the 

title deed documents written in Ottoman Turkish. 

The building is placed in Üsküdar Ahmet Çelebi Neighborhood at 400 Block – 78 

and 79 Lots. It has four stories and a garden. Ground-floor is brick masonry and 

upper floors were constructed with lathing technique (timber-frame structure, which 

is covered with wood-laths and plastered). Plan type of the building is traditional 

Turkish house type with middle hall and it has a vaulted, monumental main entrance 

door. The building has lots of ornamental motifs (timber ceiling, casing, molding, 

pendant, railing etc.) and shows various examples of timber and brick workmanship. 

The aim of this study is to document the present situation of the building and to carry 

it to the future, supplying modern comfort and health conditions, without disturbing 

the authenticity of the building. According to this goal measured drawing, restitution 

and restoration projects have been produced. 



1 

1. GİRİŞ 

İstanbul’un Üsküdar ilçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi’nde yer alan yapı ―Şevket 

Kurukahveci Evi‖ olarak anılmaktadır. Günümüzde de ilk işlevine uygun olarak 

zemin katı dükkân, üst katlar konut olarak kullanılmaktadır.  

Yapının yapım tarihi bilinmemekle birlikte 19.yy sonu 20.yy başı Osmanlı sivil 

mimari özelliklerini taşımaktadır.  

Tezin amacı; günümüze kadar ulaşan bu yapının mevcut durumunun belgelenerek 

yapıldığı dönemin özelliklerini yitirmeden gelecek kuşaklara aktarabilmesi ve bu 

doğrultuda restorasyon projesinin hazırlanmasıdır.  

Tez çalışması kapsamında öncelikle yapının fotoğrafları çekilerek, rölöve için gerekli 

krokiler hazırlanmıştır. Yapının rölövesi geleneksel yöntemlerin yanı sıra aletli 

rölöve ile tamamlanmıştır. İç mekân plan ölçüleri üçgenleme yöntemi ile alındıktan 

sonra, yapının dış köşeleri teodolit kullanılarak belirlenmiştir. Oluşturulan poligon 

noktaları ile iç yapı ve kabuk bağlantısı kurulmuştur.  

Cephe ve kesitlerde genel konturları ile teodolit kullanılarak ölçüm yapılmıştır. 

Cephelerde yer alan kat silmeleri, payandalar, furuş, saçaklardaki bezemeler ve 

tepelik benzeri ulaşılamayan elemanlar fotoğraf ve yazılı kaynaklardan 

faydalanılarak çizilmiştir. Yapının onarımı aşamasında kurulacak olan iskele yardımı 

ile bu elemanların detaylı ölçümü yapılmalıdır.  

Rölöve çalışmasına paralel yürütülen literatür araştırmasında; yapı ve bulunduğu 

çevrenin tarihsel, mimari, sosyal gelişimi ile ilgili yayınlar ve belgeler incelenmiştir.  

Yapının restitüsyonu için kaynak olabilecek aynı dönem konut tipolojisi araştırılarak, 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Tüm veriler doğrultusunda yapının restitüsyon önerisi 

hazırlanmıştır.  

Yapılan tespitler ve restitüsyon projeleri değerlendirilerek, hazırlanan restorasyon 

projesiyle yapının sahip olduğu değerlerlerle yaşatılması hedeflenmektedir.  
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2. ÜSKÜDAR 

2.1. Konumu ve Topografik Özellikleri 

Üsküdar ilçesi İstanbul’un Anadolu yakasında, Kocaeli Yarımadasının batı 

kesiminde yer alır. 35 km²’lik bir alan kaplayan ilçe; güneyde Kadıköy, doğuda 

Ümraniye, kuzeyde Beykoz ilçelerine komşudur. 

İlçe toprakları İstanbul Boğazı kıyılarının güneydoğusunda kuzey-güney 

doğrultusunda uzanır. Bu toprakların genel eğimi doğu kesimde Kocaeli 

Yarımadası’nın iç bölümlerine, güney kesimde Marmara Denizi kıyısına, batı 

kesimde ise İstanbul Boğazı kıyısına doğrudur. Orta kesimde kabaca kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusunda uzanan bir sırt yer alır [1,s.346].  

İstanbul ilinin en yeşil ilçelerinden biri olan Üsküdar da yaklaşık 90 hektarlık korular 

bulunmaktadır [1,s.347]. 

Üsküdar, iklim yönünden Marmara bölgesinin karakteristik özelliklerini gösterir. 

Yıllık ortalama yağış miktarı 650–700 kg/m²’dir. Nem oranı yüksek olup, ortalama 

nispi nem yüzde 75’tir [2]. 

2.2. Tarihsel Gelişimi  

Üsküdar tarihinin çeşitli devirlerinde değişik isimlerle anılmıştır. Sırasıyla 

Khrysopolis, Hrisopolis, Skutarion, Scutari ve bu sonuncunun Türkçeleşmiş şekli 

olan Üsküdar adını almıştır [3,s.127]. 

MÖ 1000 yıllarında Fenikeliler tarafından Kadıköy, Fikirtepe’de kurulan Khalkedon 

kentinin ticaret iskeleleri ve tersaneleri bugünkü Üsküdar, Salacak sahilinde 

bulunmakta ve Hrisopolis adını taşımaktaydı [4,s.21] (Şekil A1). 

Hrisopolis MÖ 508’de Pers Kralı Darius’un egemenliği altına girmiş, MÖ 410’da 

Atinalı Alkibiades’in zaferiyle sonuçlanan deniz savaşından sonra, bu komutan kent 

çevresine sur yaptırmış ve boğazdan geçen gemilerden taşıdıkları malların değeri 

oranında geçiş parası almıştır [5,s.343].  
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Bizans döneminde çok önemli olmayan bir kasaba olan Üsküdar, Müslüman 

Arapların Konstantinopolis’i kuşatma girişimlerinde birçok kez üs olarak 

kullanılmıştır [3,s.127]. Üsküdar, pek çok ihtilal girişiminin de başlangıç noktası 

olmuştur. 1097’de Haçlı ordusu, ordugâhını Üsküdar tepelerine kurmuş, izleyen 

Haçlı seferlerinde de bölge hep üs olarak kullanılmıştır [5,s.343]. 

Sultan Orhan 1352’de Venediklilere yenilen Cenevizlilerin yardım istemesi üzerine 

Kadıköy ve Üsküdar’a süvari kuvveti göndermiş, böylece Boğaz’ın bu kilit 

noktalarına yerleşerek bir anlamda İstanbul’un fethinden 101 yıl önce Kadıköy ve 

Üsküdar’ı ele geçirmiştir [5,s.344].  

İstanbul’un 1453 tarihinde Türkler tarafından fethedilmesinden sonra; Anadolu’ya, 

Hicaz, Mısır, İran, Irak, Kafkasya, Suriye’ye yapılan seferlerde Üsküdar’ın bir 

hareket üssü olarak kullanılması sonucunda hükümdar ve devlet adamlarının 

dinlenmesi için bir takım saray ve kasırlar inşa edilmiştir [3,s.129]. 

15. yy’ın sonlarında üç yeni mahallenin daha eklendiği Üsküdar’da Türk nüfusu 

artmıştır [6,s.223]. Başkenti Anadolu’ya bağlayan karayollarının öneminin 

artmasıyla, kervan yollarının Üsküdar’a ulaştığı noktada yeni çarşılar, hanlar ve 

kervansaraylar yapılmıştır [6,s.224].  

16.yy’da şehrin en önemli semtlerinden biri olan Üsküdar’da yapılan cami ve 

mescitlerin sayısına bakılarak toplam nüfusun onda birinin burada oturduğu sonucu 

çıkarılabilir [5,s.344].  

17. yy’ın ilk yarısında IV.Murad döneminde (1623-1640), Üsküdar’daki binaların 

dökümü yapılmıştır, buna göre 12 saray, 12 cami ve mescit, 5 medrese, 4 darülkurra, 

3 imaret, 11 aşhane, 6 tekke, 5 hamam, 4 kervansaray, 500 han, 2 çeşme, 2 yağhane, 

2500 dükkan, 8 mesire, 7 gezi yeri bulunmaktadır [7,s.34].  

18.yy’a gelindiğinde, İstanbul nüfusunun Haliç, Boğaziçi ve Üsküdar’da 

yoğunlaşmaya başladığı ve bu dönemde Üsküdar sahil köşk ve saraylarının sayısının 

100’ü bulduğu sanılmaktadır [5,s.345].  

III. Selim tarafından Eski Kavak Sarayı yıktırılarak yerine Selimiye Kışlası 1807’de 

inşa edilmiştir [4,s.1259]. Aynı padişahın Selimiye Mahallesi’ni kurmasıyla 

Üsküdar’ın sınırları Doğancılar’dan öteye Haydarpaşa’ya doğru genişlemeye 

başlamıştır [5,s.345] (Şekil A2). 
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1837’de Boğaz’da Rus ve İngiliz vapurları yolcu taşımaya başlamıştır [8]. 1851 

yılında kurulan Şirket-i Hayriye ilk vapur seferini 1854 yılında Anadolu yakasının 

büyük yerleşim merkezi olan Üsküdar’a yaptı [9,s.25]. Böylelikle tarihi yarımada ve 

Pera dışındaki yerleşim merkezlerinin kentle birleşmesi sonucunda Üsküdar 

gelişmeye başlamış, yerleşim alanı açısından önemi artmıştır.  

19.yy’da Üsküdar; 25 mahalleli, nüfusu 50.000 olan, 74 camisi, 42 tekkesi ve 

Karacaahmet Mezarlığı ile dinsel açıdan zengin bir semtti [6,s.365].  

20.yy’ın başında İstanbul’un dış dünya ile bağlantısı artmış, kamu taşımacılığı 

gelişmeye başlayarak; 1872 yılında Sirkeci-Hadımköy, 1873’te ise Bağdat 

Demiryolu’nun İstanbul-İzmit bölümü tamamlanmıştır [10,s.20-21]. 1904’te 

Haydarpaşa Limanı, 1909’da ise Haydarpaşa Garı inşa edilmiştir [4,s.1472]. 1927 

yılında kurulan Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Şirketi bu semtler 

arasında tramvay seferlerini başlatmıştır [11,s.71]. Böylece bu bölgeler yüzyılın 

başında yazlık olarak kullanılan kent dışı mahallerken, artık sürekli oturulan ve sur 

içi kenti terk eden eski Türk aileleri için gözde yerleşme alanları olmuştur [6,s.361] 

(Şekil A3).  

2.3. Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı 

İstanbul’un fethinden sonra Üsküdar’dan kaçan Rumların yerlerini II.Mehmet (Fatih) 

Anadolu’dan gelen Türklerle doldurmuştur [7,s.29]. İskele Meydanı’na yaptırmış 

olduğu Bedesten ile çarşının gelişmesini sağlamıştır [4,s.33]. Bu devirde İmar 

hareketleri ile çehresi değişen ve Türk İslam şehri kimliği kazanan İstanbul, tarihi 

yarımadanın dışına taşmaya başlamıştır [3,s.218]. 

17.yy’da yaşamış olan Evliya Çelebi, Üsküdar ahalisinin birkaç fırkadan oluştuğunu, 

halkın çoğunluğunun Anadolu’dan bir bölümünün de Tebriz’den geldiğini yazmakta, 

70 mahallenin Müslüman, 11 mahallenin Rum ve Ermeni, 1 mahallenin Yahudi 

mahallesi olduğunu ve bölgede bir tek bile Avrupalı yaşamadığını belirtmektedir 

[12,s.83]. 

İstanbul 19. yy.da büyük bir değişim geçirirken, yeni şehircilik anlayışı Pera’da 

egemen olarak buradan Haliç’in batısındaki Şişli, Nişantaşı gibi bölgelere yayıldı ve 

o yüzyılın varlıklıları Asya kıyısında, Marmara Denizi’ne paralel olarak (bugünkü 

Bağdat Caddesi güzergâhında) geniş bahçeler içinde yazlık konaklarını yaptırdılar 
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[13,s.307]. 1950 sonrası genişlemede, bu bölgelerin hızlı apartmanlaşma sürecine 

girmesine karşılık Üsküdar bütün bu gelişmelerin dışında kaldı [13,s.307]. 

1950’lerden itibaren ülkenin çeşitli yörelerinden İstanbul’a yönelen göçten Üsküdar 

da payına düşeni aldı, 1960’larda Çamlıca, Bulgurlu ve daha doğudaki alanlarda hızlı 

bir gecekondulaşma yaşandı [1,s.347].  

1973’te Boğaziçi Köprüsü’nün açılması, otomobilin yaygınlaşması, ulaşım kolaylığı 

Üsküdar ve çevresinde yerleşimi özendirdi ve 1970-1980 arasında ilçenin yıllık 

ortalama nüfus artışı yüzde 10’u aştı [1,s.347]. 1988’de Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü’nün tamamlanması ile çevre yollarının geçtiği kırsal kesimde hızlı bir 

yapılaşma süreci yaşanması sonucunda Ümraniye’nin 1987’de Üsküdar’dan ayrılarak 

ilçe yapılmasıyla Üsküdar ilçesi nüfusu 1985’te 490.185’ten 1990’da 395.623’e 

gerilemiştir [1,s.347]. 

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre Üsküdar nüfusu 495.118’dir [14].  

2.4. Anıtsal Yapıları 

Üsküdar’da; Osmanlı Dönemi’nden kalan birçok çeşme, sebil, türbe vb. yapı 

bulunmaktadır, bunlardan tez konusu Şevket Kurukahveci Evi’nin yakın çevresinde 

olanlar aşağıda verilmektedir (Şekil A5). 

Ahmet Çelebi Camii (Şekil B1) 

Açık Türbe Sokak ile Hüdai Mahmut Sokak’ın birleştiği köşede konumlanmaktadır. 

1567 yılında Ahmet Çelebi tarafından ahşap olarak yaptırılmıştır [15,s.2]. Yapı 1763 

tarihli büyük Üsküdar yangınında yanmış, 1767 tarihinde tekrar yaptırılan yapı ise 

1789 yangında büyük ölçüde yanmış olup, 1895’te Evkaf Nazırı Galip Paşa 

zamanında onarım görmüştür [4,s.70]. Camii kagir, minaresi ve çatısı ise ahşaptır.  

Ahmediye Külliyesi (Şekil B3) 

Gündoğumu Caddesi ile Esvapçı Sokak’ın kesiştiği köşede konumlanmakta, avlu 

kapıları her iki sokağa da açılmaktadır. 1721’de tersane Emini Ahmet Ağa tarafından 

yaptırılmıştır [15,s.2-3]. Camii, medrese, kitaplık, çeşme ve türbeden oluşan yapı 

topluluğudur. Camii 1883 tarihinde onarım görmüştür [4,s.68]. Kare planlı cami 

yığma taştan, minare ise kesme taştan yapılmış olup, yapı tek kubbelidir.  
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III. Ahmed Meydan Çeşmesi (Şekil B2) 

İskele meydanında, Mihrimah Sultan Camii karşısında yer almaktadır. III.Ahmed’in 

annesi Emetullah Gülnuş Valide Sultan adına 1728-1729 tarihleri arasında 

yapılmıştır [16,s.93-98]. Zaman içerisinde etrafı doldurulan çeşme çukurda kalması 

nedeniyle 1954 yılında sökülerek yükseltilmiştir [15,s.47]. Yapı tümüyle beyaz 

mermer olup, ahşap oymalı saçağı kurşunla kaplanmıştır. Dört yüzlü çeşmenin 

köşelerinde de küçük çeşmeler yer almaktadır. Çeşmenin esas yüzü denize bakan 

cephesidir, sadece bu yüzünde mihraba benzer nişler yer almaktadır. Ayna taşlarında 

bezemeler yer almakta olup, tüm köşelerinde burma sütunlar bulunmaktadır. Yapı 

son olarak 2002 yılında onarım görmüştür.  

Atik Valide Sultan Külliyesi (Şekil B4) 

Üsküdar, Toptaşı semtinde, Valideiatik Mahallesi’nde yer almaktadır. 1570-1579 

arasında III.Murad’ın annesi Nurbânû Valide Sultan tarafından Mimar Sinan’a 

yaptırılmıştır [18,s.407]. Camii, medrese, tekke, sıbyan mektebi, darülkurra, imaret, 

darüşşifa ve hamamdan meydana gelen yapı topluluğudur. Aslında tek kubbe etrafı 

yarım kubbeli yapının iki tarafına Pir Ali tarafından birer kubbe daha ilave edilmiştir 

[15,s.68]. Cami dikdörtgen planlı, mihrabı dışarıya çıkıntılıdır. Cami ve minareler 

kesme taştır. Tek şerefeli, çifte minarelidir. Camiye bitişik ahşap hünkar mahfili 

bulunmaktadır.  

Ayazma Camii (Şekil B5) 

Kız Kulesinin hemen karşısında, Marmara’ya hakim bir tepe üzerinde yer alır. III. 

Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan ile ağabeyi Şehzade Süleyman 

adına 1758-1761 arasında yaptırılmıştır [19,s.471]. Camiye ek olarak yaptırılan 

sıbyan mektebi, hamam ve muvakkithane yıkılmıştır. Minaresi 1872 ve 1881 

tarihlerinde yıldırım düşmesi sonucunda yıkılmış ve yapılan onarım sırasında 

yüksekliği azaltılmıştır [4,s.83]. Cami kare planlı ve tek kubbelidir. Türk barok 

üslubundaki yapı kesme taştan yapılmıştır. Hünkar mahfili caminin solunda yer 

almaktadır. Ressam Ali Rıza ve Mehmet Paşa Değirmeni Sokak’a açılan üç avlu 

kapısı bulunmaktadır.  

Ayşe Sultan Çeşmesi (Şekil B6) 

Doğancılar Caddesi ile Öğdül Sokak’ın köşesinde, Ahmet Çelebi Camii’nin tam 

karşısında yer almaktadır. Ayşe Sultan tarafından 1598’de yaptırılmıştır [17,s.262]. 
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Çeşme yüzü tamamen mermerden yapılmıştır. Kemer üzerinde kitabe ve her iki 

yanında da rozet bulunmaktadır. 

Aziz Mahmud Hüdai Külliyesi (Şekil B7, B8) 

Doğancılar’da Ahmet Çelebi Mahallesi’nde yer almaktadır. 1598’te tekke Celveti 

tarikatının piri Şeyh Aziz Mahmut Hüdai tarafından yaptırılmıştır [15,s.31]. 1850 

yangınında yanan yapının yerine, Abdülmecid tarafından 1855’te yeniden inşa 

ettirilmiştir [21,s.507]. Cami, türbe, hünkar mahfili, kütüphane, harem dairesi, harem 

mutfağı, meşruta evler ve çeşmelerden oluşan yapı topluluğudur. Arazi eğiminden 

dolayı külliyeye ait yapılar farklı kotlarda konumlanmaktadır. Cami kagir ve tek 

kubbeli olup, minaresi kesme taştan yapılmıştır. Aziz Mahmut Hüdai Efendi Sokak’a 

açılan avlu kapısının solunda Aziz Mahmut Efendi, sağında ise Kethüda Mehmet 

Paşa çeşmeleri bulunmaktadır. 

Başkadın Çeşmesi (Şekil B9) 

Doğancılar Caddesi ile Öğdül Sokak’ın kesiştiği köşede, Ahmet Çelebi Camii’nin 

solundaki küçük meydanda konumlanmaktadır. Sultan III. Ahmet’in başkadını 

Emetullah Kadın tarafından 1728’de yaptırılmıştır [17,s.312]. Kesme taştan yapılmış 

olan çeşmenin ön yüzü mermer ile kaplanmıştır. Ayna taşı üzerinde lale kabartmaları 

görülmektedir. 

Çakırcıbaşı Camii (Doğancılar Camii) (Şekil B10) 

Doğancılar Meydanı’nda, Sümbülzade Sokak ile Doğancılar Caddesi köşesinde 

konumlanmıştır. Çakırcıbaşı Hasan Ağa tarafından 1558’de yaptırılan yapı, Sultan 

Abdülaziz’in 3. ikbali Kadın Efendi tarafından onarılmıştır [15,s.16]. Caminin 

kuzeyinde Mimar Sinan yapısı olan Hacı Ahmet Paşa Türbesi bulunmaktadır 

[22,s.462]. Dikdörtgen planlı cami kagir ve ahşap çatılıdır. Caminin solunda yer alan 

minarenin kaidesi kesme taş, gövdesi ise sıvalıdır. 

Çinili Külliyesi (Şekil B11) 

Murat Reis Mahallesi’nde yer alan külliye cami, medrese, sebil, sıbyan mektebi, 

çeşme ve çifte hamamdan oluşmaktadır. Sultan I. Ahmet’in zevcesi, Sultan IV. 

Murat ve Sultan İbrahim’in annesi Mahpeyker Kösem Sultan tarafından yaptırılmıştır 

[15,s.18]. Mimar Kasım Ağa’ya tarafından 1640’ta tamamlanmıştır [23,s.520]. Camii 

harap durumda iken 1890-93 tarihleri arasında onarım görmüş, 1964 senesinde ise 

yıldırım nedeniyle yıkılan minare aslına uygun olmayan şekilde tamir edilmiştir 
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[4,s.164]. Camii kare planlı ve tek kubbeli olup, iç mekân çinilerle bezelidir. Minare 

kesme taştan yapılmış olup, tek şerefelidir.  

Fatih Çeşmesi (Şekil B12) 

Salacak İskele Sokak ile İskele Arkası Sokak’ın kesiştiği köşede konumlanmaktadır. 

Çeşmenin Fatih Camii ile aynı tarihlerde yapıldığı sanılmaktadır [4,s.1066-1067]. 

Tamamen kesme taş olan çeşme yol seviyesinin yükselmesi nedeniyle toprağa 

gömülüdür. Kitabesi bulunmamaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet Camii (Şekil B33) 

Camii; Salacak İskele Arkası Sokak’ta konumlanmaktadır. Üsküdar’ın ilk inşa edilen 

mabeti oluduğu ve İstanbul’un fethinden önce 1458-1460 tarihlerinde yapıldığı 

düşünülmektedir [4,s.180]. Sadrazam Ali Paşa tarafından 1732’de cami haline 

getirilmiştir [7,s.189]. Kesme taş örgü ve tuğla hatıllı yapı kare planlıdır. Çeşitli 

dönemlerde onarılan yapı son olarak 1992’de onarım geçirmiştir. 

Gülfem Hatun Camii (Şekil B13) 

Gülfem Hatun Mahallesi, Mahkeme Arkası Sokak’ta konumlanmaktadır. Kanuni 

Sultan Süleyman devri cariyelerinden Gülfem Hatun tarafından, 16.yy’ın ikinci 

yarısında yaptırılmıştır [15,s.27]. 1850 tarihinde çarşı içinde çıkan yangında semt ile 

beraber yanan yapı 18 yıl sonra onarım görmüştür [4,s.203]. Kare planlı yapının 

duvarları yığma taş olup, çatısı ahşaptır. Minare kaidesi kesme taş, gövdesi ise tuğla 

üzeri sıvalıdır.  

İbrahim Paşa Su Terazisi (Şekil B14) 

Doğancılar Caddesi üzerinde, Ahmet Çelebi Cami önünde yer almaktadır. Damad 

İbrahim Paşa Su Yolu’nun 87 numaralı su terazisidir [16,s.82].  

İmrahor Camii (Mirahur Camii) (Şekil B14) 

Doğancılar Caddesi üzerinde konumlanan yapının girişi Öğdül Sokak’tadır. 

Sadrazam Ciğalzade Sinan Paşa’nın Mirahuru Mehmet Ağa tarafından 1597’de 

yaptırılmıştır [15,s.48]. 1966 yılında onarım görmüştür [20,s.166]. Kare planlı yapı 

kagir olup, çatısı ahşaptır.  

Kara Davut Paşa Camii (Şekil B15) 

Hakimiyet-i Milliye Caddesi ile Büyük Hamam Sokağın kesistiği köşede yer 

almaktadır. II. Mehmed ve II. Bayezid dönemi devlet adamlarından Davud bin 

Abdülhay tarafından yaptırılmıştır. Davud bin Abdülhay’ın 1505’te vefat ettiği göz 
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önüne alınırsa bu tarihten önce yapılmış olmalıdır [15,s.19]. 1850 yangınından zarar 

gören yapı muhtelif zamanlarda çeşitli onarımlar görmüştür ve 1960’larda yapılan 

son onarımda bugünkü halini almıştır [24,s.438]. Cami üç bölümden oluşmakta, 

ortada kare planlı asıl ibadet yeri bulunmaktadır. Ortadaki daha yüksek olan üç 

kubbe ile örtülüdür. Minaresi kesme taş örgü ve tek şerefelidir.  

Kaptan Paşa Camii (Kaymak Mustafa Paşa Camii) (Şekil B16) 

Gülfem Hatun Mahallesi’nde, Kaptan Paşa Sokak ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı 

arasında yer almaktadır. Her iki sokağa da açılan avlu kapıları vardır. Cami kare 

planlı ve tek kubbelidir. 15.yy sonlarında Hamza Fakih tarafından yaptırılan yapı 

harap olduğundan 1727’de Nevşehirli İbrahim Paşa’nın damadı Kaptan-ı Derya 

Kaymak Mustafa Paşa tarafından onarılmıştır [15,s.315]. 1890 yangınında tekrar 

yanan yapı bir yıl sonra tekrar onarılmıştır [4,s.224].  

Kız Kulesi (Şekil B17, B18) 

Leandos kulesi olarak ta bilinen yapı, kıyıya yakın bir kayalığın üstünde yer 

almaktadır. Kayalığın üzerinde 12.yy’a gelindiğinde bir yapı olduğu kesindir. 

I.Manuel Komnenos’un savunma amaçlı yaptırdığı iki kuleden birisi Kız Kulesi’nin 

olduğu yerdedir [25,s.11]. Fatih devrinde Manuel Komnenos’un kulesi yıkılarak yeni 

kule yapılmıştır [4,s.1479]. Lale devrinde yanan bu yapı yerine, Nevşehirli Damad 

İbrahim Paşa tarafından 1726’da yeni yapı yaptırılmış, II.Mahmut döneminde onarım 

gören bu yapı 1943’te ise betonarmeye dönüştürülmüştür [25,s.11-12]. Son olarak 

1999’da restore edilen yapı, günümüzde restoran olarak hizmet vermektedir.  

Mihrimah Sultan Külliyesi (Şekil B19, B20) 

Üsküdar Meydanı’nda yer almaktadır. Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan için Mimar 

Sinan tarafından 1547’de yapılmıştır [26,s.456]. M. Sinan’ın Üsküdar’daki ilk 

eseridir [4,s.261]. Yapının avlusuna dört ayrı kapıdan girilebilmektedir. Camii, 

medrese, imaret, sıbyan mektebi dışında külliyenin öteki yapıları günümüze 

ulaşamamıştır. Medrese günümüzde poliklinik olarak kullanılmaktadır. Cami kare 

planlı olup, merkezi kubbe ile örtülüdür. Tek şerefeli, çift minaresi bulunmaktadır.  

Mustafa III Mektebi (Ayazma Mektebi) (Şekil B21) 

Mehmet Paşa Değirmeni Sokak ile Ressam Ali Rıza Bey Sokak’ı arasında 

konumlanmıştır. III. Mustafa tarafından Ayazma Camii yaptırılırken 1757-1760 

arasında inşa edilmiştir [4,s.901]. 1913’te ahşap olan bu yapı yıktırılarak, Mimar 

Kemalettin Bey tarafından tuğla yığma olarak yeni yapı inşa edilmeye başlanmış ve 



10 

1917’de tamamlanmıştır [27,s.555]. Günümüzde MEB Şemsi Paşa İlköğretim Okulu 

adını taşımaktadır.  

Mustafa Paşa Çeşmesi (Şekil B22) 

1683 tarihinde Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır [4,s.1126]. yüzü tamamen 

mermer kaplanmış olup, kemerde beyaz ve kırmızı mermer beraber kullanılmıştır. 

Kemer üzerinde ve iki yanda rozet bulunmaktadır. Kitabesi mevcuttur. 1992’de 

onarım geçirmiştir.  

Nâli Mehmet Efendi Çeşmesi (Şekil B23) 

Doğancılar Caddesi ile Bakırcı Sokak’ın kesiştiği köşede yer alan yapının karşısında 

Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış olan 

çeşmenin ayna taşı ve kitabesi yok olmuştur, yerleri boştur. Çeşme 1675-76 tarihinde 

Nâli Mehmet Efendi tarafından tamir edilmiştir, yaptıranı belli değildir [4,s.1130].  

Nasuhi Tekkesi Mescidi (Şekil B24) 

Doğancılar Parkı’nın karşısındaki çıkmazda bulunmaktadır. 1685’de sadrazam 

Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır [15,s.49]. Ahşap yapı 1766’da yandıktan sonra, 

Rüstem Paşa tarafından taştan yapılmak suretiyle yenilenmiştir [19,s.81]. 

Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi (Şekil B25) 

Doğancılar Caddesi üzerinde, Kavaklı İskele Sokak köşesinde yer alır. Nevşehirli 

İbrahim Paşa adına 1729 tarihinde yapılmıştır [4,s.1132]. Çeşme yüzü mermer olup, 

dilimli kemerin iki yanında rozet ve üzerinde kitabe bulunmaktadır. 1998 yılında 

Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır [4,s.1133].  

Rum Mehmet Paşa Camii (Şekil B26)  

Şemsi Paşa Camii’nin üst tarafında boğaza hâkim bir tepe üzerindedir. Civarında 

medrese, hamam ve imareti bulunmakta iken günümüze ulaşamamışlardır. 1471-

1472 yılları arasında Fatih’in Sadrazamlarından Rum Mehmet Paşa tarafından 

yaptırılmıştır [15,s.56]. 1953’te onarım geçirmiştir [29,s.347]. Camii taş ve tuğla 

örgü olup, minaresi küfeki taşındandır. Camiinin solunda sekiz köşeli, tek kubbeli 

türbe bulunmaktadır.  

Rüstem Paşa Sıbyan Mektebi (Şekil B27) 

Doğancılar Caddesi ile Hafız Ali Paşa Sokak’ın birleştiği köşede, Ahmet Çelebi 

Camii karşısında konumlanmaktadır. Yapının kitabesi yoktur, hangi tarihte yapıldığı 

belli değildir [4,s.922]. Mimar Sinan eserlerini belirten kitapta yer almadığı halde, bir 
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Sinan yapısı olduğu söylenebilir [4,s.922]. Dikdörtgen formdaki yapı tuğla ve kesme 

taştan yapılmıştır. Ahşap kırma çatılı olup, kirpi saçaklıdır.  

Şerefâbâd Kasrı Maksemi (Şekil B28) 

Doğancılar Caddesi üzerinde, Doğancılar Meydanı tarafında yer almaktadır. Lale 

Devri baş mimarı Kayserili Mehmet Ağa tarafından 1728-29 tarihinde Şerefâbâd 

Kasrı’nın suyunu temin ve tanzim maksadıyla yapılmıştır [16,s.81]. Tuğla hatıllı 

kesme taştan yapılmış olan sekizgen yapı, kurşun kaplı kubbe ile örtülmüştür. Bugün 

bir evin bahçesine bakan kemerli kapısının sol tarafında küçük ayna taşlı çeşmesi 

bulunan yapı; son olarak 1950 yılında onarım görmüştür [4,s.1223].  

Sinan Paşa Camii (Şekil B34) 

Halk Dershanesi Sokak ile Topraklı Sokak’ın kesiştiği köşede konumlanmaktadır. 

Mimarı Davut Ağa olup, yapım tarihi bilinmemektedir [4,s.336]. Yapı moloz taştan 

yapılmış olup, çatısı ahşaptır. Küfeki taşından yapılmış olan minare kare planlı 

kaideye oturmaktadır. 1974-75 yılları arasında onarım geçirmiştir [4,s.337]. 

Sineperver Valide Sultan Çeşmesi (Şekil B29) 

Balaban Caddesi üzerinde, Yeni Valide Sultan İmaretinin köşesinde yer almaktadır. 

IV. Mustafa’nın annesi Ayşe Sineperver Valide Sultan tarafından vefat eden 

şehzadesi Ahmet için 1780 yılında yaptırmıştır [17,s.380]. Çeşme 1988 tahinde 

onarım görmüştür [4,s.1150]. Tamamen mermerden kaplama olan çeşme üç 

yüzlüdür. Kemerli ayna taşları yanında mermer sütunlar bulunmaktadır. Dilimli 

mermer saçak üzerinde ortadaki daha büyük olan üç kubbe yer almaktadır. 

Şemsi Paşa Külliyesi (Şekil B30) 

Üsküdar-Harem sahil yolu üzerinde, deniz kenarında yer almaktadır. Camii, türbe ve 

medreseden oluşan külliye, Mimar Sinan’ın eseri olup 1580’de Şemsi Ahmet Paşa 

tarafından yaptırılmıştır [30,s.157]. Cami kare planlı olup, tek kubbelidir. 1940 

yılında Vakıflar tarafından restore edilmiştir [15,s.62].  

Üsküdar Mevlevihanesi (Şekil B31) 

Doğancılar Caddesi üzerinde yer almaktadır, 1792’de kurulmuştur. II.Mahmud 

1834’te mevlevihaneyi yeni baştan inşa ettirmiştir. Abdülmecid döneminde ve son 

olarak 1980 yılında onarımı yapılmıştır [31,s.348]. Günümüzde semahane-türbe 

kısmı ziyaretçilere açık tutulmakta ve bazı kültür faaliyetlerine ev sahipliği 
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yapmaktadır. Selamlık, mutfak ve dedegân daireleri ise Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı inşaat birimi tarafından kullanılmaktadır. 

Yeni Valide Külliyesi (Şekil B35, B36) 

Üsküdar Meydanı’nın güneyinde, Doğancılar tarafında yer alır. III.Ahmed’in annesi 

Gülnuş Valide Sultan adına 1708-1710 arasında yaptırılmıştır [32,s.468]. Camii, 

hünkar mahfili, türbe, sebil, muvakkithane, çeşme, şadırvan, sıbyan mektebi, arasta, 

imaret ve çeşmeden meydana gelen yapılar topluluğudur. Cami büyük bir kubbe ile 

örtülü olup, yanlardan dört yarım kubbe ile desteklenmektedir. İki şerefeli çift 

minaresi bulunmaktadır.  

2.5. Sivil Mimarlık Örnekleri (Şekil A6, B37-B116) 

Osmanlı döneminde Üsküdar, konut ağırlıklı bir yerleşim alanı olmuştur. Bölgede 

birçok anıt ve konutun yok olmasına sebep olan yangınlar meydana gelmiştir. 

Bölgede 20.yy başlarında ahşap malzemeli yapılara getirilen yangın kısıtlamalarına 

rağmen, bölgedeki ahşap yapılar kagir olanlardan sayıca çok fazladır.  

1934 tarihli Pervititch haritasına göre o dönemde Doğancılar’da ayrık ve bitişik 

nizamda çok sayıda ahşap konut mevcuttur (Şekil A4). Haritaya göre ayrık yapılar 

bahçe içerisinde konumlanan büyük parseller iken,bitişik nizamdaki yapılar daha 

küçük parsellerde konumlanmaktadır.  

Günümüzde Üsküdar, Doğancılar semti sivil mimari dokusu; 19.yy ile 20.yy 

başlarında inşa edilmiş ahşap konutların yanı sıra az sayıda kagir ve çok sayıda 

betonarme yapıdan oluşmaktadır. Bölgenin bir kısmı ―Ayazma ve Rumi Mehmet 

Paşa Camileri Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı‖ sınırları içerisinde yer 

almaktadır (Şekil A7). Ne yazık ki bölgedeki yapıların çoğu bakımsızlık ya da 

bilinçsiz onarımlar nedeniyle özgün niteliklerini hızla kaybetmektedir (Şekil B37, 

B43, B59, B70, B73, B74, B78, B81, B90, B97, B100). Günümüzde bölgede yer alan 

tescili parsellerin bir bölümünde betonarme apartmanlar bulunmaktadır (Şekil B48, 

B71, B77, B82, B89).  

Bölgede yer alan tescilli yapılarda görülen bozulmalar; cephelerde doluluk boşluk 

oranlarının değişmesi, malzeme değişikliği, kat sayısının arttırılması, çatı formunda 

değişiklik ve plan tipine müdahale olarak gruplanabilir. 
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Çoğunlukla özgün pencere oranlarının değiştirilip, yerlerine daha geniş pencerelerin 

yapıldığını örneklere rastlamaktayız (Şekil B47, B53, B84, B90, B99, B100, B102, 

B9103). Birçok yapıda girişin küçültüldüğü ve bundan dolayı giriş kapısı formunun 

değiştirildiğini görmekteyiz (Şekil B54, B73, B74, B78, B99, B102, B103). 

Yapıların bir kısmında cephe kaplama malzemesi değiştirilmiş, cephe sıvanmıştır 

(Şekil B84, B97,B99). Ahşap cephe kaplaması yerine sıva üzerine yatayda devam 

eden fugalarla ahşap görüntüsü verilmeye çalışıldığı da görülmektedir (Şekil B78, 

B81, B98).  

Onarım geçirip, betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmiş bazı 

yapılarda özgün kat sayısına uyulmayarak ek kat yapıldığı da görülmektedir. Bu ek 

katların ahşap kaplama cepheleri olabildiği gibi, geri çekilerek birden fazla ek kat 

yapıldığı da görülmektedir (Şekil B50, B74, B88, B101). 

Yeni mekânlar elde etmek amacıyla özgün çatı formu ve eğiminin değiştirildiği de 

görülmektedir (Şekil B41, B59). Bu değişim sonunda açılan yeni pencereler ve 

yükselen gabari yapının mimari kimliğini değiştirmektedir. 

Doğancılar’da yer alan koruma altındaki yapıların mimari özellikleri;  

Bölgede yer alan konutlar arasında tamamen kagir olanlar bulunmasına karşın, 

çoğunlukla kagir bodrum veya zemin kat üzeri ahşap karkas olarak inşa edilmiş 

olanlar görülmektedir. Yapılar genellikle 2 katlı olup, 3 kata kadar 

yükselebilmektedir. Kagir duvarlar tuğla yada taş örgüdür. Mutfak, banyo gibi 

hizmet mekânları bazı yapılarda kagir zemin katta yer almakta iken, bazılarında ise 

yapıya bitişik kagir ek mekân olarak görülmektedir.  

Örtü çoğunlukla kırma çatılı olup, bazı örneklerde beşik çatı da görülmektedir. 

Günümüzde marsilya tipi kiremit ile kaplı olan bu yapıların yapım tarihi dikkate 

alındığında özgün hallerinin alaturka kiremit ile kaplı olduğu düşünülebilir. 

Genellikle dar saçaklar tercih edilmiş olup, bazı yapılarda saçak altlarında ahşap 

furuşlar görülmektedir. 

Genel olarak bölgede yer alan yapılar için 2 tip çıkmadan söz edilebilir. Dörtgen ve 

üçgen çıkma. Zemin katlarda arazi şeklinden kaynaklanan çarpıklığın üst katlarda 

dörtgen mekânlara dönüşmesini sağlamak amacıyla yapılan üçgen çıkmalar 

cephelerde görülmektedir (Şekil B47, B49, B52, B53). Zemin katta dörtgen mekânlar 

elde edildiğinde ise üst katlarda çıkmalar cepheye paralel olarak yapılmaktadır (Şekil 
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B42, B45, B56, B61, B63, B69, B79, B91). Çıkmalar 1 yada 2 katlı olup, bazı 

yapılarda çıkma üst katlarda balkona dönüşmektedir. Çıkmalar ahşap payandalar ile 

taşıtılmaktadır.  

Giriş kapıları genellikle niş içerisinde yer almakta olup (Şekil B40, B57, B69, B82, 

B87, B104), bazı örneklerde cephe ile aynı hizada olduğu da görülebilmektedir 

(Şekil B47, B49, B52, B54, B61, B100). Çoğu yapıda bodrum kat üzerinde yer alan 

yüksek girişe merdivenler ile ulaşılmaktadır. Niş içerisinde yer alan yüksek giriş 

önünde mermer veya mozaik kaplı giriş sahanlığını bulunmaktadır. Merdivenler 

genellikle tek kollu ve bir kaç basamaktan oluşmakta iken, bazı yapılarda çift 

kolludur (Şekil B87). Kapı genellikle iki kanatlı olup, kanatlar 2 yada 3 tablalıdır. 

Kapı üstlerinde sabit tepe pencereleri bulunmaktadır. Kapının her iki yanında 

pencereler yer alabilmektedir.  

Cephelerde pencereler yatay ve düşeyde aynı akslarda yer almaktadır. Bodrum ve 

zemin kat pencereleri daha küçük olabilmekte ve güvenlik nedeniyle bu pencerelerin 

önlerinde demir parmaklıklar bulunmaktadır. Çıkma yanlarında bulunan pencereler 

diğerlerinden daha dardır. Pencereler genellikle kafesli olup bazı örneklerde kepenk 

de görülmektedir (Şekil B39, B42, B46, B79). Tüm pencereler söveli olup, 

bazılarında pencere etrafında bezeme görülmektedir.  

Bölgede cephesi bezemesiz, yalın görünüme sahip yapılar (Şekil B42, B49, B51) 

bulunmakla birlikte gösterişli, cephelerinde birçok bezeme öğesini barındıran yapılar 

da görülmektedir (Şekil B39, B40, B68, B69, B79, B80, B86-B88). Kat silmeleri, 

pencere sövesi, pencere eteğinde veya fotozda görülen bezemeler, çıkma altlarında 

ahşap pasalarla oluşturulan geometrik formlar, payandalar, saçak altlarında yer alan 

furuşlar, sarkıtlar, balkon korkulukları ve demir parmaklıklar bezeme öğelerinin 

yoğun alarak görüldüğü yerlerdir. 

2.6. Bölgedeki İmar Çalışmaları 

İstanbul’un planlı döneme geçişi 1830’larda başlamış, II.Mahmut döneminde 

başlatılan harita çalışmaları belli ölçülerde önerileri de içeren planlamalara 

dönüşmüştür [33,s.162-164].  

1934 yılında H. Elgötz, ardından da 1935-1938 yılları arasında M. Wagner tarafından 

İstanbul imar planı çalışmaları yürütülmüştür [34,s.40]. 1936’da İstanbul’a davet 
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edilen H. Prost’un 1937’de tamamladığı İstanbul Nazım İmar Plan Rapor’u 1939’da 

uygulamaya girmiştir [34,s.40]. 

İlk olarak Abdülaziz devrinde imar planı uygulaması gören Üsküdar, uzun yıllar 

plansız kalmıştır. H. Prost tarafından hazırlanan 1/2000 ölçekli Üsküdar İmar Planı 

1942 yılında tamamlanmış, 1948 yılında uygulanmıştır [35,s.1,2]. 

1971 yılında 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planı 

hazırlanmış ve bu plan 1993’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na kadar geçerli olmuştur. Üsküdar Belediyesi 

tarafından da bu Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı hazırlanmış ve Haydarpaşa ile Kuzguncuk arasındaki merkez bölgeyi 

içeren bu plan 1997’de yürürlüğe girmiştir. 
1
 

III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 16.4.1997 gün ve 9263 

sayılı kararı doğrultusunda Üsküdar Belediyesi tarafından Ayazma-Rumi Mehmet 

Paşa Camii ve Çevresi ile Valide Atik Camii ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma 

Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. 1/1000 ölçekli bu planlar KTVKK 

kararı doğrultusunda uygun görülmüş, 1998’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiştir (Şekil A7). 

 

                                                           
1
 Üsküdar Belediyesi, İmar Planlama Müdürlüğü, Bölge Planlama Şefliği’nde Şehir Plancısı Ayfer 

Aktaş ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır.  
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3. ŞEVKET KURUKAHVECİ EVİ 

3.1. Konumu (Şekil A5, D1) 

Şevket Kurukahveci Evi; Üsküdar Ahmet Çelebi Mahallesi’nde, Doğancılar Caddesi 

ile Hafız Ali Paşa Sokak’ın kesiştiği köşede 400 ada, 78 ve 79 parsellerde yer 

almaktadır. Dört katlı yapı bahçesi ile birlikte 207.37 m²’lik alanda 

konumlanmaktadır (Şekil A5, C1, C2, C3, C4, D1). 

Hafız Ali Paşa Sokak üzerinde yapının 1 kapı numaralı ana giriş kapısı ve 3 numaralı 

bahçe giriş kapısı yer almaktadır (Şekil C5, C6). Doğancılar Caddesi üzerinde kapı 

numaraları 73, 73-A olan dükkan girişleri bulunmaktadır (Şekil C7).  

Yapının ön cephesi çok az güneybatı ve diğer cepheleri aynı şekilde kuzeybatı, 

güneydoğuya sapmış olmasına karşın; anlatım kolaylığı nedeniyle sırasıyla güney, 

batı ve doğu cepheleri olarak adlandırılmıştır. Tüm mekân tanımlamalarında da ana 

yönler seçilmiştir.  

3.2. Tarihsel Gelişimi 

İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nde bulunan, yapı hakkında elde edilen 

en eski belge 15 Şevval 1327 (30 Ekim 1909) tarihli Osmanlıca tapu bilgileridir 

(Şekil A8, A9, A10, A11).  

Bu bilgilere göre; yapının bilinen ilk sahibi Hacı Arif Efendi’dir. Hacı Arif 

Efendi’nin vefatı ile arsa (78 parsel) ve ev (79 parsel) çocukları Ziya Bey, Saim Bey, 

Safinaz Hanım, Şerafettin Paşa ve Ayşe Hanım’a kalmıştır (Şekil A8, A9). Ziya Bey 

arsa hissesini kardeşi Saim Bey’e devretmiş, Saim Bey bu iki hisseyi ve Ayşe Hanım 

da kendi arsa hissesini kardeşleri Safinaz Hanım’a 18 Osmanlı Lirası karşılığında, 30 

Ekim 1909 tarihinde satmışlardır (Şekil A10, A11). 

20 Nisan 1911 tarihli ruhsat belgesine göre Şerafettin Paşa kendine ait olan bir 

hisseyi, kardeşi Safinaz Hanım’a on lira karşılığında satmıştır. Böylece, arsa tüm 

hisseleriyle Safinaz Hanım’ın olmuştur (Şekil A12, A13).  
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30 Nisan 1911’de Saim Bey kardeşlerine ait olan ev hisselerini altmış lira 

karşılığında satın alır, böylelikle ev tamamen Saim Beyin olmuştur (Şekil A14, A15).  

29 Aralık 1925 tarihli kayıtlara göre; evin Karesi Mapusu Mehmet Cavit Bey’e, 

arsanın ise Saim Bey’e ait olduğu gözükmektedir (Şekil A16, A17). 

26.10.1929 tarihinde Mehmet Cavit Bey iki bin lira karşılığında ev ve arsayı Ali oğlu 

Şevket Bey’e (Kurukahveci) satmıştır (Şekil A18, A19, A20). 

Üsküdar Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki 28.04.1950 tarihli kayıtlara göre, yapı 

artık bugünkü sahipleri olan Kurukahveci ailesine aittir. Şevket Kurukahveci adına 

düzenlenen bu belgelerden 79 parsel ―altında iki dükkânı olan ahşap ev‖ ve 78 parsel 

ise ―arsa‖ olarak tanımlanmaktadır (Şekil A21, A22). Ayrıca 1956 tarihli iki 

kadastral haritada ahşap yapı ve ona bitişik kâgir birimi görülebilmektedir (Şekil 

A23, A24).  

Şevket Kurukahveci’nin ölümüyle ev ve arsa çocukları Ali, Hanife, Zeki ve Meziyet 

Hanıma kalmıştır. 75 yıldan beri Kurukahveci ailesine ait olan yapı; günümüzde 

Meziyet Kurukahveci tarafından kullanılmaktadır. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.01.1971 gün 5684 sayılı 

kararı ile korunması gerekli sivil mimarlık örneği olarak tescil edilmiştir.  
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4. MİMARİ ÖZELLİKLERİ 

4.1. Plan Özellikleri (Şekil D1-D7) 

Yapının taban alanı 93.5 m²’dir. Yapı dükkânların bulunduğu zemin kat, birinci kat, 

ikinci kat ve üçüncü kat olmak üzere yaklaşık olarak 257.5 m²’lik kapalı kullanım 

alanına sahiptir. 107.5 m² bahçe içerisinde sonradan yapılmış olan 6.7 m²’lik depo 

bulunmaktadır. 

4.1.1. Zemin Kat Mekânları (Şekil D2, D7) 

Yapının batısında, Doğancılar Caddesi’ne cepheli iki dükkân (Z01, Z02) 

bulunmaktadır (Şekil C7). Ayrıca bahçeden ve dükkândan (Z02) girişi olduğu 

söylenilen kömürlük (Z03) bulunmaktadır. Bu üç mekândan; günümüzde 

kullanılmayan dükkâna (Z02) ve bahçe girişi sunta levha çakılarak kapatılmış olan 

kömürlüğe (Z03) girilememiştir.  

4.1.1.1. Dükkân (Z01) 

Doğancılar Caddesi üzerinde yer alan giriş, özgün olmayan tek kanatlı alüminyum 

doğrama kapıdan (KZ1) yapılmaktadır (Şekil D2). Dükkânın zemini; -2.53 

kotundadır, kaldırım kotunun 25.7 cm altında kalmıştır ve iki basamakla 

inilmektedir. Mekânın yüksekliği 237,8 cm’dir (Şekil C8). 

16.6 m²’lik bir alana sahip olan dükkânın batı duvarı 403 cm, güney duvarı 392 cm, 

doğu duvarı 386 cm ve kuzey duvarı 394 cm uzunluğundadır. Mekânın duvarları 

kâgirdir ve duvar kalınlığı yaklaşık 40 cm’dir. Volta döşemeli mekânın putrel aralığı 

yaklaşık 60 cm’dir (Şekil D7). Güney duvarında iki adet basık kemerli formda 

pencere (PZ1) bulunmaktadır (Şekil C10). Ayrıca giriş cephesinde alüminyum 

doğrama, pencere (PZ2) yer almaktadır. Zemin 30x30 cm ebatlarında karo mozaik ile 

kaplanmıştır.  
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4.1.1.2. Dükkân (Z02) 

Bu mekâna girilememiştir. Mekânın girişi Doğancılar Caddesi üzerinde yer alan 

özgün olmayan tek kanatlı alüminyum doğrama kapıdan (KZ2) yapılmaktadır (Şekil 

D2). Giriş cephesi tümüyle alüminyum doğrama olup, özgün olmayan pencere (PZ3) 

yer almaktadır.  

4.1.1.3. Kömürlük (Z03) 

Bu mekâna girilememiştir. Mekâna yapının doğusundan, bahçe kotundan girilmekte 

iken bu giriş günümüzde sunta levha çakılarak kapatılmıştır. Ayrıca girilemeyen Z02 

numaralı mekândan bu mekâna açılan kapı bulunmaktadır.
2
 

4.1.2. Birinci Kat Mekânları (Şekil D3, D7) 

Birinci katta on mekân bulunmaktadır. Bunlardan yedisi yapının beden duvarları 

altında (100, 101, 102, 103, 104, 105, 106) ve ahşap karkas yapım tekniğiyle inşa 

edilmiştir. Diğer üç mekân (107, 108, 109) ise tek katlı ve kâgirdir.  

4.1.2.1. Giriş (100) 

Yapının ana giriş mekânı olan 4.58 m²’lik alan kaplayan bu mekân; iki farklı kottadır 

(Şekil C11). Kapının açıldığı ±0.00 kotlu döşeme ve tek basamakla çıkılan +0.21 

kotlu döşeme (Şekil D3). 

Mekâna; güney duvarında yer alan, yarım daire şeklinde kemerli kapı (K1) ile 

girilmektedir. Kapının her iki yanında sivri kemerli pencere (P1) bulunmaktadır 

(Şekil C12, D13). 

Bu mekân sofadan ahşap bölme ile ayrılır (Şekil C13). Bölme bir nevi rüzgârlık 

işlevi görmekte ve çift kanatlı kapıyı (K8) içermektedir. Bu kapı giriş mekânından 

21cm yüksektedir. Bu mekânın batı duvarında 101 numaralı odaya açılan (K2) kapı 

ve doğu duvarında 106 numaralı odaya açılan (K7) kapı bulunmaktadır. Her iki kapı 

eşiği de ahşap olup, bu mekândan yaklaşık 22 cm yüksektedir.  

 Tüm mekân karo 20x20 cm ebatlarında mozaik ile kaplanmıştır, kenarlarda 15x20 

cm’lik bordür ve duvar eteklerinde bordürün deseninde mozaik süpürgelik 

bulunmaktadır. Krem zemin üzeri siyah ve grinin kullanıldığı karolar geometrik 

                                                           
2
 M.Kurukahveci ile yapılan görüşmeye dayanmaktadır.  
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desenli olup, bordürlerde lale motifleri yer almaktadır (Şekil C11). Mekânın ahşap 

kaplama tavanı geometrik formlar oluşturacak şekilde ahşap pasalarla kaplanmıştır 

(Şekil D7, D16). Duvarlar ve tavan arasında profilli ahşap tavan silmesi mevcuttur.  

4.1.2.2. Oda (101) 

Sofanın güneybatı köşesinde yer alan bu mekân 14.62 m² alan kaplamaktadır. Hafız 

Ali Paşa Sokak ve Doğancılar Caddesi’ne cephelidir. Mekânın yüksekliği 320 cm 

olup, döşeme kotu +0.45’tir (Şekil C14, D3). 

Mekânın kuzeydoğu duvarında sofaya açılan 84 cm genişliğinde, 229.5 cm 

yüksekliğinde (K2) ve doğu duvarında girişe açılan 83.5 cm genişliğinde, 228.5 cm 

yüksekliğinde (K2) iki ahşap kapısı vardır (Şekil C15, D14). Güney ve batı 

duvarında ikişer adet giyotin pencere (P2, P3) bulunmaktadır. Bu pencereler 

güneyden batıya doğru sırasıyla 83 cm, 86.5 cm, 85.5 cm, 85 cm genişliğinde olup, 

yükseklikleri 191.5 cm ile 192 cm arasında değişmektedir. Bu pencerelerin başlangıç 

yüksekliği ortalama 65.5 cm’dir (Şekil C16). 

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Duvarlar sıva üzeri boyalı olup, kuzey duvarında 80 cm 

yüksekliğinde başlayan ve 11.5 cm yüksekliğinde, 1.5 cm kalınlığında profilli ahşap 

koltuk silmesi bulunmaktadır. Ahşap tavan kaplaması üzerinde geometrik formlar 

oluşturacak şekilde ahşap pasalar bulunmaktadır. Göbekte sekizgen form mevcuttur 

(Şekil D7, D16). Mekânın duvarları ve tavan arasında profilli ahşap tavan silmesi 

mevcuttur (Şekil C16). 

4.1.2.3. Oda (102) 

Zemin katta yer alan ve Doğancılar Caddesi’ne cephesi olan mekân 4.64 m² alan 

kaplamaktadır (Şekil D3). Mekânın yüksekliği 323 cm olup, döşeme kotu +0.44’tür. 

Mekâna doğu duvarında bulunan ahşap kapı (K2) ile girilmektedir (Şekil D14). Bu 

kapı 83 cm açıklığında ve 228,5 cm yüksekliğindedir. Batı duvarında yer alan 

pencere (P3) 84 cm genişliğinde, 191.5 cm yüksekliğindedir. Bu pencerenin 

başlangıç yüksekliği 64 cm’dir (Şekil C18, D15). 

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mekânın ahşap tavanı iki 
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adet dikdörtgen form oluşturacak şekilde pasalarla kaplanmıştır (Şekil D7, D16). 

Duvarlar ve tavan arasında ahşap tavan silmesi bulunmaktadır (Şekil C19).  

4.1.2.4. Oda (103) 

Doğancılar Caddesi’ne cephesi olan mekân 13.06 m²’lik alan kaplamaktadır. 

Mekânın yüksekliği 319.5 cm olup, döşeme kotu +0.44’tür (Şekil C20, D3). 

Mekâna güneydoğu köşesi üzerinde yer alan ahşap kapı (K2) ile girilmektedir. Bu 

kapı 83 cm açıklığında ve 223 cm yüksekliğindedir (Şekil C21, D14). Batı duvarı 

üzerinde iki adet ahşap pencere bulunmaktadır. Bu pencereler (P2, P3) sırasıyla 87 

cm, 84.5 cm açıklıkta, 191.5 cm yüksekliktedir ve başlangıç yükseklikleri ortalama 

64 cm’dir (Şekil D15). 

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Duvarlar sıva üzeri boyalı olup kuzey duvarında ve 

kısmen batı duvarında 80 cm yüksekliğinde başlayan ve 11.5 cm yüksekliğinde, 1.5 

cm kalınlığında ahşap koltuk silmesi bulunmaktadır. Ahşap tavan kaplaması üzerinde 

geometrik formlar oluşturacak şekilde ahşap pasalar bulunmaktadır. Göbekte 

sekizgen form mevcuttur (Şekil D7, D16). Mekânın duvarları ve tavan arasında 

profilli ahşap tavan silmesi mevcuttur (Şekil C23). 

4.1.2.5. Sofa (104) 

Yapının duvarları altında kalan tüm mekânlara ve bahçeye açılan sofa yaklaşık 18 

m²’lik bir alan kaplar. Mekânın yüksekliği 321 cm olup, döşeme kotu +0.44’tür. Orta 

sofalı plan tipine sahip olan yapıda sofanın 4 köşesinde de odalar bulunmakta ve bu 

odaların üçüne pahlı köşelerden girilmektedir (Şekil D3). 

Sofadan 101, 102, 103, 105 numaralı mekânlara açılan kapılar (K2), 106 numaralı 

mekâna açılan kapı (K7), 100 numaralı giriş holüne açılan kapı (K6) ve bahçeye 

açılan (K5) kapısı mevcuttur (Şekil C24, D13). Mekânın doğu duvarında yer alan 

bahçe kapısının (K5) her iki yanında kapı sövesine bitişik iki giyotin pencere (P2) 

mevcuttur. Bu pencerelerin açıklık başlangıç yüksekliği 66 cm, genişlikleri 67.5 cm 

ve yükseklikleri 192 cm’dir. Pencerelerin bahçe tarafında demir parmaklık ve ahşap 

kafes bulunmaktadır. Sofa bu iki pencere ve giriş holü ile sofayı ayıran ahşap 

bölmedeki pencereler ile aydınlanmaktadır (Şekil C13).  
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Sofa; üst kata çıkan ahşap merdiveni de barındırır (Şekil C25). Merdiven altından 

ahşap tek kanatlı kapı (K3)ile yüklüğe girilmektedir (Şekil C26).  

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Ahşap pasalar ile kaplanmış olan tavanda çeşitli 

geometrik formlar oluşturulmuştur. Göbekte sekizgen form, yanlarda dikdörtgen ve 

yamuklar bulunmaktadır (Şekil D7, D16). Mekânın duvarları sıva üzeri boyalı olup, 

duvarlar ve tavan arasında profilli ahşap tavan silmesi mevcuttur (Şekil C27). 

4.1.2.6. Helâ (105) 

Sofanın kuzeydoğu köşesinde yer alan bu mekân 2.58 m²’lik bir alan kaplar (Şekil 

D3). Mekânın yüksekliği 320 cm olup, döşeme kotu +0.42’dir.  

Kuzey duvarında yer alan mermer lavabo altında ahşap dolap mevcuttur. Lavabonun 

yer aldığı tezgah yüksekliği 68 cm olup, genişliği 33 cm’dir (Şekil C28). Helâ taşı 

28.5 cm yüksekte ve mermerdir (Şekil C29).  

Mekâna güney duvarında yer alan 67 cm genişliğinde, 218 cm yüksekliğinde kapı 

(K2) ile girilmektedir (Şekil D14). Bu kapının yüksekliği 1.5 cm olan ahşap eşiği 

mevcuttur, eşik üzeri muşamba ile kaplanmıştır. Mekânın doğu duvarında pencere 

(P4) bulunmaktadır. Helâ ile lavabonun olduğu kısım birbirinden 112.5 cm 

genişliğinde, 180 cm yüksekliğinde ve 3 cm kalınlığında ahşap bölme ile 

ayrılmaktadır. Bu bölme üzerinde tek kanatlı kapı (K4) bulunmaktadır.  

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik bulunmakta iken, helâ taşı çevresinde mermer bordür mevcuttur. 

Mekânın duvarları sıva üzeri boyalı olup, tavanı ahşap ile kaplanmıştır. Duvarlar ve 

tavan arasında ahşap tavan silmesi bulunmaktadır (Şekil C31, D7).  

4.1.2.7. Yemek Odası (106) 

Hafız Ali Paşa Sokak ve bahçeye cephesi olan bu mekân sofanın güneydoğu 

köşesinde yer alır (Şekil D3). Toplam alanı 8.87 m² olan mekânın yüksekliği 325 cm 

olup döşeme kotu +0.42’dir (Şekil C32). 

Mekâna batı ve kuzeybatı duvarında yer alan kapılar (K7) ile girilmektedir (Şekil 

C33). Bu kapılar sırasıyla 82.5 cm, 83 cm genişlikte ve 230 cm yüksekliktedir. 

Ayrıca doğu duvarında bu mekândan mutfağa geçişi sağlayan (K8) kapısı 
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bulunmaktadır (Şekil D14). Güney duvarında genişlikleri 83cm, yükseklikleri 191.5 

cm olan iki pencere (P2, P3) yer almaktadır. Kuzey duvarında bulunan, bahçeye 

bakan pencere (P2) ise 81.5 cm genişliğinde 192 cm yüksekliğindedir. Bu 

pencerelerin başlangıç yüksekliği 66 cm olup tüm pencereler demir parmaklık ve 

ahşap kafeslidir. Mekânın doğu duvarında ahşap dolap yer almaktadır (Şekil C34). 

Bu dolabın genişliği 125 cm, derinliği 34 cm, yüksekliği 121.5 cm ve açıklık 

başlangıç yüksekliği 76 cm’dir. Dolap içerisinde iki raf bulunmaktadır. Mekânın 

kuzey duvarında 39 cm genişliğinde, 101.5 cm yüksekliğinde, 13 cm derinliğinde bir 

niş mevcuttur (Şekil C35). Bu nişin başlangıç yüksekliği 103 cm’dir.  

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Ahşap tavan kaplaması 

geometrik formlar oluşturacak şekilde ahşap pasalarla kaplanmıştır (Şekil D7). 

Duvarlar ve tavan arasında ahşap tavan silmesi mevcuttur (Şekil C36). 

4.1.2.8. Mutfak (107) 

Yapının beden duvarları dışında ve ahşap karkas yapıya bitişik konumlanan bu 

mekân 6.91 m²’lik alan kaplar. Kâgir olan bu mekânın duvar kalınlığı 17cm ile 27cm 

arasında değişmektedir. Mekânın yüksekliği 254.5–257.5 cm arasında değişmektedir. 

Döşeme kotu batıda +0.14, doğuda +0.11’dir (Şekil D3). 

Bu mekâna batı duvarında yer alan çift kanatlı ahşap kapı (K8) ile ulaşılmaktadır 

(Şekil C37, D14). Ayrıca kuzey duvarında bahçeye açılan ahşap kapı (K10) ve doğu 

duvarında banyoya açılan kapı (K9) bulunmaktadır (Şekil C38, D15,). Mekânın 

kuzey duvarında bahçeye bakan pencere (P6) yer almaktadır (Şekil C39). Güney 

duvarında yer alan pencere (P5) ise kemerlidir (Şekil D15). Güney duvarından doğu 

duvarına uzanan tezgâh ―L‖ şeklinde, 65 cm genişliğinde, 88 cm yüksekliğinde ve 

karo seramik kaplıdır (Şekil C40).  

Mekânın duvarları sıva üzeri boyalı olup, tavan kireç badanadır. Karo mozaik ile 

kaplanmış olan zemin 49 cm yükseklikteki mozaik süpürgelik ile çevrelenmiştir.  

4.1.2.9. Banyo (108) 

3.54 m²’lik alan kaplayan bu mekân mutfağın doğusunda yer almaktadır (Şekil C41, 

D3). Kâgir yapım tekniği ile inşa edilmiş olup duvar kalınlığı 16.5 cm ile 33 cm 
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arasında değişmektedir. Mekânın yüksekliği 257.2 cm olup, döşeme kotu +0.12’dir. 

Mekânın kuzeydoğu köşesinde baca bulunmaktadır. 

Bu mekâna batı duvarında yer alan kapı (K9) ile ulaşılmaktadır. Kuzey duvarında ise 

bahçeye cepheli pencere (P7) bulunmaktadır (Şekil C 42).  

Zemin karo mozaik ile kaplanmıştır ve tüm mekânı mozaik süpürgelik 

çevrelemektedir. Mekânın duvarları 128 cm yüksekliğine kadar karo seramik ile 

kaplanmıştır. Seramik kaplama bittiğinde duvarlar sıva üzeri boyalı ve tavan kireç 

badanalıdır.  

4.1.2.10 Depo (109) 

5.84 m²’lik alan kaplayan bu mekân banyonun doğusunda yer almaktadır (Şekil C43, 

D3). Mekâna kuzey duvarında yer alan kapı (K11) ile bahçeden giriş sağlanmaktadır 

(Şekil D14). Kâgir olarak ile inşa edilen mekânın duvarları tuğladır. Tek yöne eğimli 

betonarme tavana sahiptir. Zemin şaptır ve +0.17 kotundadır. Mekânın yüksekliği 

232 cm olan güney duvarından, 198 cm olan kuzey duvarına doğru azalmaktadır. 

Kuzey duvarında bahçeye bakan sabit pencere (P8) yer almaktadır. 

4.1.3. İkinci Kat Mekânları (Şekil D4, D7) 

İkinci katta yer alan tüm mekânlar ahşap karkas yapım tekniği ile inşa edilmiş olup, 

toplam altı mekân bulunmaktadır.  

4.1.3.1. Oda (201) 

İkinci katta yer alan Doğancılar Caddesi’ne cephesi olan mekân 9.21 m² alan 

kaplamaktadır (Şekil D4). Mekânın yüksekliği 303 cm olup, döşeme kotu +3.86’dır.  

Mekâna doğu duvarında yer alan ahşap kapı (K2) ile girilmektedir (Şekil D14). Bu 

kapı 81 cm açıklığında ve 230.5 cm yüksekliğindedir. Batı duvarında yer alan 

pencere (P3) 86.3 cm genişliğinde, 191.7 cm yüksekliğindedir (Şekil C44). Kuzey 

duvarında 96.7 cm genişliğinde ve 190.3 cm yüksekliğinde kapatılmış pencere 

bulunmakta ve bu boşluk iki kapaklı dolap olarak kullanılmaktadır (Şekil C45). 

Pencerelerin başlangıç yüksekliği ortalama 72.3 cm’dir.  

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Kuzey, güney duvarında ve kısmen batı duvarında 80 

cm yüksekliğinde başlayan ve 11.5 cm yüksekliğinde, 1.5 cm kalınlığında ahşap 
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koltuk silmesi bulunmaktadır. Duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mekânın ahşap tavanı 

basit geometrik formlar oluşturacak şekilde ahşap pasalarla kaplanmıştır (Şekil D7, 

D16). Duvarlar ve tavan arasında ahşap tavan silmesi bulunmaktadır (Şekil C46).  

4.1.3.2. Oda (202) 

Doğancılar Caddesi’ne cephesi olan mekân 18.07 m²’lik alan kaplamaktadır. Batı 

yönünde yaklaşık 84 cm’lik çıkmaya sahip olan mekânın yüksekliği 303 cm olup, 

döşeme kotu +3.86’dır (Şekil C47, D4). 

Mekâna doğu duvarında yer alan çift kanatlı kapı (K14) ile girilmektedir (Şekil C48). 

Çıkma kenarlarında kuzey ve güney yönünde birer penceresi (P9) bulunan mekânın, 

batı duvarı üzerinde de iki adet penceresi (P2, P3) bulunmaktadır (Şekil D15). Bu 

pencereler kuzeyden güneye sırasıyla 48.5 cm, 85.5 cm, 86 cm ve 49 cm genişlikte, 

191.8 cm yüksekliktedir ve başlangıç yükseklikleri ortalama 68.5 cm’dir.  

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Mekânın duvarları sıva üzeri boyalı olup, duvarlarda 

kısmen 80.5 cm yüksekliğinde başlayan ve 11.5 cm yüksekliğinde, 1.5 cm 

kalınlığında ahşap koltuk silmesi bulunmaktadır. Ahşap tavan kaplaması boyalı olup, 

üzerinde geometrik formlar oluşturacak şekilde ahşap pasalar yer almaktadır. 

Göbekte dairesel form mevcuttur (Şekil D7, D16). Mekânın duvarları ve tavan 

arasında profilli ahşap tavan silmesi mevcuttur (Şekil C49). 

4.1.3.3. Oda (203) 

13.92 m² alan kaplayan bu mekân sofanın güneybatı köşesinde yer almaktadır (Şekil 

D4, C51). Hafız Ali Paşa Sokak ve Doğancılar Caddesi’ne cephelidir. Mekân Hafız 

Ali Paşa Sokak yönünde çıkma yapmaktadır. Duvar kalınlığı yaklaşık 17.5 cm’dir. 

Mekânın yüksekliği 303 cm olup, döşeme kotu +3.85’tir.  

Doğu duvarı üzerinde sofaya açılan 92 cm genişliğinde, 229.2 cm yüksekliğinde 

ahşap kapısı (K2) vardır (Şekil D14). Güney ve batı duvarında ikişer, çıkma üzerinde 

doğuda ise bir penceresi (P2, P3, P9) bulunmaktadır (Şekil D15). Bu pencereler 

doğudan batıya doğru sırasıyla 67 cm, 85.5 cm, 85.3 cm, 85.9 cm ve 85.2 cm 

genişliğinde olup, yükseklikleri 191.7 cm’dir. Bu pencerelerin başlangıç yüksekliği 

ortalama 68.5 cm’dir.  
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Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Duvarlar sıva üzeri boyalıdır ve duvarlarda kısmen 80.5 

cm yüksekliğinde başlayan ve 11.5 cm yüksekliğinde, 1.5 cm kalınlığında ahşap 

koltuk silmesi bulunmaktadır. Ahşap tavan kaplaması farklı renklerde boyalıdır ve 

üzerinde çeşitli geometrik formlar oluşturacak şekilde ahşap pasalar bulunmaktadır. 

Göbekte yıldız formu yer almaktadır (Şekil D7, D16). Mekânın duvarları ve tavan 

arasında ahşap tavan silmesi mevcuttur (Şekil C52). 

4.1.3.4. Sofa (204) 

Bahçe ve Hafız Ali Paşa Sokak’a cephesi olan bu mekân 23.2 m²’lik alan 

kaplamaktadır (Şekil D4). Mekânın yüksekliği 312 cm olup, döşeme kotu +3.82’dir. 

Bu katta yer alan beş mekân arasındaki bağlantıyı sağlayan sofanın kuzeyinde alt ve 

üst katla bağlantıyı sağlayan ahşap merdiven bulunmaktadır (Şekil C53,C54). Batı 

doğu yönünde uzanan ahşap bölme ile bölünen mekâna, bölme üzerinde sağda ve 

solda yer alan çift kanatlı kapılardan (K13) girilebilmektedir (Şekil C55).  

Sofadan 101, 103, 105, 106 numaralı mekânlara açılan kapılar (K2) ve 102 numaralı 

mekâna açılan kapı (K14) bulunmaktadır. Mekânın güney ve doğu duvarında ikişer 

ahşap pencere (P2, P3) yer almaktadır. Bu pencereler sırasıyla 86.1cm, 86 cm, 86.3 

cm, 86.2 cm genişliğinde ve 192 cm yüksekliğindedir. Pencerelerin başlangıç 

yüksekliği ortalama 69 cm’dir (Şekil C56). 

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Duvarlar sıva üzeri boyalı olup, duvarlarda kısmen 

ahşap koltuk silmesi bulunmaktadır. Bu silme 80.5 cm yüksekliğinde başlamakta, 

11.5 cm yüksekliğinde ve 1.5 cm kalınlığındadır. Mekânın ahşap tavanı farklı 

renklerde boyalı ve göbekte kare içinde yıldız, kenarlarda ise dikdörtgen form 

oluşturacak şekilde ahşap pasalarla kaplanmıştır (Şekil C57, D7, D16). Duvarlar ve 

tavan arasında profilli, ahşap tavan silmesi bulunmaktadır (Şekil C59).  

4.1.3.5. Oda (205) 

Sofanın doğusunda konumlanan bu mekân 6.91 m²’lik alan kaplar (Şekil D4). Hafız 

Ali Paşa Sokak yönünde çıkma yapmaktadır. Mekânın yüksekliği 302.5 cm olup, 

döşeme kotu +3.85’dir (Şekil C60). 
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Bu mekâna batı duvarında yer alan kapı (K2) ile ulaşılmaktadır (Şekil C61, D14). Bu 

kapı 92.5 cm genişliğinde, 228.3 cm yüksekliğindedir. Dört yöne de cephesi olan bu 

mekânın kuzey duvarında bir penceresi (P2), doğu ve güney duvarında ikişer 

penceresi (P2, P3) ve çıkma üzerinde de batıda bir penceresi (P9) bulunmaktadır 

(Şekil D15). Bu pencereler sırasıyla 85.5 cm, 86.3 cm, 85.2 cm, 85.3 cm, 86.4 cm ve 

40 cm genişliğinde ve 190.5 cm ile 192.5 cm arasında değişen yüksekliktedirler. 

Pencerelerin başlangıç yüksekliği ortalama 67.5 cm’dir.  

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik mevcuttur. Mekânın duvarları sıva üzeri boyalı olup, duvarlarda 

kısmen 80.3 cm yüksekliğinde başlayan ve 11.5cm yüksekliğinde, 1.5cm kalınlığında 

ahşap koltuk silmesi bulunmaktadır. Ahşap tavan kaplaması üzerinde geometrik 

formlar oluşturacak şekilde ahşap pasalar bulunmaktadır (Şekil D7, D16). Tavan 

kaplaması çift renkte boyanmıştır. Mekânın duvarları ve tavan arasında ahşap tavan 

silmesi mevcuttur (Şekil C63). 

4.1.3.6. Helâ (206) 

Sofanın kuzeydoğu köşesinde yer alan bu mekân 2.60 m²’lik bir alan kaplar. 

Mekânın yüksekliği 309 cm olup, döşeme kotu +3.82 dir (Şekil C64, D4). 

Mekânın kuzeyinde, oval biçime yakın mermer lavabo yer almaktadır. Lavabo 70 cm 

yüksekliğindedir ve tezgah altında tek kanatlı ahşap dolap mevcuttur (Şekil C65). 

Lavabo etrafında 40 cm yükseklikte, 3 cm kalınlıkta mermer bordür bulunmaktadır. 

Helâ taşı 20 cm yüksekte ve mermerdir (Şekil C66).  

Helâ ile lavabonun olduğu kısım birbirinden 113 cm genişlikte, 190 cm yükseklikte, 

3 cm kalınlığındaki ahşap bölme ile ayrılmaktadır. Bölme üzerinde ahşap kapı (K4) 

bulunmaktadır. Güney duvarında yer alan kapı (K2) ile girilen mekânın, kapı eşiği 

bulunmamaktadır (Şekil D14). Mekânın doğu duvarında tek kanatlı pencere (P10) 

yer almaktadır. 

Mekânın ahşap döşemesi muşamba ile kaplanmıştır. Döşeme ile duvar arasında 

ahşap süpürgelik bulunmakta iken, helâ taşı çevresinde mermer bordür mevcuttur. 

Mermer bordür üzerinde doğu duvarında iki sıra, güney ve kuzey duvarında ise tek 

sıra 15x15 cm ebatlarında karo seramik kaplama bulunmaktadır. Duvarlar sıva üzeri 

boyalıdır. Mekânın ahşap tavanı dikdörtgen form oluşturacak şekilde pasalarla 
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kaplanmıştır (Şekil D7). Duvarlar ve tavan arasında ahşap tavan silmesi 

bulunmaktadır (Şekil C67).  

4.1.4. Üçüncü Kat Mekânları (Şekil D5, D7) 

Çatı katında yer alan beş mekândan üçüne girilememiştir. Tüm mekânlar ahşap 

karkas yapım tekniği ile inşa edilmiştir.  

4.1.4.1. Sofa (301) 

24.25 m²’lik bir alan kaplayan sofanın zemini ahşap kaplamadır ve döşeme kotu 

+7.08’dir. Mekânın tavanı ortada düz yanlarda ise iki yöne eğimlidir. Mekânın 

yüksekliği batıda 161 cm, ortada 190 cm ve doğuda 114.5 cm’dir (Şekil C68, D5). 

Batı duvarı üzerinde 303 ve 304 numaralı mekânlara açılan iki kapı (K17, K15), 

doğu duvarında ise 302 numaralı mekâna açılan kapı (K17) bulunmaktadır (Şekil 

D14, D15). Bu kapılar sırasıyla 80 cm, 92 cm, 69.7 cm genişlikte ve 148.6 cm, 180.6 

cm, 101.7 cm yüksekliktedirler. Güney duvarında iki ahşap pencere (P2) 

bulunmaktadır. Bu pencereler ortalama 68 cm genişlikte ve 125 cm yüksekliktedirler. 

Pencerelerin başlangıç yüksekliği 46 cm’dir (Şekil C71). 

Mekânın güneyinde pencerelerden geçilen +7.15 kotunda balkon yer alır. Balkonun 

ahşap oymalı korkuluğu 78.5 cm yükseklikte ve 9 cm kalınlığındadır. Balkonun üstü 

çatı ile örtülü olup, saçak altı ahşap pasalarla kaplanmıştır (Şekil C73). 

Merdiven kovası etrafında ahşap korkuluk bulunmaktadır (Şekil C74). Tüm mekânın 

ahşap döşemesi ile duvarları arasında ahşap süpürgelik ve tavanla duvarlar arasında 

ahşap silme bulunmaktadır. Duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mekânın eğimli ahşap 

tavanı, kuzey güney yönünde dikdörtgenler oluşturacak şekilde ahşap pasalarla 

kaplanmıştır (Şekil D7).  

4.1.4.2. Tavan Arası (302) 

Bu mekân ahşap çatı sisteminin doğu bölümüdür (Şekil C76, C77, D5). Mekâna batı 

duvarında yer alan kapı (K17) ile girilmektedir (Şekil D15). Zemin kaplaması 

bulunmamakta, ahşap döşeme kirişleri görülmektedir. Mekânın batı duvarı sıvalı 

olmadığı için, ahşap karkas duvar sistemini oluşturan dikmeler ve bağdadi çıtaları 

görülmektedir. 
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4.1.4.3. Depo (303) 

Sofanın batısında yer alan bu mekâna doğu duvarında yer alan kapı (K17) ile 

girilmektedir (Şekil D5, D15, C78). Mekânın zemini ahşap kaplama ve döşeme kotu 

+7.08’dir. Ahşap kaplama tavan tek yöne eğimli olup, mekânın yüksekliği doğuda 

147.5 cm’dir, batı yönünde ölçüm yapılamamıştır.  

4.1.4.4. Oda (304) 

Doğancılar Caddesi’ne cephesi olan mekân 10.35 m²’lik alan kaplamaktadır, 

mekânın döşeme kotu +7.07’dir (Şekil D5). Kuzey güney yönünde eğimli tavanın, 

ortası düz ve 187.5 cm yüksekliğindedir. Tavanın güney duvarı ile kesiştiği yer 148 

cm, kuzey duvarıyla kesiştiği yer ise 138.5 cm yüksekliğindedir (Şekil C79). 

Mekâna doğu duvarında yer alan çift kanatlı ahşap kapı (K15) ile girilmektedir (Şekil 

C80, D14). Batı yönünde ise balkon yer almaktadır. Saç kaplama balkon altında 202 

numaralı mekân yer almaktadır. Balkonun korkuluğu mevcut değildir. Balkona çift 

kanatlı ahşap kapı (K16) ile ulaşılmaktadır, kapının her iki yanında pencereler (P11) 

yer alır (Şekil C79, D15). 

Mekânın zemini ahşap kaplama üzeri muşamba kaplamadır ve ahşap süpürgelik 

mevcuttur. Ahşap tavan kaplaması üzerinde geometrik formlar oluşturacak şekilde 

ahşap pasalar bulunmaktadır (Şekil D7). Mekânın duvarları sıva üzeri boyalıdır ve 

duvarlar ile tavan arasında ahşap tavan silmesi mevcuttur (Şekil C81). 

4.1.4.5. Depo (305) 

Bu mekâna girilememiştir. Mekânın girişi 304 numaralı odanın kuzey duvarında yer 

alan kapı (K17) ile yapılmasına karşın günümüzde bu kapı çivi ile çakılarak 

sabitlenmiştir.  

4.2. Cephe Özellikleri (Şekil D11-D12) 

Doğancılar Caddesi ile Hafız Ali Paşa Sokak’ın kesiştiği köşede yer alan yapının 

güney, batı ve doğu cepheleri bulunmaktadır.  
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4.2.1. Güney Cephesi (Şekil D11) 

Yapının en gösterişli cephesi olan, Hafız Ali Paşa Sokak’a bakan cephesi 15.08 m 

uzunluğunda olup, zemin katı kâgir, üst katlar ahşap karkas olarak ile inşa edilmiştir 

(Şekil C4). Birinci katta cephenin doğusunda, kâgir üzeri sıvalı tek katlı mekân ve 

devamında bahçe duvarı yer alır (Şekil C82).  

Zemin kat tuğla örgülü olup, cephenin batısında iki adet basık kemerli formda 

pencere bulunmaktadır. Bu pencereler ahşap, çift kanatlı ve kafeslidirler (Şekil C83). 

Zemin kat ahşap silme ile sonlanmakta ve cephe üst katlarda ahşap karkas üzeri 

ahşap kaplama olarak devam etmektedir. Cephede kullanılan kaplama tahtaları 

ortalama 24.5 cm genişliğinde olup üstten ve alttan pahlıdır.  

Cephenin en belirgin özelliği görkemli giriş kapısıdır (Şekil C85). Kapı içerlek olup, 

önünde mermer giriş sahanlığı bulunmaktadır. Sahanlık kotu bugünkü yol kotundan 

dört basamak yüksekliği kadar yukarıdadır. Bu sahanlık 239 cm uzunluğunda ve 90 

cm derinliğindedir. Ortada yarım daire şeklinde kemerli, yanlarda ise sivri kemerli 

formdaki pencereler ile birlikte bütünlük oluşturan ahşap kapı ile yapının birinci 

katına girilir. Kapı üzerindeki kemerli form üç parçaya ayrılmış ve renkli camlıdır. 

Yanlardaki pencerelerde demir parmaklık ve ahşap kafes bulunmakta ayrıca pencere 

eteğinde ahşap oyma, barok bezemeler yer almaktadır.  

Birinci kat cephesinde; giriş sahanlığı ve sahanlığın her iki yanında yer alan ikişer 

pencereli bölümler mevcuttur. Cephenin doğusundaki üzeri sıvalı kâgir bölüm tuğla 

örgü ile çerçevelenmiştir. Bu bölümün ortasında tuğla söveli basık kemerli formda 

pencere (P5) bulunmaktadır (Şekil C82). Tek katlı bu bölüm; kirpisaçak silme ile 

sonlanmaktadır. Cephenin doğusunda yapıya bitişik +2.61 kotunda sonlanan kâgir 

bahçe duvarı bulunmaktadır. Bu duvarın yaklaşık olarak ortasında tuğla örgü basık 

kemerli formda bahçe girişi bulunur. Bahçe giriş kapısı; çift kanatlı ve tablalıdır. 

Ahşap kapıda demir parmaklıklı iki pencere bulunmaktadır (Şekil C6). 

İkinci katta cepheye hareket kazandıran üç adet çıkma bulunur. Bu çıkmaların her 

birinde aynı formda ikişer adet pencere bulunmaktadır. Yapının içerlek girişi 

üzerinde yer alan çıkma diğerlerine göre daha içerlek ve sadedir. Batı ve doğuda yer 

alan çıkmaların altında ikişer payanda bulunur (Şekil C84). Bu payandalar eğrisel 

formda olup, barok esintilidir. Yapının batı cephesinde ikinci kat seviyesinde yer 
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alan cumbaya ait yan pencere ve cumba altında ahşap furuş bulunmaktadır. Cumba 

eteğinde ahşap oyma sarkıt bezeme grubu bulunur.  

İkinci kat bitiminde üzeri çinko kaplı çatı saçağı bulunur. Saçak altlarında ahşap 

oyma sarkıtlar mevcuttur. Barok özellikler taşıyan, ters palmet motifli bu bezeme 

grubu beş küçük motiften sonra bir büyük motif ile tekrarlanmaktadır (Şekil C85). 

Cephenin ortasında üçüncü katta içerlek balkon bulunmaktadır. Palmetten 

kaynaklanan barok, ahşap balkon korkuluğu 78.5 cm yüksekliğindedir. Batı ve doğu 

yönünde eğimli çatı balkon üzerini örtmektedir. Çatı saçağında stilize edilmiş ―ters 

palmet‖ motifli bezemeli sarkıt bulunmaktadır (Şekil C86).  

+9.43 kotunda sonlanan çatıda ―s‖ ve ―c‖ sarmal bezeklerden oluşan ahşap tepelik 

bulunmaktadır.  

4.2.2. Batı Cephesi (Şekil D12) 

9.37 m uzunluğundaki Doğancılar Caddesi’ne bakan cephesinin, zemin katı kâgir, üst 

katları ahşap karkas olarak inşa edilmiştir (Şekil C3, C87). 

Yapının kâgir zemini ortada ve her iki yanda tuğla örgülü duvarlar arasında kalan net 

açıklığa sahiptir. Bu açıklıklar içerisinde dükkânların alüminyum doğrama cepheleri 

bulunmaktadır. Her iki dükkânın da kuzey yönünde giriş kapısı yer almakta ve 

kapıya bitişik orta kayıtla ikiye ayrılmış pencereleri bulunmaktadır (Şekil C7). Zemin 

katın güneyinde yer alan dükkânın zemini, yol kotunun bir basamak altında kalmıştır. 

Yapının birinci katı; ahşap silme ile başlar ve cephe ahşap kaplama ile devam eder. 

Cephede kullanılan kaplama tahtaları ortalama 24.5 cm genişliğinde olup üstten ve 

alttan pahlıdır. Oldukça sade olan birinci katta, beş pencere bulunmaktadır. Bu 

pencereler ahşap kafesli olup, ayrıca söve ve pencere eteğinde ahşap oyma bezemeler 

yer almaktadır.  

İkinci katta yapının ortasında yer alan cumba üzerinde cepheye bakan iki pencere 

bulunur. Yapının; cumbanın kuzeyinde kalan kısmında bir pencere, güneyinde ise iki 

penceresi bulunmaktadır. Bu kattaki tüm pencereler birinci kat pencereleri ile aynı 

özellikleri taşımaktadır.  

Cumba altında kenarlarda iki furuş bulunmaktadır. Bu ahşap furuşlar barok özellikler 

taşımaktadır. Ayrıca cumba eteğinde ―ters palmet‖ motifli, ahşap bezemeli sarkıt yer 

almaktadır (Şekil C88). 
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İkinci kat çinko kaplı, dar saçakla bitmekte ve saçak altıda cephe boyunca devam 

eden ahşap furuşlar bulunmaktadır. Bu furuşlar eğrisel formda, barok özellikler 

taşımaktadır. Saçak ucunda ise ―ters palmet‖ motifli sarkıt, ahşap bezeme grubu 

bulunmaktadır (Şekil C89). 

Üçüncü katta cumba üzerinde balkon bulunmaktadır. Bu balkondan çift kanatlı ahşap 

kapı ile içerlek mekâna girilmektedir. Kapı sövesine bitişik her iki yanda ahşap 

pencere bulunmaktadır.  

Yapı; kuzey güney yönünde eğimli çatı ile +9.43 kotunda sonlanmaktadır.  

4.2.3. Doğu Cephesi (Şekil D12) 

Yapının doğu cephesi 7.58 m uzunluğunda olup bahçeye bakmaktadır. Cephe ahşap 

karkas üzeri ahşap kaplama olarak inşa edilen arkadaki kısım ve cephenin güneyinde 

önde yer alan kâgir tek katlı mekânlardan oluşmaktadır. Yapının yerleştiği arazinin 

eğimi sebebiyle bu cepheden zemin kat görülememektedir. 

Kâgir mekânların cephesi sıvalı ve bu mekânlardan yapıya bitişik olan beşik çatılı ve 

tuğla örgü bacaya sahiptir (Şekil C91). Önde yer alan ise tek yöne eğimli çatılıdır. Bu 

mekânın güneyinde tuğla örgü basık kemerli bahçe girişi görülmektedir.  

Arkadaki ahşap kısmın ortası geriye çekilerek cepheye hareket kazandırılmıştır. Bu 

orta içerlek bölüm birinci katta 104 numaralı mekâna açılan kapıyı içermektedir 

(Şekil C92). Çift kanatlı, tablalı ahşap kapının her iki yanında söveye bitişik pencere 

yer almaktadır. Bu pencereler demir parmaklıklı ve ahşap kafeslidirler. Cephenin 

kuzeyi birinci katta sıvalı, ikinci katta ahşap kaplama ve her iki katta da tek 

pencerelidir (Şekil C93). Bu pencereler helâ penceresi olup, diğerlerinden küçük ve 

tek kanatlıdır.  

Cephenin güneyi bezemeleri ile diğer kısımlardan daha gösterişlidir (Şekil C94). 

Birinci kat ahşap silme ile sonlanmakta ve ikinci kat seviyesinde güney yönünde 

çıkma görülmektedir. Çıkma altında ahşap payanda bulunmaktadır. Eğrisel formda 

olan bu payanda, barok esintilidir. İkinci katta bu kısımda iki pencere bulunmaktadır. 

Bu pencereler ahşap kafeslidir, ayrıca söve ve pencere eteğinde ahşap oyma 

bezemeler bulundururlar. 

İkinci kat ahşap silme üzerinde çinko kaplı, dar saçakla bitmektedir. Cephenin güney 

kısmında saçak altında bu kısım boyunca devam eden ahşap furuşlar bulunmaktadır. 
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Bu furuşlar eğrisel formda, barok özellikler taşımaktadır. Diğer cephelerden farklı 

olarak saçak altında bezemeli sarkıtlar bulunmamaktadır. 

Yapı marsilya tipi kiremit ile kaplı çatı ile +9.43 kotunda sonlanmaktadır.  

4.3. Yapı Elemanları 

4.3.1. Kapılar (Şekil D13-D15) 

Yapının zemin katında yer alan dükkânlara açılan alüminyum kapılar dışında, yapıda 

bulunan tüm kapılar ahşaptır. Yapının ilk yapımına ait özgün kapıların yanı sıra, 

zaman içerisinde yapıya sonradan eklenmiş duvarlar üzerinde yer alan kapılar ve 

değiştirilmiş kapılar da bulunmaktadır. Zemin katta 3, birinci katta 17, ikinci katta 8 

ve üçüncü katta 5 olmak üzere toplam 33 adet kapı boşluğu tespit edilmiştir.  

KZ1 zemin katta yer alan Z01 numaralı dükkânın giriş kapısıdır. Özgün olmayan 

kapı, alüminyum doğramadır. Kanat yatay kayıtla düşeyde ikiye ayrılmakta ve üst 

parça camlıdır. 88.5 cm genişliğinde ve 189.5 cm yüksekliğindedir. Doğrama 

kalınlığı 3.9 cm’dir (Şekil C7, D2, D8, D12).  

KZ2 zemin katta yer alan Z02 numaralı dükkânın alüminyum doğrama giriş 

kapısıdır. Mekâna girilemediği için sadece dış ölçüler alınmıştır. 90cm genişliğindeki 

kanat yatay kayıtla düşeyde ikiye ayrılmaktadır (Şekil C7, D2, D12).  

Yapının en görkemli kapısı olan K1 ana giriş kapısıdır (Şekil C65, C12, D13). 

Ahşap, çift kanatlı, tablalı bu kapı 125.5 cm açıklığında, 245.5 cm yüksekliğindedir. 

Kanat kalınlığı 5.7 cm’dir. Kapı üzerinde yarım daire şeklinde kemerli ışıklık yer 

alır. Kemer içi üç parçaya bölünmüş ve renkli camlıdır. Özgün menteşe, kapı kolu, 

kilit sistemi, sürgü ve zil mevcut olmasına karşın; kapı üzerinde özgün olmayan kilit 

ve zil de bulunmaktadır. Ahşap eşik içerden 2.5 cm, dışardan 18.5 cm yüksektedir.  

K2 birinci ve ikinci kat standart oda giriş kapısıdır (Şekil D14). Bu kapılar ortalama 

olarak 83 cm genişliğinde ve 229 cm yüksekliğindedirler. Kapı kanadı 4.7 cm 

kalınlığındadır. Ahşap, tablalı ve tek kanatlı olan bu kapılar pomel menteşelidir. 

Özgün kapı kolu ve kilidi bazı kapılarda görülebilmektedir. Bu kapıların sofaya 

bakan taraflarında kapı sövesi yoğun profilli iken odalar tarafında daha yalındır 

(Şekil C15, C21, C61, D3, D4). 
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K3 birinci katta merdiven altında yer alan yüklüğe ait kapıdır. Ahşap ve tek kanatlı 

olup, kanat kalınlığı 2.7 cm’dir. 61 cm genişlikte, 186.6 cm yüksekliktedir (Şekil 

C25, C26, D3). 

Birinci ve ikinci kat helâ içerisinde yer alan K4 kapısı 3 cm kalınlığında, 60 cm 

genişliğinde ve 145.5 cm yüksekliğindedir. Ahşap ve tek kanatlı olan bu kapı helâyı 

ikiye ayıran ahşap bölme üzerinde yer almaktadır (Şekil C95, D3, D4). 

Yapının birinci katında sofadan bahçeye açılan K5 kapısı ahşap, tablalı ve çift 

kanatlıdır (Şekil D13, D3). 100.5 cm açıklığında ve 220.5 cm yüksekliğinde olup 

kanat kalınlığı 4 cm’dir. Kapı sövesi profilli ahşaptır, profiller iç mekânda yoğun 

iken cephede sadedir. Eşik ahşap olup, bahçe tarafından 17.5 cm yüksektedir. 

Kapının özgün elemanlarından; pomel menteşeleri günümüzde mevcut olmasına 

karşın kapı kolu ve kilit değiştirilmiştir (Şekil C24, C92). 

K6 kapısı; giriş holü ile sofayı ayıran ahşap bölme üzerinde yer almaktadır (Şekil 

C13, D13, D3). Ahşap, çift kanatlı, tablalı olan kapı 114.1 cm genişlikte ve 202.6 cm 

yüksekliktedir. Kanatlar 3.8 cm kalınlığında olup, iki yatay kayıt ile üçe 

bölünmüştür. En üsteki parça buzlu camdır. 

K7 kapısı birinci kat 106 numaralı mekâna sofadan ve giriş holünden açılan ahşap, 

tek kanatlı, tablalı kapılardır. Ortalama kapı genişliği 84.5 cm olup, yüksekliği ise 

229.5 cm’dir. Kapı kanadı K2 kapısıyla aynı özellikleri göstermekte, ancak profilli 

kapı sövesinde farklılıklar görülmektedir (Şekil C33, D3). 

K8 kapısı 106 numaralı mekândan mutfağa açılan ahşap, çift kanatlı, tablalı kapıdır 

(Şekil D14, D3). Kapı boyalıdır ve ahşap eşiği bulunmaktadır. Eşik mutfak tarafında 

29.5 cm yükseklikte iken, 106 numaralı oda tarafında 1.6 cm yüksekliktedir. Kapı 86 

cm genişliğinde, 193.5 cm yüksekliğinde ve kanat kalınlığı 4.7 cm’dir. Özgün pomel 

menteşeleri mevcuttur, kapı kolu ve kilit değiştirilmiştir (Şekil C37). 

K9 kapısı mutfaktan banyoya açılan özgün olmayan kapıdır. Ahşap, tek kanatlı olan 

kapı boyalıdır. Kapı eşiği de ahşap olup 11.5 cm yüksekliktedir. 68 cm genişliğinde, 

197 cm yüksekliğinde olan bu kapının kanat kalınlığı 4.1 cm’dir (Şekil D3).  

Özgün olmayan K10 kapısı mutfaktan bahçeye açılmaktadır (Şekil D15, D3). Ahşap 

ve tek kanatlı olup boyalıdır. Bu kapı 75.5 cm genişlikte ve 195.2 cm yüksekliktedir. 

Kanat kalınlığı 4.5 cm olup, tablalıdır. Düşeyde ikiye bölünen kanadın üst parçası 
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yatayda üçe bölünmüş olup, camlıdır. Ahşap kapı eşiği içerden 17.5 cm, dışardan 

4.5cm yüksektedir (Şekil C38). 

K11 kapısı bahçeden depoya açılmaktadır.
3
 Ahşap ve tek kanatlı olan kapı kanadı 

kuşakla ikiye bölünmüştür. Alt parça ahşap tablalıdır. Üst parça camlı olup, 

kayıtlarla yatayda ve düşeyde ikiye bölünmüştür. Günümüzde harap durumdadır. 80 

cm genişlikte ve 192 cm yükseklikte olan kapının kanat kalınlığı 3.5 cm’dir. Özgün 

kapı kolu ve kilit sistemi mevcut değildir (Şekil C43, D3, D14) 

K12 kapısı Hafız Ali Paşa Sokak’tan bahçeye açılan çift kanatlı ahşap kapı boyalıdır 

(Şekil D13, D3). 4.5 cm kanat kalınlığı olan kapı, 120 cm genişliğinde ve 203 cm 

yüksekliktedir. Kanatlar üzerinde demir parmaklıklı iki penceresi bulunmaktadır. Bu 

pencereler 30 cm genişliğinde ve 74.8 cm yüksekliğindedir. Özgün basık kemerli 

formdaki kapı boşluğuna oturan bu kapı özgün değildir. Devşirme malzeme olduğu 

anlaşılmaktadır. Kapı kasası; kenarlarına yerleştirilen tahta kalaslara çakılarak 

yerleştirilmiştir. Üstte kalan kemerli boşluk ise ahşap ile kapatılmıştır (Şekil C6, 

C96, D11- D9). 

Yapının ikinci katında sofayı bölen ahşap bölme üzerinde her iki tarafta yer alan K13 

kapısı ahşap ve çift kanatlıdır (Şekil D14, D4). Kanatlar kuşak ile ikiye bölünmüştür. 

Orta kuşağın altında ahşap tablalı, üstünde ise iki yatay kayıt ile üçe bölünmüş ve 

renkli camlıdır. Bu kapılar ortalama 97 cm genişliğinde ve 210 cm yüksekliğindedir. 

Kanat kalınlığı 4 cm’dir (Şekil C97). 

K14 kapısı ikinci kat 202 numaralı mekâna sofadan açılan kapıdır. Çift kanatlı, 

tablalı kapı ahşaptır. 126 cm açıklığında ve 228.2 cm yüksekliğindedir. Kanat 

kalınlığı 4.7 cm’dir. Kapı sövesi profilli ve K2 kapısı ile aynı özellikleri 

göstermektedir. Kapı kolu, kilit ve menteşeleri özgündür (Şekil C48, D4). 

Üçüncü kat K15 kapısı sofadan 304 numaralı mekâna açılan çift kanatlı ahşap 

kapıdır (Şekil D14, D5). 92 cm genişliğinde ve 180.6 cm yüksekliğindedir. Kapı 

kanadı 4.5 cm kalınlığında ve tablalıdır (Şekil C70, C80).  

K16 kapısı ise 304 numaralı mekândan balkona açılmaktadır (Şekil D15, D5). Bu 

ahşap kapı, özgün değildir. Orta kuşağın altı ahşap tablalı, üstü ise camlıdır. Bu kapı 

                                                           
3
 M.Kurukahveci ile yapılan görüşmelerde kapının zemin katta yer alan dükkanlara ait olduğu ve 

yapılan onarımlar sırasında bu mekanda kullanıldığı düşünülmektedir. 
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88 cm genişliğinde ve 158.1 cm yüksekliğindedir. Kanat kalınlığı 5 cm’dir. Ahşap 

kapı eşiği içerde yerden 20 cm yüksektedir (Şekil C79). 

Üçüncü katta yer alan depolara açılan üç kapının (K17) kanat ve kapı sövesi aynı 

özelliklerde olup, ebatlarında farklık bulunmaktadır (Şekil D15, D5). Ahşap ve yalın 

profili olan bu kapılarda, özgün kapı elemanlarından sadece pomel menteşeler 

mevcuttur (Şekil C69). Bu kapıların boyutları detaylı olarak bölüm 4.1.4.1 ve 

4.1.4.4.’te anlatılmıştır.  

4.3.2. Pencereler (Şekil D15) 

Yapıda yer alan pencereler 14 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Zemin kat batı cephesi 

alüminyum doğrama pencereler dışında tüm pencereler ahşaptır. Aynı tip olarak 

adlandırılan pencerelerde açıklık boyutlarında farklılıklar olmasına karşın pencere 

kanat ve söve detayları aynı özellikleri taşımaktadır. P1, P2, P3 ve P9 pencereleri 

yapının ilk yapılış dönemine ait dört tip penceredir. P4, P5, P10 ve PZ1 özgün 

pencere boşluğu içinde yer almasına karşın, doğramaları yenilenmiştir.  

PZ1 pencereleri yapının zemin katında, kâgir duvar üzerinde yer almaktadır. 

Cephede basık kemerli formda tuğla örgü söveye sahiptir. Dikdörtgen formda ahşap 

kafeslidir. Ahşap çift kanatlı pencerenin başlangıç yüksekliği 176.5 cm olup, 62.5 cm 

genişliğinde ve 44.5 cm yüksekliğindedir (Şekil C10, C83, D2). 

PZ2 penceresi özgün değildir. Alüminyum doğrama sabit kanat düşey kayıtla ikiye 

bölünmüştür. Pencere başlangıç yüksekliği 83.4 cm, genişliği 270 cm ve yüksekliği 

169.5 cm’dir (Şekil C7, C8, D2, D8, D12). 

PZ3 penceresi yapının zemin katında, girilemeyen Z02 numaralı dükkan cephesinde 

yer almaktadır. Özgün olmayan bu pencere alüminyum doğrama olup sabit kanat 

düşey kayıtla ikiye bölünmüştür. Genişliği 265 cm ve yüksekliği 169 cm’dir. 

Dükkâna girilemediği için pencere doğrama kalınlığı ve başlangıç yüksekliği 

ölçülememiştir (Şekil C7, D2, D12). 

Yapının birinci katında giriş kapısının iki yanında yer alan P1 penceresi sivri kemerli 

formda olup, tek kanatlı ahşap giyotin pencere sistemi özelliklerini taşımaktadır 

(Şekil D13, D3). Cephede pencere eteğinde ahşap bezeme yer almaktadır. Bu 

pencere düşeyde üç, yatayda tek bölümden oluşmaktadır. Ahşap kafes ve demir 

parmaklığa sahip olan bu pencerelerin başlangıç yüksekliği 103.5 cm, genişlikleri 45 
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cm ve yükseklikleri 219.5 cm’dir. Pencere altlarında, duvarın dış yüzeyinden 2 cm, 

iç yüzeyinden ise 1.5 cm taşan ahşap denizlikler mevcuttur (Şekil C5, C12). 

P2 penceresi, ahşap giyotin pencere sistemi ile çalışmaktadır (Şekil D15, D3, D4). 

Dikdörtgen formda ve dış cephede pencere eteğinde ve sövede bezeme olan bu 

pencerelerden yapıda 24 tane bulunmaktadır. Ancak 104 ve 204 numaralı mekânların 

doğusunda yer alan pencerelerde ve 301 numaralı mekândaki pencerelerde bezeme 

bulunmamaktadır. P2 penceresi düşeyde iki parçadan oluşmakta ve bu iki parça 

düşey kayıtla yatayda da ikiye bölünmüştür. Pencere sövesi profilli ahşaptır. Bazı 

pencerelerde ahşap kafes ve demir parmaklık görülmektedir. Birinci ve ikinci 

katlardaki P2 pencereleri ortalama 85cm açıklığında ve 192cm yüksekliğindedir. 

Pencere açıklık başlangıç yüksekliği de 65 cm civarındadır. Pencere altlarında, 

duvarın dış yüzeyinden 3 cm, iç yüzeyinden ise 2 cm taşan ahşap denizlikler 

mevcuttur. Üçüncü katta yer alan P2 pencereleri ise 68 cm açıklığında, 125 cm 

yüksekliğinde ve başlangıç yüksekliği de 46 cm’dir (Şekil C98). 

P3 penceresi; P2 penceresi ile aynı söve, denizlik detayına sahiptir ve açıklık 

boyutları aynıdır (Şekil D15, D3, D4). P3 penceresi dikdörtgen formda ahşap giyotin 

ve sürgülü pencere sistemi ile çalışmaktadır. Düşeyde iki, yatayda iki bölümden 

oluşmaktadır. Bu pencereden yapıda 6 tane bulunmaktadır (Şekil C99 ). 

P4 penceresi, birinci kat helâ penceresidir. Ahşap ve tek kanatlı olan bu pencerenin 

başlangıç yüksekliği 178.5 cm, genişliği 36.7 cm ve yüksekliği 70 cm’dir. Bahçe 

tarafında demir parmaklığa sahip olan bu pencere özgün değildir (Şekil C30, D3). 

P5 kâgir duvar üzerinde yer alan, ahşap, kemerli ve çift kanatlı penceredir. 64.5 cm 

genişlikte, 74.5 cm yükseklikte olup pencere başlangıç yüksekliği 140.5 cm’dir 

(Şekil D15, D3). Cephede tuğla örgü basık kemerli formda söveye sahip olan bu 

pencerenin dikdörtgen formda ahşap kafesi mevcuttur (Şekil C82).  

P6 birinci kat mutfak penceresi olup, özgün değildir. Ahşap, çift kanatlı olan bu 

pencere ve bahçe tarafında demir parmaklığa sahiptir. Kâgir duvar üzerinde yer alan 

bu pencerenin başlangıç yüksekliği 116 cm’dir. 125 cm genişlikte ve 101.5 cm 

yüksekliktedir (Şekil C39, D3, D10). 

P7 kâgir duvar üzerinde yer almakta ve özgün değildir. 57 cm genişlikte, 100.5 cm 

yükseklikte ve pencere başlangıç yüksekliği 116 cm’dir. Ahşap pencere yatay kayıtla 
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düşeyde iki parçaya ayrılmıştır. Alt sabit kanat olup, üst parça vasistas pencere 

sistemi ile çalışmaktadır (Şekil C42, D3, D10). 

P8 birinci kat depo penceresi olup, özgün değildir. Kâgir duvar üzerinde yer alan 

ahşap pencere sabit kanatlıdır. Bu kanat düşey ve yatay kayıtlarla dörde bölünmüştür. 

72 cm genişliğinde, 73 cm yüksekliğinde ve pencere başlangıç yüksekliği 120.5 

cm’dir (Şekil C43, D3, D10). 

P9 penceresi ikinci kat çıkma kenarlarında yer alan özgün, ahşap penceredir (Şekil 

D15, D4). Giyotin pencere sistemi ile çalışmaktadır. Pencere söve ve denizlik 

detayları P2 penceresi ile aynıdır. Ahşap kafeslidir. Pencere eteğinde ve sövesinde 

dış cephede bezemeler bulunmaktadır. Yatay kayıtla düşeyde iki parçaya 

ayrılmaktadır. Pencere başlangıç yüksekliği 68 cm, genişliği 49.5 cm ve yüksekliği 

191.5 cm’dir (Şekil C62).  

P10 ikinci kat helâ penceresidir. Ahşap ve tek kanatlıdır. Başlangıç yüksekliği 192 

cm, genişliği 53.5 cm ve yüksekliği 71 cm’dir (Şekil C93, D4) 

P11 penceresi, K16 kapı sövesine bitişiktir (Şekil D15). Ahşap giyotin pencere 

sistemi ile çalışmaktadır. Yatay kayıtla düşeyde iki parçaya ayrılmakta ve düşey 

kayıtla da bu parçalar ikiye ayrılmaktadır. Pencere başlangıç yüksekliği 44 cm, 

genişliği 75.5 cm ve yüksekliği 94 cm’dir (Şekil C79). 

4.3.3. Merdivenler (Şekil D3-D5, D8) 

Yapının merdivenlerini içerde ve dışarıda yer alan merdivenler olarak iki gruba 

ayırabiliriz.  

Yapının güney cephesinde yer alan mermer basamaklı merdivenin tuğla örgülü 

basamak aynası bulunmaktadır. Basamak çevresinde korkuluk bulunmazken, 

sahanlık etrafında bükme demir korkuluk yer alır. Bu korkuluğun küpeşte başlangıcı 

kozalak formundadır (Şekil C5). 

Yapının içinde, kuzeyde yer alan merdiven tüm elemanlarıyla ahşaptır. Ahşap oyma 

korkuluk tüm katlar boyunca devam etmekte üçüncü katta merdiven kovasını 

çevrelemektedir (Şekil C100, C101, C74). Basamaklar ile duvar arasında binili dikey 

ahşap çıtalarla oluşturulmuş süpürgelik yer almaktadır. Birinci katı ikinci kata 

bağlayan merdiven altında yüklük bulunmaktadır (Şekil C25). Ahşap basamaklar 

muşamba ile kaplanmıştır ve basamak burunluğuna metal levha çakılmıştır (Şekil 



39 

C54). Bu merdiven 16 basamaklı ve rıht yüksekliği yaklaşık olarak 20 cm’dir. İkinci 

katı üçüncü kata bağlayan merdiven altı ahşap çıtalarla kaplanmıştır (Şekil C102). 

Bu çıtalar 8.5 cm genişliğindedir. Bu merdiven 13 basamaklı ve rıht yüksekliği 

yaklaşık olarak 22.5 cm’dir (Şekil C53, C75). 

4.3.4. Bezeme Özellikleri 

Yapıda yer alan dekoratif öğeler iç mekânda; ahşap tavan pasaları, tavan-duvar 

birleşimindeki profilli silmeler, ahşap korkuluk, kapı ve pencere söveleridir. Cephede 

ise kapı ve pencere söveleri, pencere eteğinde ve sövede yer alan bezemeler, kat 

silmeleri, çıkma altlarında yer alan payandalar, saçak altındaki furuşlar, sarkıtlar, 

tepelik, merdiven ve balkon korkuluklarıdır (Şekil C72-73, C84-C86, C88-89).  

Yapının birinci, ikinci ve üçüncü kat tavanlarında ahşap pasalarla oluşturulan çeşitli 

geometrik formlar bulunmaktadır (Şekil C22, C27, C36, C46, C49, C50, C52, C57, 

C59, C63). Bu mekânlarda ahşap profilli tavan silmeleri mevcuttur. Böylelikle 

mekânlar görsel açıdan zenginleştirilmiştir  

Cephede yer alan öğeler bölüm 4.2.’de detaylı olarak anlatılmıştır. 

4.4. Strüktürel Özellikler ve Malzeme Özellikleri 

Şevket Kurukahveci Evi taşıyıcı sistemi alt ve üst yapıda farklılıklar göstermektedir. 

Zemin katın tamamı ve birinci katta yapıya bitişik tek katlı mekânlar kâgir sistemle, 

yapının diğer mekânları ise ahşap karkas üzeri bağdadi sıvalı olarak inşa edilmiştir. 

4.4.1. Temeller 

Yapının zemininde kazı çalışması yapılamadığı için temellerle ilgili bilgi elde 

edilememiştir. 

4.4.2. Duvarlar 

4.4.2.1. Sürekli Taşıyıcı Duvarlar 

Yapının altyapı sistemini oluşturan kagir taşıyıcı duvarlar 37.5- 45 cm arasında 

değişen kalınlıklarda olup, ahşap karkas sistemle inşa edilmiş olan üst yapıdan gelen 

düşey yükleri yapının temellerine aktaran en önemli strüktürel elamanlardan biridir. 

Zemin kat duvarları sıvalı olduğu için duvarları oluşturan yapı elemanları 
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görülememiştir. Ancak cephenin zemin katta tuğla örgü olması nedeniyle duvarları 

oluşturan tuğla boyutları hakkında bilgi edinilebilmiştir. 20x10x6 cm boyutlarında 

olan tuğlalar cephede 1 cm ile 2 cm arasında değişen derz aralıkları ile örülmüştür. 

Yapının doğusunda birinci kat seviyesinde yapıya bitişik tek katlı mutfak ve banyo 

mekânları da kâgir olarak inşa edilmiştir. Tek çatı altında yer alan bu mekânlarda 

taşıyıcı duvar kalınlığı 25-35 cm arasında değişmektedir. Cephedeki sıvalarda 

kısmen dökülme olduğu için duvarları oluşturan tuğla örgü görülebilmektedir.  

Yapıda kullanılan tuğlaların bir yüzünde kelebek amblemi, diğer yüzünde ise firma 

ve ürün adı bulunmaktadır (Şekil C103). Üç ayrı satır halinde olan bu yazı ve aşağıda 

belirtilmiştir.  

―MPIERRE SALOMON, BRIQUETERIE, DETOUTES QUALITES‖ 

Bahçede yer alan depo sonradan yapılmış olup, farklı boyut ve biçimlerde birkaç 

çeşit tuğla kullanılarak inşa edilmiştir. Duvar kalınlığı 30 cm olup iç mekân sıvasız, 

cephe sıva üzeri boyalıdır.  

4.4.2.2. Ahşap Taşıyıcı Duvarlar 

Üst yapı taşıyıcı sistemi ahşap karkas olup, birinci kat 102 numaralı mekânın 

duvarında yer alan açıklıktan sadece bağdadi çıtaları ve sıva görülebilmiştir. 2.5 cm 

enindeki ahşap çıtalar 0.8 cm aralıklarla ve yatay konumda yerleştirilerek, çıta araları 

ve üzeri sıva ile kapatılmıştır.  

Yapının güney ve batı yönlerinde yer alan çıkmalar ve cumba altında ahşap 

payandalar bulunmaktadır (Şekil C86). Ayrıca yapıda yer alan saçaklar, taşıyıcı 

sisteme ek olarak furuşlarla da desteklenmiştir. 

4.4.3. Döşemeler 

Yapının zemin katı 30x30 cm ebatlarında karo mozaik ile kaplanmıştır (Şekil C9, 

D2). Üst katlarda ise birinci katta yer alan 100, 107, 108 ve 109 numaralı mekânlar 

hariç ahşap döşemedir (Şekil D3). Birinci ve ikinci katlarda ahşap döşeme 

kaplamaları üzerine muşamba kaplanmıştır. Çatı katında kısmen ahşap kaplama 

tahtaları görülebilmektedir (Şekil C68-69, D5). Bu tahtalar 19.5 cm genişliğinde olup 

uzunlukları 195-250 cm arasındadır. Ancak ahşap döşeme kaplamalarında hiçbir 

açılma olmadığı için sistem hakkında bilgi edinilememiştir.  
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Birinci katta yapının güneyinde yer alan giriş sahanlığı mermer kaplamadır. 100 

numaralı giriş holü karo mozaik ile kaplanmıştır (Şekil C11). Yapının doğusunda yer 

alan tek katlı mekânlardan 108 numaralı banyo ve 107 numaralı mutfak 20x20 cm 

ebatlarında karo mozaik ile kaplanmıştır (Şekil C41). 109 numaralı deponun 

döşemesi şaptır ve şap üzerinde başka bir döşeme malzemesi bulunmamaktadır.  

Yapının bahçesi özgün olmayan malzemeler ile kaplanmıştır. Birinci kat sofa (105) 

ile mutfak (107) kapılarının açıldığı alan 20x20 cm ebatlarında karo mozaik ile 

kaplanmıştır. Karo mozaik kaplamanın doğusunda malta taşı döşenmiş bir alan 

bulunmaktadır (Şekil C104). Bu alandan sonra depo kapısına kadar şap dökülmüştür. 

Bahçenin geri kalan kısımları topraktır (Şekil C105). 

4.4.4. Tavanlar  

Zemin kat volta döşeme tavanı sıvalı ve boyalıdır. Volta döşeme putrelleri ortalama 

57 cm aralıklarla görülmektedir (Şekil C9, D7). 

Birinci, ikinci ve üçüncü katlarda ana yapının tüm tavanları ahşap kaplama olup, 

pasalarla çeşitli geometrik formlar verilmiştir (Şekil D7).  

Birinci katta ahşap yapıya bitişik konumlanan kâgir mekânlardan; 107 numaralı 

mutfak ve 108 numaralı banyo mekânları betonarme tavanı, kireç badanalıdır. 109 

numaralı depo mekânı tek yöne eğimli betonarme tavana sahiptir. Bu tavan boyalı 

değildir.  

4.4.5. Örtü Sistemi 

Yapı marsilya tipi kiremit ile kaplı kırma çatı ile örtülüdür (Şekil C2, C106, C107). 

Çatı zaman içerisinde küçük onarımlar geçirse de özgünlüğünü büyük ölçüde 

koruyarak günümüze ulaşmıştır. Üçüncü kat 302 numaralı mekân çatı arasına 

açılmaktadır. Ahşap çatı sisteminin doğu bölümü buradan görülebilmektedir. Çatı 

dikmeleri, kalın döşeme kirişleri ile duvar üzerindeki kirişlere taşıtılmaktadır. 

Merteklerin üzerinde kiremit altı kaplama tahtası bulunmaktadır (Şekil C76, C77, 

C108). Yapının çatısında kullanılan marsilya tipi kiremitler üzerinde yazı ve at 

amblemi bulunmaktadır. Ancak bu kiremitlerin devşirme malzeme mi yoksa yapının 



42 

özgün kiremitleri mi olduğu bilinmemektedir.
4
 İki ayrı satır halinde olan bu yazı, 

aşağıda belirtilmiştir. 

―GUISHARD FRER ES, SEON ST HENRI MARSEILLE‖ 

Yapının batısında yer alan tek katlı mekânlar ise farklı çatılara sahiptir. Bunlardan 

107 numaralı mutfak ve 108 numaralı banyo mekânı tek bir çatı ile örtülü olup bu 

çatı Marsilya tipi kiremit kaplı beşik çatıdır. 109 numaralı depo ise tek yöne eğimli 

çatıya sahiptir (Şekil C107, C91). 

                                                           
4
 Ev sahibesi M. Kurukahveci’nin verdiği bilgilere göre Üsküdar’da yıkılan bir yapının kiremitleri 

alınarak yapıda kullanılmıştır.  
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5. BOZULMALAR 

Yapıda, fiziksel ve kimyasal nedenlerle meydana gelen malzeme bozulmalarının yanı 

sıra, fonksiyon değişikliklerinin neden olduğu bozulmalar da gözlenmektedir.  

5.1. Kullanıcı ve Fonksiyon Değişikliklerinin Neden Olduğu Bozulmalar 

Uzun yıllar boyunca aynı aile tarafından kullanılmış olmasına rağmen zaman 

içerisinde ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda, yapının plan şemasında bazı 

değişiklikler yapılmış ve yeni mekânlar eklenmiştir. Örneğin, birinci katta yer alan 

107 ve 108 numaralı mekânlar, özgün mutfak mekânın 17 cm kalınlığında bir duvar 

örülerek ikiye bölünmesiyle oluşturulmuştur (Şekil D3). Bu ek duvar üzerine yapının 

özgün kapılarından farklı olan K9 kapısı, mekânın kuzey duvarına ise niteliksiz P6 

ve P7 pencereleri açılmıştır (Şekil C42, C39).  

107 numaralı mekânın özgün tezgâhı yıkılarak, yerine beton üzeri karo seramik 

kaplama tezgâh yapılmıştır. Mutfak mekânının özgün mermer lavabosu ise bahçede 

kullanılmıştır (Şekil C40, C109).  

Birinci katta yer alan 109 numaralı depo yapının doğusuna sonradan eklenmiştir 

(Şekil C43, D3). 

101 numaralı mekânın güney cephesine soba borusu geçirmek amacıyla delik 

açılmıştır. Aynı şekilde 103 ve 104 numaralı mekânların doğu duvarına delikler 

açılmıştır.  

102 numaralı mekânın kuzey ve güney duvarlarında karşılıklı olarak yuvarlak 

formda kesilmiş olan sıvanın altındaki, ahşap karkas duvarın bağdadi çıtaları 

gözükmektedir. Bu sıvaların soba borusu geçirmek amacıyla delindiği ama sonradan 

vazgeçildiği bilinmektedir. 
5
  

Yapının 304 numaralı mekânından çıkılan balkonun üstünü örten çatının uzantısı 

yapılan bir onarımda kaldırılarak çatı balkonun üzerini açıkta bırakacak şekilde geri 

alınmıştır (Şekil C106). 

                                                           
5
 Ev sahibesi M. Kurukahveci’nin verdiği bilgilere dayanmaktadır.  



44 

5.2. Strüktürel Bozulmalar 

Yapının kâgir ve ahşap karkas duvarları taşıyıcı özelliğini yitirmemiştir.  

Yapının birinci katında yer alan kâgir mekânlardan günümüzde banyo olarak 

kullanılan 108 numaralı mekânın tuğla örgü bacası 7 cm düşeyden ayrılmıştır (Şekil 

C91, D12). 

5.3. Malzeme Bozulmaları 

5.3.1. Ahşap Malzemelerde Görülen Bozulmalar 

Ahşabın dış etkenlere açık bir malzeme olması nedeniyle, yapının ahşap kaplı 

cephelerinde bozulmalar görülmektedir (Şekil C3, C4). Rüzgâr nedeniyle oluşan 

kopmalar, yağmurdan kaynaklanan çürümeler ve mantar oluşumu, yapının bakım 

görmemesi nedeniyle zaman içerisinde hızla artmıştır. Kopmalar özellikle saçak ve 

cumba altında yer alan bezemeli sarkıtlar, kat silmeleri, furuşlar, payanda kaplama 

çıtaları, pencere alınlık ve söveleri, pencere ahşap kafesleri, balkon korkulukları ve 

kısmen cephe kaplama tahtalarında görülmektedir (Şekil C85-89, D11, D12).  

İç mekânlarda pencere sövesini oluşturan profilli çıtalarda kopmalar görülmektedir. 

Özgün ahşap kapı kasa ve kanatlarında bozulma görülmemesine karşın dış mekânlara 

açılan kapılarda mantarlaşma ve çürüme meydana gelmiştir. K11 kapısı çürüme ve 

böceklenme nedeniyle çok hasar gördüğü için kullanılamamaktadır. K1 ve K5 

kapılarının ahşap eşiklerinde aşınmalar, 105 ve 206 numaralı mekânlarda lavabo 

altındaki ahşap dolap kapaklarında çürüme görülmektedir.  

Çatının uzun süredir onarım görmemiş olması ve çatı kaplamasını oluşturan marsilya 

tipi kiremitlerin bir kısmının tahrip olması, kiremit altı tahtalarının çürümesine yol 

açmıştır. Bu nedenle yağmur suyu içeri girerek üçüncü kat tavanlarında ve özellikle 

ikinci kat 201, 202, 203 ve 205 numaralı mekânların ahşap tavan kaplamalarında 

yoğun olarak çürüme ve kopmalar meydana gelmesine neden olmuştur (Şekil C46, 

C52, C68, C81, D7). 

5.3.2. Tuğla, Taş ve Mermer Malzemelerde Görülen Bozulmalar 

Tuğlanın dış etkenlere karşı ahşaptan daha dayanıklı bir malzeme olduğu 

bilinmektedir. Zemin katta cepheyi oluşturan tuğla yüzeylerde kısmen yosunlanma 

ve kirlenme görülmektedir. Birinci katta ise 107 numaralı mekânın cephesinde yer 
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alan kirpi saçakta kopmalar meydana gelmiştir. Hafız Ali Sokak üzerinde yer alan 

kemerli bahçe kapısında da kısmen yosunlanma, kirlenmeden kaynaklanan kararma 

ve kirpi saçakta kopmalar görülmektedir (Şekil C6).  

Yapının kuzeyinde yer alan moloz taş örgü bahçe duvarının harpuştasında ki 

kopmalar nedeniyle su alması sonucunda, yer yer kopmalar ve yoğun olarak 

yosunlanma görülmektedir.  

105 numaralı mekânın mermer lavabo ve helâ taşında temizlik amaçlı kullanılan 

kimyasal maddelerden kaynaklandığı sanılan yoğun aşınmalar görülmektedir (Şekil 

C28, 29).  

5.3.3. Sıva ve Boya Bozulmaları 

Birinci kat 109 numaralı mekânın güney cephesi olan bahçe duvarında ve harpuştada 

meydana gelen kopmalar duvarın su almasına ve dolayısıyla sıva kopmalarına neden 

olmuştur (Şekil D11).  

Birinci kat merdiven altında yer alan yüklüğün doğu ve kuzey duvarlarında sıva 

kopmaları görülmektedir.  

Yapının tüm mekânlarında boya dökülmeleri görülmekle birlikte, bu bozulmalar 105, 

106, 107, 201, 203, 205, 206 numaralı mekânlarda daha yoğun olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Şekil C40, C44, C51) .  

5.3.4. Metal Malzemelerde Görülen Bozulmalar 

Yapının demir cephe elemanları dış etkilere açık oldukları için su ve oksijen ile 

temas ederek zaman içerisinde korozyona uğramışlardır. Pencere parmaklıkları, giriş 

sahanlığında yer alan demir korkuluk ve pencere kilit sistemlerinde de korozyon 

görülmektedir (Şekil C5). Pencere kilit sistemlerinin çoğu kullanılamaz haldedir.  

Zemin katı örten volta döşemenin demir putrellerinden bazıları, korozyona 

uğramıştır (Şekil C9).  

Kapı kilit sistemleri, sürgü ve menteşeleri ile pencere tutamaklarında kayda değer bir 

bozulma görülmemektedir.  
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6. RESTİTÜSYON  

Şevket Kurukahveci Evi günümüze ulaşan iyi korunmuş sivil mimarlık örneği olarak 

kabul edilebilir. Yapı günümüze kadar işlev değişikliğine uğramadan gelmiş 

olmasına rağmen zaman içerisinde kullanıcı ve fonksiyon değişikliklerinin neden 

olduğu bozulmalar görülmektedir. Ancak bozulmalara rağmen; rölöve aşamasında 

tespit edilen elemanlarının büyük oranda özgünlüğünü koruduğu gözlenmiştir.  

Restitüsyon çalışmasına; aynı dönemde inşa edildiği bilinen ve plan tipolojisi, cephe 

düzeni, bezeme ve yapı elemanları açısından Şevket Kurukahveci Evi ile benzerlik 

gösteren yapıların incelenmesi ile başlanmıştır. Yapının zaman içerisinde geçirdiği 

değişikliklerin belirlenebilmesi ve bunların özgün biçimlerinin saptanabilmesi için 

incelenen yazılı ve görsel kaynaklar, yapıdan elde edilen verilerle birlikte 

değerlendirilmiştir.  

6.1. Tipolojik Karşılaştırma 

Tez konusu yapı ile plan özellikleri açısından benzerlik gösteren yapılar incelenerek, 

karşılaştırma yapılmıştır. Şevket Kurukahveci Evi plan tipi açısından Eldem’ in pahlı 

köşeli, orta sofalı olarak sınıflandırdığı plan tipinde inşa edilmiştir. Bu tipin 

karakteristik özellikleri; bir ya da iki eyvanlı sofanın dört köşesinin pahlı, sekizgen 

plana sahip olması ve odaların pahlı köşelerde yer almasıdır. Ş. Kurukahveci Evi 

plan tipinde; ideal plan tipinden uzaklaşma görülmektedir. Yapıda yer alan sofanın 

sadece üç köşesi pahlı ve sofa kenarlarından biri bahçeye açılmaktadır. Plan tipinin 

ideal tipten uzaklaşması yapının bir cephesinin sağır olmasından kaynaklanabileceği 

gibi arsanın formundan da kaynaklanabilmektedir.  

Sofanın dış hava tesirlerinden korunması, planın toplu bir halde olması, odalar 

arasındaki mesafenin azalması orta sofalı plan tipinin büyük şehirlerde ve bilhassa 

İstanbul’da çok kullanılmasına sebep olmuştur [36,s.19]. 
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6.1.1. Çengelköy; Köçeoğlu Yalısı (Şekil A28, A29) 

Köçeoğlu Yalısı merkezi sofalı plan tipinin olgunluğa yaklaşmış örneklerinden 

biridir, yapım tarihinin 1780’ler olduğu kabul edilebilir [36,s.190].  

Zemin katta tek eyvanlı orta sofanın bir kenarında üç kollu merdiven yer almaktadır. 

Yapının birinci katında sekizgen formda, pahlı köşeli, orta sofa yer almaktadır. Sofa 

farklı yönlere bakan iki eyvana sahiptir. Kapı arkasında konumlanan merdiven 

sofada açıklık olarak etki etmemektedir. Sofa etrafında beş adet oda yer almakta, 

bunlardan dördüne pahlı sofa köşelerinden girilmektedir. Sofa kenarından girilen 

diğer oda ise cephenin ortasında yer alan baş odadır. 

6.1.2. Üsküdar, İhsaniye; Türkmenzade İsmail Konağı (Şekil A30) 

Yapı Eldem tarafından 19. yüzyıl başlarına tarihlendirir. Bir cephesi sağır olan yapı, 

merdiven ekseninden geçen simetrik plana sahiptir. Pahlı köşeli orta sofa tek eyvanlı 

olup, eyvan karşısında kapı arkasında merdiven yer almaktadır. Merdivenin sofa 

içerisine taşması ideal plan tipinden uzaklaşmaya neden olmaktadır. Sofa etrafında 

pahlı köşelerden ve iki kısa kenardan girilen altı adet oda yer almaktadır. 

6.1.3. Çengelköy; Çengelköy Caddesi’nde Ev (Şekil A31) 

Bir cephesi sağır olan yapının merdiveni Türkmenzade İsmail Konağı’ndan farklı 

olarak sağır cephede yer almaz. Tek eyvanlı orta sofanın köşelerinde pahlı sofa 

köşelerinden girilen odalar yer alır. Sofanın iki kenarından sağır duvar tarafında tali 

mekânlar, karşında ise oda yer almaktadır.  

6.1.4. Üsküdar, Selimiye; Ayetullah Efendi Evi (Şekil A32-33) 

Eldem tarafından 19. yüzyıla tarihlendirilen yapı; üçer katlı selamlık ve harem olarak 

iki bölümden oluşmaktadır.  

Zemin katta parselden kaynaklanan çarpıklığı gidermek için üst katta çıkma 

yapılarak odaların düzgün formda olması sağlanmıştır. Sofa köşelerinde odalar, 

kenarında ise merdiven yer almaktadır. Tek eyvanlı pahlı orta sofadan bölme duvarı 

ile ayrılan yan sofa selamlığa aittir. Birinci katta haremde cumbalı baş oda 

bulunmaktadır.  
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6.2. Restitüsyon Önerisi (Şekil D17- D28) 

Yapısal veriler, belgeler ve yapılan görüşmeler sonucunda restitüsyona yönelik 

olarak yapının dört döneminden söz edilebilir. Bu dönemler yapının el değiştirdiği ve 

onarım geçirdiği tarihlerle de çakışmaktadır.  

6.3.1. Birinci Dönem 

Yapıya ait bulunan ilk belgenin 1909 tarihli olması nedeniyle, yapının ilk yapım 

dönemi olarak yüzyıl başı-1909 aralığı kabul edilmiştir (Şekil A8, A10). 

 Bu dönemde Şevket Kurukahveci Evi zemin katı kagir, üst katlar ahşap karkas 

olarak inşa edilmiştir. Bahçe duvarının bahçe kapısı haricinde boşluksuz olduğu ve 

ahşap karkas yapıya kadar aynı yükseklikte devam ettiği öngörülmektedir. 

Zemin kat Z01 numaralı mekânın kuzey duvarında yer alan nişin, bu dönemde Z01 

ve Z02 numaralı mekânlar arasında geçişi sağlayan kapı boşluğu olduğu 

düşünülmektedir.  

Günümüzde kullanılmayan Z03 numaralı mekânın; ev sahibesi M. Kurukahveci ile 

yapılan görüşmeler sonucunda sofa altında yer aldığı, mekânın döşeme kotunun bu 

katta yer alan diğer mekânlarla (Z01, Z02) yaklaşık olarak aynı olduğu, ayrıca Z03 

ile Z02 numaralı mekânlar arasında bağlantıyı sağlayan kapı bulunduğu ve bu 

kapının zaman içerisinde kapatılmış olduğu düşünülmektedir. 

O dönemde yapının kuzeyinde komşu parsel henüz boş arsa olduğu için 201 

numaralı mekânın kuzey duvarında yer alan pencere kullanılmaktadır. 

Yapının bahçesinde, 104 ve 107 numaralı mekânların sınırladığı avlunun döşemesi 

günümüzde karo mozaik kaplamadır (Şekil C104). Bu alanın devamında döşeme 

malzemesi olarak malta taşı kullanılmış olması nedeniyle, bu avlunun da özgün 

döşemesinin malta taşı kaplama olduğu varsayılmaktadır (Şekil D19).  

6.3.2. İkinci Dönem 

İlk yapımından, el değiştirdiği 1929’a kadar geçen süre olan 1909-1929 aralığı ikinci 

dönem olarak kabul edilmiştir. 30.10.1929 tarihli tapu belgesinde yapı cinsi; iki 

dükkanı olan ev olarak tanımlanmıştır (Şekil A20). Bu belgeye dayanarak zemin 
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katta yer alan Z01 ve Z02 mekânlarının o tarihte dükkan olarak kullanıldıkları 

anlaşılmaktadır. 

Yapının birinci katında 100 numaralı giriş holü ile 104 numaralı sofayı ayıran ahşap 

bölmenin, tavandaki geometrik formları kesintiye uğratması nedeniyle özgün 

olmadığı anlaşılmaktadır. Profil detaylarının yapının özgün kapı profillerine 

benzemesi, ahşap bölmenin yapıya bu dönemde eklenmiş olduğunu 

düşündürmektedir (Şekil C13, D19). 

205 numaralı mekân doğu yönünde çıkma yapmakta ve çıkma altında yer alan 

pasalarla oluşturulmuş geometrik formlar, yapıya bitişik konumlanan tek katlı 

mekânlar nedeniyle kesintiye uğramaktadır. Bu sebeple 107 numaralı mutfak ve 108 

numaralı banyo mekânlarının bu dönemde yapıldığı öngörülmektedir. Mutfaktan 

geçilen bir banyonun uygunsuz olması bu iki mekânın o tarihlerde tek bir mekân 

olduğunu düşündürmektedir. Bu mekânlar 1934 tarihli Pervititch haritasında sarı 

renk ile gösterilmişlerdir (Şekil A34). Haritanın lejantı incelendiğinde sarı renk 

ahşabın ifade ediliş şeklidir, bu mekânların o dönemde ahşap karkas yapım tekniği 

ile inşa edildiği anlaşılmaktadır. 106 ve 107 numaralı mekânlar arasında bağlantıyı 

sağlayan K8 kapısının; yapının özgün kapı profillerine oldukça yakın, ancak farklı 

olmasının yanı sıra yüksekliğinin de az olması nedeniyle bu dönemde yapılmış 

olduğu düşünülmektedir.  

6.3.3. Üçüncü Dönem 

1929-1964 yılları arasında yapı aynı aile tarafından kullanılmasına karşın zaman 

içerisinde değişen ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla onarımlar yapılmıştır. 109 

numaralı mekânın giriş kapısı önünde sıvaya kazınmış olan 1964 tarihi ve ev sahibesi 

Meziyet Kurukahveci ile yapılan görüşme sonucunda yapının 1964 tarihinde onarım 

geçirdiği sonucuna varılarak, bu aralık üçüncü dönem olarak kabul edilmiştir.  

Yapının doğusunda yer alan 107 ve 108 numaralı mekânların 1956 tarihli Kadastral 

paftada (Şekil A24) kagir, 1934 tarihli Pervititch haritasında (Şekil A34) ise ahşap 

olarak gösterilmesi; bu mekânların 1934-1956 yılları arasında kagire dönüştürüldüğü 

göstermektedir.
6
  

Mutfak mekânında çalışılabilir yüksekliğin sağlanabilmesi için mekânın çatısında 

normal bahçe duvarı yüksekliğinin üzerine çıkılması gerekli olmuştur. Bu ek 
                                                           
6
 Ev sahibesi M. Kurukahveci ile yapılan görüşme de bu varsayımı desteklemektedir. 
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mekânın çatısını göstermemek amacıyla, bahçe duvarı bu kısımda tuğla örgü ile 

yükseltilmiştir. 1934 tarihli Pervititch haritasında (Şekil A34) ahşap karkas mutfak 

mekânının güney duvarı kagir olarak gösterilmektedir. Bu sebeple bahçe duvarındaki 

tuğla örgülü kısmının mutfak mekânının ahşap karkas olduğu dönemde mi, kagir 

olduğu dönemde mi yapıldığı bilinmemektedir. Duvar üzerinde yer alan kemerli 

pencere boşluğu ise bu ek ile aynı döneme tarihlenir. Pencere boşluğunun üst kotu ile 

bahçe duvarının yüksekliğinin yaklaşık aynı seviyede olması, pencere etrafında tuğla 

söve bulunması nedeniyle pencere ve duvarın tuğla örgülü kısmının aynı zamanda 

yapıldığını düşündürmektedir. Mutfak mekânı için gerekli bacanın günümüzde 

mevcut olan tuğla baca olduğu ve bacadaki tuğlalar ile cephedekilerin biçim ve 

boyutlarının aynı olması nedeniyle birbirine yakın tarihte yapıldıkları 

düşünülmektedir. 

1956 tarihli Kadastral paftada yapının kuzeyinde komşu parselde yapı görülmektedir, 

201 numaralı mekânın kuzey duvarındaki pencere bu yapının inşa edilmesi sırasında 

kapatılmış olmalıdır (Şekil A24, A34). 

Yapının ikinci katında 204 numaralı sofayı bölen, ahşap bölme tavanda yer alan 

geometrik formların sürekliliğini kesintiye uğratmaktadır. Bu nedenle yapının ilk 

yapım dönemine ait değildir. Bölmenin profil detayları ve kullanılan malzemelerin 

özgün olanlardan farklılığı nedeniyle bu dönemde eklenmiş olduğu düşünülmektedir 

(Şekil C55, C97, D14).  

6.3.4. Dördüncü Dönem 

1964 yılından günümüze kadar geçen süre 4. dönem olarak değerlendirilecektir. Bu 

dönem yapının bugünkü durumudur ve rölöve de belgelenmiştir (Şekil D1-D12). 

Zemin katta yer alan dükkan cephelerini oluşturan ahşap doğramanın alüminyum 

doğrama ile bu dönemde değiştirildiği öngörülmektedir (Şekil C7). Ev sahibesi M. 

Kurukahveci ile yapılan görüşme sonucunda bu mekânların özgün ahşap kapısının 

109 numaralı depo mekânında kullanılan K11 kapısı olduğu düşünülmektedir. Özgün 

pencere formu hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Zaman içerisinde yol 

seviyesinin yükselmiş olması nedeniyle bu mekânların döşeme kotu günümüzde yol 

seviyesinin altında kalmıştır.  

Yapının bahçe kotunda yer alan, günümüzde depo olarak kullanılan, 109 numaralı 

mekânın (Şekil C43) özgün yapıya ait olmadığı; 1934 tarihli Pervititch haritasında 
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(Şekil A34) yer almayışı ve mimari özellikleri nedeniyle anlaşılmaktadır. 1956 tarihli 

kadastral paftada da (Şekil A24) yer almayan mekânın giriş kapısı önünde sıvaya 

kazınmış olan 1964 tarihi ve ev sahibesi M. Kurukahveci ile yapılan görüşme bu 

mekânın 1964 yılında yapılan onarım sırasında eklendiğini desteklemektedir.  

Ev sahibesi M. Kurukahveci ile yapılan görüşmeler sonucunda; yapıda 107 numaralı 

mutfak ve 108 numaralı banyonun, bu döneme kadar tek bir hacim olduğu ve banyo 

oluşturmak amacıyla mutfağın duvarla bölünerek elde edildikleri anlaşılmaktadır. Bu 

duvar üzerinde yer alan K9 kapısı ile mekânın kuzey duvarındaki P6 ve P7 

pencerelerinin bu onarım sırasında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu 

mekânların döşeme kotunun bahçe kotu altında kalması ve 106 numaralı mekândan 

mutfağa açılan kapı önünde 28 cm’lik kot farkına rağmen basamak bulunmayışı, 

ahşap portatif basamak kullanılması, mutfak mekânı döşeme kotu hakkında 

çelişkilere sebep olmaktadır. 107, 108 numaralı mutfak ve banyo mekânlarının karo 

mozaik döşeme kaplamasının da bu dönemde yapıldığı öngörülmektedir. 

Bu dönemde yapının çatısında yapılan onarımla, kiremitlerin bir kısmı 

değiştirilmiştir. Ev sahibesi M. Kurukahveci ile yapılan görüşmede; bu onarımda 

Üsküdar’da yıkılan Reji Tütün İşlemeleri Binası’na ait kiremitlerin kullanıldığı 

öğrenilmiştir. Bu yapının 1980’lerde hala mevcut olması nedeniyle [38,s.145,178], 

onarımın bu tarihten sonra yapıldığı düşünülmektedir.  

Yapının batı cephesi incelendiğinde, çatının 304 numaralı mekânı örten kısmında yer 

alan ahşap alın tahtalarının bir bölümünün farklı renkte olması, bu elemanların 

değiştirildiğini düşündürmektedir (Şekil C106). Ev sahibesi M. Kurukahveci, çatının 

304 numaralı mekâna ait balkonun üzerine kadar uzandığını ve balkonun üzerini 

örten bu kesimin ahşap direklerle taşıtıldığını belirtmektedir. Bu nedenle, 

1980’lerden sonra yapılan çatı onarımı sırasında balkonun üzerini örten kısmın 

yeniden yapılmadığı anlaşılmaktadır.  

304 numaralı mekândan balkona açılan K16 kapısı yapının özgün kapılarından farklı 

doğrama detaylarına sahiptir. Daha yalın profilli olan bu kapının, bu dönemde 

değiştirildiği düşünülmektedir (Şekil C79).  

Yapının 105 numaralı mekânın doğu dış duvarlarının sıvalı olmasına karşın üst 

katlarda cephenin ahşap kaplanmış olduğu görülmektedir. Yapı cephelerinin tümüyle 

ahşap kaplama olduğu dikkate alınarak cephenin bu bölümünün de ahşap kaplı 
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olduğu ancak, yapılan onarımlar sırasında sonradan sıvandığı düşünülmektedir (Şekil 

C92, C93).  

105 numaralı helâya ait P4 penceresinin konumu ve doğrama detayları, yapının 

özgün pencerelerinden farklılık göstermektedir (Şekil C30, 92). Bu tarihlerde 

değiştirildiği düşünülen P4 penceresinin özgün durumunda, yapının ikinci katında 

yer alan özgün helâ penceresi (P10) ile aynı biçimde ve cephede aynı düşey 

doğrultuda konumlanmış olduğu öngörülmektedir. 
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7. RESTORASYON 

7.1. Yapının Kullanımına İlişkin Öneri (Şekil D29-D38) 

Şevket Kurukahveci Evi günümüzde de konut işlevini sürdürmekte olup, mirasçılar 

tarafından satılmak istenmektedir. Yapının el değiştirmesiyle; kullanıcı ihtiyaçlarının 

değişmesi sonucunda yapıya bazı müdahaleler söz konusu olabilir. Yeni mal 

sahibinin kullanıma yönelik olası talepleri belirsiz olmasına karşın, günümüz konfor 

koşulları sağlanarak yapıyı konut olarak yaşatmak hedeflenmiştir.  

Yapının zemin katında özgün işlevleri dükkan olan iki mekândan Z01, günümüzde 

de tesisatçı dükkanı olarak kullanılmakta olup, bu mekânın aynı işlev sürdürülerek 

korunması önerilmektedir. Günümüzde depo olarak kullanılan Z02 numaralı 

mekânının ise Ahmet Çelebi Mahallesi Muhtarlığı olarak kullanılması 

önerilmektedir. Bu mekânların arkasında arazi eğiminden dolayı yapının 

bodrumunda kalan Z03 numaralı kömürlük ise banyo olarak değerlendirilecektir. 

Bunun için yapının birinci katında merdiven altında yer alan yüklük yerine zemin 

kata inen merdiven yapılacaktır.  

Özgün işlev şemasında olduğu gibi; yapının birinci katının servis ve yaşama 

işleviyle, ikinci katının ise yatak odaları olarak kullanılması önerilmektedir. Yatak 

odalarının bulunduğu ikinci katta banyo ihtiyacını karşılamak amacıyla, özgün işlevi 

helâ olan 206 numaralı mekân banyoya dönüştürülecektir. Böylelikle yapının özgün 

plan şeması değiştirilmemiş, iki ıslak hacmin yine üst üste ve aynı alanda 

konumlanması sağlanmış olacaktır. 

Üçüncü kat mekânlarından 301 numaralı sofanın okuma odası, 304 numaralı odanın 

ise çalışma odası olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. 303, 304 numaralı 

mekânlar ise boyutları ve konumları gereği yine depo olarak değerlendirilecektir.  
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7.2. Yapının Onarımına İlişkin Müdahaleler  

Yapının sağlamlaştırılması ve günümüz konfor koşullarında işlevini sürdürebilmesi 

için bazı müdahaleler gerekmektedir. Bu müdahale türlerini 5 ana başlıkta toplamak 

mümkündür.  

1. Temizleme 

— Niteliksiz eklerden arındırma 

— Malzeme temizliği 

— Cephe temizliği 

2. Sağlamlaştırma 

— Taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması 

— Malzemenin sağlamlaştırılması 

— Bezemenin sağlamlaştırılması 

3. Bütünleme 

4. Yeniden yapma 

5. Çağdaş donanımla destekleme  

7.2.1. Temizleme  

7.2.1.1. Niteliksiz Eklerden Arındırma 

Birinci katta, yapıya sonradan eklenen 109 numaralı depo mekânı yıkılacaktır (Şekil 

C43). Ayrıca 107, 108 numaralı mekânlar arasındaki duvar kaldırılarak mekânın 

bütünlüğü sağlanacaktır. Bu mekânın betonarme çatısı yıkılarak, ahşap olarak 

yapılacaktır.  

İkinci kat 204 numaralı sofayı bölen ahşap bölme sökülerek mekân özgün 

bütünlüğüne kavuşturulacaktır (Şekil C97).  

7.2.1.2. Malzeme temizliği 

Zemin kata ait volta döşemeyi oluşturan putreller, birinci kat pencere demir 

parmaklıkları, yapının tüm pencere kilit sistemleri ve giriş sahanlığını çevreleyen 

korkuluklarda korozyona uğramış olanlara yönelik inceleme yapılarak, 
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kullanılabilecek durumda olanlar pas sökücü ile temizlendikten sonra üzerlerine astar 

ve iki kat boya sürülmelidir.  

Yapının tuğla örgü kemerli bahçe girişi ve bahçe duvarı çimentolu harç kullanılarak 

yakın tarihte onarım görmüştür. Doldurulan çatlaklar ve derzler temizlenip, özgün 

harç bileşiminin incelenmesi sonucunda oluşturulacak olan aynı özelliklerdeki 

onarım harcı ile bu yerler onarılmalıdır (Şekil C6).  

7.2.1.3. Cephe temizliği 

Hava kirliliği zaman içerisinde yapıların yüzeyinde kir tabakası oluşmasına, 

kararmasına neden olur. Yapının tüm cepheleri yoğun olarak kirlenmiştir. Bahçe 

duvarlarında bitki kökleri, zemin kat tuğla örgülerde yosunlanma, ahşap cephe 

kaplamasında ise mantarlaşma ve böcek larvaları görülmektedir. Cephenin kirden 

arındırılması, bitki köklerinin kurutulması, böcek larvalarının ilaçlanması 

gerekmektedir.  

Temizliğin hangi teknikle yapılmasının uygun olduğuna karar verilebilmesi için 

cepheyi oluşturan malzemenin türü, kir tabakasının niteliği, yüzey bozulmaları ve 

yapının bulunduğu ortamın özellikleri koruma kimyacıları tarafından incelenmelidir 

[41,s.103]. Yapının cephe temizliği için önerilen yöntemler; yüzey üzerinde 

denemeler yapılarak yapıya uygunluğu kontrol edilmelidir.  

Yapının cephe elemanlarının kirden arındırıldıktan sonra düzenli olarak da 

temizlenmesi gerekir. Uzun ve zahmetli bir temizlemenin yerine; kısa aralıklarla 

yapılan cephe temizliği tercih edilmelidir. Böylelikle kir tabakasının yapıya zarar 

vermesi de önlenmiş olur.  

7.2.2. Sağlamlaştırma  

7.2.2.1. Taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması  

Zaman içerisinde rutubetlenme ve bakımsızlıktan etkilenmiş olan yapının 

duvarlarının sağlamlığının kontrolü için sıvaların temizlenip taşıyıcı sistem 

incelenmelidir. Gerekli görülen elemanlar sağlamlaştırılmalı ya da yenileri ile 

değiştirilmelidir.  

Yapının birinci ve ikinci kat döşemesi tamamen, üçüncü kat döşemesi ise kısmen 

muşamba ile kaplanmıştır. Ayrıca birinci kat ile ikinci kat arasında yer alan merdiven 
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de muşamba ile kaplanmıştır, basamak burunlarına metal çakılmıştır. Restorasyon 

aşamasında muşambalar sökülerek bu mekânların döşeme kaplamaları incelenip, 

gerekli görüldüğü takdirde sağlamlaştırılmalı ve taşıyıcı sistem kontrol edilmelidir.  

107 numaralı mekâna ait bacanın düşeyden ayrılması nedeniyle, tuğlalarının 

sökülerek aynı malzeme ile yeniden örülmesi gerekmektedir.  

202 numaralı mekânın cumbasının döşemesindeki çökmeler nedeniyle döşeme 

tahtalarının sökülüp, buradaki taşıyıcının sağlamlaştırılması ve gerekli görüldüğü 

takdirde yenilenmesi gerekmektedir. 

7.2.2.2. Malzemenin sağlamlaştırılması 

Ş. Kurukahveci Evi’nde yer alan tüm ahşap elemanların nem oranları incelenerek, 

kullanıldıkları yerlere göre uygunlukları kontrol edilmelidir. Standardın üzerinde 

neme sahip olan ahşap malzeme yenilenmelidir.  

Yapıda kullanılan ahşap malzemelerin çürüyen kısımları kesilerek, buralara yeni 

ahşap parçalar eklenmesiyle sağlamlaştırılabilir. Ancak kullanılacak tüm ahşap 

malzemenin emprenye edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. 

Mevcut ahşap yapı elemanları, böceklenme ve mantardan kaynaklanan çürümeleri 

önlemek amacıyla ilaçlanmalıdır.  

7.2.3. Bütünleme 

Yapının bütünlenmesi gereken elemanları hakkında yapının kendisinden yeterli bilgi 

edinilmektedir. Bütünlenmesi gereken ahşap elemanlar cephelerde yer alan furuş, 

payanda, pencere söve ve kafesleri, pencere eteklerinde yer alan bezemeler, sarkıtlar 

ve balkon korkuluklarıdır. Ayrıca 201, 202, 203 ve 205 numaralı mekânların ahşap 

tavan kaplamaları, kaplamalar üzerinde geometrik formlar oluşturan pasalar ve tavan 

silmelerinde görülen kopmalar restitüsyon projesi dikkate alınarak tamamlanacaktır.  

Güney cephesinde 107 numaralı mekânın tuğla kat silmesi ve bahçe girişinin kemerli 

kapı boşluğunun tuğla örgüsündeki kopmalar ise bütünlenmesi gereken tuğla yapı 

öğeleridir.  

Bahçe duvarına ait harpuştada görülen kopmalar bütünlenerek duvarın su alması 

engellenecektir.  
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7.2.4. Yeniden yapma 

Dış hava koşullarından etkilenerek çürüyen tüm ahşap kaplamalar, bezemeler, 

pencere kafesleri ve tekrar kullanılması mümkün olmayan ahşap doğramalar yenileri 

ile değiştirilecektir.  

Yapının zemin katında yer alan dükkanların batı cephesindeki kapı (KZ1, KZ2) ve 

pencereleri (PZ1, PZ2) restitüsyon projesinde belirtildiği gibi ahşap malzemeyle 

yeniden yapılmalıdır.  

Güney cephesinde 106 numaralı mekâna ait pencerelerin özgün olmayan 

parmaklıkları kaldırılmalı ve yerine yapının diğer pencerelerindeki parmaklıklar 

örnek alınarak demir parmaklık yapılmalıdır.  

107 numaralı mekânın kuzey cephesinde yer alan, özgün olmayan kapı (K10) ve 

pencereler (P6, P7) kaldırılarak restorasyon projesinde önerilen şekilde yeniden 

yapılacaktır. 105 numaralı mekânın doğu cephesinde yer alan pencere (P4) özgün 

değildir ve restitüsyon projesinde önerildiği şekilde yeniden yapılmalıdır.  

304 numaralı mekânın balkonunun üzerini örten çatı, çatıyı taşıyan ahşap dikmeler, 

balkon korkulukları ve saçak altında yer alan sarkıt bezeme grubu restitüsyon 

projesinde belirtildiği gibi yeniden yapılmalıdır.  

Çatının gerekli görülen yerlerde kiremitlerinin kaldırılarak, kiremit altı tahtalarının 

yenilenmesi ve kırılan kiremitlerin yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir. 107 

numaralı mutfak mekânın kırma çatısı yenilenecek, iç mekândan çatı eğimi ve ahşap 

kaplama tahtaları görülecektir.  

7.2.5. Çağdaş donanımla destekleme 

Elektrik tesisatı yapıya sonradan döşendiği için; tüm mekânlarda kablolar açıktadır 

ve görünümü bozmaktadır. Ayrıca mevcut tesisat günümüz koşulları için yeterli ve 

güvenli değildir. Yapılacak onarım sırasında yatayda döşeme kirişleri, düşeyde ise 

dikme aralarından elektrik tesisatı geçirilebilir. Bu tesisatın yangın tehlikesine karşı 

gerekli önlemleri alınmalıdır. Bu amaçla özel üretilmiş kablolar tercih edilerek, boat 

olmadan kabloların sürekliliği sağlanmalı ve her katta tüm mekânların ayrı sigortası 

olmalıdır. Yapının tüm mekânlarında yangın detektörleri de bulunmalıdır. 
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1962 yılında yenilendiği düşünülen temiz su tesisatı; zaman içerisinde boruların 

demirden yapılmış olması nedeniyle paslanmıştır. Bundan dolayı sağlıklı ve istenilen 

tazyikte su kullanılamamaktadır. Temiz su tesisatının yenilenmesi gerekmektedir. Pis 

su tesisatı ise; şebekeye bağlantı noktaları kontrol edilip gerekli görüldüğü takdirde 

yenilenmelidir.  

Yapının bazı mekânları soba ile ısıtılmaktadır, mutfakta ise LPG ile çalışan ocak 

bulunmaktadır. Yapıya doğalgaz tesisatı bağlanarak; ısıtma sisteminde ve mutfakta 

kullanılması önerilmektedir. Bu amaçla kullanılacak olan kombi yapının zemin 

katında yer alacak olan banyoya yerleştirilecektir.  

Z03 ve 206 numaralı mekânların banyo olarak kullanılması önerilmektedir. Bu 

mekânlara banyo için gerekli sabit donanım yerleştirilecektir. Bu mekânların ve 105 

numaralı helânın ahşap döşemesi; seramik ile kaplanacaktır. Ayrıca düşük döşeme 

tercih edilerek, tesisat için gerekli alan elde edilecektir.  

107 numaralı mekânın günümüzde olduğu gibi mutfak olarak kullanılması 

önerilmektedir. Bu işlevin gerektirdiği, günümüz konfor koşularına uygun sabit 

donanım yerleştirilecektir. Mekânın döşemesi ve kısmen duvarları seramik 

kaplanacak ve döşeme kotu 13 cm yükseltilecektir.  

Yapıda plastik yağmur iniş boruları mevcuttur. Cephede çirkin görüntü oluşturan bu 

borular sökülerek, bakır borularla yenilenecektir. Yağmur suyu; restitüsyon 

projesinde belirtilen noktalardan geçen yeni borularla yapıdan uzaklaştırılacaktır.  
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SONUÇ 

Üsküdar, Ayazma-Rumi Mehmet Paşa Camii ve Çevresi Kentsel Sit Alanı sınırları 

içerisinde bulunan Şevket Kurukahveci Evi; 20. yy başında inşa edilmiş olup, aynı 

döneme ait yapılar arasında iyi korunmuş sivil mimarlık örneği olarak kabul 

edilebilir.  

Özgün işlevi konut olan yapı günümüzde de aynı işlevi sürdürmesine karşılık 

mirasçılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle satılıktır. Yeni kullanıcısını bekleyen 

yapı bu nedenle hiçbir onarım görmemekte, özellikle çatıda meydana gelen hasarlar 

nedeniyle su alarak hızlı bir şekilde zarar görmektedir. Birçok tarihi miras gibi 

gözden çıkarılan yapının kaderine terk edildiği ve önlem alınmazsa zamanla yok 

olacağı söylenebilir. 

Tez çalışması boyunca incelenen yapının rölöve çalışması ve restitüsyon projesi 

tamamlandıktan sonra, günümüz konfor koşullarına uygun olarak aynı işlev ile 

korunması uygun bulunmuştur. Bu amaçla temizleme, sağlamlaştırma, bütünleme, 

yeniden yapım ve çağdaş donanımla destekleme gibi müdahaleler ile yapının 

restorasyon projesi hazırlanmıştır.  

Şevket Kurukahveci Evi yapıldığı dönemin sosyo-ekonomik şartlarını, mimari 

özelliklerini ve dönemin sanat anlayışını yansıtan bir belge niteliği taşıdığı 

unutulmadan, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekli bir sivil mimarlık 

örneğidir.  
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Şekil C5. Hafız Ali Paşa Sokak ana giriş kapısı  
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Şekil C7. Doğancılar Caddesi dükkân girişleri  
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Şekil C10. Zemin kat Z01 mekânı, güney duvarı, pencere  
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Şekil C11. Birinci kat, giriş holü (100), döşeme  
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Şekil C14. 101 mekânı (oda)  
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Şekil C16. 101 mekânı (oda), batı ve güney duvarı, pencereler  
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Şekil C17. 101 mekânı (oda), tavan kaplaması  
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Şekil C19. 102 mekânı (oda), tavan kaplaması  

 

 

 

Şekil C20. 103 mekânı (oda), batı ve kuzey duvarı, pencereler  
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Şekil C22. 103 mekânı (oda), tavan kaplaması  
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Şekil C23. 103 mekânı (oda) tavan silmesi  

 

 

 

Şekil C24. 104 mekânı (sofa), doğu duvarı, bahçeye açılan kapı, pencereler  
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Şekil C27. 104 mekânı (sofa), tavan kaplaması  

 

 

 

Şekil C28. 105 mekânı (helâ), lavabo  
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Şekil C29. 105 mekânı (helâ), helâ taşı  
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Şekil C31. 105 mekânı (helâ), tavan kaplaması  
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Şekil C34. 106 mekânı (yemek odası), doğu duvarı, dolap  

 

 



142 

 Ş
ek

il
 C

3
5
. 
1
0
6
 m

ek
ân

ı 
(y

em
ek

 o
d
as

ı)
, 

k
u
ze

y
 d

u
v

ar
ı,

 n
iş

 

 

 

 

Şekil C36. 106 mekânı (yemek odası), tavan kaplaması  
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Şekil C43. 109 mekânı (depo), kuzey cephesi  

 

 

 

Şekil C44. 201 mekânı (oda), batı duvarı, pencere  
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Şekil C46. 201 mekânı (oda), tavan kaplaması  
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Şekil C47. 202 mekânı (oda), batı duvarı  
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Şekil C49. 202 mekânı (oda), tavan kaplaması  

 

 

 

Şekil C50. 202 mekânı (oda), tavan silmesi  
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Şekil C52. 203 mekânı (oda), tavan kaplaması  
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Şekil C54. 204 mekânı (sofa), birinci kata inen merdiven  
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Şekil C55. 204 mekânı (sofa), ahşap bölme   

 

 

 

Şekil C56. 204 mekânı (sofa), güney duvarı, pencereler  
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Şekil C57. 204 mekânı (sofa), güney, tavan kaplaması  

 

 

 

Şekil C58. 204 mekânı (sofa), kuzey, tavan kaplaması  
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Şekil C59. 204 mekânı (sofa), tavan silmesi  

 

 

 

Şekil C60. 205 mekânı (oda), doğu ve güney duvarı  
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Şekil C63. 205 mekânı (oda), tavan kaplaması  
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Şekil C65. 206 mekânı (helâ), lavabo  

 

 

 

Şekil C66. 206 mekânı (helâ), helâ taşı  
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Şekil C67. 206 mekânı (helâ), tavan kaplaması  

 

 

 

Şekil C68. 301 mekânı (sofa), güney ve batı duvarları   
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Şekil C71. 301 mekânı (sofa), güney duvarı, pencereler  

 

 

 

Şekil C72. 301 mekânı (sofa), balkon korkuluğu  
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Şekil C73. 301 mekânı (sofa), balkon, çatı saçağı ve sarkıt  

 

 

 

Şekil C74. 301 mekânı (sofa), merdiven boşluğu, korkuluk  
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Şekil C75. 301 mekânı (sofa), ikinci kata inen merdiven  

 

 

 

Şekil C76. 302 mekânı (tavan arası), ahşap çatı ve döşeme sistemi  
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Şekil C77. 302 mekânı (tavan arası), ahşap çatı, döşeme ve duvar sistemi  

 

 

 

Şekil C78. 303 mekânı (depo)  
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Şekil C79. 304 mekânı (oda), batı duvarı  
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Şekil C81. 304 mekânı (oda), tavan kaplaması  

 

 

 

Şekil C82. Güney cephesi, doğu bölümü, 107 mekânı  
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Şekil C83. Güney cephesi, batı bölümü, Z01 mekânı  
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Şekil C85. Güney cephesi, batı bölümü, ahşap konsollar ve ahşap oyma sarkıtlar  

 

 

 

Şekil C86. Güney cephesi, üçüncü kat, balkon  
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Şekil C87. Batı cephesi  

 

 

 

Şekil C88. Batı cephesi, cumba altı, ahşap furuş  
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Şekil C89. Batı cephesi, ahşap furuş ve sarkıtlar  

 

 

 

Şekil C90. Doğu cephesi, Hafız Ali Paşa Sokak’tan görünüş  
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Şekil C91. Doğu cephesi, bahçeden görünüş  

 

 

 

Şekil C92. Doğu cephesi, sofaya açılan kapı  
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Şekil C94. Doğu cephesi, güney bölümü  
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Şekil C97. 204 mekânı (sofa), ahşap bölme, kapı (K13)  
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Şekil C101. 104 mekânı, ahşap küpeşte  

 

 

 

Şekil C102. 204 mekânı, merdiven altı, ahşap kaplama  
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Şekil C103. Yapıda kullanılan tuğla örneği   

 

 

 

Şekil C104. Bahçe döşemesi, batı bölümü  
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Şekil C105. Bahçe döşemesi, doğu bölümü  

 

 

 

Şekil C106. Batı cephesi, çatı örtüsü  
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Şekil C107. Doğu cephesi, çatı örtüleri  

 

 

 

Şekil C108. Ahşap çatı sistemi  
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Şekil C109. Bahçe, mermer lavabo  

  

Şekil C110. Bahçe, kuyu  
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Şekil D : Çizimler 
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Şekil D1. Vaziyet Planı / Rölöve 
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Şekil D2. Zemin Kat Planı, Ölçülü / Rölöve 
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Şekil D3. Birinci Kat Planı, Ölçülü / Rölöve 
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Şekil D4. İkinci Kat Planı, Ölçülü / Rölöve 
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Şekil D5. Üçüncü Kat Planı, Ölçülü / Rölöve 
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Şekil D6. Çatı Planı / Rölöve 
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Şekil D7. Tavan Planları/ Rölöve 
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Şekil D8. 1-1 Kesiti, 2-2 Kesiti / Rölöve 
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Şekil D9. 3-3 Kesiti / Rölöve 
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Şekil D10. 4-4 Kesiti / Rölöve 
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Şekil D11. Güney Cephesi / Rölöve 
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Şekil D1. Batı Cephesi, Doğu Cephesi / Rölöve 
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Şekil D2. Kapı Detayları / Rölöve
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Şekil D14. Kapı Detayları / Rölöve 
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Şekil D15. Kapı-Pencere Detayları / Rölöve 
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Şekil D3. Tavan Detayları / Rölöve 
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Şekil D4. Vaziyet Planı / Restitüsyon 
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Şekil D18. Zemin Kat Planı / Restitüsyon 
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Şekil D19. Birinci Kat Planı / Restitüsyon 
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Şekil D20. İkinci Kat Planı / Restitüsyon 
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Şekil D21. Üçüncü Kat Planı / Restitüsyon 



202 

Şekil D22. Çatı Planı / Restitüsyon 
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Şekil D23. Tavan Planları / Restitüsyon 
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Şekil D24. 1-1 Kesiti, 2-2 Kesiti / Restitüsyon 
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Şekil D25. 3-3 Kesiti / Restitüsyon 



206 

Şekil D26. 4-4 Kesiti / Restitüsyon 
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Şekil D27. Güney Cephesi / Restitüsyon 
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Şekil D28. Batı Cephesi, Doğu Cephesi / Restitüsyon 
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Şekil D29. Vaziyet Planı / Restorasyon 
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Şekil D30. Zemin Kat Planı, Birinci Kat Planı / Restorasyon 

 



211 

Şekil D31. İkinci Kat Planı, Üçüncü Kat Planı / Restorasyon 

 



212 

Şekil D32. Çatı Planı / Restorasyon 
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Şekil D33. Tavan Planları / Restorasyon 
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Şekil D34. 1-1 Kesiti, 2-2 Kesiti / Restorasyon 
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Şekil D35. 3-3 Kesiti / Restorasyon 
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Şekil D36. 4-4 Kesiti / Restorasyon 
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Şekil D37. Güney Cephesi / Restorasyon 
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Şekil D38. Batı Cephesi, Doğu Cephesi / Restorasyon 
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Şekil A7. Ayazma ve Rumi Mehmet Paşa Camii Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı 

(Üsküdar Belediyesi, 1997) 
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Şekil A6. Üsküdar, Doğancılar Bölgesi Tescilli Yapılar 
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