
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI VE 20. YÜZYIL BAŞINDAKİ 
YANGINLAR SONRASI GALATA’DA KENTSEL 

DOKUNUN DEĞİŞİMİ VE KORUNMUŞLUK DURUMUNUN 
İNCELENMESİ 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Şehir Plancısı-Mimar Ekin Deniz ÖZYURT 

 

KASIM 2007 

Anabilim Dalı : MİMARLIK 

Programı  : RESTORASYON 

 



 
 
 
 
 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI VE 20. YÜZYIL BAŞINDAKİ 
YANGINLAR SONRASI GALATA’DA KENTSEL 

DOKUNUN DEĞİŞİMİ VE KORUNMUŞLUK DURUMUNUN 
İNCELENMESİ 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Şehir Plancısı - Mimar Ekin Deniz ÖZYURT 

502041205 

KASIM 2007 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih :    2 Ekim 2007 
Tezin Savunulduğu Tarih :  22 Ekim 2007 

 

Tez Danışmanı : Prof.Dr. Nur AKIN 

Diğer Jüri Üyeleri Yard.Doç.Dr. Yıldız SALMAN (İ.T.Ü.) 

 Doç.Dr. Gülşen ÖZAYDIN (MSGSÜ) 

  

  



 
 
 
 
 
ÖNSÖZ 
 
 
 
İstanbul’daki kültür mirasının korunmasına katkıda bulunacak bir konu üzerinde 
çalışmak için beni yönlendiren ve değerli katkılarını esirgemeyen tez danışmanım 
Prof. Dr. Nur Akın’a, 
Mimarlık eğitimimin başlangıcı olan Villa Savoye’nin bahçesinden koparılmış ayva 
için Tanyeli ailesine, 
Taşkışla hayatım boyunca desteği ile yanımda olan Gülsün Tanyeli’ye, 
Katkılarından dolayı değerli jüri üyelerim Yıldız Salman ve Gülşen Özaydın’a, 
Farklı bakış açısı ve eleştirileriyle tezimin biçimlenmesine yardımcı olan Barış 
Altan’a, 
Ve bana her bakımdan destek olan aileme, 
 
Sonsuz teşekkürler… 
 
 

Ekin Deniz ÖZYURT 
Kasım 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ii

 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER 

 

 
ŞEKİL LİSTESİ iv 
TABLO LİSTESİ ix 
ÖZET x 
SUMMARY xii 

1. GİRİŞ 1 
1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 1 
1.2. Çalışmanın Yöntemi 2 

2. ÇALIŞMA ALANI OLARAK GALATA 4 

3. KENT TARİHİNİN ÖNEMLİ YANGINLARI 13 
3.1. İstanbul'un Önemli Tarihi Yangınları 13 
3.2. Galata Bölgesinin Önemli Tarihi Yangınları 19 

3.2.1. 17. Yüzyıl Yangınları 19 
3.2.2. 18. Yüzyıl Yangınları 19 
3.2.3. 19. Yüzyıl Yangınları 20 

4. TARİHİ YANGINLARIN KENT DOKUSUNA ETKİLERİ 31 
4.1. Yangın Sonrasında Alınan Kararlar 31 
4.2. Yangın Sonrası Planlamalar ve Uygulamalar 34 

5. YANGINLARIN GALATA'NIN KENTSEL DOKUSUNA ETKİLERİ 42 
5.1. Galata Bölgesinin Yangınlar Sonucu Geçirdiği Kentsel Değişimler 42 
5.2. Galata Bölgesinin Sosyal Yapısı ve Geçirdiği Değişimlerin Yangınlar  
Üzerinden İncelenmesi 50 

6. GALATA'DAKİ KENTSEL DEĞİŞİMİN 19. VE 20. YÜZYIL HARİTALARI                                 
ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 54 

6.1. 1858–1860 D'Ostoya Haritası ile 1876 Sonrasına Tarihlenen Haritanın  
Karşılaştırılması 70 
6.2. 1876 Sonrasına Tarihlenen Harita ile 1887–1891 Huber Haritası'nın  
Karşılaştırılması 76 
6.3. 1858–1860 D'Ostoya Haritası ile 1887–1891 Huber Haritası'nın  
Karşılaştırılması 77 
6.4. 1887–1891 Huber Haritası ile 1905 Goad Haritası'nın Karşılaştırılması 83 
6.5. Galata'da Yangın Sonrasında Fiziksel Yapıda Ortaya Çıkan Değişimler 91 

6.5.1. Yol Sistemindeki Değişimler 91 
      6.5.1.1. Yol Genişletmeleri 91 
      6.5.1.2. Yeni Yolların Açılması ve Yapı Adalarındaki Değişim 93 
      6.5.1.3. Çıkmaz Sokakların Kaldırılması 94 



 iii

6.5.2. Parsel Dokusundaki Değişimler 95 
6.5.3. Binaların Kütlesel Değişimleri 96 
6.5.4. Yapı Malzemesindeki Değişimler 97 

7. GALATA'DA SEÇİLEN ÖRNEK BÖLGEDEKİ DEĞİŞİMLER VE 
KORUNMUŞLUK DURUMUNUN İNCELENMESİ 98 
7.1. 1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritasının Karşılaştırılması 99 

7.1.1. Sokak Dokusu ve Yapı Adaları 100 
7.1.2. Parsel Dokusu 100 
7.1.3.Yapı Malzemesi 102 
7.1.4. Kat Adedi 103 

7.2. 1949 Suat Nirven Haritası ile Günümüze Ait Hâlihazır Haritanın  
Karşılaştırılması 104 

7.2.1. Sokak Dokusu ve Yapı Adaları 105 
7.2.2. Parsel Dokusu 106 
7.2.3. Yapı Malzemesi 108 
7.2.4. Kat Adedi 111 

7.3. Kemeraltı Bölgesinin Korunmuşluk Durumunun Değerlendirilmesi 113 

8. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 116 

KAYNAKLAR  118 

EKLER  121 

ÖZGEÇMİŞ  127 

  
 



 iv

ŞEKİL LİSTESİ  

 Sayfa No 
Şekil 2.01 
 
Şekil 2.02 
 
Şekil 2.03 
Şekil 2.04 
Şekil 2.05 
Şekil 2.06 
Şekil 2.07 
Şekil 2.08 
Şekil 2.09 
Şekil 3.01 
Şekil 3.02 
Şekil 3.03 
Şekil 3.04 
 
Şekil 3.05 
 
 
Şekil 3.06 
 
Şekil 3.07 
Şekil 3.08 
Şekil 3.09 
 
 
Şekil 3.10 
 
 
Şekil 3.11 
 
Şekil 3.12 
 
 
Şekil 3.13 
 
 
Şekil 3.14 
 
 
Şekil 3.15 
 
 
 

:Galata’nın surlarla ayrılan bölgelerini gösteren, Mamboury 
haritası ........................................................................................ 

: 1422 tarihine ait Buondelmonte tarafından yapılmış Galata 
haritası......................................................................................... 

: Kentin bölgelerini gösteren harita ...............................................  
: 1870’lerde Galata Kulesi ile kuzey cephesindeki sur ve hendek 
: Yüksek Kaldırım, 1875 ............................................................... 
: 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata ............................................. 
: Galata, 1880 ............................................................................... 
: 20. yüzyılın ilk yarısında Galata Köprüsü .................................... 
:20. yüzyılın ilk yarısında Galata ................................................... 
: Balat Yangınından geriye kalanlar .............................................. 
: 1911 Mercan Yangınının yarattığı tahribat .................................. 
: 1912’deki İshak Paşa Yangını’ndan bir görünüm ........................ 
: Mevlevihane çevresinde çıkan yangın haberinin yer aldığı 4 
Ağustos 1852 tarihli Journal de Constantinople .......................... 

: 12 Temmuz 1856 tarihinde Glavany Sokağı’nda çıkan yangın 
haberinin yer aldığı 14 Temmuz 1856 tarihli Journal de 
Constantinople ............................................................................. 

: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1860 Kemeraltı 
ve Yüksek Kaldırım Yangını’nın etkilediği alan  ........................... 

: Şubat 1865 Galata yangınından bir görünüm  .............................
: Şubat 1865 Galata yangınından bir başka görünüm ................... 
: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1865 tarihinde St
Benoit Kilisesi’nin ahşap eklerinde çıkan yangının yaklaşık olarak
etkilediği alan gösterilmiştir  ......................................................... 

: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1870 ve 1874 
yıllarında St. Benoit Kilisesi çevresinde çıkan yangınların zarar 
verdiği alan yaklaşık olarak gösterilmiştir .....................................

: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1877 Kemeraltı 
Yangını’nın etkilediği alan yaklaşık olarak gösterilmiştir .............. 

: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1886’da Galata 
Caddesi’nde ve 1887’de Büyük Hendek Sokağı’nda çıkan 
yangınların etkilediği alan yaklaşık olarak gösterilmiştir .............. 

: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1888 ve 1890 
yıllarında Galata Kulesi çevresinde çıkan yangınların zarar 
verdikleri alanlar yaklaşık olarak gösterilmiştir  ............................ 

: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1891, 1892, 1893
1894, 1895,1897 ve 1899 yıllarında Galata’da çıkan yangınların 
etkiledikleri alanlar yaklaşık olarak gösterilmiştir  .........................
: 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına kadar geçen
sürede Galata’nın geçirdiği yangınlar sonuncunda zarar gören 
alanlar, 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda yaklaşık 
olarak gösterilmiştir   .................................................................... 

   
  4 
   
  5 
  6 
  8 
  9 
10 
10 
11 
12 
16 
17 
17 
 
20 
 
 
21 
 
22 
23 
23 
 
 
24 
 
 
25 
 
25 
 
 
26 
 
 
27 
 
 
28 
 
 
 
29 



 v

Şekil 3.16 
 
 
Şekil 4.01 
Şekil 4.02 
Şekil 4.03 
Şekil 4.04 
Şekil 4.05 
Şekil 4.06 
Şekil 5.01 
Şekil 5.02 
Şekil 5.03 
 
Şekil 5.04 
 
Şekil 5.05 
 
Şekil 5.06 
 
Şekil 5.07 
 
Şekil 5.08 
 
 
Şekil 5.09 
 
Şekil 5.10 
 
Şekil 5.11 
Şekil 6.01 
Şekil 6.02 
Şekil 6.03 
Şekil 6.04 
Şekil 6.05 
Şekil 6.06 
 
Şekil 6.07 
Şekil 6.08 
Şekil 6.09 
Şekil 6.10 
Şekil 6.11 
Şekil 6.12 
Şekil 6.13 
Şekil 6.14 
Şekil 6.15 
Şekil 6.16 
Şekil 6.17 
Şekil 6.18 
Şekil 6.19 
Şekil 6.20 
 
Şekil 6.21 
Şekil 6.22 
Şekil 6.23 
Şekil 6.24 

: 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyıl başına kadar geçen 
sürede İstanbul’un diğer semtlerinde çıkan yangınlarla Galata’da
çıkan yangınlar yüzde olarak karşılaştırılmıştır  ........................... 

: 1850’lerde Aksaray Planı  ............................................................
: 1870’lerde Aksaray Planı  ............................................................
: Hocapaşa yangınının etkilediği alan ............................................
: Hocapaşa yangınından sonra düzenlenen caddeler ................... 
: 1870 Pera Nazım Planı ............................................................... 
: Galata Kulesi çevresine ait Goad Haritası ...................................
: Altıncı Daire Belediyesi  ...............................................................
: 1858 yılına ait D’Ostoya Haritası’nda, Voyvoda Caddesi ............ 
: 1887 yılına ait Huber Haritası’nda, Voyvoda Caddesi’nin 1860’ta
genişletilmiş şekli ......................................................................... 

: 9 Mart 1861 tarihli Journal de Constantinople’da yer alan 
Maltalılar Sokağı ile ilgili yazı  ...................................................... 

: 1858 tarihli D’Ostoya Haritası’nda, Galata Caddesi çevresindeki 
sokaklar ........................................................................................

: 1887 tarihli Huber Haritası’nda, Galata Caddesi çevresindeki 
sokaklarda yapılan düzenlemeler .................................................

: 1858 tarihli D’Ostoya ve 1887 tarihli Huber Haritalarında, 
Kömürcü Sokağı’ndaki değişim  ...................................................

: Galata’da Mumhane ve Kömürcü sokaklarında yapılan 
çalışmaların yer aldığı 7 Şubat 1865 tarihli Journal de 
Constantinople  ............................................................................ 

: 1858 tarihli D’Ostoya ve 1887 tarihli Huber Haritalarında, 1865’te
Gümrük Sokağı’ndaki değişim  .................................................... 

: 1858 tarihli D’Ostoya ve 1887 tarihli Huber Haritalarında, Linardi
Sokağı’ndaki değişim ................................................................... 

: Galata’da etnik dağılım ................................................................
: İstanbul Kenti. Cristoforo Buondelmonte, 1422 ........................... 
: G. A. Vavassore, 1558 ................................................................ 
: Piri Reis’in 1520 tarihli haritası .................................................... 
: İstanbul. Matrakçı Nasuh, 1535 ...................................................
: 1584 İstanbul haritası  ................................................................. 
: İstanbul ve Galata şehir planı. F. Kauffer-Le Chevalier, 1776–
1786  ............................................................................................ 

: J. J. Hellert İstanbul Haritası  .......................................................
: 1840 B. R. Davies İstanbul haritası  .............................................
:  F. Von Moltke’nin 1836–1837 tarihli haritası  ............................. 
: İstanbul kent planı, C. Stolpe, 1863 .............................................
: 1858–1860 tarihli Galata bölgesine ait D’Ostoya haritası ............
: İstanbul metrosu, E. Gavand, 1876 ............................................. 
: Perşembe Pazarı’na ait 1/200 ölçekli kadastral plan  ..................
:1876 sonrasına tarihlenen harita  ................................................. 
:1887-1991 Huber Haritası ............................................................ 
: Galata bölgesine ait Goad Haritası  .............................................
: Galata bölgesinin Alman Mavileri haritası ................................... 
: 1922 yılına ait Galata haritası  .....................................................
: Genel yangın haritası, 1920 .........................................................
: Keşfiyat ve İnşaat (Osmanlı) Türk Anonim şirketi tarafından 
hazırlanan Beyoğlu-Galata haritası ..............................................

:1922 Pervitich haritasının Galata bölgesine ait bir paftası ........... 
: Suat Nirven Haritası, 1949, Beyoğlu ve Galata ........................... 
: 1858–1860 D’Ostoya Haritası, Galata Bölgesi  ........................... 
: 1876 sonrasına tarihlene harita, Galata Bölgesi  .........................

 
 
30 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
43 
44 
 
44 
 
45 
 
45 
 
46 
 
46 
 
 
47 
 
48 
 
49 
52 
54 
55 
56 
56 
57 
 
58 
58 
59 
59 
60 
61 
61 
62 
62 
63 
64 
65 
65 
66 
 
67 
68 
69 
70 
71 



 vi

 
Şekil 6.25 
 
Şekil 6.26 
 
 
Şekil 6.27 
 
 
Şekil 6.28 
 
Şekil 6.29 
 
Şekil 6.30 
Şekil 6.31 
Şekil 6.32 
Şekil 6.33 
 
 
Şekil 6.34 
 
 
Şekil 6.35 
 
Şekil 6.36 
 
 
Şekil 6.37 
 
Şekil 6.38 
 
Şekil 6.39 
Şekil 6.40 
 
Şekil 6.41 
 
Şekil 6.42 
 
Şekil 6.43 
Şekil 6.44 
 
Şekil 6.45 
 
 
Şekil 6.46 
 
 
 
Şekil 6.47 
 
 
Şekil 6.48 
 
 
Şekil 6.49 

 
: 1858 D’Ostoya haritasında ve 1876 tarihli haritada 1860 Yüksek 
Kaldırım yangınından sonra yapılan değişiklikler gösterilmiştir … 

: 1858 D’Ostoya haritasında 1865, 1870 ve 1874 yıllarındaki 
yangınlar öncesinde Kemeraltı Mahallesi’nin sokak dokusu ve 
yapı adaları gösterilmiştir  ............................................................ 

: 1876 tarihli haritada, Kemeraltı Mahallesi’nin, 1865, 1870 ve 
1874 yangınlarından sonra değişen yapı adaları ve sokak 
dokusu gösterilmiştir  ................................................................... 

: Altıncı Dairenin imar faaliyetlerinden önce Bereketzade 
Mahallesi  ..................................................................................... 

: Altıncı Daire’nin imar faaliyetlerinden sonra Bereketzade 
Mahallesi   .................................................................................... 

: 1887–1891 Huber Haritası, Galata Bölgesi ................................. 
: 1858–1860 D’Ostoya Haritası, Galata Bölgesi ............................ 
: 1887–1891 Huber Haritası, Galata Bölgesi ................................. 
: 1858–1860 D’Ostoya Haritası, Kemeraltı Mahallesi. Haritada yer
yer genişleyip daralan, son derece düzensiz Kemeraltı Caddesi 
işaretlenmiştir ............................................................................... 

: 1887–1891 Huber Haritası, Kemeraltı Mahallesi. Haritada, 
yangın sonrası uygulamalar sonucunda genişletilen ve 
düzenlenen Kemeraltı Caddesi işaretlenmiştir .............................

: 1858–1860 D’Ostoya Haritası’nda, 19. yüzyılın ikinci yarısındaki 
yangınlar öncesinde Büyük Hendek Sokak işaretlenmiştir ...........

: 1887–1891 Huber Haritası’nda, 19. yüzyılın ikinci yarısındaki 
yangınlar sonrasında değişen Büyük Hendek Sokak 
işaretlenmiştir  .............................................................................. 

: 1858–1860 D’Ostoya Haritasında, 19. yüzyıl sonunda geçirdiği 
yangınlar öncesinde Galata Kulesi çevresi  ................................. 

: 1887–1891 Huber Haritasında, 19. yüzyıl yangınları sonrasında 
Galata Kulesi çevresi  ...................................................................

: 1905 tarihli Goad Haritası. Galata bölgesinin 26 numaralı paftası
: 1887–1891 Huber Haritasında, 1891 yangını önceci Hoca Ali 
Paşa Sokak işaretlenmiştir .......................................................... 

: 1905 Goad Haritasında, 1891 yangını sonrası Hoca Ali Paşa 
Sokak işaretlenmiştir  .................................................................. 

: 1887–1891 Huber Haritasında, 1892 yangını öncesinde Kalafat 
Yeri .............................................................................................. 

: 1905 Goad Haritasında, 1892 yangını sonrasında Kalafat Yeri  
: 1887–1891 Huber Haritasında (solda) ve 1905 Goad 
Haritasında (sağda) Yazıcı Sokak işaretlenmiştir .......................  

: 1887–1891 Huber Haritası’nda (solda)  Ester Çıkmazı’nın 1895 
yangını öncesi durumu, 1905 Goad Haritası’nda (sağda) ise 
yangın sonrasındaki hali işaretlenmiştir  ..................................... 

: 1887–1891 Huber Haritası’nda (solda)  Kılıç Ali Paşa 
(Mumhane) Caddesi’nin 1897 yangını öncesi durumu, 1905 
Goad Haritası’nda (sağda) ise yangın sonrasındaki hali 
işaretlenmiştir  ............................................................................. 

: 1887–1891 Huber Haritası’nda (solda)  Perşembe Pazarı 
Sokağının 1899 yangını öncesi durumu, 1905 Goad 
Haritası’nda (sağda) ise yangın sonrasındaki hali işaretlenmiştir 

: 1860 yangını sonrası Yüksek Kaldırım’daki yol genişletme 
çalışması 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1876 sonrasına 
tarihlenen haritada gösterilmiştir ................................................. 
: 1865 yangını sonrası Kemeraltı Caddesi ve çevresindeki yol 

 
 
72 
 
 
73 
 
 
74 
 
75 
 
75 
76 
77 
77 
 
 
78 
 
 
79 
 
80 
 
 
81 
 
82 
 
82 
83 
 
84 
 
85 
 
86 
86 
 
87 
 
 
88 
 
 
 
89 
 
 
90 
 
 
92 
 



 vii

 
 
Şekil 6.50 
 
 
Şekil 6.51 
 
Şekil 6.52 
 
Şekil 6.53 
 
 
Şekil 6.54 
 
Şekil 6.55 
 
Şekil 6.56 
 
 
Şekil 6.57 
 
Şekil 6.58 
 
 
Şekil 7.01 
 
Şekil 7.02 
 
Şekil 7.03 
 
Şekil 7.04 
 
Şekil 7.05 
 
Şekil 7.06 
Şekil 7.07 
Şekil 7.08 
Şekil 7.09 
Şekil 7.10 
 
Şekil 7.11 
Şekil 7.12 
 
 
Şekil 7.13 
 
Şekil 7.14 
 
 
 
Şekil 7.15 
Şekil 7.16 
 
 
Şekil 7.17 

genişletme çalışmaları 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1876 
sonrasına tarihlenen haritada gösterilmiştir  ...............................  
: 1888 ve 1890 yangınları sonrası Galata Kulesi çevresindeki 
yol genişletme çalışmaları 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 
1887–1891 Huber Haritası’nda gösterilmiştir .............................. 
: 1858–1860 D’Ostoya Haritası’nda, Kemeraltı’ndaki yapı 
adalarının yeni yollar açılmamış hali gösterilmiştir ...................... 
: 1876 sonrasına tarihlenen haritada, Kemeraltı’ndaki yapı 
adalarının yeni yollar ile bölünmüş hali gösterilmiştir .................. 
: Galata’da kaldırılan çıkmaz sokaklardan biri 1858–1860 
D’Ostoya Haritası ile 1876 sonrasına tarihlenen haritada 
gösterilmiştir  ...............................................................................  
: Galata’da Bereketzade Mahallesi’ndeki çıkmaz sokaklar 
1858–1860 D’Ostoya Haritası’nda gösterilmiştir .........................  
: 1876 sonrasına tarihlenen haritada Bereketzade 
Mahallesi’ndeki çıkmaz sokakların kapatılmış hali gösterilmiştir 
: 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1887–1891 Huber 
Haritası’nda yapı adalarının parselasyonundaki değişim 
gösterilmiştir  ............................................................................... 
: 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1887–1891 Huber 
Haritası’nda binaların kütlesel değişimleri gösterilmiştir .............  
: 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1905 Goad Haritası’nda 
Kemeraltı bölgesindeki ahşap dokunun kâgirleştirilmesi 
gösterilmiştir  ............................................................................... 
: Galata’ya ait hava fotoğrafında seçilen örnek bölge 
işaretlenmiştir  ............................................................................. 
: 1905 Goad Haritası (solda), 1949 Suat Nirven Haritası 
(sağda) ........................................................................................  
: 1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritası’nda sokak 
ve yapı adalarındaki değişim gösterilmiştir ................................. 
: 1905 Goad Haritası’nda 645–647 ve 649 numaralı adaların 
parselasyonu gösterilmiştir .........................................................  
: 1949 Suat Nirven Haritası’nda 1233–1235 ve 1213 numaralı 
adaların parselasyonu gösterilmiştir ...........................................  
: 1905 Goad Haritası, yapı malzemesi analizi ............................  
: 1949 Suat Nirven Haritası, yapı malzemesi analizi ..................  
: 1905 Goad haritası, kat adedi analizi ....................................... 
: 1949 Suat Nirven Haritası, kat adedi analizi  ........................... 
: 1949 Suat Nirven Haritası paftalarının dijital ortamda yeniden 
çizilmiş ve birleştirilmiş hali..........................................................  
: Günümüze ait hâlihazır harita ...................................................  
: Kemeraltı Caddesi ve 1231–1233–1234–1235 numaralı yapı 
adaları 1949 Suat Nirven Haritası ile günümüze ait hâlihazır 
haritada karşılaştırılmıştır  ........................................................... 
: 1949 Suat Nirven Haritası (solda) ile hâlihazır harita (sağda) 
karşılaştırılmış, kapatılan Hamarat Sokağı işaretlenmiştir  ......... 
: 1949 Suat Nirven Haritası’nda 1214 numaralı yapı adası ve 
hâlihazır haritada, 118 numaralı yapı adasında birleşen 
parseller üzerine inşa edilmiş Karaköy Ticaret Merkezi 
gösterilmiştir  ............................................................................... 
: Karaköy Ticaret Merkezi ve çevresindeki binalar  ....................  
: Suat Nirven Haritası’nda 1201 numaralı yapı adası ile 
hâlihazır haritada 122 numaralı yapı adasının parselasyon 
değişimi gösterilmiştir  ................................................................. 
: 1949 Suat Nirven Haritası, yapı malzemesi analizi ..................  

 
92 
 
 
93 
 
93 
 
94 
 
 
94 
 
95 
 
95 
 
 
96 
 
96 
 
 
97 
 
98 
 
99 
 
100 
 
101 
 
101 
102 
102 
103 
103 
 
104 
104 
 
 
105 
 
106 
 
 
 
106 
107 
 
 
107 
108 



 viii

Şekil 7.18 
Şekil 7.19 
Şekil 7.20 
 
Şekil 7.21 
 
 
Şekil 7.22 
 
 
 
Şekil 7.23 
Şekil 7.24 
Şekil 7.25 
Şekil 7.26 
Şekil 7.27 
Şekil 7.28 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

: Güncel durum, yapı malzemesi analizi .....................................  
: Özgün malzemesi korunmuş Saint Benoit Kilisesi ve Lisesi..... 
: Özgün malzemesi korunmuş Surp Krikor Lusavoriç Ermeni 
Kilisesi ......................................................................................... 
: 1949 Suat Nirven Haritası’nda yerlerinde kâgir yapılar olduğu 
bilenen betonarme yapılar (Soldaki Suat Nirven Haritası’nda 
1226, sağdaki 1225 numaralı yapı adasında yer alan yapı) ...... 
: Özgün malzemesi korunmuş yapılar (soldaki Suat Nirven 
Haritası’nda 1215, sağdaki 1207 numaralı yapı adasında yer 
alan yapı)  .................................................................................... 
: 1949 Suat Nirven Haritası, kat adedi analizi ............................ 
: Güncel durum, kat adedi analizi ............................................... 
: Kemeraltı bölgesindeki çok katlı yapılara örnek .......................   
: Kemeraltı bölgesindeki sonradan kat eklenmiş yapılara örnek. 
: 1905 Goad Haritası, işlev analizi  ........................................... 
: Güncel durum, işlev analizi.  ..................................................... 
 
 
 
 
 

108 
109 
 
 
109 
 
 
110 
 
 
110 
111 
111 
112 
112 
114 
114 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ix

 

 

  

TABLO LİSTESİ  

 Sayfa No 
Tablo 3.01
Tablo 3.02
         

 

: Yüzyıllık Dönemde Büyük Yangınlar 1854–1954 .......................  
: 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyıl başına kadar geçen 
sürede Galata yangınları  ............................................................ 

18 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x

19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI VE 20.YÜZYIL BAŞINDAKİ YANGINLAR SONRASI 
GALATA’DA KENTSEL DOKUNUN DEĞİŞİMİ VE KORUNMUŞLUK 
DURUMUNUN İNCELENMESİ 

 

ÖZET 

İstanbul’un karakteristik kentsel görünümünü oluşturan ahşap yapılar ve onlarla 
bütünleşen organik yol dokusu 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Kentteki 
fiziksel değişimlerde, özellikle sık sık çıkan yangınların önemli ölçüde etkisi 
olmuştur. Bu yangınlar, sadece kent yaşamını etkilemekle kalmamış; binlerce yapıyı 
ortadan kaldırarak ardından gelen düzenlemeler, planlamalar ve kentsel 
uygulamalarla İstanbul’un fiziksel gelişimini belirlemişlerdir. 

İstanbul’un yoğun ahşap konut dokusu kent tarihi boyunca büyük tehlike 
oluşturmuştur. 19. yüzyılda kentte yaşanan nüfus artışına paralel olarak yapılaşma 
alanının artması, yangınların sayısının fazlalaşmasına ve buna bağlı olarak da, 
geniş alanların ortadan kalkmasına neden olmuştur. 

İstanbul’da sık sık çıkan yangınlar, 19. yüzyılın ikinci yarısında yönetimi harekete 
geçirmiş ve kentin imarı konusunda bir takım kararlar almaya zorlamıştır.  Bu 
tarihten itibaren, fiziksel değişimi ve gelişimi önemli ölçüde etkileyen kent planlaması 
ve inşaat faaliyetlerine yönelik nizamnameler hazırlanmıştır. Bu nizamnamelerle, 
organik dokusu nedeniyle yangınlara karşı etkili çözümler getiremeyen kentlerin 
zarar görmesine karşı bazı önlemler alınmıştır. Yapım sistemleri, yapıların 
denetlenmesi, yapı malzemeleri, yapı yükseklikleri, sokakların sınıflandırılması ve 
buna bağlı olarak genişlik, şekil ve niteliklerine değinen bu nizamnamelerde, 
kamulaştırma ile ilgili maddeler de yer almaktadır. 

İstanbul’da 19. yüzyılın ilk yarısına kadar yangın sonrasında yapılan planlamalar ve 
uygulamalar, zarara uğrayan alanın yangın öncesinde olduğu gibi yine aynen 
yapılmaya çalışılması anlayışına dayanmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren bu anlayış değişmiş, çağdaşlaşma arzusu yangın sorununa etkili bir çözüm 
bulma arayışı ile birleşmiş ve bunun sonucunda kent tasarımında farklı biçimler 
denenmiştir. İstanbul’un 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar yapılan 
kent haritaları incelendiğinde, geleneksel organik sokak dokusunun yerini ızgara 
plan sistemine bıraktığı gözlenmektedir. Kentin yanan bölgeleri, modernleşme 
arayışlarının uygulamaya geçirildiği alanlar haline gelmişlerdir. Böylece, İstanbul’da 
yangınlar sonrasında yapılan planlama ve uygulama çalışmaları kent dokusunu 
değiştiren en önemli faktörler olmuştur. Arzulanan modern kent imajını elde etmek 
için yangından zarar gören alanlarda organik doku yeniden düzenlenmiş, geniş ve 
düz caddeler tasarlanarak, ızgara plan sistemi elde edilmiştir.  

Bu tez çalışması, İstanbul Tarihi Yarımadası’nın karşı kıyısında yer alan Galata’nın 
tarihi yangınlar sonrasında geçirdiği değişimi belgelemeyi amaçlamaktadır. Bu 
nedenle, 19. yüzyılın ikinci yarısına ve 20. yüzyılın başlarına ait haritalar (1858–
1860 D’Ostoya Haritası, 1876 sonrasına tarihlenen harita, 1887–1891 Huber 
Haritası, 1905 Goad Haritası) bölgenin kentsel değişimini ortaya koyan belgeler 
olarak incelenmiştir. Nesnel veriler olan bu haritalar tarih sırasına göre üst üste 
çakıştırılarak yapılan karşılaştırmalarla, Galata bölgesinin dönemsel değişimlerinin 
ortaya koyulmasına çalışılmıştır. 

Tezde öncelikle Galata’nın tarihi gelişimi incelenmiştir. Bu bağlamda, tezin 
konusuyla bütünleşmesi amacıyla yüzyıllar boyu bölgedeki ahşap evlerin ve dar 
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yolların sık çıkan yangınlarla ne tür zararlara uğradığı ve esas olarak da, 19. yüzyılın 
ikinci yarısından 20. yüzyılın başına kadar olan sürede, Galata’nın yangınlara bağlı 
olarak geçirdiği fiziksel ve sosyal yapı değişimlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi 
üzerinde durulmuştur. 

Tez çalışması sırasında, yukarıda da vurgulandığı gibi Galata’nın yerleşim ve sokak 
dokusundaki değişimi, 19. ve 20. yüzyıllara ait çeşitli haritalar üzerinden 
incelenmiştir. Aynı yüzyıllarda Galata’nın geçirdiği tarihi yangınlar ile bağlantı 
kurularak yangınların fiziksel ve sosyal çevredeki değişime olan etkisi saptanmaya 
çalışılmıştır. 

İncelemeler doğrultusunda, Galata çalışma alanı sınırları içinde değişimin en fazla 
görüldüğü yer örnek alan olarak seçilmiş ve güncel durum araştırılmıştır. Bu 
bağlamda, seçilen alandaki yapı adalarında ayrıntılı inceleme ve karşılaştırmalı 
analizler yapılarak, sokak dokusu, ada-parsel ilişkileri, kat yükseklikleri, yapı 
malzemeleri, yapım teknikleri, işlev ve korunmuşluk durumu belgelenmiştir. 

Bu belgeler göz önünde bulundurularak, bölge içinde seçilen alandaki yapı adaları 
için günümüzdeki durumla ve 20. yüzyıldaki durum haritalar (1905 Goad ve 1949 
Suat Nirven) karşılaştırılarak, yangınlar sonrasında kent dokusundaki ve yapılardaki 
değişimler ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda da, Galata bölgesinde 
seçilen örnek alanın korunmuşluk durumu değerlendirilmiştir. 
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THE CHANGES OF THE URBAN TEXTURE IN GALATA AFTER HISTORICAL 
FIRES BETWEEN THE SECOND HALF OF 19TH CENTURY AND THE 
BEGINING OF THE 20TH CENTURY AND EXAMINATION OF SITUATION OF 
CONSERVATION 

 

SUMMARY 

The timber constructions composing the characteristic urban view of İstanbul, and 
the organic route textures that concrete with them had existed until 20th century. 
Especially the constant fires had been effective on physical changes of the city. 
These fires had not only affected the city life but also had defined the physical 
development of Istanbul by abolishing thousands of buildings, and with the new 
arrangements, plannings and urban implementations afterwards.  

The dense timber texture of the town had created a great jeopardy throughout the 
urban history. The increment in the construction areas parallel to the increase of the 
population in the 19th century had been a reason of an augmentation in the number 
of the fires. This situation had given rise to the disappearance of wide areas 
accordingly. 

The constant fires in Istanbul had impelled the management in the second half of 
the 19th century and had forced them to take decisions on the reconstruction of the 
town. Regulations about city planning and architecture activities that affect the 
physical change and development of the town have been prepared since that date. 
In these regulations, precautions have been taken in order to preserve the cities 
which cannot find effective solutions to fires because of the organic textures they 
have. These regulations referring to the formation systems, the supervision of the 
buildings, construction materials, construction lengths, classification of the streets 
and accordingly the width, formation and qualities; also have articles about 
expropriatation. 

The after-fire plannings and implementations that had been done in Istanbul until the 
end of the first term of the 19th century were based on the understanding of trying to 
recreate the damaged area as same as they were before the fire. From the second 
term of the 19th century this understanding had changed; the desire of 
modernization had been in a fusion with the quest of an effective solution for fire 
problem. As a result, varied formations were tried in town projections. As the city 
maps of Istanbul that were made between the end of the 19th century and the first 
term of 20th century are examined, it is seen that the traditional organic street 
texture has been substituted by the grid system. The burned regions of the town 
have become the areas that the quest for modernization is enforced. Therefore, the 
after-fire plannings and enforcement activities have become the most important 
factors changing the texture of the town. In order to attain the desired modern city 
image, the organic texture of the damaged areas were re-arranged, wide and flat 
streets were planned and as a result, the grid system were achieved. 

This thesis study aims at authenticating the change that Galata, locating across the 
Historical Peninsula of Istanbul, has been through after historical fires. Therefore, 
the maps belonging to the second term of the 19th century and to the beginning of 
the 20th century (1858- 1860 D’Ostoya Map, 1887–1891 Huber Map, 1905 Goad 
Map and 1913 Alman Mavileri) have been examined as the documents that are 
presenting the urban change of the region. The periodical changes of Galata region 
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has been tried to be presented with the comparisons by superposing the maps that 
are objective datum in respect of date orders. 

In the thesis, the historical development of Galata has been examined first. With this 
reason, in order to integrate with the subject of the thesis, it has been laid on to 
examine in details how the timber houses and narrow routes were damaged by the 
constant fires, and basicly the physical and social construction changes Galata has 
been through depending on the fires between the second half of the 19th century 
and the beginning of the 20th century. 

During the thesis study, as mentioned above, the inhabiting and the change of the 
street texture of Galata are being examined upon the varied maps belonging to the 
19th and 20th centuries. The effects of the fires on the changes in physical and 
social environments are being tried to be determined by relating to the historical fires 
that took place in Galata in the same centuries.  

Through the examination, within the boundaries of the work area in Galata, the 
place in which the change has been the most was chosen as the sample area and 
the actual situation was explored. Within this context, detailed examinations and 
comparative analysis were done on the construction urban blocks in the chosen 
area, and the street texture, the relations between urban block and plot, construction 
materials, number of storeys, building technics, the function and the status of 
conservation was documented.  

By taking these documents into consideration, the situation today was compared 
with the situation in 20th using maps (1905 Goad and 1949 Suat Nirven) for the 
urban blocks that are chosen within the area; and the changes in the texture of the 
city and the constructions were executed. In the end of these studies, the status of 
conservation in Galata region was evaluated. 

 

 

 

 

 



1. GİRİŞ  

Kentler, zaman içinde sürekli değişerek biçimlenir ve kendilerine özgü bir kimlik 
yaratırlar. Bu kimliği oluşturan somut ve soyut öğeler, tarihi kentlerde korunmaya 
değer kavramlardır. Bu kavramların tarihsel süreç içinde değişimlerinin incelenmesi, 
kentlerin sürekliliğinin belgelenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Böylelikle, 
tarihi kentlerin korunması için, sağlam ve nesnel verilere dayanan bir alt yapı 
oluşturulabilir. 

Tarihi binlerce yıl gerilere dayanan İstanbul kenti, farklı imparatorluklara sahne 
olmuş ve kentsel gelişimini biçimlendirmiştir. Kentin tarihsel süreci içinde, 
gelişiminde ve değişiminde önemli rol oynayan fiziksel ve sosyal etkenler olmuştur. 
Tarihi Yarımada’nın karşı kıyısında yer alan Galata’da yapılan bu çalışma, İstanbul 
kentinin 19. yüzyıldaki değişim süreci dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  

20. yüzyıla kadar İstanbul kent dokusunu oluşturan ahşap konutlar ve organik sokak 
düzeni, kentin tarihi boyunca tehlike yaratan yangınlara temel oluşturmuşlardır. 
Yangınlar sonrasında, kentin imarı ile ilgili alınan kararların ve yapılan planlamalar 
ve uygulamaların incelenmesi, İstanbul’un fiziksel değişiminin değerlendirilmesi 
açısından önem taşımaktadır. 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başlarına kadar 
yapılan İstanbul haritaları, yangınlar sonrasında kentin organik sokak dokusunun 
yerini ızgara plan sistemine bıraktığının en somut verileri olmuşlardır. 

Bu tez çalışması, İstanbul’un özel önem taşıyan tarihi bölgelerinden Galata’nın 19. 
yüzyıl sonrasında geçirdiği önemli yangınlar üzerinde durmakta ve bu bağlamda, 
bölgeye ait 19. ve 20. yüzyıl başı haritalarını karşılaştırmalı olarak inceleyerek, 
bölgenin kent dokusunun 19. yüzyıl sonrasındaki değişim ve gelişimini ortaya 
koymayı hedeflemektedir. 

1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışma, genel anlamda İstanbul’un 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın 
başlarında, tarihi yangınlar sonrasında geçirdiği değişimin belgelenmesinde bir 
yöntem ortaya koymayı amaçlamaktadır. İstanbul Tarihi Yarımadası’nın karşı 
kıyısında yer alan Galata bölgesi tezin çalışma alanı olarak seçilmiştir.  
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Tezde öncelikle, çalışma alanı olan Galata’nın tarihi gelişimi ele alınmıştır. İkinci 
aşamada İstanbul kentinin geçirdiği tarihsel yangınlar incelenmiştir. Buna bağlı 
olarak da, geniş alanların ortadan kalkmasına neden olan yangınlardan sonra kentin 
imarı konusunda alınan kararlara ve bu kararlar doğrultusunda yapılan planlamalara 
ve uygulamalara değinilmiştir. Sonraki aşamalarda Galata bölgesindeki ahşap konut 
dokusunun ve sıkışık yol ağının yangınlarla ne tür zararlara uğradığı araştırılmıştır. 
Esas olarak, 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına kadar olan sürede 
Galata’nın yangınlara bağlı olarak geçirdiği fiziksel ve sosyal doku değişimleri 
üzerinde durulmuş ve bu değişimler sonucunda Galata bölgesinin ve örnek alan 
olarak seçilen Kemeraltı’nın korunmuşluk durumu değerlendirilmiştir. 

1.2. Çalışmanın Yöntemi 

Tez çalışmasında, değerlendirilen verilerin ve kaynakların nesnelliğine önem 
verilmiştir. Tezin esasını, bölgeyle ilgili kaynak araştırmaları, 19. yüzyılın ikinci 
yarısından 20. yüzyılın başlarına kadar yapılmış olan bölgeye yönelik haritalar ve 
doğrudan Galata çalışma alanında yapılan analizler oluşturmaktadır. 

Tez sekiz ana başlıkla sunulmaktadır. Giriş’i izleyen 2. Bölümde, çalışma alanı 
Galata’nın tarihi gelişimi incelenmiştir. 3. Bölüm, İstanbul genelinde çıkan önemli 
yangınları ve Galata’nın geçirdiği tarihi yangınları içermektedir. 4. Bölümde ise 
yangınlar sonrasında alınan kararlarla yapılan planlamalar ve uygulamalar üzerinde 
durulmuştur. 5. Bölümde, yangınların Galata’nın kentsel dokusuna olan etkileri 
araştırılmış, yangınlar sonrasında Galata’nın fiziksel yapısının değişimi ortaya 
koyulmuş ve sosyal dokusundaki değişim de yangınlara bağlı olarak 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Tezin özgünlüğü açısından özel önem taşıyan 6. Bölüme başlarken, karşılaştırma 
çalışmasında kullanılacak haritaların ayrıntıları verilmiştir. Bölgenin yangın sonrası 
değişimlerini ortaya koymak amacıyla, 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın 
başlarına ait haritalardan 1858–1860 D’Ostoya Haritası; 1876 sonrasına tarihlenen 
harita; 1887–1891 Huber Haritası ve 1905 Goad temel belgeler olarak incelenmiştir. 
Dijital ortamda yeniden çizilen bu haritalar, yapıldıkları tarih sırasına göre üst üste 
çakıştırılmış ve tarihi yangınlar ile bağlantı kurularak, bu yangınların Galata’nın 
fiziksel çevresindeki değişime olan etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Harita 
karşılaştırma çalışmaları sırasında aynı döneme ait Abdülaziz Haritaları’na, Alman 
Mavileri Haritaları’na ve 1914 tarihinde yapılan Goad Haritası’nın revizyonlarına yer 
verilmemiştir. 1857–1876 tarihleri arasında yapılan Abdülaziz Haritaları’nın 
kullanılmama nedeni, Galata çalışma alanına ait yeterli paftanın bulunmaması ve 
var olan paftaların bir araya getirilememesinden kaynaklanmaktadır. 1913 tarihli 



 3

Alman Mavileri Haritası sadece sokak dokusuna ve önemli yapılara ait veriler 
içermekte, Galata’nın konut, parsel dokusu hakkında bilgi vermemektedir. Bu 
nedenle de, kendinden erken tarihli 1905 Goad Haritası ile üst üste 
çakıştırılamamaktadır. 1905 Goad Haritası’nın 1914 yılında yapılan revizyon 
paftaları ise Galata çalışma alanına ait önemli bir değişiklik içermediğinden harita 
karşılaştırmaları sırasında kullanılmamıştır. 

7. Bölümde, harita incelemeleri doğrultusunda en çok değişimin görüldüğü Kemeraltı 
bölgesi örnek olarak ele alınmış ve bugünkü durum araştırılmıştır. Bu alandaki yapı 
adalarında ayrıntılı incelemeler ve analizler yapılmıştır. Güncel duruma ait veriler, 
dijital ortamda yeniden çizilen 1905 Goad Haritası ve 1949 Suat Nirven Haritası’nda 
yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak, Kemeraltı bölgesinin korunmuşluk durumu 
değerlendirilmiştir. Örnek alan sınırları içerisinde yer alan, 1949 Suat Nirven 
Haritası’ndaki 1053, 1054 ve 1055 numaralı yapı adalarına ilişkin yeterli veri 
bulunmadığından karşılaştırma çalışmalarında bu iki yapı adasına yer verilmemiştir.  
Farklı haritalardaki ada numaraları, her bir harita için ayrı ayrı belirtilmiştir. 8. Bölüm 
tezin sonuç kısmına ayrılmıştır ve yapılan çalışmanın sonuçlarını ortaya koyarak, 
değerlendirme amacını taşımaktadır. 

 

 



 4

2. ÇALIŞMA ALANI OLARAK GALATA 

Fetihten önce Galata bir Ceneviz yerleşmesi olarak, kentsel düzeni ve yapılarıyla 
14. yüzyıl Akdeniz kentlerinin1 tipik özelliklerini taşımakta ve karşısındaki tarihi 
yarımadadan farklı bir görünüş sergilemekteydi. Ayrıca bölgenin önemli fiziksel 
öğesi, Venedik saldırılarına karşı Galata’nın sınırlarını belirleyen etkileyici sur 
duvarlarıydı (Akın, 2002:88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.01: Fetih öncesi Galata’nın surlarla ayrılan bölgelerini gösteren, Mamboury 
tarafından hazırlanmış harita, Kayra, 1990, s. 64 

2800 metre uzunluğunda ve 2 metre kalınlığındaki bu surlar, 1316 tarihini izleyen 
beş dönemde yapılmış ve Galata’yı 37 hektarı kaplayan beş bölgeye ayırmıştır. 
Galata’nın en yüksek noktası olan Galata Kulesi’nin yanı sıra surlar boyunca, yarım 
daire veya kare biçiminde daha küçük başka kuleler de yapılmıştır (Çelik, 1998:7). 

Fetihten sonra Galata’da oldukça yoğun olan nüfusun bir bölümü ile temel yapılar 
Osmanlı idaresine geçmiştir. Ceneviz Dönemi’nde mahalleleri korumak amacıyla 
inşa edilen kara surlarının bir bölümü, Fatih Sultan Mehmet tarafından güvenlik 

                                                 
1 Galata bu bağlamda Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olan Marsilya kenti ile benzer özellikler sergilemektedir  
(Bkz. Ek A). 
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nedeniyle yer yer yıktırılmış, ama kent Ceneviz Dönemi’ndeki esas topografyasını 
korumuştur. Fatih, Avrupa ile ticaretin merkezi olan Galata’nın liman şehri 
özelliklerini korumasına önem vermiş ve Cenevizlilerle, onlara bazı ayrıcalıklar 
tanıyan bir anlaşma yapmıştır. Fethin önemli sonuçlarından biri, Galata’nın İstanbul 
ile her bakımdan bütünleşmesi olmuştur (İnalcık, 1996:34). 

15. yüzyılda Galata’da, Avrupalılar ve Doğuluların oturdukları mahallelerin fiziksel 
özellikleri farklılık göstermekteydi. Sokaklar İtalyan mahallelerinde ızgara sistemi 
biçiminde gelişirken, Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin oturdukları mahallelerde, 
organik bir sokak düzeni görülmekteydi (Kuban, 2004:218). Galata’nın bu yüzyıla ait 
iki görünümü, Buondelmonte ve Vavassore tarafından yapılmıştır ve bölgenin ilk 
kentsel tasvirleri olarak özel önem taşımaktadırlar.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.02: 1422 tarihine ait Buondelmonte tarafından yapılmış Galata haritası, 
Kayra, 1990, s. 61 

Galata’yı kentin on üçüncü bölgesi olarak anlatan P. Gyllius, 16. yüzyılın ilk 
yarısında Galata’nın tarihi yarımadanın karşısında deniz ve kara surlarıyla çevrili bir 
üçgen alan olduğunu belirtmektedir. Yerleşimin en üst noktasında Galata Kulesi 
bulunmakta ve evler, aralarındaki dinsel yapılarla bu merkeze doğru yükselmektedir. 
P. Gyllius ayrıca, eğimli bir arazi üzerine kurulmuş olan Galata’da yer yer 
basamaklardan yararlanıldığını ve bölgenin uzunluğunun, genişliğinin üç katı 
olduğunu yazmaktadır. Bu dönemde Galata Kulesi’nin arkasında geniş bir düzlük 
bulunduğunu ve burada birkaç ev ile bağlık bahçelik bir alan olduğunu 
belirtmektedir. İmparator Zenon tarafından konulan ve Jüstinyen döneminde 
onaylanan bir hükme göre, Galata’da yapılacak yeni evlerde, deniz manzarasının 



 6

cepheden ya da yandan kapanmasının yasaklandığını, halkın evlerini denizden “en 
az yüz kadem” uzakta yapmak zorunda olduklarını vurgulamaktadır. Bölgeye giriş 
için altı adet deniz kapısının bulunduğunu ve bunların üçünün kullanıldığını 
yazmaktadır.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.03: Kentin bölgelerini gösteren harita. On üçüncü bölge Galata, Kayra, 1990, 
s. 62 

16. yüzyılın ikinci yarısında Galata iç surlarla üç kısma ayrılmıştır. Bir kısımda 
Galatalılar, diğer kısımlarda da Greklerle, Türklerin ve bir miktar da Musevilerin 
yaşadığı yazılmaktadır (Akın, 2002:92). 

16. yüzyıldan itibaren Türkler Galata’ya yerleşmeye başlamışlar ve sonraki 
yüzyıllarda da sayıları giderek artmıştır (Mantran, 1990:75). 17. yüzyıl Galata’sı da 
surlarla belirlenmiş sınırlar içinde gelişmekte, dışı ise yine kırsal alan görünümünü 
sürdürmektedir (İncicyan, 1976:100). İç surlara bağlı olarak üç kısımdan oluşan 
yerleşmenin üçü kara kapısı olmak üzere, toplam on kapısı vardır (Kömürciyan, 
1988:37).  

                                                 

2 Bu bölümdeki bilgiler, P. Gyllius’un “İstanbul’un Tarihi Eserleri” adlı kitabındaki “Sykai, Galata ya da Pera adı verilen on üçüncü 

bölge” bölümü incelenerek derlenmiştir. 
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Surları çevreleyen derin hendekler bulunmaktadır. Bir tür savunma sistemi içerisinde 
kalan yerleşmede evlerin sıkışık ve yolların dar olması, bu dönemde çıkan 
yangınların bölgeye ciddi zararlar vermesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak 17. 
yüzyılın ortalarında, Galata’da Hıristiyanların sahip oldukları sekiz kiliseden sadece 
dördü kalmıştır (Mantran, 1990:75). 

İstanbul’un aynı dönemlerde var olan diğer bölgelerinin aksine, surların içine 
sıkışmış olan Galata’da bahçe vb. yeşil alan bulunmamaktadır. Yerleşim surlar, 
Galata Kulesi, evler, dükkânlar, dinsel yapılar, çarşılar ve sokaklardan oluşmaktadır.  

17. yüzyılda Galata, Kanuni’nin Fransızlara tanıdığı kapitülasyonlara bağlı olarak, 
Akdeniz’deki liman kentleri arasında en önemlilerinden biri haline gelmiş ve 
İstanbul’un uluslararası ticaret merkezi olmuştur. O dönemde İstanbul ile Galata 
arasında henüz bir köprü olmadığından, ulaşım kayıklarla sağlanmaktadır 
(Kömürciyan, 1988:37).3 

18. yüzyıl Galata’sını anlatan İncicyan yerleşimi, denizin yakınlarındaki kısmı düz, iki 
tarafı yokuş olan bir kavis biçiminde betimlemekte, kara tarafında bir hendek 
bulunduğunu, sahil kısmında sur dışındaki evlerin günden güne çoğaldığını ve bazı 
yerlerde denizin doldurularak üzerine binalar yapıldığını belirtmektedir. İncicyan 
ayrıca, bölgenin Ermeni, Rum ve Perşembe Pazarı tarafında da Avrupalılar 
tarafından iskân edildiğini ve bunların yanı sıra, burada bir miktar Türk ve Musevi’nin 
de yaşadığını yazmaktadır.4  Kömürciyan 18. yüzyılda Galata’yı üç kısma ayıran 
surların ve kulelerin hala mevcut olduğunu belirtmekte, ancak Galata Kulesi’nden 
sahile kadar surlar boyunca evler yapılmış olduğunu ve sur kapıları açık 
tutulduğundan, mahallelerin ayırt edilemediğini vurgulamaktadır.5   

Galata, Fransız Devrimi’nin de etkisiyle bu yüzyılda önemli liman olma özelliğini 
kaybetmiş ve ticaret ağırlıklı bir bölgeye dönüşmüştür. Buna bağlı olarak da hanlar, 
ticarethaneler, bürolar, depolar ve dükkânlar yoğunluk kazanmıştır (Akın, 2002:85). 
18. yüzyılın en dikkat çekici gelişmesi, sur dışındaki mahalle ve bölgelerin öneminin 
artmasıdır. Oldukça yoğun yapım etkinliği sonucu, kent dokusunda değişiklikler 

                                                 
3 İstanbul ile Galata arasında bir taraftan diğer tarafa geçişte ve ticaret mallarının taşınmasında kayıkla ulaşımın zor olmasından 

dolayı, II. Mahmut zamanında 1836 yılında, Galata sahilinde Azapkapısı’ndan İstanbul kıyısında Unkapanı’na uzanan ve Hayratiye 

(Cisr-i Atik, Mahmudiye) adını taşıyan ilk köprü inşa edilmiştir. Evren, 1994, s. 38 

 
4 Bu bölümdeki bilgiler P. G. İncicyan’nın 18. “Asırda İstanbul” adlı kitabındaki “Galata” bölümü incelenerek derlenmiştir. 

 
5 Kömürciyan, 1988, s.37 
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başlamıştır. Ahşap dükkân ve eski hanların yerini giderek yüksek taş hanlar almıştır. 
(Kuban, 2004). 

Galata’daki nüfus 19. yüzyılda, hala kısmen 15. yüzyıl surlarının sınırladığı alanda 
yaşamaktaydı.  Sur içindeki nüfus yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle, daha 
18.yüzyılda Inciciyan’ın da belirttiği gibi, yerleşim deniz surları dışındaki dar şeride 
taşmış ve bazı noktalarda denizin doldurulmasıyla elde edilen alanlar yapılaşmaya 
açılmıştır (Çelik, 1998:34). 19. yüzyıl Galata’sını anlatan E. de Amicis, bu dönemde 
Galata’nın tamamen değişmiş olduğunu, Cenevizlilerden sadece kalın duvarlar ve 
kemerlerle desteklenmiş birkaç evle, Voyvoda’nın oturduğu yapıdan başka bir şey 
kalmadığını yazmaktadır. Eski Galata binaları bölgenin iki önemli aksını açmak 
amacıyla yıkılmıştır. Bu yollardan biri Beyoğlu’na çıkmakta, diğeri ise Galata’nın bir 
ucundan diğer ucuna kadar paralel uzanmaktadır (Amicis, 1981:64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.04: Galata Kulesi ile kuzey cephesindeki sur ve hendek, 1870’ler, Müller-
Wiener, 1977, s. 323 
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Şekil 2.05: 1875, Yüksek Kaldırım, Çizgen, 1993, s. 108. 

19. yüzyılın ilk yarısında Galata’nın sıkı kentsel dokusu, bölgenin topografyasına 
uyum sağlamış ve kıyı şeridine paralel uzanan bir dizi yol ile bunları sahilden yukarı 
semtlere bağlayan sokaklardan oluşmuştur. Bu dönemde ana cadde niteliğinde 
olmamakla birlikte, bazı sokaklar diğerlerinden daha fazla önem taşımaktaydı. 
Bunlar arasında sahil boyunca Azapkapı’dan Tophane’ye kadar uzanan Voyvoda 
Caddesi, kuzeyden güneye uzanarak mahallenin iç kesimini Karaköy rıhtımına 
bağlayan Galata Caddesi ve Galata Caddesi’nden yukarıya Galata Kulesi’ne ve 
Cadde-i Kebir’e (bugünkü İstiklal Caddesi) kısa fakat dik bir bağlantı sağlayan 
merdivenli Yüksek Kaldırım vurgulanması gereken akslardır (Çelik, 1998:9). 
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19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul’un kentsel düzeninde önemli rol 
oynayan Ebniye Nizamnameleri, iki-üç katlı ve giderek daha yüksek yapılaşmalara 
neden olmuş, bu dönemde konutlar, yükseklik ve malzeme değişiminin yanı sıra, 
geleneksel sokak-avlu-ev ilişkisinden farklı bir biçimde gelişmiştir. Bölgenin 
özellikleri, daha önce de sözü edildiği gibi sıkışık bir kent dokusu ve yeşili az bir 
görünüm sunmaktadır. Bu dönemde, Voyvoda ve Pera Caddeleri üzerindeki 
görkemli örnekler dışında, yan sokaklar, çoğu dar parselasyon üzerinde yükselen 
yapılardan oluşmaktadır (Akın, 2002:22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.06: 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata, Çizgen, 1993, s. 163 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.07: Galata, 1880, Çizgen, 1993, s. 59 
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19. yüzyılda Galata’da bir gelişme daha yaşanmış, kent içi ulaşımının Eminönü-
Karaköy aksı üzerinde yoğunlaşması ve Avrupa’dan ithal edilen atlı binek 
arabalarının yaygınlaşması, Haliç’in iki yakası arasında hizmet verecek yeni bir 
köprünün yapılmasını gerektirmiştir. Unkapanı-Azapkapı arasında 1836’da açılan 
Hayratiye Köprüsü’nün yerine, gelişen ve kalabalıklaşan İstanbul’un ihtiyacını 
karşılamak üzere, Eminönü ile Galata arasına yapılan ve Cisr-i Cedid olarak 
adlandırılan bu köprünün inşaatı 1845 yılında tamamlanmıştır. Boyu yaklaşık 500 
metre olan ve dubalar üzerine oturan köprü bütünüyle ahşap olarak inşa edilmiştir. 
Tersane’de yapılan bu köprünün strüktürü, bundan sonra Haliç üzerinde kurulacak 
olan köprülere model oluşturmuştur (Tanyeli, Kâhya, 1993:357). 1863 yılına 
tarihlenen ikinci köprü yine 500 metre uzunluğundadır ve küçük gemilerin geçmesini 
sağlamak amacıyla iki açıklığı bulunmaktadır. Bir önceki gibi tersanede inşa edilen 
köprünün tamamı ve korkulukları ahşap olarak tasarlanmıştır. Galata ile tarihi 
yarımadayı bağlayan bu köprülerin ahşap olması ve kısa süre içinde yıpranması, 
sonunda büyük ölçüde demirden yapılması düşünülen bir köprüyü gündeme getirmiş 
ve 19 yüzyılın son köprüsü olan bu üçüncü köprü, 1877 yılında hizmete açılmıştır.6 

Şekil 2.08: 1928 yılında Galata Köprüsü, “İmparatorluk’tan Başkente İstanbul” 
sergisi kataloğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.54-55 

 

 

                                                 
6 Bu bölümdeki bilgiler Burçak Evren’in “Galata Köprüleri Tarihi” adlı kitabındaki Galata Köprüleri bölümü incelenerek derlenmiştir, 

1994, İstanbul. 
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20. yüzyıldaki ilk köprü ise, bir önceki köprünün kullanılamaz hale gelmesinden 
dolayı 1912 yılında bir Alman firması tarafından yapılmıştır. İstanbul’un iki yakasını 
bağlayan Galata Köprüsü bölgeler arasında geçiş kolaylığı sağladığı gibi, Karaköy 
ve Eminönü meydanlarını da kentin en hareketli alanları haline getirmiştir (Evren, 
1994). Bu yüzyılın başlarında, Galata bölgesindeki özellikle Voyvoda Caddesi, 
Kemeraltı Caddesi ve yakın çevresinin tümüyle bankalar ve yüksek kâgir hanlar 
içine yerleşen işyerlerinden oluştuğu görülmektedir. Galata, başından beri taşıdığı 
Akdeniz liman kenti fiziksel özelliklerini bu dönemde de korumayı sürdürmüştür 
(Akın, 2002). 

Şekil 2.09: 1928 yılında Galata, “İmparatorluk’tan Başkente İstanbul” sergisi 
kataloğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.160-161. 

Beyoğlu İlçesi’nin bir parçası olan Galata semti Evliya Çelebi, Şahkulu, Emekyemez, 
Bereketzade, Karaköy, Müeyyetzade, Hacı Mimi, Asmalımescit, Arap Camii ve 
Tomtom mahallelerinden oluşmaktadır. 1955–1960 arasında uygulanan imar 
planları ve politikalar Galata’nın mimari, kültürel ve sosyal yapısını değiştirmiştir. 
1990’ların ilk yıllarında başlatılan çalışmalar sonucunda, Galata’nın mimari ve 
kültürel özelliklerinin saptanması ve koruma altına alınmasını hedefleyen projeler 
üretilmiştir (İstanbul, 1993:354). 
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3. KENT TARİHİNİN ÖNEMLİ YANGINLARI 

Kent yaşamını etkileyen ve kentin değişiminde önemli rol oynayan tarihi yangınlar 
bu bölümde iki başlık altında toplanmıştır. Öncelikle geniş bir açıdan bakılarak 
İstanbul kenti genelindeki yangınlar gözden geçirilmiş, daha sonra çalışma alanı 
olan Galata detaylı bir biçimde incelenmiştir. Bu çalışma sırasında yazılı kaynaklar 
ve süreli yayınlar olan yabancı gazeteler temel veri olarak kullanılmıştır. 

3.1. İstanbul’un Önemli Tarihi Yangınları 

İstanbul’un önemli şehir olma özelliği iki bin yıl gerilerden başlamaktadır. 
İmparatorluklara başkentlik yapan İstanbul, dinsel ve kültürel binalar, anıtlar, 
saraylar, konaklar, ticaret yapıları ve çok sayıda konutu bir arada barındırmaktadır. 
Kentin, tarihi boyunca, büyük çaplı binalar ve anıtsal eserlerin yapımında taş ve 
tuğla kullanılmış, ahşap ise özellikle konutların ve bir kısım ticaret yapılarının ana 
inşaat malzemesi olmuştur (Cezar, 2002:354). 

Kendine özgü bir yaşam ortamı yaratmış olan İstanbul’da, ahşap evlerle organik 
sokak dokusu, 20. yüzyıla kadar kentsel görünümün değişmez öğeleri olmuşlardır.  
Mahallelerde meydana gelen küçük boyutlu ve sürekli değişimler, İstanbul’un tipik 
gelişme düzenini yansıtmaktadır. Bu değişimlerde en önemli rolü oynayan yangınlar 
ve depremler yalnız kent yaşamını etkilemekle kalmamış, hükümet için de büyük 
sorunlar yaratmışlardır. Her yangından sonra, plansız olarak zarar gören yerlere 
yeni ahşap yapılar inşa edilmesi ve her defasında biraz daha fazla sokağa taşılması 
giderek sokakları düzensizleştirmiş, kent dokusunu karmaşıklaştırmıştır (Kuban, 
2004:272)7. 

İstanbul’un ahşap konut dokusu kentin tarihi boyunca tehlike oluşturmuştur (Çelik, 
1998:44). Ahşap malzeme egemenliğini 19. yüzyıl ortalarına varmadan kurmuş ve 
kent yaşamını etkileyen İstanbul yangınları bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Aynı 
dönemde, kentte yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı olarak yapılaşma alanının 

                                                 
7 Örneğin,  16. yüzyıl İstanbul’u birçok büyük yangına tanık olmuş, geniş alanlara yayılan bu yangınlar binlerce yapının ortadan 

kalkmasına yol açmıştır. 
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yoğunlaşması, yangınların önceki yüzyıllara göre daha fazla zarar vermesine neden 
olmuştur (Tanyeli, 2004:91). Bina sayısının artışı ile birlikte, konutlarda bitişik nizam 
uygulamasının yoğunluk kazanması ve ahşap inşaata eskisinden fazla yer verilmesi, 
yangın sayısının artması ve geniş alanların yok olması sonucunu doğurmuştur 
(Cezar, 2002:354).   

İstanbul’daki tüm yeni yapılar için kâgir inşaatın önerildiği 19. yüzyılda, Osmanlı 
başkentinin bu denli yoğun ahşap dokusuna sahip olmasının temel nedenleri hem 
ekonomik hem de kültürel olmuştur. Ekonomik nedenlerin başında ahşap yapının 
maliyetinin kâgir yapıya göre daha ucuz olması (en kaliteli ahşap yapının birim 
maliyeti kâgirin beşte biri kadardır) ve ahşap yapının çok hızla inşa edilebilmesi 
gelmektedir (Tanyeli, 2004:88). Örneğin karmaşık bir ahşap yapının inşaatı 
haftalarla ifade edilirken, kâgirinki en iyimser ifadeyle aylar almaktadır (Tanyeli, 
2004a:88). Kültürel neden ise, çoğu yazarın vurguladığı gibi İslam toplum düzeninde 
evin ikincil konumda olması ve geçici olarak görülmesidir (Kuban, 2004:274).  

19. yüzyılda İstanbul sürekli yangın sorunu ile yaşar hale gelmiştir (Çelik, 1998:44). 
Yangınların zarar verdiği geniş bölgelerde, yanan alanların planlanması yönündeki 
kararlar uygulanarak 1860’lardan 20. yüzyıl başına dek, tarihsel yarımadanın en az 
dörtte üçü yeniden düzenlenmiştir (Tanyeli, 2004a:91)8.  

Bu yangınların en önemlilerinden biri 3 Ağustos 1831 günü, Beyoğlu’nda Çukur 
adıyla anılan yerden çıkmış, geniş bir alana yayılarak büyük zararlara yol açmıştır. 
Şiddetli bir biçimde 15 saat süren yangın, 18. yüzyılın sonlarından itibaren gelişme 
sürecine girmiş olan Beyoğlu’nda çoğunluğu ahşap olan binaların ortadan 
kalkmasına neden olmuştur. Yangının bir ucu Taksim, diğer ucu Tatavla 
(Kurtuluş)’ya kadar uzanmış, Beyoğlu’nun ünlü Cadde-i Kebir’inde (İstiklal Caddesi) 
Dörtyol ağzı ve Aynalıçeşme bölgesi en fazla zarar görmüştür. 1831 yangınında, 
elçilik binalarından da yananlar olmuş, örneğin Nuruziya Sokağı’ndaki Polonya 
Elçiliği ile Fransız Elçiliği tümüyle ortadan kalkmıştır (Cezar, 2002: 422).  

31 Ağustos 1833 günü Cibali Kapısı civarındaki Tüfekhane’den çıkan bir yangın, 
şiddetli rüzgârın etkisiyle surun iç tarafındaki bölgeye sıçramış ve kollara ayrılarak 
geniş alanlara yayılmıştır. Yangın sonucunda, çoğunluğu konut olan pek çok bina ile 
birlikte Saraçhane ve Hafafhane çarşılarındaki dükkânlar tamamen yanmıştır  
(Cezar, 2002: 423).   

                                                 
8 M. Cezar İstanbul Yangınlarını anlattığı kitabında, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında meydana  gelen ve kent dokusunu 

etkileyen önemli tarihi yangınlardan detaylı bir biçimde söz etmektedir, 2002, s. 416-443 
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İstanbul’un tanık olduğu yangınların en büyüklerinden biri, 1865 yılında Sirkeci’deki 
Hocapaşa Mahallesi’nden çıkmıştır (Çelik, 1998:46). Cezar, kollara ayrılarak yayılan 
bu yangında Hocapaşa semtinden başka, Cağaloğlu, Kadırga, Gedikpaşa, Kumkapı 
ve Nişanca’nın da zarar gören yerlerden olduğunu belirtmektedir. Kumkapı ve 
Nişanca arasında kalan Muhsine Hatun Mahallesi’nin de bir bölümü bu yangından 
etkilenmiştir.9 Ayrıca Divanyolu’nun iki tarafı Hocapaşa yangınında yerle bir olmuştur 
(Ergin, Mecelle, I’den aktaran Kuban, 2004:355). Bu yangından dört gün sonra 
Gedikpaşa’da başlayan ve Bayezit semtine ilerleyen yangın da, Hocapaşa 
yangınında zarar gören yerlere önemli eklemelerde bulunmuştur (Cezar,2002:430). 
Hocapaşa Yangını’nın (“harik-i kebir” [büyük yangın] olarak da bilinir) boyutları, 
hükümeti yüzyıllardır devam eden bu soruna bir çözüm bulmaya zorlamıştır (Çelik, 
1998:47).  

Yangın sonrasında İstanbul’un en yoğun yapılaşmış ve en varlıklı kesiminin 
geleneksel yapısına, yapılaşma özelliklerine ve kentsel kimliğine yönelik ilk kapsamlı 
planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir (Tanyeli, 2004b:505). 1866 yılında 
yangın alanının mevcut durum haritaları tamamlanmış, düzenleme çalışmalarına 
başlanmıştır. Bu arada radikal kararlardan biri alınarak, Hocapaşa bölgesinde ahşap 
bina yapımı yasaklanmıştır.10 Hocapaşa yangını, İstanbul için önemli bir tarihsel 
dönemeç olmuş11, modernleşme sürecine katkıda bulunmuş12 ve hem yönetim hem 
de kentliler için bir öğrenme evresini temsil etmiştir.13   

1870 yılında Beyoğlu’nda Feridiye Sokağı’nda çıkan yangın, İstanbul’un diğer 
önemli yangınlarından biri olmuş ve havanın rüzgârlı olması nedeniyle kollara 
ayrılıp,  hızla etrafa yayılarak oldukça büyük bir alanı ortadan kaldırmıştır. Tarlabaşı, 
Taksim, Galatasaray ve Kasımpaşa semtleri bu yangından zarar gören yerler 
arasındadırlar. Yangın, Kalyoncu Kulluğu’nun alt tarafında İskordalya Mahallesi’nde 
son bulmuştur (Cezar, 2002:432). 1870 Beyoğlu Yangını elli hektarlık bir alanı yok 
etmiş, 3000 kadar yapıyı ortadan kaldırmış ve 300 milyon kadar taşınır ve taşınmaz 
mülk zararına neden olmuştur (Akın, 2002:336). Çoğunluğunu ahşap konutlar ve 
dükkânların oluşturduğu kayıplar arasında otel, gazino, tiyatro ve elçilik binası gibi 

                                                 
9 M. Cezar, 2002, s. 430 

 
10 İlhan Tekeli İçin Armağan Yazılar, 2004, Tasvir-i Efkar’dan aktaran Tanyeli, U., s.508-509 

 
11 İlhan Tekeli İçin Armağan Yazılar, 2004, s. 505 

 
12 Kuban, 2004, s. 354 

 
13 Tanyeli,U., 2004, s. 92 
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yapılar da bulunmaktadır. Yangının ardından yardım çalışmaları başlatılmış, 
felaketzedeler için para toplanmıştır. 1870 yangınında çeşitli din ve milletten 
yaklaşık otuz bin kişinin zarar gördüğü yazılmaktadır (Cezar, 2002:432). 

İkinci Meşrutiyet’in ilanından bir ay kadar sonra İstanbul önemli bir yangın olayı daha 
yaşamıştır. 23 Ağustos 1908 günü Fatih’te Çırçır semtinde çıkan bir yangın 
genişlemiş ve 1500 kadar binanın ortadan kalkmasıyla sonuçlanmıştır. 
Saraçhanebaşı ve Bozdoğan Kemeri çevresi bu yangından en fazla etkilenen 
alanlar olmuşlardır. Çırçır yangını bir demokratikleşme hareketinin ardından 
geldiğinden hükümet yangından zarar görenlere ilgi göstermekte gecikmemiş, 
yardım komiteleri kurularak yardım toplanmaya başlanmıştır. 1908 Çırçır yangınında 
sadece konut değil dükkân, cami, medrese gibi binalar da yangından hasar 
görmüşlerdir (Cezar, 2002:434). 

İstanbul’un merkez çarşısında 23 Temmuz 1911’de çıkan ve Uzun Çarşı Yangını 
adıyla tarihe geçen yangın, sadece ticaret bölgesini yakmakla kalmamış, kollara 
ayrılıp genişlemesi sonucunda konut bölgelerini de etkilemiştir. Yangının 
söndürülmesinin ardından, İstanbul Polis Müdürlüğü, yanan bina sayısı ve zarar 
gören önemli yapılara ilişkin bir bildiri yayımlamıştır. “Aksaray Yangını” adı ile de 
anılan bu yangında, 2400 binanın yandığı belirtilmektedir. Uzunçarşı Yangını’nın 
uzantısı olan Mercan Yangını da 173 binanın zarar görmesi ile sonuçlanmıştır. 24 
Temmuz 1911’de Balat’ta çıkan yangın ise, çevreye yayılarak 334 yapının ortadan 
kalkmasına neden olmuştur (Cezar, 2002:437). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.01: Balat Yangınından geriye kalan yıkıntılar (Resimli Kitap, s. 31’den 
aktaran Sakaoğlu, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, “Yangınlar”, s. 427). 
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1912 yılında İstanbul Sultanahmet Camii’nin deniz tarafında yer alan İshak Paşa 
semtinde çıkan yangın genişleyerek, Ayasofya yakınlarına kadar yayılmıştır. 
Alevlerin en fazla tahrip ettiği bölüm İshak Paşa semti olmuş ve buradaki konutların 
büyük bir bölümü zarar görmüştür (Cezar, 2002:441). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.02: 1911 Mercan Yangınının yarattığı tahribat (Resimli Kitap, s. 31’den 
aktaran Sakaoğlu, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, “Yangınlar”, s. 435). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.03: 1912’deki İshak Paşa Yangını’ndan bir görünüm (Resimli Kitap, s. 
40’dan aktaran Sakaoğlu, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, “Yangınlar”, s. 

431). 

13 Haziran 1918’de Sultanselim’de çıkan yangın, kentin tarihi yarımada bölümünde 
binlerce yapının yanmasıyla noktalanmıştır. Kollara ayrılarak yayılan, Haliç tarafında 
Cibali, kara tarafında Topkapı, Marmara tarafında Davutpaşa’ya kadar uzanan bu 
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yangında 7500 bina zarar görmüştür. Yangından sonra yardım kampanyaları 
başlatılmış, Kızılay (Hilal-i Ahmer) yirmi bin kişiye bir süre yemek dağıtmıştır (Cezar, 
2002:442). 

Tablo 3.01: Yüzyıllık Dönemde Büyük Yangınlar 1854–1954 (yanan bina sayısı 
100’ün üzerinde olan yangınlar dikkate alınmıştır) (Ergin, İstanbul, 1973, 
Mecelle’den aktaran Sakaoğlu, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,  “Yangınlar”, 
s. 430). 

Yangın Yerinin Adı    Tarihi 
Yanan 
Bina 

Sayısı 
 Yangın Yerinin Adı      Tarihi 

Yanan 
Bina 

Sayısı 
Küçükmustafapaşa 1854 140  Samatya 1895 146 
Aksaray-Laleli 1855 748  Halıcıoğlu (Hasköy) 1895 105 
Fener 1855 200  Zeyrek 1898 110 
Kadıköy 1856 250  Büyükdere 1898 263 
Salmatomruk 1856 111  Maltepe (Kartal) 1899 113 
Sakızağacı 1856 209  Karagümrük 1900 150 
Unkapanı 1861 600  Hasköy 1900 111 
Fener 1861 100  Yel değirmeni 1901 100 
Küçükmustafapaşa 1862 242  Maltepe (Kartal) 1903 1.121 
Ayvansaray 1862 219  İmrahor (Yedikule) 1906 115 
Kasımpaşa 1863 526  Yeniköy 1908 107 
Hocapaşa 1865 1.007  Arnavutköy 1908 109 
Kumkapı 1865 1.903  Çırçır (Fatih) 1908 1.500 
Eğrikapı 1865 170  Yedikule 1908 207 
Demirkapı 1866 150  Mercan 1911 173 
Balat 1866 500  Aksaray 1911 2.400 
Mercan 1867 220  Balat 1911 334 
Balat 1868 118  Beyazıt 1911 111 
Beyoğlu 1870 3000  İshakpaşa (S.ahmet) 1912 885 
Edirnekapı 1871 305  Uzunçarşı (Eminönü) 1912 120 
Langa-Aksaray 1873 186  Sultanahmet 1913 120 
Kuzguncuk 1873 591  Halıcıoğlu 1914 228 
Galata 1874 300  Tophane-Cihangir 1915 1.325 
Samatya 1874 687  Hasköy 1916 267 
Üsküdar 1874 365  Nişanca (Kumkapı) 1917 296 
Balat 1877 121  Yenikapı 1917 124 
Kadıköy 1878 150  Ahmediye (Üsküdar) 1918 230 
Küçükmustafapaşa 1878 172  Cibali-Fatih 1918 7.500 
Ortaköy 1880 414  Vefa 1918 500 
Hasköy 1885 297  Kulaksız (Kasımpaşa) 1919 381 
Unkapanı 1886 140  Kuruçeşme 1919 403 
Arnavutköy 1887 264  Karagümrük 1919 570 
Üsküdar 1889 122  Y. Mahalle (Üsküdar) 1921 600 
Üsküdar 1889 1000  Langa 1923 131 
Pendik 1890 1200  Heybeliada 1925 92 
Horhor (Aksaray) 1890 200  Maltepe (Kartal) 1926 110 
K. Pazar (Eminönü) 1891 316  Toptaşı (Üsküdar) 1927 201 
Yenikapı 1992 123  Kurtuluş 1929 207 
Beşiktaş 1892 166  Kapalıçarşı 1943 202 
Moda 1893 150  Kapalıçarşı 1954 1.364 
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3.2. Galata Bölgesinin Önemli Tarihi Yangınları    

Ceneviz surları içinde gelişen Galata yerleşimi, sıkışık sokak yapısı ve ahşap konut 
dokusu nedeniyle çıkan yangınlardan büyük zararlar görmüştür. Kaynaklardan elde 
edilen veriler Galata’nın büyük yangınlarının 17. yüzyıl itibariyle ortaya çıktığını 
işaret etmektedir. 17., 18. ve 19. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen yangınlar çeşitli 
kaynaklar incelenerek derlenmiş, 19. yüzyılın ikinci yarınsındaki Galata yangınları 
ise “Journal de Constantinople” ile “Le Moniteur Oriental” adlı Fransızca gazeteler 
taranarak düzenlenmiştir. 

3.2.1. 17. Yüzyıl Yangınları                     

İkinci bölümde de sözü edildiği gibi, İstanbul tarihinin en büyük yangınları 17. 
yüzyılda meydana gelmiştir. Bu durum Galata için de geçerlidir ve bölgenin kent 
dokusunun değişmesinde başlıca etken olmuştur (Kuban, 2004). Bu yüzyılda 
Galata’da çıkan yangınlar ve neden oldukları zararları kısaca özetlemek gerekirse: 
Kayıtlara geçen ilk önemli yangın 1635 yılında çıkmış ve Latinlerin büyük kilisesini 
ortadan kaldırmıştır. 1640 yangınında ise Rum ve Latin kiliseleri ile camiler yanmış, 
Ermenilerin Surp Lusavoriç Kilisesi güçlükle kurtarılmıştır. Bunların yanı sıra, Saint 
Benoit Kilisesi yağmalanmıştır (İncicyan, 1976:108). Bu yüzyıldaki yangınların en 
büyüklerinden biri, 1660 yılında Galata surunun Karaköy Kapısı önlerinde başlamış 
ve alevler kısa sürede çevreye yayılmıştır. Bu yangından Galata yerleşim alanının 
büyük bir bölümü etkilenmiştir. Ahşap yapıların arasında kâgir kiliseler de yangından 
zarar görmüştür. 1683 yılının Mart ayında Galata’da Kurşunlu Mahzen’e ateş isabet 
etmesi sonucu yangın başlamış, kontrol altına alınamayan yangın Kurşunlu 
Mahzen’deki kalafat malzemesinin on beş gün boyunca yanmasına neden olmuştur. 
Bu yüzyılın son yangını ise 1696 yılında çıkmış ve Saint Benoit Kilisesi’nin büyük 
zarar görmesine neden olmuştur.14 

3.2.2. 18. Yüzyıl Yangınları 

Bölge, 18. yüzyıl yangınlarından da oldukça etkilenmiştir. 1700 yılının Aralık ayında 
Arap Camii yakınında bir kahvede çıkan yangın, çevredeki birçok dükkânın ve 
konutun yanmasına neden olmuştur. Bu yangından sonra Galata’daki kahvelerin 

                                                 
14 Bu bölümdeki bilgiler Mustafa Cezar’ın “Osmanlı Başkenti İstanbul” adlı kitabının “İstanbul Yangınları" bölümü incelenerek 

derlenmiştir, 2002, İstanbul. 
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tamamının kapatılması kararı alınmıştır. Bu yüzyıldaki dikkate değer yangınların biri 
de, 1715 yılında sabahın erken saatlerinde Azapkapı çevresinde çıkmıştır. Yangının 
yarattığı etki ve ortadan kaldırdığı yapı/yapılar hakkında bilgi bulunmamaktadır. 
1731 yangınında Ermenilerin Surp Haç, Latinlerin St. Pierre et Paul Kilisesi ile St. 
Georges Kilisesinin yanındaki Kapusen rahiplerinin manastırı yanmıştır. 26 Ekim 
1746 gecesi, Galata’da sandık ve kürek imalatçıları çarşısında çıkan yangın, 
çevredeki dükkân ve evlerin zarar görmesine neden olmuştur. Yangının çıktığı 
bölgedeki evlerin bitişik nizamda ve sokakların da dar olması, yangının yayılmasını 
kolaylaştırmıştır. 1765 Tophane yangınında Abdülkadir Rumi Tekkesi ile Galata 
Mevlevihanesi yanmıştır.15 Galata’nın 18. yüzyıldaki son büyük yangını 8 Şubat 
1771’de çıkmıştır. Yangın gecenin saat 6’sında başlamış, şiddetli bir tipinin altında 
16 saat sürmüş ve bir günde 5000 ev ortadan kalkmıştır (İncicyan, 1976:108).  

3.2.3. 19. Yüzyıl Yangınları 

Galata’da 19. yüzyılın ilk yangını 20 Temmuz 1807’de çıkmış, on altı saat sürmüş ve 
özellikle Karaköy ve Azapkapı arasındaki alanda büyük zararlar meydana gelmiştir. 
Bu yangında Arap Camii ve Azapkapı’daki Sokollu Camisi hasar görmüş ve 
ardından esaslı onarımlar geçirmiştir (Cezar, 2002:417). 21 Temmuz 1831 yılında 
çıkan yangında Galata Perşembe Pazarı’ndaki St. Georges Latin Kilisesi ile St. 
Pierre et St. Paul Kilisesi yanmış, St. Georges Kilisesi yeniden yaptırılmış, St. Pierre 
et St. Paul Kilisesi’nin yerine de, ertesi yıl ahşap bir kilise inşa edilmiştir (İncicyan, 
1976).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.04: Mevlevihane çevresinde çıkan yangın haberinin yer aldığı 4 Ağustos 
1852 tarihli Journal de Constantinople. 

                                                 
15 M. Cezar, 2002, İstanbul. 
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19. yüzyılın ikinci yarısında da Galata yine çok sayıda yangına şahit olmuştur. 1852 
yılının ilk yangını Mevlevihane çevresinde çıkmış, rüzgârın da etkisiyle dört buçuk 
saat içinde Kulekapısı ile Mevlevihane arasındaki alanı ortadan kaldırmış, ayrıca bu 
büyük yangından Mevlevihane ve bir cami ile karakolun yanı sıra, 150 dükkân zarar 
görmüştür.16  

1852 sonbaharında Galata Kemeraltı’nda çıkan yangın, dar sokaklar ve yoğun doku 
nedeniyle ulaşılması zor bir yerde olmasına bağlı olarak, ancak altı saat sonra 
söndürülebilmiştir. Yangında 450 ev ve 120 dükkân ortadan kalkmış, alandaki ispirto 
depoları da büyük patlamalara yol açmıştır (Akın, 2002:331). 12 Temmuz 1856 
tarihinde Glavany Sokağı’nda çıkan yangında, yine sokağın darlığı nedeniyle yangın 
söndürme çalışmalarında zorlanılmıştır.  Sokağın iki yanındaki ahşap evler kısa 
sürede yanmış, kâgir yapılar ise 2-3 tanesi dışında alevlerden etkilenmemiştir.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.05: 12 Temmuz 1856 tarihinde Glavany Sokağı’nda çıkan yangın haberinin 
yer aldığı 14 Temmuz 1856 tarihli Journal de Constantinople. 

                                                 
 
16 4 Ağustos 1852 tarihli Journal de Constantinople 

 
17 14 Temmuz 1856 tarihli Journal de Constantinople 



 22

Aynı yılın sonbaharında gece on sularında çıkan bir yangında ise, Kalyoncu 
Kulluğu’nda çoğu ahşap olan yüzlerce ev zarar görmüştür. Bu yangının ardından 
yok olan mahalleyi yeniden ayağa kaldırmak amacıyla bir komisyon kurulmuştur.18 
Yangınların etkin olduğu 1857 yılında19, 1856 Kalyoncu Kulluğu yangınında ortadan 
kalkan mahalledeki boşalan alanlar hükümet tarafından çizilen plan uyarınca 
yeniden imara açılmıştır.20  

5 Mayıs 1858’de gece yarısı çıkan bir yangın, Galata’da deniz kıyısındaki mahallede 
büyük tahribat yapmış, yaklaşık 100 kadar yapının ve kıyıdaki çok sayıdaki kayığın 
yanmasına neden olmuştur (Akın, 2002:334). 1860’ta Kemeraltı’nda sık sık çıkan 
yangınlar, bir seferde çok sayıda yapının yanmasına ve çevredeki yoğun ahşap 
dokunun tahrip olmasına neden olmuştur.21 Aynı yıl, yine ahşap ağırlıklı Yüksek 
Kaldırım’da çıkan yangında 10 ev ve dükkân zarar görmüştür. 

Şekil 3.06: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1860 Kemeraltı ve 
Yüksek Kaldırım Yangını’nın etkilediği alan yaklaşık olarak gösterilmiştir. 

                                                 
 
18 24 Kasım 1856 tarihli Journal de Constantinople 

19 5 Şubat 1857 tarihli Journal de Constantinople 

20 25 Temmuz 1857 tarihli Journal de Constantinople 

 
21 3 Ocak 1860 ve 7 Haziran 1860 tarihli Journal de Constantinople 
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Bu yangınların ardından, yangın sonrasındaki karışıklığı önlemek amacıyla her 
mahalleye yangın tulumbası koyulması kararı alınmıştır (Akın, 2002:334). 1865 
yılının Şubat ayında St. Benoit’nın ahşap ek yapılarında çıkan yangın, mahallenin 
büyük bir kısmını ortadan kaldırmıştır. 10’a yakın dükkânla 50 evin yok olduğu bu 
yangından sonra, Osmanlı Bankası tüm yangınzedelere yardımda bulunmuştur.22  

Şekil 3.07: Şubat 1865 Galata yangınından bir görünüm. Gravürlerle Türkiye, 2002. 

 

 

Şekil 3.08: Şubat 1865 Galata yangınından bir başka görünüm. Gravürlerle Türkiye, 
2002. 

                                                 

22 21,22,23 Şubat ve 4 Nisan 1865 tarihli Journal de Constantinople 
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Şekil 3.09: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1865 tarihinde St. Benoit 
Kilisesi’nin ahşap eklerinde çıkan yangının yaklaşık olarak etkilediği alan 

gösterilmiştir.23 

Ayrıca, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul ve Galata’da yangınların hızla 
artmasına bağlı olarak, daha önce de sözü edildiği gibi çok sayıda yangın sigorta 
şirketi hizmet vermeye başlamıştır (Akın, 2002:334).  

1870 yılında, ikinci bölümde sözü edilen büyük Beyoğlu yangınının yanı sıra, Galata 
Maltalılar Sokağı’nda çıkan bir yangında 90 ev yanmış, Kemeraltı’nda Saint Benoit 
ile Ermeni Kilisesi arasındaki mahallede çıkan bir diğerinde ise dar sokaklar ve 
yoğun ahşap doku nedeniyle çok sayıda yapı zarar görmüştür (Akın, 2002:335). 

Kemeraltı ve Tophane bölgeleri, yangın sorunu ile oldukça sık bir biçimde karşı 
karşıya kalmıştır. Bu kapsamda, 19. yüzyılın en büyük yangınlarından biri, 1874’de 
Tophane’deki Kömürcü Sokağı’nda çıkmış ve altı saat sürmüştür. Galata 
Caddesi’nin iki yanındaki evler alev almış ve tüm St. Benoit Mahallesi ortadan 
kalkma tehlikesi ile karşılaşmıştır. Yangından 300’den fazla yapı etkilenmiş ve 
tramvay rayları yer yer erimiştir.24 1877 yılında yine Kemeraltı’nda çıkan yangında 
ise, ev ve dükkânlardan oluşan 60 kadar yapı yok olmuştur.25 

                                                 
23 Şekil 3.09’da siyah daire ile belirlenmiş bölge 1865 yangınının yaklaşık olarak etkilediği alan olup, kırmızı renk ile belirlenmiş 

bölge ise daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan etkilenmiş alandır. 

24 16 Temmuz 1874 tarihli La Turquie 

25 14 Şubat 1877 tarihli La Turquie 
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Şekil 3.10: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1870 ve 1874 yıllarında 
St. Benoit Kilisesi çevresinde çıkan yangınların zarar verdiği alan yaklaşık olarak 

gösterilmiştir.26 

 

Şekil 3.11: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1877 Kemeraltı 
Yangını’nın etkilediği alan yaklaşık olarak gösterilmiştir.27 

                                                 
26 Şekil 3.10’da siyah daire ile belirlenmiş bölge 1870 ve 1874 yangınlarının yaklaşık olarak etkilediği alan olup, kırmızı renk ile 

belirlenmiş bölge ise daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan etkilenmiş alandır. 
27 Şekil 3.11’da siyah daire ile belirlenmiş bölge 1877 yangınının yaklaşık olarak etkilediği alan olup, kırmızı renk ile belirlenmiş 

bölge ise daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan etkilenmiş alandır. 
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Bu arada sürekli bir biçimde yangına karşı kâgirleşme zorunluluğunun getirilmesi 
çabalarının yanı sıra, itfaiye örgütünün de yenilenmesine çalışılmaktadır (Akın, 
2002:340). 

Galata bölgesini değişime uğratan yangınlar 1880’li yıllar boyunca da devam 
etmiştir. 27 Nisan 1886’da Galata-Tophane Caddesi’nde bir hamur işi fabrikasından 
çıkan yangın, birkaç saat içinde çevreye yayılmış ve yolun iki tarafındaki yapılara 
zarar vermiştir. Yangında 60’tan fazla ev ve dükkân ortadan kalkmıştır.28 20 Nisan 
1887’de Büyük Hendek Sokağı’nda çıkan yangında 12 ev, 5 dükkân ve hepsi 
sigortalı olan 3 büyük kâgir yapı zarar görmüştür. Yine aynı bölgedeki 4 Haziran 
1887 tarihli yangında, ahşap evlerin yoğun olduğu bir sokakta 3 yapı yanmıştır 
(Akın, 2002:340). 1888 yılında çıkan yangında Şehsuvar Mahallesi’nde, Galata 
Kulesi’nin yakınında 3 büyük ahşap ev ve 15 kadar dükkân ortadan kalkmıştır.29  
Aynı yılın Aralık ayında, Ste. Marie Kilisesi’nin arkasındaki Postacılar Sokağı’nda 
çıkan yangında çok sayıda ahşap bina yanmıştır. 30 

Şekil 3.12:  1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1886’da Galata 
Caddesi’nde ve 1887’de Büyük Hendek Sokağı’nda çıkan yangınların etkilediği alan 

yaklaşık olarak gösterilmiştir.31 

                                                 
28 27 Nisan 1886 tarihli La Turquie 

 
29 13 Mart 1888 tarihli La Turquie 

 
30 8 Aralık 1888 tarihli La Turquie 

 
31 Şekil 3.12’da siyah daire ile belirlenmiş bölge 1886 ve 1867 yangınlarının yaklaşık olarak etkilediği alan olup, kırmızı renk ile 

belirlenmiş bölge ise daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan etkilenmiş alandır. 



 27

18 Mayıs 1890’da, Bereketzade Mahallesi’nde, Galata Kulesi yakınındaki Medrese 
Sokak’ta bir marangoz dükkânından çıkan yangın, çevredeki yapıların çoğunun 
ahşap olması ve hızla esen rüzgâr nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştır. 
17 bina bu yangında zarar görmüştür.32   

Şekil 3.13: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1888 ve 1890 yıllarında 
Galata Kulesi çevresinde çıkan yangınların zarar verdikleri alanlar yaklaşık olarak 

gösterilmiştir.33 

6 Kasım 1891’de, Yazıcı Sokağı’ndan St. Benoit’ya doğru inen, iki yanı ahşap 
evlerle çevrili Hoca Ali Sokağı’nda çıkan yangında, sadece 10 ev yanmış, tehlike 
çok fazla büyümeden yangın sistemli bir şekilde söndürülmüştür.  Bu olaydan bir yıl 
sonra 1892 yılında Galata’da kalafat yeri yakınlarında çıkan yangın, rüzgârın 
etkisiyle yayılmış ve 20 ahşap evle 10 kayık ortadan kalkmıştır (Akın, 2002:341). 
1893 Şubat’ında, Hoca Ali Paşa Sokağı’ndaki bir yangın büyük bir ahşap konağı34, 
1894’te Yazıcı Sokağı’nda çıkan yangın da 4 ahşap evi ortadan kaldırmıştır (Akın, 
2002:341). Aynı sokakta 22 Nisan 1895’te ahşap bir evde çıkan yangın ise, 
itfaiyenin çalışmalarıyla kısa sürede çevreye yayılmadan söndürülmüştür.35  

                                                 
32 19 Mayıs 1890 tarihli La Turquie 

 
33 Şekil 3.13’da siyah daire ile belirlenmiş bölge 1888 ve 1890 yangınlarının yaklaşık olarak etkilediği alan olup, kırmızı renk ile 

belirlenmiş bölge ise daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan etkilenmiş alandır. 
 
34 13 Şubat 1893 tarihli Le Moniteur Oriental 

35 23 Nisan 1895 tarihli Le Moniteur Oriental 
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7 Ağustos 1895’de Tekke Mahallesi’nde, Galip Dede Caddesi’ne açılan Ester 
Çıkmazı’ndaki yangında 12 ahşap, beş kâgir ev yanmış, 1897 yılında Mumhane’deki 
Transylvania Restoran’da çıkan yangın ise, çoğu ahşap olan ev ve dükkânlara 
sıçramış ve çevreye zarar vermiştir. Nisan ayında biri Kulekapı’da, diğeri Yüksek 
Kaldırım’da çıkan yangınlar çevrede hasara neden olmuştur (Akın, 2002:342). 1897 
yılında meydana gelen yangınlardan biri 17 Ağustos’ta tramvay yolundaki Capozzi 
Fabrikası’nın arkasındaki eski ahşap bir evden36, diğeri ise 1 Eylül’de Büyük Hendek 
Sokak’taki bir apartmandan çıkmıştır.37 

19. yüzyılın sonunda 1899 yılında Galata iki yangın olayına daha şahit olmuştur. 
Mart yangını Kumbaracı Yokuşu’nda çıkmış ve 4 ahşap evin yanmasıyla 
sonuçlanmıştır. Mayıs ayındaki Perşembe Pazarı yangınında ise, 9 ahşap ev yok 
olmuştur (Akın, 2002:341). 

 

Şekil 3.14: 1858–1860 yıllarına ait D’Ostoya Haritası’nda, 1891, 1892, 1893, 1894, 
1895,1897 ve 1899 yıllarında Galata’da çıkan yangınların etkiledikleri alanlar 

yaklaşık olarak gösterilmiştir.38 

 

 

                                                 
36 17 Ağustos 1897 tarihli Le Moniteur Oriental 

 
37 1 Eylül 1897 tarihli Le Moniteur Oriental 

38 Şekil 3.10’da siyah daire ile belirlenmiş bölge 1891,1892, 1893, 1894, 1895, 1897 ve 18999 yangınlarının yaklaşık olarak 

etkilediği alan olup, kırmızı renk ile belirlenmiş bölge ise daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan etkilenmiş alandır. 
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Görüldüğü gibi hemen her yıl birkaç kez çıkan ve büyük kayıplara neden olan 
yangınların, bölgenin fiziksel değişiminde önemli rol oynaması kaçınılmazdır. Bu 
yangınlara bağlı olarak geliştirilen kentsel projeler de, dar ve bakımsız yolların 
yeniden düzenlenmesi ve yangın açısından tehlike oluşturan ahşap dokunun 
ortadan kaldırılması amacını taşımıştır. 

Şekil 3.15: 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına kadar geçen sürede 
Galata’nın geçirdiği yangınlar sonuncunda zarar gören alanlar, 1858–1860 yıllarına 

ait D’Ostoya Haritası’nda yaklaşık olarak gösterilmiştir. 
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57%

43% İstanbul'un diğer
semtlerinde çıkan
yangınlar
Galata'da çıkan
yangınlar

Tablo 3.02: 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyıl başına kadar geçen sürede 
Galata yangınları. 

Tarihi Yangın Sayısı Yanan Bina Sayısı 
1852 2 600'den fazla 
1856 2 Bilinmiyor39 
1858 1 100'den fazla 
1860 2 Bilinmiyor 
1865 1 60 
1870 2 90'dan fazla 
1874 1 300 
1877 1 60 
1880 1 60 
1887 1 17 
1888 2 20'den fazla 
1890 1 17 
1891 1 10 
1892 1 20 
1893 1 1 
1894 1 4 
1895 2 18 
1897 5 Bilinmiyor 
1899 2 13 

 

Şekil 3.16: 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyıl başına kadar geçen sürede 
İstanbul’un diğer semtlerinde çıkan yangınlarla, Galata’da çıkan yangınlar yüzde 

olarak karşılaştırılmıştır. 

                                                 
39 Bu yangınlarda Galata’da birçok ahşap yapının zarar gördüğü yazılmaktadır. 
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4. TARİHİ YANGINLARIN KENT DOKUSUNA ETKİLERİ 

Tarihi yangınlar, sonralarında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda yapılan 
planlamalar ve uygulamalar ile kent dokusunun değiştiren en önemli etkenler 
olmuşlardır. Bu bölümde tarihİ yangınların kent dokusuna etkileri iki başlık altında, 
örneklerle desteklenerek incelenmiştir. 

4.1.Yangın Sonrasında Alınan Kararlar  

İstanbul’da sık sık çıkan yangınların ardından 1848 yılında, Meclis-i Mahsus’ta 
yangın sorununa ilişkin toplantılar yapılmış ve sonunda bu konuda alınması gereken 
önlemler ve imar konusuna yönelik birtakım kararlar belirlenmiştir (Cezar, 
2002:360). Kâgir inşaatın yangından korunmak için en iyi çözüm olduğu görüşüne 
varılarak, bu tarihten sonra binaların artık ahşap değil kâgir yapılmasına karar 
verilmiştir. Kâgir inşaata gücü yetmeyenler için ise, iki ahşap bina arasındaki 
birleşme yerinin kâgir yapılması şartı koyulmuştur. Ayrıca dar yolların yangının 
yayılmasını kolaylaştırdığı düşünülmüş ve bu nedenle de yolların genişletilmesi 
uygun görülmüştür. Yangın söndürme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla gerekli 
görülen yerlerde yangın havuzları yapılmasına ve havuzların sürekli dolu 
tutulmasının sağlanmasına karar verilmiştir. Meclis-i Mahsus’ta görüşülen konuların 
bir diğeri de, tulumba teşkilatının daha hızlı ve etkili çalışır hale getirilmesi olmuştur. 
Ayrıca, yangın çıkan binanın sahibinin sorguya çekilmesine ve dikkatsizlik sonucu 
yangına neden olanların cezalandırılmasına karar verilmiştir.40 

Kent planlanması ve inşaat faaliyetlerini düzenleyen ilk nizamname 1848 yılında 
hazırlanmıştır. Bu tarihten 1882’ye kadar geçen sürede başlıca altı nizamname 
çıkartılmıştır. Benzer konulara değinen bu nizamnameler, 1848 Ebniye 
Nizamnamesi, 1858 Sokaklara dair Nizamname, 1863 Turuk ve Ebniye 
Nizamnamesi, 1875 İstanbul Belde-i Selasede Yapılacak Ebniyenin Suret-i 
İnşayesine dair Nizamname, 1877 Dersaadet Belediye Kanunu ve 1882 Ebniye 
Kanunu olarak sıralanmaktadır (Çelik, 1998:42). 

                                                 
40 Bu bölümde yer alan bilgiler Cezar, 2002, s. 360’daki maddeler incelenerek derlenmiştir. 
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1848 Ebniye Nizamnamesi’nde, dar sokaklı organik dokusu nedeniyle yangınlara 
karşı etkili çözümler getiremeyen kentlerin sık sık zarar görmesine karşın bir takım 
önlemler saptanmıştır. Yapım sistemleri, yapıların denetlenmesi, sokakların 
sınıflandırılması ve bununla ilişkili olarak genişlik, şekil ve niteliklerine ait maddelerin 
bulunduğu nizamname, kamulaştırma konusunda da kararlar içermiştir (Akın, 2002). 

1848 Ebniye Nizamnamesi’nde, genel ulaşımı geliştirmek ve kent çapında bir düzen 
getirmek amacıyla sokaklar genişliklerine göre sınıflandırılmıştır. Nizamnamenin 
birinci maddesine göre sokaklar üç kategoriye ayrılmıştır. Genişlikleri 7,60 metreden 
az olmayanlar  “büyük caddeler”, 6 metreden az olmayanlar “adi caddeler” ve 4,50 
metreyi geçmeyen “sair sokaklar” olarak adlandırılmıştır.411863 Turuk ve Ebniye 
Nizamnamesi’nde iki yeni sınıf eklenmiş ve birinci maddeye göre en geniş caddeler 
11,50 metreye çıkarılmıştır.42 1882 yılında çıkarılan Ebniye Kanunu ise, beşli 
sınıflandırmayı korumuş, ancak “sair sokaklar”ın genişliğini 4,50 metreden 7,60 
metreye çıkarmıştır.43 Tüm nizamnameler, yangın için büyük tehlike oluşturan 
çıkmaz sokakların ortadan kaldırılması gerektiği kararında birleşmişlerdir (Çelik, 
1998:43). 

Yangın riskini azaltmak amacıyla, nizamnamelerde yapım tekniklerine de detaylı 
biçimde yer verilmiştir. 1848 tarihli “ebniye beyannamesi”nde kâgir inşaatın 
avantajları açıklanmış ve kâgir yapılar iki kategoriye ayrılmıştır. “Tam kâgir” ve “yarı 
kâgir” olarak sınıflandırılan yapıların ayrıntılı tanımları yapılmıştır.44 1849 tarihli II. 
Ebniye Nizamnamesi’nde, beş ahşap yapıda bir yangın duvarı yapılması ve bahçe 
ya da boşluk bırakılması kararı yetersiz bulunmuş, her evin bir yangın duvarı olması 
zorunluluğu getirilmiştir. Ancak buna karşın binalar arasında bahçe ya da boşluk 
bırakılmasının mal sahipleri açısından maddi kayıplara neden olacağı, bunun yerine 
binanın iki tarafına örülecek kâgir duvarın daha karlı ve yangına karşı daha etkin bir 
çözüm ortaya koyacağı belirtilmiştir (Akın, 2002:19).  

1864’te yönetim, ahşap bina yapımını yasaklayan bir karar almış ve kâgir yapıyı 
zorunlu kılmıştır. Ancak, maddi olanakları kâgir inşaata yetmeyenlerin, yangınların 
yayılmasını önlemek üzere binalar arasına duvar çekilmesi şartıyla, ahşap bina 

                                                 
41 Ebniye Nizamnamesi, (1848), madde1, Ergin, (1914), 1, s. 1098’den aktaran Çelik, Z., 1998, s.42  

 
42 Turuk ve Ebniye Nizamnamesi, (1863), madde 1, Ergin, (1914), 2, s.86’dan aktaran Çelik, Z., 1998, s. 43 

 
43 “İstanbul ve Belde-i Selase’de Yapılacak Ebniye’nin Suret-i İnşaiyesine dair Nizamname”, (1875), cilt 3, s. 1044-1045, madde 

33’den aktaran Çelik, Z., 1998, s.43 

 
44 Ergin, (1914-1922), 1, s. 1105-1112’den aktaran Çelik, Z,. 1998, s. 43 
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yapmalarına izin verilmiştir.45 Hocapaşa yangınının ardından bu kararın 
uygulanabilmesi amacıyla bir komisyon kurulmuş ve yapı malzemesi satan ve 
üreten esnaf bu komisyon tarafından belirlenen fiyatlara uyacağına ilişkin senet 
vermiştir. Bunun yanı sıra, kâgir inşaatın ucuzlatılması için çaba gösterilmiş ve örnek 
tip konut projeleri hazırlatılmıştır (Tanyeli, 2004:91). 1875 nizamnamesinde İstanbul, 
ana ve tali olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır. Ana bölgelerde ahşap bina yapımı 
tümüyle yasaklanmış, tali bölgelerde ise kâgir yangın duvarı yapılması koşuluyla 
ahşap yapıya izin verilmiştir. Ana bölgeler, İstanbul yarımadasının Unkapanı-
Aksaray eksenine kadar olan doğu kısmı ve Azapkapı’dan Ortaköy’e kadar uzanan 
kıyı şeridi olarak belirlenmiştir.46 Buradaki amaç, kentin yoğun ve itibarı yüksek 
bölgelerinde yangın riskini en aza indirmek olmuştur (Çelik, 1998:44). 

1848 ve 1863 nizamnamelerinde yapı yükseklikleri yapı malzemelerine göre 
saptanmış, kâgir binalara ahşap binalardan daha fazla yükseklik hakkı verilmiştir. 
1848’de Ebniye Nizamnamesi’nin onuncu maddesinde, ahşap binaların yükseklik 
sınırı 16,70 metre, kâgir binalarınki ise 22,80 metre olarak belirlenmiştir. 1863 Turuk 
ve Ebniye Nizamnamesi’nin yirminci maddesinde nüfus yoğunluğunu önlemek 
amacıyla bu yükseklikler ahşap yapılarda 10,60 metre ve kâgir binalarda 15,20 
metreye indirilmiştir. 1863 yükseklik sınırlamaları, Altıncı Daire’nin Fen İşleri Dairesi 
tarafından Pera için fazla katı bulmuş ve Nafıa komisyonunun onayı ile yükseklik 
sınırları sadece bu bölge için kâgir binalarda 18,20 metre, ahşap binalarda 12,20 
metreye çıkarılmıştır. Bu konu 1882 Ebniye Kanunu’nda tekrar gündeme gelmiş ve 
bu kez bina yükseklikleri sokak genişliğine bağlı olarak belirlenmiştir (Çelik, 
1998:43).47 

Yangınlarda zarara uğrayan mahalleler bir plana göre yeniden düzenlenmiştir. 1882 
Ebniye Kanunu’nda, üstündeki yapılardan en az onu ortadan kalkan herhangi bir 
alan ‘tarla’ kabul edilmiş, yeniden planlanması ve parsellenmesi kararı alınmıştır. 
1863 Turuk ve Ebniye Nizamnamesi’nde yeniden inşa edilecek olan tüm yapıların 
kare veya dikdörtgen bloklar şeklinde olması öngörülmüştür. Düzenlenen 

                                                 
 
45 Journal de Constantinople, 23 Eylül 1864 

46 “İstanbul ve Belde-i Selase’de Yapılacak Ebniye’nin Suret-i İnşaiyesine dair Nizamname”, (1875), cilt 3, s. 1044-1045, madde 

33’den aktaran Çelik, Z., 1998, s.43 

 
47 1882 düzenlemesine göre 11,50 metre genişliğindeki en geniş caddelerdeki kâgir binaların azami yüksekliği tekrar 22,80 metreye, 

ahşapların 15,20 metreye; en az 7,60 metre genişliğindeki dar sokaklarda en yüksek kagir binaların 18,20 metreye, ahşapların 12,20 

metreye ulaşabileceği kararı alınmıştır. 
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mahallelerde, mal sahiplerine eski binalarının değerine karşılık gelen yeni hisseler 
verilmiştir. 1882 Ebniye Kanunu’nda, kamulaştırma yapılacak alanın yangın öncesi 
arsanın en fazla dörtte biri olabileceği sınırlaması getirilmiştir (Çelik, 1998:43).  

Ahşap inşaatın yanı sıra sokak darlığı da, yangının hızla geniş alanlara yayılmasını 
etkileyen nedenlerden biri olmuştur. Hocapaşa yangınından sonra bu soruna çözüm 
bulmak amacıyla Islahat-ı Turuk Komisyonu kurulmuştur. Komisyon çalışma şeklini 
ve yapacağı uygulamaları açıklayan on beş maddelik bir yönetmelik hazırlayarak, 
yayınlamıştır. Yönetmeliğin ilk maddesinde, Hocapaşa, Divanyolu, Bayezid ve 
Kumkapı’yı kapsayan yangın alanında yeni açılacak yollar ile var olanlar üzerinde 
durulmuştur. Yönetmelikte ayrıca, yangın yerlerinin haritalarının çıkarılması ve 
yolların genişlikleri konusunda da maddeler yer almıştır. Buna göre Divanyolu’nun 
25 zira’ (1 arşın (zira)= 0,76 metre), Babıâli’den Sirkeci İskelesi’ne, yine Babıâli’den 
Divanyolu’na, oradan Kadırga Limanı sahiline, Sirkeci İskelesi’nden Kadırga 
Limanı’na açılacak yolların 20 zira’ ve bu caddelere açılan sokakların ise 10, 12, 15 
zira’ genişliğinde olacağı belirtilmiştir. Yangın alanı olmayan yerlerde ise, yeni 
açılacak ve genişletilecek yollar için var olan binaların kamulaştırılmasına karar 
verilmiştir (Cezar, 2002:430). 

1890 yılında yangın sorununa çözüm getirebilmek amacıyla bir nizamname daha 
geliştirilmiştir. Sekiz maddenin yer aldığı bu nizamnamede, ahşap inşaatın 
yasaklanması, yolların genişletilmesi, itfaiye sistemlerinin örgütlenmesi ve yangın 
söndürücülerinin sayılarının arttırılması gibi konulara değinilmiştir. 1891’de, son bir 
yılda çıkan yangınlar hakkında bir istatistik çıkarılmıştır. Buna göre 1890’da 
İstanbul’da altmış dokuz yangın olmuş, yangınların yirmi dokuzu İstanbul tarafında, 
otuz üçü Galata ve Pera’da, yedisi Üsküdar’da çıkmıştır. Söz konusu yangınlarda 
943 ev ve dükkân yanmıştır  (Akın, 2002:22). 

Tanzimat sonrası çıkartılan tüm bu nizamnamelerin ve yönetmeliklerin amacı, düz 
ve geniş caddelerin yarattığı kare ve dikdörtgen yapı adaları üzerinde kagir binaların 
yükseldiği bir kent kurmak olmuştur (Çelik, 1998:44). 

4.2.Yangın Sonrası Planlamalar ve Uygulamalar 

1840’lara kadar yangın sonrasında yapılan inşaat faaliyetleri ve planlamalar 
önceden var olan düzene dayanılarak gerçekleştirilmiş ve zarara uğrayan alanlar 
yangın öncesinde nasılsa yine aynen yapılmaya çalışılmıştır. 1840 sonrasında, 
çağdaşlaşma arzusu yangın sorununa etkili çözüm arayışı ile birleşmiş ve bunun 
sonucunda kent tasarımında yeni bir düşünce doğmuştur. Yangın sonrasında 
planlama gerektiren her yer, kentte farklı biçimlerin denendiği bir alana dönüşmüştür 
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(Çelik, 1998:45). Dolayısıyla, İstanbul’un 19. yüzyıl planlama anlayışının önemli 
ölçüde yangınlar ve onu izleyen ızgara plan sistemi üzerine kurulduğu söylenebilir 
(Kuban, 2004:355). 

İstanbul’un 19.yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyıl başlarında yapılan haritaları 
incelendiğinde, eski organik sokak dokusunun yanı sıra yer yer ızgara planlı alanlara 
da rastlanmaktadır. Bu bölgeler, özellikle kentin yanan yerlerindedir. Modernleşme 
arayışları bu alanlarda yoğunlaşmış ve uygulamaya geçilmeye çalışılmıştır (Kuban, 
2004:355).  

Yeni planlanan semtler yanan bölgenin büyüklüğüne, alanın topografyasına ve 
kentteki konumuna göre farklılıklar göstermişlerdir. Planlanacak alan büyük ve itibarı 
yüksek bir semtte yer alıyorsa, yeniden inşası bir yenileme projesine dönüştürülmüş 
ve çevresindeki yangından etkilenmeyen bölgeleri de kapsamıştır. Yeni plan, bir 
odak noktasının bulunmadığı semtlerde eskisine oranla daha geniş yollar açılmasını 
öngörmüştür. Anıtsal yapı içermeyen mahallelerin planlanmasında ızgara sistem 
daha rahat uygulanmıştır. Yanan yer küçük bir alan ise, yeniden inşası birkaç düz ve 
geniş sokağın açılması ile sınırlı kalmıştır. Yukarıda da vurgulandığı gibi tüm bu 
planlama çalışmaları, yangınların kent dokusunu değiştiren en etkili faktör olduğunu 
göstermektedir. Özellikle 1856 Aksaray ve 1865 Hocapaşa yangınlarının tarihi 
yarımadanın planlanmasında önemli etkileri olmuştur. 1870 Beyoğlu yangınının ise, 
planları uygulamaya geçmemiş olmasına rağmen arzulanan modern kent imajını 
sergilemesi bakımından, İstanbul tasarım tarihinde önemli bir yeri vardır (Çelik, 
1998:45).  

1856 Aksaray yangını altı yüz elliden fazla binanın yanmasıyla sonuçlanmış 
yangının ardından kent tarihinin ilk yangın yeri haritası çıkarılmış48 ve İtalyan 
mühendis Luigi Storari tarafından bölgenin yeniden imarı için bir proje 
hazırlanmıştır.49 İstanbul’da ilk kez Aksaray planında iki yolun kesiştiği kavşak, 
sekizgen bir meydan oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Aksaray Meydanı söz 
konusu şeklini yüzyıla yakın bir süre korumuştur (Kuban, 2004:355). İtalyan 
mühendisin bu uygulaması İstanbul’a yeni bir kavram getirmiştir. Storari, semtin ana 
aksı olan Aksaray Caddesi’ni vurgulamak amacıyla bu kavşak modelini yol boyunca 
üç defa kullanmıştır (Bkz. Şekil 4.01–4.02). 

                                                 
48 Çelik, Z., 1998, s. 45 

 
49 Kuban, D., 2004, s. 355 
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Yangın sonrası semtin organik dokusu yeniden düzenlenmiş, geniş ve düz caddeler 
tasarlanmıştır. Tüm sokaklar Aksaray Caddesi’ne göre düzene getirilmeye 
çalışılmış, ancak buna rağmen birbirini dik açıyla kesen yapı adaları 
oluşturulamamıştır. İstenilen ızgara sistemi de elde edilememiştir. Storari, yangın 
sonrası Aksaray planında çıkmaz sokakları ortadan kaldırmış ve bu sayede, daha 
önce birçok yapı adasına sağlanamayan ulaşım kolaylaşmıştır. Konut alanlarında 
ise fazla bir değişiklik olmamış, yeni tasarlanan adalar eskileriyle aynı boyutlarda 
kalmıştır (Çelik, 1998:45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.01: 1850’lerde Aksaray Planı, Çelik, Z., 1998, s.46 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Şekil 4.02: 1870’lerde Aksaray Planı, Çelik, Z., 1998, s.46 
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İkinci bölümde sözü edilen Hocapaşa Yangını ise, 19.yüzyılın ikinci yarısında 
İstanbul kenti için tarihsel bir dönemeç olmuştur. 1865 yılında Sirkeci’deki 
Hocapaşa’dan başlayan yangın, saray bölgesine ve Ayasofya’ya sıçramış ve 
Marmara kıyılarına kadar büyük bir alana uzanmıştır (Kuban, 2004:355). Hocapaşa 
yangının ardından yönetim bu soruna çözüm bulma arayışlarına girişmiş, sokakların 
düzenlenmesi (genişletilmesi ve düzleştirilmesi) ve ahşap inşaattan kâgire geçilmesi 
çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca, “tarla kuralı”na benzer bir uygulama gündeme 
getirilmiştir. Bu bağlamda,  yangında on veya daha fazla yapının ortadan kalktığı 
durumlarda yeniden parselasyon yapılması kararı alınmış ve mal sahiplerinin arsa 
kaybından dolayı doğacak olan zararının taşınmazın değerindeki artışla 
karşılanacağı düşünülmüştür. “Tarla kuralı” uygulamalarının neden olacağı 
anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 1866 yılında Islahat-ı Turuk Komisyonu 
kurulmuş ve bu yeni kurum 1869 yılına kadar kent planlaması ve düzenlemesi 
çalışmalarını yürütmüştür (Çelik, 1998:46). 

       

 

                               

 

 

 

 

 

 

                           

Şekil 4.03: Hocapaşa yangınının etkilediği alan, Çelik, Z., 1998, s.47 

Komisyon öncelikle yanan bölgenin haritasını hazırlamış ve bunun üzerinden yeni 
bir planlama yapmıştır. Düzenlemede var olan binalar dikkate alınmış ve mecbur 
kalınmadıkça eski yapılar yıkılmamıştır.50 Alana, topografya ve mevcut binalarla 

                                                 
50 Yıkım yada kesime uğrayan yapıların çoğu Divanyolu üzerindedir. 
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örtüşmeyen bir plan uygulanmaya çalışılmamıştır. Eski sokak dokusunun izleri 
büyük oranda korunmuş, çıkmaz sokaklar ortadan kaldırılarak, beş kademeli bir 
ulaşım ağı oluşturulmakla yetinilmiştir. Birinci derece caddeler 25, ikinci derece 
caddeler 20, üçüncü derece caddeler 15, sokaklar 10 ve ara sokaklar 8 arşın (1 
arşın (zira)= 0,76 metre) olarak öngörülmüştür. Yeni yol ağını kent ile bütünleştirmek 
amacıyla, yangından etkilenmeyen alanlarda kamulaştırma yoluna gidilmiştir. 
Komisyon ayrıca kâgir inşaatı yaygınlaştırmak ve ucuzlatmak için kireç ve tuğla 
ürettirmiştir. Bunun yanı sıra halka bu inşaat hakkında bilgi sağlamaya çalışmıştır. 
Su kuyuları açılmış, alanın kanalizasyon ve ana lağım sistemi inşa edilmiştir. Yeni 
düzenlenen yollar, kademelerine göre parke taşı ya da arnavut kaldırımı ile 
kaplanmıştır. Planlama aşamaları gazetelerde duyurulmuş, kentlilere açıklamalarda 
bulunulmuş ve itiraz süreleri tanınmıştır. Planlama sonucu açığa çıkan sahipsiz 
arsalar kamu tarafından satılmış ve yapılan harcamalar bu yolla karşılanmıştır.51 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.04: Hocapaşa yangınından sonra düzenlenen caddeler, Çelik, Z., 1998,  s. 
48. 

                                                 
51 Bu bölümdeki bilgiler, İlhan Tekeli’ye Armağan Yazılar kitabındaki Uğur Tanyeli’nin “Düşlenmiş Rasyonalite Olarak Kent: 

Türkiye’de Planlama ve Çifte Bilinçlilik” adlı makalesi incelenerek düzenlenmiştir. 
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Aynı dönemde İstanbul kent tarihini etkileyen bir başka büyük yangın da, ikinci 
bölümde sözü edilen 1870 Beyoğlu yangınıdır. Tarlabaşı, Taksim, Cadde-i Kebir ve 
Galatasaray semtlerinde ciddi zararlara sebep olan bu yangından sonra yönetim, 
yanan alanların yeniden inşası için mühendis ve mimarlardan oluşan bir komisyon 
kurmuştur (Çelik, 1998:53). Bu komisyon, Pera’da İngiliz Elçiliği ile Taksim arasında 
kalan bölge için bir plan hazırlamıştır. Projede yollar ışınsal olarak düzenlenmiş ve 
merkezde, o güne kadar İstanbul’da tasarlanmış en gelişmiş plana sahip meydan 
yer almıştır (Kuban, 2004:356). Hazırlanan planda yangın alanı için caddeler, 
meydanlar, tiyatrolar, oteller ve modern yapılar öngörülmüştür. Ancak yönetim, bu 
projenin uygulamasının gerektirdiği büyük yatırımları göze alamamış ve bir takım 
değişiklikler yapılmasını istemiştir. Komisyon tarafından tasarlanan ikinci projede 
birçok anıt ve meydandan vazgeçilmiş ve öngörülen cadde genişliklerinde 
değişiklikler yapılmıştır. Genişletilen yolların arsalarını daraltacağını düşünen mal 
sahipleri projeye itiraz etmiş ve şikâyetleri kabul eden yönetim, planı iptal etmiştir. 
Sadece semt sakinlerinin önerdikleri yollar yeniden yapılmıştır (Çelik, 1998:53). 

Şekil 4.05: Uygulamaya geçirilmemiş 1870 Pera Nazım Planı, Çelik, Z., 1998, s. 53 

1870 yangınından sonra Beyoğlu’ndaki yeniden yapılanma yangın sigortacılığı, 
yangına karşı duyarlı koşulların yerleşmesi ve itfaiyenin kurumsallaşması açısından 
önemli gelişmelere yol açmıştır. Hazırlanan planların ardından Beyoğlu kagir olarak 
inşa edilmiş ve üç İngiliz (The Sun, Northern, ve North British) ve bir Fransız (La 
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Foncière) yangın sigorta şirketi hizmet vermeye başlamıştır.52 İstanbul’da sık sık 
çıkan yangınlar, Avrupa sigorta şirketlerinin kentteki etkinliğini arttırmıştır (Akın, 
2002:334). Yüzyılın sonunda şirketlerin sayısı 44’e yükselmiştir. Yangın sigorta 
şirketleri açısından yangın tehlikesinin tahmini ve risk dağılımındaki yerel farklılaşma 
önem taşımıştır.  

Bu bağlamda İngiliz Chase E. Goad inşaat mühendisliği şirketine, İstanbul ve 
İzmir’deki yangın risklerini tanıtan haritalar hazırlatılmış ve harita alma faaliyeti 
İstanbul ve İzmir’de hızlı ve eşzamanlı bir program çerçevesinde yürütülmüştür.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.06: Galata Kulesi çevresine ait Goad Haritası, pafta no: 27. 

                                                 

52 Bu bölümdeki bilgiler Jacques Pervititch Sigorta Haritalarında İstanbul kitabındaki Murat Güvenç’in “İstanbul’da Yangın 

Sigortacılığının Gelişimi” adlı makalesi incelenerek derlenmiştir. 

53 Jacques Pervititch Sigorta Haritalarında İstanbul, 2003, İstanbul. 
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İstanbul’un iç kısımlarındaki mahallelerde küçük bölgeleri etkileyen diğer yangınlar 
da, kent dokusunun yamalı bir biçimde düzenlenmesine yol açmıştır. Tarihi eserlerin 
yer almadığı bu alanlarda “tarla kuralı” uygulanabilmiş ve ızgara plan düzeni 
oluşturulabilmiştir. Ancak, yangın öncesi arsaların boyutları ve arazinin topografyası, 
sokakların biçimini etkilemiş ve ızgara plan sistemi istenildiği gibi kusursuz 
olamamıştır. Bu tür düzenlenen yeni mahallere tarihi yarımadanın birçok, Galata’nın 
da bazı semtlerinde rastlanmaktadır (Çelik, 1998:55). Izgara plan sistemini, 
yangınların yok ettiği ticaret merkezlerinde uygulamak ise, sıkışık sokaklar nedeniyle 
zor olmuştur. Bu nedenle de, İstanbul’da yeni yol açmakla eş anlamlı olan planlama 
çalışmaları hiçbir zaman tam anlamıyla kentsel ölçekte gerçekleştirilememiş, 
yalnızca önemsiz küçük çaplı uygulamalarla sınırlı kalmıştır (Kuban, 2004:357). 
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5. YANGINLARIN GALATA’NIN KENTSEL DOKUSUNA ETKİLERİ     

Dördüncü bölümde sözü edilen yangın sonrasında alınan kararlar, Galata 
bölgesinde yangınların etkilediği alanlarda yapılan planlamalar ve uygulamalar 
sırasında dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, yangınların Galata’nın kentsel dokusuna 
etkileri araştırılmış ve çalışma alanının yangınlar sonucu geçirdiği fiziksel değişimler 
incelenmiştir. Galata bölgesinin sosyal yapısındaki değişimler ise yangınlar 
üzerinden ele alınmıştır. 

5.1. Galata Bölgesinin Yangınlar Sonucu Geçirdiği Kentsel Değişimler 

Galata, 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına kadar geçen sürede gerek 
kentsel, gerekse de yapısal ölçekte önemli değişimler geçirmiştir. Bölgenin fiziksel 
değişiminde, önceki bölümde sözü edilen yangınların büyük etkisi olmuştur. Yangın 
sonrasında zarar gören alanların yeniden düzenlenmesi ve imar kurallarına uygun 
yapılaşması, Galata’nın fiziksel gelişimine ve değişimine katkıda bulunmuştur. 

Bölge, Cenevizlilerden bu yana taşıdığı Akdeniz liman kenti fiziksel özelliklerini, 19. 
yüzyılda da korumayı sürdürmüştür. Yangınların zarar verdiği anıtsal yapılar, 
yeniden onarılarak bu yüzyılda ayakta kalabilmeyi başarmışlardır. Buna karşın, 
Galata’nın sokak dokusu ve yapısal özellikleri, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, 
sözü edilen yangınlar ve sonrasında yapılan Altıncı Daire’nin imar faaliyetleri 
çerçevesinde değişime uğramıştır (Akın, 2002:328). 

1855 yılında kurulan İntizam-ı Şehir Komisyonu, İstanbul’un güzelleştirilmesi, 
temizlenmesi, yolların genişletilmesi, sokakların aydınlatılması ve inşaat 
sistemlerinin iyileştirilmesi konularında çalışmalar yapmıştır. Komisyon, çeşitli 
bölgelere yerel yönetim yetkilerini devretmek amacıyla kenti on dört bölgeye ayıran 
bir nizamname hazırlamıştır. 1857 tarihinde, Pera, Galata ve Tophane’yi kapsayan 
Altıncı Daire-i Belediye oluşturulmuş ve kent reformunda pilot bölge olarak 
seçilmiştir (Çelik, 1998:37). 

19. yüzyılın ikinci yarısına gelene dek önemli yangınlara sahne olan Galata’da, daha 
önceleri ahşap olan doku, bu yangınlarla ortadan kalktıkça, zaman içinde kâgirleşme 
gerçekleşebilmiştir. Kâgirleşme süreci, böylesine sık karşılaşılan yangın felaketlerine 
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ve zorlayıcı hükümlere rağmen oldukça yavaştır. Sokakların düzenlenmesi ve 
genişletilmesi, döşenmesi, su ve kanalizasyon şebekelerinin tesisi gibi inşaat 
faaliyetlerini yürüten Altıncı Daire, aynı zamanda Galata ve Pera’nın imarı 
konusunda da çalışmalarda bulunmuş ve özellikle yangın sonrası yeniden planlama 
çalışmalarında mahallelerde gerekli yeniliklerin uygulanmasını sağlamıştır (Çelik, 
1998:38). Bütün bu düzenlemelerin yanı sıra, Altıncı Daire, 19. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar önemli yangınlara sahne olan Galata’da, ahşap dokuyu kaldırmayı 
amaçlamış ve kâgirleşme sürecini başlatmıştır. 

Şekil 5.01: Altıncı Daire Belediyesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C 1, s. 
223. 

İkinci bölümde sözü edilen tüm nizamnamelerde alınan kararlar, sık sık çıkan 
yangınları önlemenin en etkili yolunun sokakların genişletilmesi ve ahşap inşaattan 
kâgir yapılaşmaya geçilmesi doğrultusunda olmuştur. Bu bağlamda, Altıncı Daire 
yolların genişletilmesi ve Galata’nın ahşap konut dokusunun kâgirleştirilmesi 
konularında çalışmalar yürütmüştür. 

Belediyenin 1859 yılındaki ilk uygulamaları arasında, Tophane-Karaköy aksının 
genişletilmesi, Karaköy ile Kule arasındaki yolun yeniden düzenlenmesi çalışmaları 
görülmektedir. 1860 yılında Voyvoda Caddesi’nin bir bölümü genişletilmiş ve 
böylece sık sık tekrarlanan yangınları engellemek amacıyla uygulamalar 
başlatılmıştır  (Akın, 2002:101). 
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Şekil 5.02: 1858 yılına ait D’Ostoya Haritası’nda, Voyvoda Caddesi işaretlenmiştir. 

Şekil 5.03: 1887 yılına ait Huber Haritası’nda, Voyvoda Caddesi’nin 1860’ta 
genişletilmiş şekli gösterilmiştir. 

Belediye, 1861 yılında kentsel düzen açısından önemli çalışmalarda bulunmuştur. 
Galata’da yollar genişletilmekte ve sağlam olmayan ahşap binalar yerine, modern bir 
mimari sergileyen taş yapılar yapılmaktadır. Bunlar arasında İngiliz Hükümetince 
gerçekleştirilen, Kuledibi’ndeki İngiliz Kançilaryası, Konsolosluğu, Postanesi ve 
Hastanesini içeren grup yer almaktadır. Aynı tarihte, çok kalabalık olan Maltalılar 
Sokağı’nın bir bölümünde, Galatalılar döneminden kalma eski evler yıkılmış ve 
yerlerine yeni görkemli kâgir yapılar inşa edilmiştir. Ayrıca bu sokakta genişletme ve 
düzenleme çalışmalarında da bulunulmuştur.54 

                                                 
54 9 Mart 1861 tarihli Journal de Constantinople 
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Şekil 5.04: 9 Mart 1861 tarihli Journal de Constantinople’da yer alan Maltalılar 
Sokağı ile ilgili yazı. 

19. yüzyılın ikinci yarısında, Galata Caddesi’nin çevresindeki sokaklarda da, önemli 
değişiklikler yapılmıştır. 1862 yılında yıkılan eski ahşap dükkânların yerine yeni kâgir 
yapılar inşa edilmiştir. Aynı tarihte, Tophane’ye giden yolların bir bölümü 
genişletilmiş ve taş kaplanmıştır (Akın, 2002:103). 

Şekil 5.05: 1858 tarihli D’Ostoya Haritası’nda, Galata Caddesi çevresindeki sokaklar 
işaretlenmiştir. 
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Şekil 5.06: 1887 tarihli Huber Haritası’nda, Galata Caddesi çevresindeki sokaklarda 
yapılan düzenlemeler gösterilmiştir. 

Altıncı Daire’nin en önemli uygulamalarından biri, yangınlarla doğrudan ilişkili 
olmamakla birlikte, 1864 yılında Galata surlarının yıkımı olmuştur. Bölgenin yeniden 
düzenlenmesi sırasında girişilen bu çalışma, Galata’nın Cenevizlilerden 19. yüzyılın 
ikinci yarısına dek ayakta kalabilmiş olan, en özgün tarihi belge değerinin ortadan 
kalkmasına neden olmuştur (Akın, 2002:106).  

1865 yılında, Galata’da Mumhane ve Kömürcü sokaklarında, yol genişletme 
çalışmalarının tamamlanması için birkaç ev yıkılmıştır.55 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.07: 1858 tarihli D’Ostoya ve 1887 tarihli Huber Haritalarında, Kömürcü 
Sokağı’ndaki değişim gösterilmiştir. 

                                                 
55 7 Şubat 1865 tarihli Journal de Constantinople 
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1865 yılı, özellikle Galata’da kentsel düzenleme çalışmalarının yoğun olduğu bir 
dönemdir. Genişletilen ve Tophane’ye kadar uzatılan Mumhane Sokağı, bölgenin en 
önemli ulaşım akslarından biri haline getirilmiş, yol üzerine kâgir örnekler yapılmıştır 
(Akın, 2002:106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.08: Galata’da Mumhane ve Kömürcü sokaklarında yapılan çalışmaların yer 
aldığı 7 Şubat 1865 tarihli Journal de Constantinople. 

1865 yılında, Galata’daki çalışmalar Altıncı Daire’nin yukarıda değinildiği gibi surları 
yıkmasıyla devam etmiştir. Yeni sokak düzenlemeleri çerçevesinde, tehlikeli 
durumda olan ahşap yapılar yıkılarak temizlenmiş ve yerlerini yeni kâgir örneklere 
bırakmışlardır. Gümrük Sokak, bu tür uygulamaların yapıldığı sokaklardan biri 
olmuştur.56  

                                                 
 
56 2 Haziran 1865 tarihli Journal de Constantinople 
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Şekil 5.09: 1858 tarihli D’Ostoya ve 1887 tarihli Huber Haritalarında, 1865’te 
Gümrük Sokağı’ndaki değişim gösterilmiştir. 

1860’lı yıllarda Altıncı Daire, Galata bölgesinde ahşap dükkân ve evlerin yıkılıp, 
yerlerine sağlam, kâgir örneklerin yapımı konusunda çalışmalarda bulunmuş ve 
özellikle de Galata Kulesi ve çevresindeki ahşap yapılarla ilgili uygulamalar 
yapmıştır. Bu dönemde, bugünkü adıyla Galip Dede Caddesi’nin çevresinde gelişen 
Tekke Mahallesi’nin büyük bir bölümünün ahşap yapılardan oluştuğu bilinmektedir.57 
Aynı şekilde Galata Kulesi’nden Tophane’ye doğru uzanan yolun bir kenarı da 
ahşap yapılardan oluşmaktadır. Sözü edilen alanlardaki ahşap yapılaşma, Altıncı 
Daire’nin etkisiyle giderek yerini modern ve kâgir yapılaşmaya bırakmıştır (Akın, 
2002:108). 

Altıncı Daire, yıkılan sur duvarlarından ve kapatılan hendeklerin yerinden elde ettiği 
arsaları yapılaşmaya açarak satışa çıkarmıştır. 1867 yılının sonunda, Tophane 
Caddesi üzerinde temizlenen ahşap dükkânların yerine kâgirleri yapılmıştır. 1869 
yılında Galata Kulesi çevresindeki, Şehsuvar Camisi yakınındaki Hendek Sokak, 
Karanfil Sokak ve İskender Sokak üzerinde yer alan arsalar yapılaşmaya açılmıştır. 
Böylece Galata Kulesi’nin yakın çevresinde, çoğu eski hendeklerin kapatılan 
yerlerinde, ya da eski ahşap evlerden temizlenen arsalarda olmak üzere, yüksek, 
kâgir, modern yapılaşma faaliyetleri yapılmaktadır. Bu binaların önemli örnekleri 
Linardi Sokak’ta yer almaktadır (Akın, 2002:110). 

 

                                                 
57 28 Şubat 1865 tarihli Journal de Constantinople 
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Şekil 5.10: 1858 tarihli D’Ostoya ve 1887 tarihli Huber Haritalarında, Linardi 
Sokağı’ndaki değişim gösterilmiştir. 

İkinci bölümde sözü edilen 1870 Beyoğlu Yangını’ndan sonra, Altıncı Daire yalnız 
Beyoğlu’nda değil, Galata’da da yangın sonrası düzenleme çalışmalarında 
bulunmuş ve Galata sokaklarının yeniden onarımına girişmiştir. 1870’lerde Galata 
Mevlevihanesi’nin bahçe duvarı yıkılarak, birkaç metre geri alınmış, böylece Yüksek 
Kaldırım’a ulaşan yol (bugünkü Galip Dede Caddesi) genişletilmiştir. 1873 yılında bu 
çevrede yanan mahalleler yeniden planlanmış ve burada mal sahiplerinin 
yapacakları yeni binalar için plan koşulları belirlenmiştir (Akın, 2002:115). 

1870’li yılların sonunda Galata Kulesi’nin yakın çevresi dolmuş, yıkılan sur duvarları 
ve kapatılan hendeklerin yerine oluşturulan yollar ve elde edilen arsaların üzerine 
yapılan modern, kâgir yapılarla sokaklar tamamlanmıştır. 1890’lı yıllar Yazıcı 
Sokağın (bugünkü Serdar-ı Ekrem Caddesi) kâgir yapılaşmaya açıldığı yıllardır 
(Akın, 2002:136). Böylece 20. yüzyıl başlarken, Altıncı Daire’nin çalışmaları 
sonucunda, Galata’nın sıkışık sokak ve ahşap konut ağırlıklı yerleşim dokusu yerini, 
geniş ve düz caddelerin oluşturduğu yapı adalarına ve kâgir yapılaşmaya 
bırakmıştır.  

Daha önce de değinildiği gibi, 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata’daki fiziksel 
değişimlerde yangınlar önemli rol oynamıştır. Bölgenin bazı kesimleri, Altıncı Daire 
tarafından, gerek yangınlara bağlı olarak, gerekse de Galata’nın imarı için geliştirilen 
projelerle, yeniden ele alınmıştır. Belediye çalışmalarını, dar ve bakımsız yolların 
genişletilmesi ve ahşap evlerin yarattığı yoğun ve yangın için tehlikeli dokunun 
kâgirleştirilmesi doğrultusunda yürütmüştür. Görüldüğü gibi böylece, 19. yüzyılın 
ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına kadar geçen elli yıllık zaman sürecinde 
Galata, kentsel ve yapısal ölçeklerde önemli fiziksel değişimlere sahne olmuştur. 
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5.2. Galata Bölgesinin Sosyal Yapısı ve Geçirdiği Değişimlerin Yangınlar 
Üzerinden İncelenmesi      

İstanbul Tarihi Yarımadası’nın karşı kıyısında yer alan Galata, Bizans döneminden 
beri İstanbul’un yerli halkından farklı bir sosyal yapıya sahip olmuştur. Tarihi 
boyunca, Avrupalılarla Levantenlerin çoğunlukta olduğu bir yerleşme olan Galata,58 
fetihten sonra da II. Mehmet’in sağladığı ayrıcalıklarla, bu özelliğini yüzyıllar 
boyunca sürdürmüştür.59 Bununla birlikte, 15. yüzyılda Müslüman mahalleleri 
oluşturulmasına dikkat edilmiş ve gayrimüslimler denetim altına alınmaya 
çalışılmıştır (Akın, 2002:31). 1455’te kira ve cizye almak üzere yapılan bir sayıma 
göre, Perşembe Pazarı çevresinde Cenevizliler otururken, Rumlar ve Ermeniler, 
şehrin doğu kesiminde fakir göçmen mahallelerinde yaşamaktaydı. Galata’daki 
nüfusun çoğunluğunu Rumlar oluşturmaktaydı. Aynı yüzyılın sonlarında, Galata’da 
535 Müslüman evine karşılık 592 Rum, 332 Frenk ve 62 Ermeni evi bulunduğu 
bilinmektedir. 1496’daki Vakfiyeye göre Galata o zaman 20 Türk-İslam, 13 İtalyan, 8 
Rum, 6 Ermeni mahallesinden oluşuyordu (İnalcık, 1993:350). Farklı din, dil ve 
ırktan insanların bir arada yaşaması, Galata’yı İstanbul’un diğer semtlerinden 
ayırmış ve kent içinde farklı bir yerleşme alanı olmasını sağlamıştır (Akın, 2002:31). 

Eldem, “Galata’nın Etnik Yapısı” adlı makalesinde, fetih öncesi Galatası’ndan, küçük 
bir Müslüman azınlık içeren Hıristiyan şehri olarak söz etmekte, Müslümanların 
toplam nüfusun sadece % 25’ini oluşturduğunu belirtmektedir. Fetihten 25 yıl sonra, 
ibadet yerlerinin sayısının ve dağılımının gösterge olduğu bir nüfus tahmininde, 
Galata nüfusunun % 35’inin Müslüman olduğuna ve buna bağlı olarak da fetihten 
hemen sonra, belirli bir İslamlaşma ya da Türkleşme sürecinin başladığını 
düşünmek gerektiğine dikkat çekmektedir (Eldem, 1992:59). 

16. yüzyılda Türkleştirme hareketlerine rağmen, Galata kozmopolit yapısını 
korumuştur. Yüzyılın ortalarında semtteki toplam nüfusun % 58,4’ü Müslüman, % 
41,6’sı gayrimüslimlerden oluşuyordu (Aksoy, 1997:110). 16. yüzyılın ortalarında 
Galata’da 4000 adet ev, 3 manastır bulunuyordu (Aziz Francis, Aziz Pietro ve Aziz 
Benoit) (Kuban, 2004:219). 

17. yüzyılda, hala bir sur içi bölgesi niteliği taşıyan Galata’da Müslüman nüfusun 
azınlıkta olduğu bilinmektedir. Buna karşılık, yerleşimin yakın çevresinde Müslüman 

                                                 
58 Akın, N., 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, İstanbul, 2002. 

 
59 G. A. Hoci, Galata’nın Osmanlılara Teslimi, Tarihi Osmani Mecmuası, aktaran H. Kazgan, Galata Bankerleri, İstanbul, 1991. 
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mahalleleri yer almaktadır (Eyice, 1969:15). Azapkapı, Kasımpaşa, Tophane ve 
Fındıklı bölgeleri geleneksel Osmanlı mahalle düzeni içerisinde gelişen, yoğun konut 
dokusuna sahip yerleşmelerdir (Akın, 2002:3). Bu yüzyılda bölgede 18 İslam, 70 
Rum, 3 Frenk, 2 Ermeni, 1 Musevi mahallesi bulunmaktadır. Ayrıca burada 
sahiplerinin çoğu Rum veya Frenk olan 3080 dükkân, 8 çarşı, 1 yağ pazarı, 1 
bedesten, 1 balıkhane, 1 gümrük binası, 1 yağ kapanı, çoğu Rum ve Musevilere ait 
200 meyhane yer almaktadır (Mantran, 1995). Cenevizlilerin, dinsel işleri yürütmek 
üzere, “Magnificia Comunita di Pera” adıyla kurmuş olduğu meclisin 1606’da yaptığı 
bir sayıma göre, Galata’da Ceneviz döneminden kalan Katolik nüfusun 300–400 kişi, 
elçiliklere mensup olanların ve yabancı tüccarların ise 3000 kişi olduğu bilinmektedir 
(İnalcık, 1993:351). 

17. yüzyılın sonlarında Galata’da gayrimüslim evleri azalırken, Müslüman evlerinin 
arttığı göze çarpmaktadır. Galata’nın bazı mahalleleri tamamen Türk kimliğine 
bürünmüş, özellikle cami sayısı hızla artmıştır. Camilerin genellikle sur dışında veya 
kıyı şeridinde oldukları görülmektedir. Galata’da 1595’de 9, 1604’te 10, 1689’da 9 
Rum Kilisesi bulunurken, 1696’da 4 Rum Kilisesi kalmıştır. 17. yüzyılın sonunda 
bölgede ayrıca 1 Ermeni ve 3 Latin kilisesinin kaldığı bilinmektedir (Aksoy, 
1997:112). 

Galata’nın Cenova devrine ait kiliselerinden yanında bir de hastanesi olan Saint 
Antonio Kilisesi 1606’da kalkmış, yerine Kemankeş Mustafa Paşa Camii 
yapılmıştır.17. yüzyılda kulesi ile mozaikleri görülebilen büyük San Francesco 
Kilisesi 1639’da tahribe uğramış, kalanı 1660’da yanmış ve 1696’da yerine el 
koyularak, arsasına 1697’de Yenicami yapılmıştır. Cenovalıların katedrali olan San 
Michele 1544–1550 yılları arasında kaybolmuş ve yerine Mimar Sinan, Rüstem 
Paşa Kervansarayını yapmıştır. Galata’nın en büyük kiliselerinden 1323–1337 yılları 
arasında yapılan San Paolo ve San Domenico Kilisesi ise, Fatih II. Mehmet 
tarafından camiye çevrilmiş ve İspanya Müslüman Arapları yurtlarından hicrete 
zorlandıklarında, bu caminin yanına yerleştiklerinden, bu ibadet yeri “Arap Camii” 
adı ile tanınmıştır (Eyice, 1969:16). 

1700’lerdeki tahmini nüfus dağılımına göre, Galata’nın batı ve orta kısımlarındaki 
Müslümanlara karşın, doğuda Rumlar ve bir miktar Ermeniler, Bereketzade ve 
Mumhane bölgesinde de Latin ve Musevilerin oturduğu bilinmektedir. İstanbul 
sahilleri üzerinde kurulmuş olan binaların bir listesinden oluşan Bostancıbaşı 
defterlerine bakıldığında, Galata sahillerindeki binaların, Azapkapı’dan Mumhane’ye 
kadar, hemen hemen sadece Müslüman ev ve dükkânları, Mumhane’den 
Tophane’ye kadar ise gayrimüslim evlerinden oluştuğu göze çarpmaktadır. Bu 
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yüzyılda artık, Galata’daki nüfusun en az yarısının Müslüman olduğu ortaya 
çıkmaktadır (Eldem, 1992:59). 

Şekil 5.11: Galata’da etnik dağılım, Eldem, 1992, s. 62. 

18. yüzyıla kadar Galata’da Müslüman nüfus artışı sürekli olarak devam etmiştir 
(Eldem, 1992:59).  Bu yüzyılda, Galata’da Ermenilere ait tek bir kilise vardır. Kilise 
1731 senesinde yanmış ve bütünüyle yeniden inşa edilmiştir. 1771 yılında tekrar 
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yanan kilise, ertesi yıl çıkarılan ruhsatla 1800’de bir kez daha yapılmıştır. Aynı 
yüzyılda, Galata’da, Rumların 5, Latinlerin ise 3 kiliseleri vardır. Bir Latin kilisesi olan 
Saint Benoit, 1696 yılındaki büyük yangında hasara uğramış ve ertesi yıl tamir 
edilmiştir. 1732’de tekrar onarım görmüş olan kilisenin yangından hasara uğramış 
bölümleri genişletilmiştir. 1771 yangınında bir kez daha zarar gören kilise, yeniden 
onarılmıştır. Bir diğer Latin kilisesi olan Saint Georges, Perşembe Pazarı’nda 
bulunmaktadır. Kilise, 1660 yılındaki büyük yangında çok büyük hasar uğramış ve 
1676’da tamir edilmiştir. 1731’de tamamen yanan kilise, ertesi yıl yeniden inşa 
edilmiştir. Üçüncü kilise St. Pierre et St. Paul Kilisesi’dir. Kâgir olan kilise, 1660 
yangınında çok büyük zarara uğramış ve ahşap olarak yeniden yapılmıştır. 1731’de 
bir kez daha yanan kilise ve ertesi yıl yine ahşap olarak inşa edilmiştir (İncicyan, 
1976:104). 

17. ve 18 yüzyıllarda, gayrimüslimlere ait dini yapıların bazılarının yangınlardan 
zarar gördükten sonra yeniden yapıldığı (Saint Benoit, Saint Georges, Saint Pierre 
et Saint Paul ve Ermeni Kilisesi), bazılarının ise yerine el konularak arsasına 
Müslümanlara ait dini yapılar yapıldığı görülmektedir (San Francesco, San Michele 
gibi). Bir kilisenin yerine cami inşa edilmesi, bu yüzyıllarda, Galata’da, kiliseden çok 
camiye ihtiyaç duyulduğunu göstermekte ve buna bağlı olarak da Müslüman 
nüfusun artıp, gayrimüslim nüfusun azaldığına işaret etmektedir.  

19. yüzyılda Galata’nın sosyal yapısındaki değişimler, 20. yüzyıl başına tarihlenen 
ve farklı etnik gruplara ait dini yapıları ayrıntılı olarak belgelemiş olan 1913 tarihli 
Alman Mavileri Haritası incelenerek değerlendirilmiştir. Bu haritada, Latinlere ait 3 
kiliseden, Saint Georges ve Saint Benoit kiliselerine eğitim işlevi verildiği 
görülmektedir. 16. yüzyıl sonunda 10 dini yapıya sahip olan Rumların, 18. yüzyıla 
gelindiğinde 5 adet kiliseye sahip oldukları bilinmektedir. 1913 tarihli Alman Mavileri 
Haritası incelendiğinde, Rumlara ait 4 kilise kaldığı görülmekte ve buna bağlı olarak 
da, Galata’daki Rum nüfusunda bir azalma olduğu kanısına varılmaktadır. Bunun 
dışında, bu tarihlerde bölgede 2 adet Ermeni kilisesi ile 4 adet de sinagog 
bulunmaktadır. Ayrıca, bu yüzyılda, Galata’da 14 cami olduğu görülmektedir. 20. 
yüzyıl başına tarihlenen Alman Mavileri Haritası’nın incelenmesi sonucunda, 
gayrimüslimlere ait dini yapıların camiye çevrildiği gözlenmektedir. Müslümanlara ait 
dini yapıların sayıca fazla olması, Galata’da 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında 
sosyal yapının değişim gösterdiği ve Müslüman nüfusun artıp gayrimüslimlerin 
azalmaya başladığı kanısını kuvvetlendirmektedir. 
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6. GALATA’DAKİ KENTSEL DEĞİŞİMİN 19. YÜZYIL HARİTALARI ÜZERİNDEN 
İNCELENMESİ 

İstanbul her zaman haritacıların ilgisini çeken bir kent olmuştur. Cristoforo 
Buondelmonte tarafından 1422 tarihinde hazırlanan İstanbul ve Galata surlarını 
içeren harita, İstanbul’un bilinen ilk haritasıdır. Bu haritada surlar ve ana binalar 
güneyden göründüğü biçimde çizilmiştir (Tekeli, 1993:556). Haritanın Galata’yı 
gösteren bölümünde Galata Kulesi, Galata Surları ve burçları net olarak 
görülebilmektedir. 15. yüzyılın ilk yarısında, Galata’da yerleşim alanı surlarla üç 
bölgeye ayrılmıştır. Sur dışında kalan alanda kuzey kesimde ise henüz bir yerleşim 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.01: İstanbul Kenti. Cristoforo Buondelmonte 1422, Kayra, 1990, s. 60 
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16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İstanbul’unun geçirdiği değişiklikleri gösteren yarı 
harita yarı kuşbakışı resim niteliğindeki gravür, Venedikli ressam G. A. Vavassore 
tarafından yapılmıştır. Gravürde, Anadolu yakasında İstanbul, Haliç ve Galata’nın 
görünümü verilmektedir. Bu gravür, 16. yüzyıl boyunca Avrupa’nın İstanbul imajını 
belirlemiş ve farklı zamanlarda Avrupa’da yapılan İstanbul haritalarına kaynak 
oluşturmuştur (Tekeli, 1993:557). 

Şekil 6.02: G. A. Vavassore. 1558, Kayra, 1990, s. 71 

16. yüzyılda Osmanlı haritacılarınca yapılan haritalar da bulunmaktadır. Minyatür 
tekniğinde yapılan bu kent görüntüleri gerçekçi plan niteliği taşımasalar da, kentsel 
çevreye ilişkin kavramsal kaynaklardır. Piri Reis’in 1520 tarihli haritası (Bkz. Şekil 
6.03), Matrakçı Nasuh’un 1532 tarihli minyatür niteliğindeki kent görüntüsü (Bkz. 
Şekil 6.04) ve 1584 tarihli Hünername’deki panorama-harita (Bkz. Şekil 6.05), 
İstanbul’a ilişkin en önemli verilerdir. Bunlar arasında Matrakçı Nasuh’un 1537’de 
tamamladığı minyatürde, İstanbul ile Galata arasındaki fark açıkça ortaya 
koyulmuştur. Galata’da evlerin, İstanbul’da ise sarayların, camilerin ve kamu 
yapılarının çoğunlukta olduğu göze çarpmaktadır (Kuban, 2004:230). Galata 
Kulesi’nin Haliç’e kadar uzanan ve sağlam durumda olan dört sıra halindeki surları 
ve bu surlar üzerindeki pek çok sayıda kule bu minyatürde belirtilmiştir. Ayrıca 
burada Galata bölgesinin kuzeyinin bağlık, bahçelik ve kırlık oluşu da açık bir 
biçimde anlaşılmaktadır. 



 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.03: Piri Reis’in 1520 tarihli haritası,  Kayra, 1990, s. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.04: İstanbul. Matrakçı Nasuh, 1535, Kayra, 1990, s. 68 
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Şekil 6.05: 1584 İstanbul haritası. Galata tarafında çok gelişmiş bir tersane, kıyıda 
Kurşunlu Mahzeni ve bir kule, Kılıç Ali Paşa Camisi ve Tophane binaları 

gözlenmektedir. Kayra, 1990, s. 74 

17. ve 18. yüzyıla tarihlenen, Boğaziçi’ni ve onun başlangıcındaki İstanbul ve Galata 
surlarının içini gösteren çok sayıda harita bulunmaktadır. İstanbul’un ölçmeye 
dayanan ilk haritası F. Kauffer tarafından 1776 tarihinde yapılmış ve 1786 yılında M. 
Le Chevalier yardımıyla yeniden gözden geçirilmiştir. 1/10.000 ölçeğinde hazırlanan 
harita tarihi yarımadayı, Haliç’i, Galata’yı, Üsküdar ve Kadıköy’ü kapsamaktadır ve 
1840 yılına kadar Avrupa’da yayımlanan birçok İstanbul haritasının temelini 
oluşturmaktadır (Bkz. Şekil 6.06). Bunlar arasında J.J. Hellert ve B.R. Davies 
haritaları sayılabilir (Tekeli, 1993:557) (Bkz. Şekil 6.07–6.08). 1840 tarihinde B.R. 
Davies tarafından çizilen haritaya göre, Osmanlı başkentinde nüfusun çoğunlukla 
tarihi yarımada ve Galata’da yoğunlaştığı görülmektedir (Çelik, 1998:34). Kauffer 
haritasından sonra İstanbul’da ölçmeye dayanan ikinci önemli harita, F. Von 
Moltke’nin 1836–1837 tarihli haritasıdır ve Kauffer haritası’na göre daha büyük bir 
alanı kapsamaktadır (Tekeli, 1993:557) (Bkz. Şekil 6.09). 
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Şekil 6.06: İstanbul ve Galata şehir planı. F. Kauffer-Le Chevalier, 1776–1786, 
Kayra, 1990, s. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.07: J. J. Hellert İstanbul Haritası, Kayra, 1990, s. 105 
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Şekil 6.08: 1840 B. R. Davies İstanbul haritası. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.09: F. Von Moltke’nin 1836–1837 tarihli haritası, Kayra, 1990, s. 110 
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19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul haritalarında iki yönde gelişme 
görülmüştür. İlki, imar düzenlemelerinin uygulamaya girmesi ile birlikte yangın 
yerlerinin haritaları çıkartılmaya başlanması, diğeri ise İstanbul’un ölçmeye dayalı ilk 
haritalarının yapılmasıdır. İkinci bölümde de sözü edildiği gibi, yangın yerlerinin 
haritalarının ilki 1856 Aksaray yangınından sonra İtalyan mühendis Luigi Storari 
tarafından yapılmıştır. Bunu, 1865 Hocapaşa yangının ardından hazırlanan harita 
izlemiştir.   

19. yüzyılın İstanbul haritaları içinde C. Stolpe’nin haritası önemli bir aşama 
sayılmıştır. 1855–1863 tarihli harita, sur içini ve Galata’nın küçük bir bölümünü 
kapsamaktadır (Bkz. Şekil 6.10). Bu yüzyıla tarihlenen bir başka harita ise 1858–
1860 D’Ostoya Haritası’dır (Bkz. Şekil 6.11). Bu dönemde ayrıca 1870 öncesi 
yabancı uzmanlara yaptırılan kadastral haritalar da önem taşımıştır. Bölgeyi birinci 
derecede etkileyen bir diğer proje, Galata-Beyoğlu metro projesi olmuştur (Kayra, 
1990:35). Bu yeni ulaşım sistemiyle, 1874 yılından başlayarak Galata’nın ticaret 
bölgesiyle Pera’daki konut ve eğlence merkezi arasında büyük bir gidip-gelme 
kolaylığı sağlanmıştır (Akın, 2002:143) (Bkz. Şekil 6.12). 

Şekil 6.10: İstanbul kent planı, C. Stolpe, 1863, Kayra, 1990, s. 116 
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Şekil 6.11: 1858–1860 tarihli Galata bölgesine ait D’Ostoya Haritası 

Şekil 6.12: “Tünel” adıyla anılan İstanbul metrosu, E. Gavand, 1874, Kayra, 1990, s. 
121. 
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Sultan Abdülaziz döneminde hazırlanan “Cadastre de la Ville de Constantinople”, 
Beyoğlu’nun 1/200 ölçekli ilk kadastral planlarıdır. VI. Daire kurulduğu tarihle 
Belediyeler Kanunu’nun çıktığı tarih arasında (1857–1876) önce kendi bünyesinde 
teşkil ettiği, daha sonra merkezi bir kimlik kazanan Teknik Büro’suyla, Karaköy’den 
Taksim Meydanı’na uzanan bölgenin ilk detaylı kadastral çalışmasını 
gerçekleştirmiştir. Kadastral planlar üzerinde binalar, kâgir, ahşap gibi yapı 
malzemelerine göre belirlenmiş, bahçeler ve boş alanlar farklı renklerde 
boyanmıştır. Bu planlarda, sokak, cadde ve çıkmazların isimleri de bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.13: Perşembe Pazarı’na ait 1/200 ölçekli kadastral plan. 

19. yüzyılın ikinci yarısına ait bir başka harita ise üzerindeki Sultan Abdülhamit’e ait 
tuğradan 1876 sonrasına tarihlendiği düşünülen haritadır. Bu haritada Galata 
bölgesinin sokak ve konut dokusu net olarak görülebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.14: 1876 sonrasına tarihlenen harita. 



 63

1887–1891 tarihleri arasında R. Huber tarafından Galata, Taksim, Pangaltı ve 
Feriköy için bir harita hazırlanmıştır. 1/1000 ölçekli, binalar düzeyinde ayrıntı içeren 
haritanın kent planlamasından çok, kentte gelişen sigorta şirketlerinin 
gereksinimlerini karşılamaya yönelik olduğu düşünülmektedir (Tekeli, 1993:559). Bu 
haritada Galata bölgesindeki yol, meydan ve yapı yoğunluğunun yanında, boş 
alanları da görebilmek mümkün olmuştur (Akın, 2002:24).       

Şekil 6.15: 1887–1892 Huber Haritası, Kayra, 1990, s. 127 

1900’lü yıllarda genel topografik haritaların yanı sıra, ayrıntılı kadastral haritalar da 
yapılmıştır. 1904–1906 arasında C. E. Goad şirketince hazırlanan 1/600 ölçekli 
yangın sigorta haritası bunların ilki olmuştur. Binaların kullanılışı, yapım sistemleri, 
kat adetleri dışında, duvarlar, pencereler, çatılar, bacalar, ada numaraları hakkında 
da bilgi veren üç parçalı bu çalışmanın ikinci parçası, Galata ve Pera’yı 
kapsamaktadır (Kayra, 1990:35). 
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Şekil 6.16: Galata bölgesine ait Goad Haritası 

İstanbul’un kent planlamasına temel oluşturacak harita çalışmalarından biri, Fransız 
plancıların Galata Kulesi merkezli bir nirengi sistemi kurarak ölçümlerini 1911’de 
tamamladıkları haritadır. 1913 yılında ölçümlerden elde edilen veriler Almanya’ya 
gönderilmiş ve çizimler orada “Deutsches Syndikat für Staebauliche Arbeiten” 
firması tarafından gerçekleştirilmiştir. “Alman Mavileri” adıyla bilinen bu haritalar 
1/500, 1/1000 ve 1/2000 ölçeklerinde hazırlanmıştır. Haritalarda parsel düzeyinde 
bilgi verilmemiş, sadece sokaklar, yapı adaları ve kamu binaları gösterilmiştir (Bkz. 
Şekil 6.17). 1914’ten sonra bu firma “Société Anonyme Ottomane D’Etudes et 
D’Enterprises Urbaines” adını almış ve ayrıntılı planlara dayanarak 1/10000 ölçekli 
İstanbul, Beyoğlu-Galata, Üsküdar haritaları yapılmıştır (Tekeli, 1993:560). 
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Şekil 6.17: Deutsches Syndikat für Staebauliche Arbeiten firmasının hazırladığı 
Galata bölgesinin1913 tarihli Alman Mavileri Haritası. 

 

Şekil 6.18: Société Anonyme Ottomane D’Etudes et D’Enterprises Urbaines 
firmasının hazırladığı 1922 yılına ait Galata haritası. 
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 1920 yılında ise, 1908–1920 tarihleri arasında İstanbul’da çıkan yangınların zarar 
verdiği alanları belirten bir harita yapılmıştır  (Kayra, 1990:154).       

Şekil 6.19: Genel yangın haritası, 1920, Kayra, 1990, s. 155 (müellifi 
bilinmemektedir). 
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1922 yılında kurulan Keşfiyat ve İnşaat (Osmanlı) Türk Anonim şirketi tarafından 
1/500, 1/2000 ve 1/5000 ölçeklerinde İstanbul, Beyoğlu-Galata ve Üsküdar’ın 
haritaları hazırlanmıştır. Bu haritalar, yangın sonrası İstanbul’un kentsel dokusu 
hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir (Tekeli, 1993:560). 

Şekil 6.20: Keşfiyat ve İnşaat (Osmanlı) Türk Anonim şirketi tarafından hazırlanan 
Beyoğlu-Galata haritası, 1923, Kayra, 1990, s. 157 

1922–1945 yılları arasında yapılan Pervititch sigorta haritaları (Bkz. Şekil 6.21) ve 
onu tamamlayan 1946–1952 tarihli Suat Nirven haritaları60 (Bkz. Şekil 6.22) 
aracılığıyla, Galata bölgesinin 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar geçirdiği 
değişimler izlenebilmektedir (Akın, 2002:24). İstanbul’da yangın sigortacılığının 
geliştiği bir dönemde, Pervitich haritaları, kadastral parsel düzeyinde yangın 
risklerini belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. Haritalar, 1904–1905 Goad haritalarının 
daha detaylı şekli olarak nitelendirilebilir. 1/5000 ölçeğinden 1/250’ye kadar farklı 
ölçeklerde hazırlanan haritalar, tek yapı bazında ayrıntılı veriler de içermekte, yapı 
malzemeleri, kat adetleri, çıkma ve çatılar, duvarlar ve pencereler, sokak ve kapı 
numaraları belirtilmektedir.  

19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar geçen zaman zarfında 
İstanbul’da 300’e yakın yangın yeri haritası yaptırılmıştır. Yangın bölgelerinin 
yeniden imarı amacıyla hazırlanan bu haritaların büyük çoğunluğu istenilen şekilde 

                                                 
60 Suat Nirven tarafından 1/500 ölçeğinde Beyoğlu, Galata ve Karaköy’ün renkli baskılı 20 pafta haritası hazırlanmıştır. 
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uygulanamamış ve belediye sadece harita yaptırmanın yeterli olmadığı sonucuna 
varmıştır. Bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla 1919 yılında bir komisyon 
kurulmuştur. Özellikle geniş alanları etkileyen yangınlardan sonra, harita 
hazırlanırken, yerleşime en uygun planı yapmak ve daha sonra uygulamaya geçmek 
için uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmüş ve söz konusu 
komisyon, yangın yerlerinin imarında bir buçuk yılda hazırlanan bir haritayı 
uygulamıştır. Haritanın en dikkat çeken tarafı, sokak genişliklerinin 12 metreden az 
olmaması ve çıkmaz sokakların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bina yapılacak 
arsalar bu kararlara göre bir düzenlemeye sokulmuştur (Cezar, 2002:327). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.21: 1922 Pervitich haritasının Galata bölgesine ait bir paftası. 
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Şekil 6.22: Suat Nirven Haritası, 1949, Beyoğlu ve Galata. 

İstanbul’un tarihsel süreci içinde yapılan tüm bu haritalar, kentin sokak dokusu, farklı 
bölgeleri ve anıtsal yapılarıyla ilgili bilgiler içermektedir. Bu çalışmada, fiziksel 
çevredeki değişimin belgelenmesi için 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın 
başlarına kadar olan Galata bölgesine ait haritalar seçilmiş ve üzerlerinde ayrıntılı 
çalışmalar yapılmıştır. Bu haritalar:  1858–1860 D’Ostoya Haritası; 1876 sonrasına 
tarihlenen bir harita; 1887–1891 Huber Haritası; 1905 Goad Haritası ve 1949 Suat 
Nirven Haritası’dır. 
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6.1. 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1876 Sonrasına Tarihlenen Haritanın 
Karşılaştırılması 

19. yüzyılın ikinci yarısının başlarında yapılan D’Ostoya haritasında, Galata Kulesi, 

yapı adaları, yol ağı, çıkmaz sokaklar, konut dokusu, anıtsal yapılar ve binalar 

arasındaki yeşil alanlar gözükmektedir. Harita ayrıca, binaların yapı malzemeleri 

bakımından da bilgi içermektedir. Haritada kırmızı renk kâgir yapıları, kahverengi ise 

ahşap yapıları ifade etmektedir. Müslüman halkın çoğunlukta olduğu Arap Camii 

çevresi ve Bereketzade Mahallesi’nde ahşap konut yoğunluğu tespit edilirken, 

Galata sur içinin gayrimüslimlerin oturduğu kesiminde kâgir yapı yoğunluğu dikkati 

çekmektedir. Altıncı Daire’nin 1864 yılındaki imar faaliyetlerinden önce çizilmiş olan 

bu harita, Galata’nın Ceneviz Dönemi’nden kalma kara ve deniz surlarını göstermesi 

açısından da önem taşımaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.23: 1858–1860 D’Ostoya Haritası, Galata Bölgesi 
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19. yüzyılın ikinci yarısında yapılan ve üzerindeki Abdülhamit’e ait tuğradan 1876 
sonrasına tarihlenen bir diğer haritada ise, Galata’nın konut ve yol dokusunun yanı 
sıra, anıtsal yapılar ve yeşil alanlar da gözükmektedir. Buna karşın, Altıncı Daire’nin 
1864 tarihinde Galata’daki imar faaliyetleri sırasında yıktığı Ceneviz Dönemi’ne ait 
kara ve deniz surları bu haritada yer almamaktadır. 1858 tarihli D’Ostoya haritası ile 
karşılaştırıldığında, yolların genişletilip düzenlendiği, bazı çıkmaz sokakların ortadan 
kaldırıldığı ve yapı adalarının parselasyonunun değiştiği gözlenmektedir. 1876 
sonrasına tarihlenen haritada binaların yapım sistemlerine ilişkin bir bilgi 
verilmemekte, dolayısıyla da bu bağlamda D’Ostoya haritası ile bir karşılaştırma 
yapılamamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.24: 1876 sonrasına tarihlenen harita, Galata Bölgesi. 
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19. yüzyılın ikinci yarısına ait bu iki harita üst üste çakıştırıldığında, D’Ostoya 
haritasının çizildiği 1858 tarihinden 1876’ya kadar geçen süre içinde, Galata’nın, 
üçüncü bölümde sözü edilen yine bu tarihler arasındaki yangınlara ve bu yangınlar 
sonrasında yapılan planlamalara ve uygulamalara bağlı olarak geçirdiği değişimler 
gözlenebilmektedir. 

1860 tarihli Yüksek Kaldırım yangını birçok evin ve dükkânın zarar görmesine neden 
olmuştur. 1858 haritası ile 1876 sonrasına tarihlenen harita karşılaştırıldığında, 
yangın sonrasında bu çevrede bir takım düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 
1858 tarihli D’Ostoya haritasında son derece düzensiz, yer yer daralan bir yol olan 
Yüksek Kaldırım’ın daha geç tarihli haritada genişletildiği görülmektedir. Yüksek 
Kaldırım’ın her iki tarafındaki adaların ise, yeniden düzenlenerek parselasyonların 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Şekil 6.25: 1858 D’Ostoya haritasında ve 1876 sonrasına tarihlenen haritada 1860 
Yüksek Kaldırım yangınından sonra yapılan değişiklikler gösterilmiştir. 

1865 Saint Benoit Kilisesi yangını, mahallenin büyük bir kısmının ortadan 
kalkmasına neden olmuştur. 1870 Kemeraltı yangını ise, Ermeni Kilisesi ile Saint 
Benoit Kilisesi arasındaki alanda çıkmış, dar sokaklar ve ahşap doku nedeniyle bu 
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bölgeyi ciddi zararlara uğratmıştır. 1874 yılında çıkan yangında, Galata Caddesi’nin 
iki yanındaki binalar yanmış ve üç yüzden fazla yapı zarar görmüştür.   

D’Ostoya haritası ile 1876 sonrasına tarihlenen harita karşılaştırıldığında, Saint 
Benoit Kilisesi çevresinin geçirdiği yangınlar sonrasında, yapılan düzenlemeler ve 
uygulamalar ile değiştiği ve yenilendiği anlaşılmaktadır. 1858 haritasında yer yer 
daralan Kemeraltı Caddesi’nin ve yangının yayılmasını kolaylaştıran dar sokakların 
genişletilerek düzenlendiği, çıkmaz sokakların kapatılıp yeni yollar açıldığı 
görülmektedir. Yapılara erişilebilirliğin rahatlaması açısından belli bir büyüklüğün 
üzerindeki adalardan yol geçirilerek, daha küçük yapı adaları elde edilmiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.26: 1858 D’Ostoya haritasında 1865, 1870 ve 1874 yıllarındaki yangınlar 
öncesinde Kemeraltı Mahallesi’nin sokak dokusu ve yapı adaları gösterilmiş, 

Kemeraltı Caddesi işaretlenmiştir. 
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Şekil 6.27: 1876 sonrasına tarihlenen haritada, Kemeraltı Mahallesi’nin, 1865, 1870 
ve 1874 yangınlarından sonra değişen yapı adaları ve sokak dokusu gösterilmiş, 

Kemeraltı Caddesi işaretlenmiştir. 

Yangınlardan zarar gören yerlerin düzenlenmesinin yanı sıra, Altıncı Daire’nin, 
yönetimin yangınlar sonrasında aldığı kararlar ve çıkardığı nizamnameler 
doğrultusunda yaptığı çalışmaların da Galata bölgesinin değişiminde önemli etkileri 
olmuştur. 1858 tarihli D’Ostoya haritasında görülen Ceneviz Surları’nın, üçüncü 
bölümde de vurgulandığı gibi, 1876 sonrasına tarihlenen haritada tamamen ortadan 
kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Surların yıkılmasıyla elde edilen araziler imara açılmıştır. 
Bereketzade Mahallesi’nde yapı adalarında düzenlemeler yapıldığı ve çıkmaz 
sokakların büyük bir bölümünün ortadan kaldırıldığı, bazı yapı adalarının 
birleştirildiği ve bazılarının da ortalarından yol geçirilerek ikiye ayrıldığı, yine bu iki 
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haritanın üst üste çakıştırılması ile ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yine bu yıllar arasında 
Voyvoda Caddesi genişletilmiş, Okçu Musa Caddesi açılmış ve Hendek ve Yeni 
Kapı Caddeleri (Bugünkü adıyla Yolcuzade İskender Caddesi) düzenlenmiştir. 

Şekil 6.28: Altıncı Daire’nin imar faaliyetlerinden önce Bereketzade Mahallesi. 

Şekil 6.29: Altıncı Daire’nin imar faaliyetlerinden sonra Bereketzade Mahallesi. 
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6.2. 1876 Sonrasına Tarihlenen Harita ile 1887–1891 Huber Haritasının 
Karşılaştırılması 

19. yüzyılın sonlarında yapılan Huber Haritası’nda, Galata’nın konut ve sokak 
dokusu açıkça görülmektedir. 1876 sonrasına tarihlenen harita ile 1887–1891 Huber 
Haritası üst üste çakıştırıldığında, yapı adalarının ve sokak düzeninin değişmediği 
görülmekte ve 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bu iki haritanın yakın tarihlerde 
hazırlandığı söylenebilmektedir. Yapım sistemleri hakkında bilgi içermeyen haritalar 
bu bağlamda karşılaştırılamamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.30: 1887–1891 Huber Haritası, Galata Bölgesi. 



 77

6.3. 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1887–1891 Huber Haritasının 
Karşılaştırılması 

19. yüzyılın sonlarında yapılan Huber Haritası ile 1858–1860 D’Ostoya Haritası 
karşılaştırıldığında, Huber Haritası’nda Galata’da artık hemen hemen bütün yolların 
genişletilip düzeltildiği, çıkmaz sokakların büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı ve yapı 
adalarındaki parselasyonun yeniden yapıldığı gözlenmektedir. Parsel düzeyinde 
ayrıntılı bilgi içeren bu iki harita üst üste çakıştırılabilmekte ve yangınlar 
sonrasındaki değişim gözlenebilmektedir. Yapı malzemeleri hakkında bilgi 
içermeyen Huber Haritası, bu bağlamda D’Ostoya Haritası ile 
karşılaştırılamamaktadır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.31: 1858–1860 D’Ostoya Haritası, Galata Bölgesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.32: 1887–1891 Huber Haritası, Galata Bölgesi. 
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19. yüzyılın ikinci yarısının başlarında yapılan D’Ostoya Haritası ile aynı yüzyılın 
sonlarında yapılan Huber Haritası karşılaştırıldığında, 20. yüzyılın başına kadar olan 
süre içinde Galata’nın yangınlar sonrasında geçirdiği fiziksel değişiklikler 
gözlenebilmektedir. 1876 sonrasına tarihlenen haritadan farklı olarak, Huber 
Haritası’nda yapı adalarının parselasyonu net olarak görülebilmekte ve D’Ostoya 
haritası ile bu bağlamda da üst üste çakıştırılabilmektedir. 

Üçüncü bölümde sözü edilen yangınlardan 1877 Kemeraltı yangınında ahşap doku 
ve dar sokaklar nedeniyle 60 kadar ev ve dükkân zarar görmüştür. Bu tarihe kadar 
birçok defa yangın geçiren Kemeraltı Mahallesi’nde, Kemeraltı Caddesi 
genişletilmiş, caddeye dik olan sokaklar düzenlenmiş ve bu bölgedeki yapı 
adalarında yeniden parselasyon yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 6.33: 1858–1860 D’Ostoya Haritası, Kemeraltı Mahallesi. Haritada yer yer 

genişleyip daralan, son derece düzensiz bir görünüm sergileyen Kemeraltı Caddesi 
işaretlenmiştir. 

KEMERALTI CADDESİ 
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Şekil 6.34: 1887–1891 Huber Haritası, Kemeraltı Mahallesi. Haritada, yangın 
sonrası uygulamalar sonucunda genişletilen ve düzenlenen Kemeraltı Caddesi 

işaretlenmiştir. 

Bu iki harita üst üste çakıştırıldığında, Kemeraltı Mahallesi’nde 1860, 1870, 1874 ve 
1877 tarihlerinde çıkan yangınlardan sonra geçen yaklaşık 17 yıl içinde, sokak 
genişletme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra, yapı adalarının yeniden 
parselasyonu ile ilgili de uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır. 1858–1860 tarihli 
D’Ostoya Haritası’nda, bina boyutu ve parsel büyüklüğü ilişkisi açısından son derece 
düzensiz bir yapıya sahip olan adaların, 1887–1891 tarihli Huber Haritası’nda 
yeniden parselasyonunun yapıldığı gözlenmiştir. Kentsel dokuyu oluşturan 
parsel/bina boyu oranına dikkat edilmiş, yapı adaları arasında bir dil birliği 
sağlanmıştır. Bina ve parseller belli boyutlar çerçevesinde sınırlandırılmış ve bu  

KEMERALTI CADDESİ 
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sayede bir düzen elde edilmiştir. Ayrıca, yapılar arasında kalan yeşil alanlar net bir 
biçimde belirtilmiştir. 

1887 yılında Galata’da, Büyük Hendek Sokak çevresinde iki yangın çıkmış ve çok 
sayıda ahşap ev ve dükkân zarar görmüştür. 19. yüzyılın ikinci yarısına ait bu iki 
harita karşılaştırıldığında, Büyük Hendek Sokak yangınlarından sonra bu çevrenin 
değiştiği, sokağın düzleştirildiği ve iki tarafındaki yapı adalarının yeniden 
düzenlendiği anlaşılmaktadır.  

Şekil 6.35: 1858–1860 D’Ostoya Haritası’nda, 19. yüzyılın ikinci yarısındaki 
yangınlar öncesinde Büyük Hendek Sokak işaretlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.36: 1887–1891 Huber Haritası’nda, 19. yüzyılın ikinci yarısındaki yangınlar 
sonrasında değişen Büyük Hendek Sokak işaretlenmiştir. 
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1858–1860 D’Ostoya Haritası’nda, bir sokak niteliği taşımayan yol sur dışında 
kalmaktadır. Yolun sur içi tarafındaki yapı adalarının son derece düzensiz bir 
parselasyona sahip olduğu gözlenmektedir. Yapı adalarının ortalarında kalan 
binalara erişilebilirliğin sağlanması için çıkmaz sokaklar açılmıştır. D’Ostoya 
Haritası’nda belgelenen yerleşimin sokak ağı ve ahşap konut dokusu, yangınların 
hızla yayılmasına ve birçok yapının yok olmasına neden olmaktadır. 

Sözü edilen iki harita karşılaştırıldığında, 1887–1891 Huber Haritası’nda Büyük 
Hendek Sokağın ve iki tarafındaki yapı adalarının, yangınlar sonrasında değiştiği 
gözlenmektedir. Sokak düzleştirilmiş ve yapı adalarının parselasyonu yeniden 
yapılmıştır. Parsel ve bina boyutlarında belli bir sistem dikkati çekmektedir. Dar 
parseller üzerinde bitişik nizam sıra evlerle kentsel sokak düzeni sağlanmıştır.  
Yangın sonrasındaki çalışmaların gelişi güzel değil, alınan kararlar ve yapılan 
planlara dayanılarak uygulandığı anlaşılmaktadır. 

19. yüzyılın sonlarında Galata Kulesi çevresi iki yangına şahit olmuştur. 1888 ve 
1890 tarihlerinde çıkan yangınlar ahşap evlerin yoğun olduğu sokaklarda çok sayıda 
binanın yok olmasıyla sonuçlanmıştır. Erken tarihli D’Ostoya Haritası’nda, sokakların 
yer yer genişleyip daralarak düzensiz bir görünüm sergilediği, ayrıca yer yer çıkmaz 
sokakların da bulunduğu gözlenmektedir. Ayrıca, yapı adalarının parselasyonunda 
belli bir düzen bulunmadığı ve yapıların gelişigüzel inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

D’Ostoya Haritası daha geç tarihli Huber Haritası ile karşılaştırıldığında, 19. yüzyılın 
sonundaki yangınların ardından, Galata Kulesi çevresindeki kentsel dokunun 
değişime uğradığı anlaşılmaktadır. Yapı adalarının parselasyonunun yeniden 
yapıldığı ve çıkmaz sokakların ortadan kaldırıldığı gözlenmektedir. Ayrıca bazı yapı 
adaları birleştirilirken, bazılarının ise ortalarından yol geçirilerek iki adaya bölündüğü 
saptanmaktadır. 

 

 



 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.37: 1858–1860 D’Ostoya Haritasında, 19. yüzyıl sonunda geçirdiği yangınlar 
öncesinde Galata Kulesi çevresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.38: 1887–1891 Huber Haritasında, 19. yüzyıl yangınları sonrasında Galata 
Kulesi çevresi. 
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6.4. 1887–1891 Huber Haritası ile 1905 Goad Haritasının Karşılaştırılması 

20. yüzyılın başında C. E. Goad şirketince hazırlanan 1/600 ölçekli yangın sigorta 
haritalarında, sokaklar, yapı adaları ve binaların yanı sıra, arazi kullanımı ve yapım 
sistemleri hakkında da bilgiler verilmektedir. Haritalardaki pembe renk kâgir yapıları, 
sarı renk ise ahşap yapıları ifade etmekte ve 20. yüzyılın başında Galata’da kâgir 
yapıların yoğunluğu dikkati çekmektedir. Ayrıca bu haritada, yangın sonrasında 
çıkartılan nizamnameler doğrultusunda yapılması zorunlu kılınan yangın duvarları 
da net olarak görülebilmektedir. Bu veriler, 19. yüzyılın sonunda yapılan Huber 
Haritası ile karşılaştırılarak, Galata’nın bu tarihler arasında geçirdiği yangınlar 
sonrasındaki kentsel doku değişimi ortaya koyulabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.39: 1905 tarihli Goad Haritası. Galata bölgesinin 26 numaralı paftası. 
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Üçüncü bölümde sözü edilen yangınlardan ikisi 19. yüzyılın sonunda Hoca Ali Paşa 
Sokağı’nda çıkmıştır. 1891 yangınında 10 ahşap ev zarar görürken, 1893 
yangınında bir ahşap konak yanmıştır.  

19. yüzyılın sonunda yapılan Huber Haritası ile 20. yüzyılın başına tarihlenen Goad 
haritası üst üste çakıştırıldığında, 1891 yangını sonrasında Hoca Ali Paşa 
Sokağı’nın her iki tarafındaki yapı adalarında bir takım değişiklikler yapıldığı 
saptanmaktadır. Sözü edilen sokak genişletilmiş ve düzleştirilmiştir. 1905 Goad 
Haritasında 812–813–814–815 olarak numaralandırılan yapı adalarında parselasyon 
çalışmaları yapıldığı anlaşılmaktadır. Bazı parseller tevhit olarak üzerlerine tek yapı 
yapılırken, bazıları ise ifraz olmuş ve tek yapının bulunduğu alana birden fazla yapı 
inşa edilmiştir. Örneğin 1905 Goad Haritasında, 812 numaralı adada 3 yapının 
bulunduğu parsellerde, 1887–1891 Huber Haritasına bakıldığında tek yapının 
olduğu görülmektedir. Aynı duruma 813 numaralı yapı adasında da rastlanmakta, 
Goad Haritasında 4 yapının bulunduğu parsellerde, Huber Haritasında 3 yapının 
olduğu tespit edilmektedir. Huber Haritası ile karşılaştırıldığında, Goad Haritasındaki 
814 numaralı adada, 1891 ve 1893 yangınlarından sonra bazı parsellere yapı 
yapılmadığı anlaşılmaktadır. Yine aynı numaralı yapı adasında bazı parsellerin 
tevhit olduğu ve üzerine tek yapı inşa edildiği gözlenmiştir. Benzer durumlar, Goad 
Haritası’ndaki 815 numaralı yapı adasında da tespit edilmiştir. Huber Haritasında 
birden fazla yapının bulunduğu parseller tevhit olmuş ve üzerine tek yapı yapılmıştır. 
Ayrıca, 1891 yılında zarar gören 10 ahşap evin, yangından sonra kâgir olarak inşa 
edildiği, 1905 tarihli Goad Haritası’nda Hoca Ali Paşa Sokağı’nda sadece 4 ahşap 
evin bulunmasından anlaşılmaktadır. 
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Şekil 6.40: 1887–1891 Huber Haritasında, 1891 yangını önceci Hoca Ali Paşa 
Sokak işaretlenmiştir. 

Şekil 6.41: 1905 Goad Haritasında, 1891 yangını sonrası Hoca Ali Paşa Sokak 
işaretlenmiştir. 
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19. yüzyılın sonunda Galata’da çıkan diğer bir yangın ise, Kalafat Yeri’ni etkilemiş ve 
20 ahşap binanın yanmasına neden olmuştur. 

1887–1891 Huber Haritası ile 1905 Goad haritası üst üste çakıştırıldığında, Kalafat 
Yeri’ndeki yapı adası düzeninde bir takım değişiklikler olduğu saptanmaktadır. Goad 
haritasındaki 504, 505, 506, 507, 520 ve 552 numaralı yapı adaları, Huber Haritası 
ile karşılaştırıldığında, tamamen farklı bir parselasyon görülmektedir. Parsellerin 
tevhit ve ifraz olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, geç tarihli Goad Haritası 
incelendiğinde, yangınla doğrudan bağlantılı olmamakla birlikte, denizin 
doldurulduğu ve haritada 502, 503 ve 551 numaralar ile adlandırılan yapı adaları 
üzerine, açık ve kapalı depo binaları ile dökümhanelerin inşa edildiği 
anlaşılmaktadır. Erken tarihli Huber Haritası’nda yer verilmemiş olan Ceneviz 
dönemi Galata Surları’nın bir bölümü geç tarihli Goad Haritası’nda görülebilmektedir. 
Bu veriye dayanarak Goad Haritası’nın Huber Haritası’ndan daha fazla detaya sahip 
olduğu söylenebilmektedir. 

Şekil 6.42: 1887–1891 Huber Haritasında, 1892 yangını öncesinde Kalafat Yeri. 

Şekil 6.43: 1905 Goad Haritasında, 1892 yangını sonrasında Kalafat Yeri. 
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19. yüzyılın sonlarında, Galata’da hala ahşap yapılar bulunmaktadır. 1894 yılında, 
Yazıcı Sokak’ta (bugünkü Serdar-ı Ekrem Caddesi) çıkan yangın 4 ahşap evin 
yanmasına neden olmuştur. 

1887–1891 Huber Haritası ile 1905 Goad Haritası üst üste çakıştırıldığında, yangın 
sonrasında Yazıcı Sokakta, yapı adalarının parselasyonunda değişiklikler yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Goad Haritası’ndaki 807 numaralı yapı adası Huber Haritası ile 
karşılaştırıldığında, parsellerin tevhit olduğu ve üzerine tek yapı yapıldığı 
gözlenmektedir. Benzer durum Goad Haritasındaki 809 numaralı yapı adasında da 
görülmektedir.1905 tarihli haritada, 812 numaralı yapı adası Huber Haritası ile 
karşılaştırıldığında parsel düzeninde değişiklik olduğu tespit edilmektedir. Değişiklik 
yapılan parsellerdeki yapıların kâgir olması, yangından sonra ahşap bina yerine 
kâgir yapıldığını ortaya koymaktadır. 

 

 
Şekil 6.44: 1887–1891 Huber Haritasında (solda) ve 1905 Goad Haritası’nda 

(sağda) Yazıcı Sokak işaretlenmiştir. 
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1895 yılında, Tekke Mahallesi, Ester Çıkmazı’nda çıkan bir yangın 12 ahşap evle 5 
kâgir evin yanmasına neden olmuştur. 

19. yüzyılın sonunda yapılmış olan Huber Haritası ile 1905 tarihli Goad Haritası üst 
üste çakıştırıldığında, Ester Çıkmazı’nın iki tarafındaki adaların –Goad Haritası’nda 
807 ve 808 numaralı adaların- parselasyonun değiştiği gözlenmektedir. 1895 
yangını öncesinde ahşap olan yapıların, 1905 tarihli Goad Haritası’nda sokakta 
ahşap yapı bulunmamasına dayanılarak, yangın sonrasında nizamnamelere 
uyularak kâgir olarak inşa edildikleri söylenebilmektedir. 

Şekil 6.45: 1887–1891 Huber Haritası’nda (solda)  Ester Çıkmazı’nın 1895 yangını 
öncesi durumu, 1905 Goad Haritası’nda (sağda) ise yangın sonrasındaki hali 

işaretlenmiştir. 

1897 yılında bugünkü adıyla Mumhane, Huber ve Goad Haritalarında ise Kılıç Ali 
Paşa adıyla anılan caddede çıkan yangın, ahşap ev ve dükkânların zarar görmesine 
neden olmuştur. 

1887–1891 Huber Haritası ile 20. yüzyılın başına tarihlenen Goad Haritası 
karşılaştırıldığında, bu cadde üzerindeki yapı adalarının değişime uğradığı 
gözlenebilmektedir. 1905 tarihli Goad Haritası’nda 656, 657, 659, 660, 663, 664, 
681, 682, 685, 688 ve 689 numaralı yapı adalarında parseller tevhit ve ifraz olmuş, 
adaların parselasyon düzeni değişmiştir. 1897 yangını sonrasında zarar gören 
ahşap yapıların yangın sonrasında nizamnamelere uygun şekilde kâgir olarak inşa 

ESTER ÇIKMAZI ESTER ÇIKMAZI 
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edildikleri, daha geç tarihli Goad Haritası’nda cadde üzerinde 1–2 ahşap bina 
dışındakilerin kâgir olmasından anlaşılmaktadır. 

Şekil 6.46: 1887–1891 Huber Haritası’nda (solda)  Kılıç Ali Paşa (Mumhane) 
Caddesi’nin 1897 yangını öncesi durumu, 1905 Goad Haritası’nda (sağda) ise 

yangın sonrasındaki hali işaretlenmiştir. 

Galata’da 19. yüzyılın son yangını 1899 yılında Perşembe Pazarı Sokağı’nda çıkmış 
ve 9 ahşap evin zarar görmesine neden olmuştur. 

Erken tarihli Huber Haritası ile daha geç tarihli Goad Haritası üst üste 
çakıştırıldığında, Voyvoda Caddesi ile Yorgancılar Caddesi’ni dik olarak bağlayan 
sokağın iki tarafındaki yapı adalarının yangından sonra değişime uğradığı 
gözlenmektedir. Goad Haritası’nda 576, 578, 585, 586 ve 587 numaralı yapı 
adalarındaki parselasyon düzeninin, parsellerin tevhit ve ifraz olmasından dolayı 
değiştiği anlaşılmaktadır. 1887–1891 Huber Haritası’nda yapı malzemelerine ait bir 
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verinin yer almamasından dolayı, yangın sonrasında binaların kâgir olarak inşa 
edilip edilmediği konusunda bir tespit yapılamamaktadır. 

Şekil 6.47: 1887–1891 Huber Haritası’nda (solda)  Perşembe Pazarı Sokağının 
1899 yangını öncesi durumu, 1905 Goad Haritası’nda (sağda) ise yangın 

sonrasındaki hali işaretlenmiştir. 

19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına kadar geçen sürede, o zamana dek 
topoğrafyaya uyumlu olarak gelişme göstermiş olan Galata’nın yerleşim dokusu, 
yangınlara ve sonrasında yapılan imar uygulamalarına bağlı olarak değişime 
uğramıştır. Nizamnameler ve yangın sonrası alınan kararlar, sadece yangından 
zarar görmüş alanları değil, Galata’nın bütününü etkilemiş, sokak dokusunu 
değiştirirken ahşaptan kâgire geçişi de hızlandırmış ve bu bağlamda Galata’nın 
strüktürünü yeniden biçimlenmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Galata’nın 
değişiminin önemli nedenlerinden olan yangınlar, aynı zamanda yerleşimin 
modernizasyonuna da katkıda bulunmuştur. 
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6.5. Galata’da Yangın Sonrası Fiziksel Yapıda Ortaya Çıkan Değişimler 

19. yüzyılın ikinci yarısına ve 20. yüzyılın başına tarihlenen haritalar sırası ile üst 
üste çakıştırıldığında, aynı tarihler arasında çıkan yangınlar sonrasında Galata 
bölgesinin fiziksel yapısındaki değişimler açıkça görülebilmektedir. Sık sık çıkan 
yangınlara çözüm bulma amacıyla hazırlanan nizamnameler doğrultusunda, 
Galata’da yanan alanlarda yapılan planlamalar ve uygulamalar yol sisteminin, yapı 
adalarının ve parselasyonunun yeniden düzenlenmesine, binaların kütlesel ve 
malzeme açısından değişimine neden olmuştur. Bu bağlamda, yangınlar sonrasında 
yapılan imar faaliyetleri Galata’nın modernleşmesine ve kâgirleşmesine katkıda 
bulunmuştur. 

6.5.1. Yol Sistemindeki Değişimler 

İstanbul’da yangınlar sonrasında hazırlanan nizamnamelerde yer alan en önemli 
maddelerden biri yol sistemindeki değişimlerdir. 19. yüzyılın ikinci yarısına ve 20. 
yüzyılın başına tarihlenen haritalar karşılaştırıldığında, nizamnamelerde alınan yol 
sistemine ait kararların Galata’daki yangın sonrası düzenlemeler sırasında 
uygulandığı görülmektedir. Yangınların yayılmasını kolaylaştıran dar ve düzensiz 
yolların genişletilmesi, yeni yolların açılması ve çıkmaz sokakların ortadan 
kaldırılması, haritaların üst üste çakıştırılmaları ile net olarak gözlenmektedir. Tüm 
bu planlamaları ve uygulamaları, Galata’daki yanan alanlarda görmek mümkündür. 
Yol sistemindeki değişimler bölgenin kentsel sokak düzenini geliştirmiştir. 

6.5.1.1. Yol Genişletmeleri 

19. yüzyılın ikinci yarısına ve 20. yüzyılın başına tarihlenen haritaların üst üste 
çakıştırılmaları, Galata’da yangınlar sonrasında yapılan imar faaliyetleri sırasında 
yolların genişletildiğine işaret etmektedir. 1860 yangınının ardında yer yer daralıp 
genişleyen Yüksek Kaldırım, 1865 yangınından sonra Kemeraltı Caddesi ve 
çevresindeki sokaklar, 1888 ve 1890 yangınlarından sonra ise Galata Kulesi 
çevresindeki sokaklar genişletilmiştir. Böylece yangınların kolayca yayılması 
engellenmeye çalışılmış ve sokak dokusuna belirli bir düzen getirilmiştir. 
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Şekil 6.48: 1860 yangını sonrası Yüksek Kaldırım’daki yol genişletme çalışması 
1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1876 sonrasına tarihlenen haritada gösterilmiştir. 

Şekil 6.49: 1865 yangını sonrası Kemeraltı Caddesi ve çevresindeki yol genişletme 
çalışmaları 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1876 sonrasına tarihlenen haritada 

gösterilmiştir. 
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Şekil 6.50: 1888 ve 1890 yangınları sonrası Galata Kulesi çevresindeki yol 
genişletme çalışmaları 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1887–1891 Huber 

Haritası’nda gösterilmiştir. 

6.5.1.2. Yeni Yolların Açılması ve Yapı Adalarındaki Değişim 

Galata’da Kemeraltı bölgesinde, 1865 yangını sonrasında belli bir büyüklüğün 
üzerindeki yapı adaları, binalara erişilebilirliğin rahatlaması açısından yeni yollar 
açılarak daha küçük yapı adalarına bölünmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.51: 1858–1860 D’Ostoya Haritası’nda, Kemeraltı’ndaki yapı adalarının yeni 
yollar açılmamış hali gösterilmiştir. 
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Şekil 6.52: 1876 sonrasına tarihlenen haritada, Kemeraltı’ndaki yapı adalarının yeni 
yollar ile bölünmüş hali gösterilmiştir. 

6.5.1.3. Çıkmaz Sokakların Kaldırılması 

Yangın sonrası hazırlanan nizamnamelerde yol sistemi ile ilgili olarak değinilen 
konulardan biri de çıkmaz sokakların kaldırılması olmuştur. Bu bağlamda Galata’da 
yangın sonrasında yapılan uygulamalar sırasında çıkmaz sokakların da büyük 
ölçüde ortadan kaldırıldığı gözlenmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 6.53: Galata’da kaldırılan çıkmaz sokaklardan biri 1858–1860 D’Ostoya 
Haritası ile 1876 sonrasına tarihlenen haritada gösterilmiştir. 
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Şekil 6.54: Galata’da Bereketzade Mahallesi’ndeki çıkmaz sokaklar 1858–1860 
D’Ostoya Haritası’nda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.55: 1876 sonrasına tarihlenen haritada Bereketzade Mahallesi’ndeki çıkmaz 
sokakların kapatılmış hali gösterilmiştir. 

 

6.5.2. Parsel Dokusundaki Değişimler 

Galata’da, 19. yüzyılın ikici yarısından itibaren çıkan yangınlar sonrasında, artan 
nüfusa ve konut ihtiyacına bağlı olarak, yapı adalarındaki parsel düzeninde 
değişiklikler olmuştur. 1858–1860 D’Ostoya Haritası’nda geniş parsellerde bahçe 
içinde konutlar görülmekteyken, 1887–1891 Huber Haritası incelendiğinde bu 
düzenin değiştiği, dar parseller üzerinde bitişik nizam konut dokusunun yer aldığı 
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anlaşılmaktadır. Haritalar üst üste çakıştırıldığında, çoğunlukla parsellerin ifraz 
edilerek birden fazla parsel elde edildiği gözlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.56: 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1887–1891 Huber Haritası’nda yapı 
adalarının parselasyonundaki değişim gösterilmiştir. 

6.5.3. Binaların Kütlesel Değişimleri 

19. yüzyılın ikinci yarısına ait haritalar karşılaştırıldığında, parsel dokusunda 
gözlemlenen değişimin binaların kütlesel değişimlerini etkilediği anlaşılmaktadır. 
1887–1891 Huber Haritası incelendiğinde, değişen parselasyona uygun olarak bina 
kütlelerinin belirlendiği gözlenmektedir. Kent dokusunu etkileyen yangınlar 
sonrasında, 19. yüzyılın sonunda daha küçük parselasyon ve sıra ev oluşumuna 
uygun bir düzen getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.57: 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1887–1891 Huber Haritası’nda 
binaların kütlesel değişimleri gösterilmiştir. 
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6.5.4. Yapı Malzemesindeki Değişimler 

19. yüzyılın ikinci yarısında, İstanbul’da sık sık çıkan yangınlar sonrasında 
hazırlanan nizamnamelerde yer alan maddelerden biri de, yanan ahşap dokunun 
yerine kâgir inşaat yapılmasıdır. Yapı malzemesi hakkında bilgi içeren 1858–1860 
D’Ostoya Haritası ile 1905 Goad Haritası karşılaştırıldığında, Galata’da yanan 
bölgelerde bu maddenin uygulandığı ve yangından zarar gören ahşap yapıların 
kâgir olarak yeniden yapıldığı gözlenmektedir. Goad Haritası incelendiğinde, 
yangınların en sık çıktığı Kemeraltı Mahallesi Saint Benoit Kilisesi çevresindeki 
ahşap dokunun yerini, 20. yüzyıl başında çoğunlukla kâgir yapılara bıraktığı 
görülmektedir.              

Şekil 6.58: 1858–1860 D’Ostoya Haritası ile 1905 Goad Haritası’nda Kemeraltı 
bölgesindeki ahşap dokunun kâgirleştirilmesi gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 98

 

7. GALATA’DA SEÇİLEN ÖRNEK BÖLGEDEKİ DEĞİŞİMLER VE 
KORUNMUŞLUK DURUMUNUN İNCELENMESİ 

Altıncı bölümdeki, 19. yüzyılın ikinci yarısına ve 20. yüzyılın başlarına ait haritaların 
karşılaştırılmaları doğrultusunda, yangınlara bağlı olarak değişimin en fazla 
görüldüğü “Kemeraltı” örnek bölge olarak seçilmiştir. Galata’nın Müeyyetzade ve 
Hacımimi mahallelerinde yer alan bölge, kuzeyde Lüleci Hendek Sokak, 
kuzeydoğuda Lüleciler Caddesi, batıda Yüksek Kaldırım ve güneyde Necati Bey 
Caddesi ile sınırlandırılan alan, Kemeraltı Caddesi’nin iki tarafındaki yapı adalarını 
kapsamaktadır. Saint Benoit Kilisesi’nin manastır binasının kemerinin üzerinde 
bulunmasından dolayı bu adı alan sokak61, 19. yüzyılın ikinci yarısında çıkan 
yangınlardan zarar görmüş ve yangınlar sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda 
günümüzdeki halini almıştır. 

Şekil 7.01: Galata’ya ait hava fotoğrafında seçilen örnek bölge işaretlenmiştir. 

                                                 
61 Saint Benoit kilisesinin yanındaki manastır binasının bir kısmı, 1771 yangınından önce sokağın diğer tarafında Çukurbostan’ın 

üzerinde yer almaktaydı. Sokağın üzerinde manastırın bir kemeri bulunduğu için, sokak Kemeraltı adını almıştır. Bu kemerin yalnız 

temel kısmı kagir olup, üst kısmı ahşap direklere oturtulmuştu. Yangından sonra manastır, sokağın yalnız bir tarafına yapılmıştır.   
P. Ğ. İncicyan, 18. Asırda İstanbul, 1976, s. 103.  
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Seçilen alandaki yapı adalarında ayrıntılı inceleme yapılarak, sokak dokusu, ada-
parsel ilişkileri, yapı malzemeleri, yapım teknikleri, binaların kat adetleri ve kullanım 
durumları belgelenmiştir. 

Altıncı bölümde, 19. yüzyılın ikinci yarısına ve 20. yüzyılın başına tarihlenen haritalar 
üst üste çakıştırılarak, yangınlar sonrasında kent dokusundaki ve yapılardaki 
değişimler ortaya koyulmuştur. Söz konusu yangınlara bağlı olarak, yapılan 
planlamalar ve uygulamalar sonucunda oluşan Kemeraltı bölgesinin konut ve sokak 
dokusunun korunmuşluk durumu ise, 20. yüzyıla ait Goad ve Suat Nirven haritaları 
ile seçilen alanda yapılan analizler sonucunda elde edilen belgeler göz önünde 
bulundurularak değerlendirilecek ve Kemeraltı bölgesinin korunmuşluk durumu 
ortaya koyulacaktır.  

7.1. 1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritası’nın Karşılaştırılması 

Önceki bölümlerde sözü edildiği gibi, 1905 tarihli Goad Haritası sadece sokak ve 
konut dokusu hakkında bilgi vermemekte, bunun yanı sıra binaların kat adetleri, 
yapım teknikleri ve kullanım durumları ile ilgili de veriler içermektedir. Yüksek Mimar 
Suat Nirven tarafından hazırlanan 1949 tarihli haritalar ise, yine aynı şekilde sokak 
ve konut dokusunun yanı sıra, yapıların arasındaki yeşil alanlar, arsalar, kat adetleri 
ve yapım teknikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu iki haritanın üst üste 
çakıştırılmasıyla, içerdikleri veriler karşılaştırılabilmekte ve 1905 yılından 1949’a 
kadar geçen süre zarfında Kemeraltı bölgesinde yaşanan değişiklikler tespit 
edilebilmektedir. 

Şekil 7.02: 1905 Goad Haritası (solda), 1949 Suat Nirven Haritası (sağda). 
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7.1.1. Sokak Dokusu ve Yapı Adaları 

1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritası karşılaştırıldığında, Goad 
Haritası’ndaki 627 ve 628 numaralı adaların, aralarındaki Hamam Sokağın 
kaldırılarak birleştirildiği gözlenmektedir. 1949 tarihli haritada, bu iki adanın 1227 ve 
1222 numaralı adalar olarak değiştiği ve Yeni Cami Sokağın açıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Şekil 7.03: 1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritası’nda sokak ve yapı 
adalarındaki değişim gösterilmiştir. 

20. yüzyıla ait bu iki harita karşılaştırıldığında, sözü edilen sokaklar ve yapı adaları 
dışında başka bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Sokak dokusu ve yapı adaları 
bağlamında, Kemeraltı bölgesinin korunmuşluk durumu “iyi” olarak 
değerlendirilebilmektedir. 

7.1.2. Parsel Dokusu 

1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritası üst üste çakıştırıldığında, 
Kemeraltı bölgesindeki bazı yapı adalarının parselasyonunun değiştiği 
gözlenmektedir. 

Goad Haritası’nda 645 numaralı yapı adasındaki binaların, 1949 Suat Nirven 
Haritası’ndaki 1233 numaralı yapı adasında yıkıldığı ve parsellerin birleşerek, inşaat 
alanına dönüştürüldüğü gözlenmektedir. 
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20. yüzyıla ait bu iki harita karşılaştırıldığında, erken tarihli Goad Haritası’nda 647 
numaralı yapı adasındaki parsellerin, daha geç tarihli Suat Nirven Haritası’nda 
birleştirilerek arsa olarak nitelendirildiği tespit edilmiştir. 

20. yüzyılın başına tarihlenen Goad Haritası’nda 649 numaralı yapı adasındaki 
parsellerin birleştirilerek, 1949 Suat Nirven Haritası’nda tek bir parsele 
dönüştürüldüğü ve üzerine Maliye Binası inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Şekil 7.04: 1905 Goad Haritası’nda 645–647 ve 649 numaralı adaların 
parselasyonu gösterilmiştir. 

Şekil 7.05: 1949 Suat Nirven Haritası’nda 1233–1235 ve 1213 numaralı adaların 
parselasyonu gösterilmiştir. 



 102

7.1.3. Yapı Malzemesi 

1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritası karşılaştırıldığında, yapı 
malzemesi bağlamında önemli değişiklikler olduğu anlaşılmaktadır. Erken tarihli 
Goad Haritası’nda görülen ahşap yapıların bir bölümünün (643–645–636–611–646–
648–649–650–651–652 ve 669 numaralı yapı adalarında), geç tarihli Suat Nirven 
Haritası’nda yerlerinin boş olduğu ya da yıkılıp kâgir olarak inşa edildiği 
gözlenmektedir. 1905 Goad Haritası’nda 60 ahşap yapı tespit edilirken (672-673 ve 
674 numaralı yapı adaları dahil edilmemiştir), geç tarihli Suat Nirven Haritası’nda 
sadece 10 ahşap yapı bulunmaktadır (1053-1054 ve 1055 numaralı yapı adalarına 
ait yeterli veri bulunmadığından bu yapı adarlı dahil edilmemiştir). 19. yüzyılın ikinci 
yarısında, yangın sorununa çözüm bulma amacıyla çıkarılan nizamnamelerle 
başlayan kâgirleşme sürecinin, 20. yüzyılda da devam ettiği, söz konusu iki 
haritadaki verilerin üst üste çakıştırılmasıyla net olarak görülebilmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 7.06: 1905 Goad Haritası, yapı malzemesi analizi. 

 

 

 

 

 

Şekil 7.07: 1949 Suat Nirven Haritası, yapı malzemesi analizi (taralı alandaki yapı 
adalarına ait yeterli veri bulunmadığından malzeme analizi işlenmemiştir). 
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7.1.4. Kat Adedi 

1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritası karşılaştırıldığında, hemen hemen 
her yapı adasında binaların kat adetlerinde farklılıklar olduğu saptanmaktadır. Bu iki 
haritadaki, kat adeti verileri üst üste çakıştırıldığında en dikkat çekici nokta ise,  geç 
tarihli Suat Nirven Haritası’nda 6 katlı binaların bulunmamasıdır. 1905 Goad 
Haritası’nda 611–635–642–645–647–648–650 ve 653 parsellerde yer alan 6 katlı 
binaların, 1949 yılı verileri (1215–1226–1230–1233–1235–1214–1207 ve 1201 
numaralı yapı adaları) göz önünde tutulduğunda kat adetlerinin azaltıldığı ya da 
yıkılıp yerlerine daha alçak binaların yapıldığı düşünülmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7.08: 1905 Goad haritası, kat adedi analizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7.09: 1949 Suat Nirven Haritası, kat adedi analizi (taralı alandaki yapı 
adalarına ait yeterli veri bulunmadığından kat adedi analizi işlenmemiştir). 
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7.2. 1949 Suat Nirven Haritası ile Günümüze Ait Hâlihazır Haritanın 
Karşılaştırılması 

Örnek bölge olarak seçilen Kemeraltı’nda güncel durum analizleri yapılmış, 
sokaklar, yapı adaları ve binaların kat adetleri, kullanım durumları ve yapı 
malzemelerine ilişkin veriler saptanmıştır. Elde edilen belgeler 1949 tarihli Suat 
Nirven Haritası’nın üzerine işlenmiş olan bilgiler ile karşılaştırılarak, Kemeraltı 
bölgesinin 20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği değişimler ortaya koyulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7.10: 1949 Suat Nirven Haritası paftalarının dijital ortamda yeniden çizilmiş ve 

birleştirilmiş hali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7.11: Günümüze ait hâlihazır harita. 
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7.2.1. Sokak Dokusu ve Yapı Adaları 

1949 Suat Nirven Haritası ile günümüze ait hâlihazır harita üst üste çakıştırıldığında, 
Kemeraltı bölgesinin sokak dokusunda ve yapı adalarında bir takım değişikliler 
olduğu saptanmaktadır. 

20. yüzyılın ikinci yarısındaki imar faaliyetleri sonrasında Kemeraltı Caddesi’nin 
genişletilmiş olduğu görülmektedir. 

Söz konusu iki harita karşılaştırıldığında, Suat Nirven Haritası’nda 1231 ile 1233 
numaralı yapı adaları arasındaki Şerbetçi Sokağı’nın, günümüze ait hâlihazır 
haritada kapatılmış olduğu anlaşılmaktadır. Suat Nirven Haritası’nda 1234 ve 1235 
numaralı yapı adalarının ortadan kaldırıldığı ve yerlerine bugünkü Maliye 
Caddesi’nin açıldığı gözlenmektedir.  

Şekil 7.12: Kemeraltı Caddesi ve 1231–1233–1234–1235 numaralı yapı adaları 
1949 Suat Nirven Haritası ile günümüze ait hâlihazır haritada karşılaştırılmıştır. 

 Suat Nirven Haritası ile günümüze ait hâlihazır haritanın karşılaştırılması ile 
gözlemlenen bir diğer değişiklik ise, 1949 tarihli haritada 1206 ve 1207 numaralı 
yapı adaları arasında yer alan Hamarat Sokağın kapatılmasıdır. Birleştirilen yapı 
adaları, hâlihazır haritada 120 numaralı yapı adası olarak belirtilmektedir. 
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Şekil 7.13: 1949 Suat Nirven Haritası (solda) ile hâlihazır harita (sağda) 
karşılaştırılmış, kapatılan Hamarat Sokağı işaretlenmiştir. 

7.2.2. Parsel Dokusu 

1949 Suat Nirven Haritası ile günümüze ait hâlihazır harita üst üste çakıştırıldığında, 
Kemeraltı bölgesindeki yapı adalarının parselasyonunda bazı değişiklikler olduğu 
gözlenmektedir. 

Söz konusu haritalar karşılaştırıldığında, erken tarihli Suat Nirven Haritası’nda 1214 
numaralı yapı adasının parselasyonunun değişmiş olduğu ve bugün birleştirilen 
parseller üzerinde, 118 numaralı yapı adasında Karaköy Ticaret Merkezi’nin inşa 
edildiği görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 7.14: 1949 Suat Nirven Haritası’nda 1214 numaralı yapı adası ve hâlihazır 
haritada, 118 numaralı yapı adasında birleşen parseller üzerine inşa edilmiş 

Karaköy Ticaret Merkezi gösterilmiştir. 
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Şekil 7.15: Karaköy Ticaret Merkezi ve çevresindeki binalar. 

20. yüzyılın ikinci yarısına ait Suat Nirven Haritası’nda 1201 numaralı yapı adasının 
parselasyonunun değiştiği, hâlihazır haritada 122 numaralı yapı adası 
incelendiğinde net olarak anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 7.16: Suat Nirven Haritası’nda 1201 numaralı yapı adası ile hâlihazır haritada 
122 numaralı yapı adasının parselasyon değişimi gösterilmiştir. 
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7.2.3. Yapı Malzemesi 

1949 Suat Nirven Haritası üzerinde yer alan yapı malzemesine ilişkin veriler ile 
güncel durum yapı malzemesi analizi karşılaştırıldığında, Kemeraltı bölgesinde bu 
bağlamda bir takım değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. 

20. yüzyılın ikinci yarısında bazı yapı adalarında (1221–1199 ve 1230 numaralı yapı 
adaları) ahşap yapı bulunmakla birlikte, çoğunluğu kâgir yapılardan oluşan bölge, 
günümüzde hiç ahşap yapı içermemektedir. Bununla birlikte, kâgir yapıların büyük 
bir bölümünün betonarme binaya dönüştüğü gözlenmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7.17: 1949 Suat Nirven Haritası, yapı malzemesi analizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7.18: Güncel durum, yapı malzemesi analizi. 
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Günümüzde özgün yapı malzemesi korunmuş olan yapıların, genellikle eğitim 
yapıları, dini yapılar ve hanlar olduğu gözlenmektedir. Sivil mimarlık örneklerinin 
büyük bir bölümü kâgir malzemeden betonarmeye çevrilmiştir. 1949 Suat Nirven 
Haritası’nda boş olan parsellere (1222 ve 1233 yapı adalarında) ise, günümüzde 
betonarme yapı inşa edildiği gözlenmektedir. 

Şekil 7.19: Özgün malzemesi korunmuş Saint Benoit Kilisesi ve Lisesi. 

7.20: Özgün malzemesi korunmuş Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi. 
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Şekil 7.21: 1949 Suat Nirven Haritası’nda yerlerinde kâgir yapılar olduğu bilenen 
betonarme yapılar (Soldaki Suat Nirven Haritası’nda 1226, sağdaki 1225 numaralı 

yapı adasında yer alan yapı). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.22: Özgün malzemesi korunmuş yapılar (soldaki Suat Nirven Haritası’nda 
1215, sağdaki 1207 numaralı yapı adasında yer alan yapı). 
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7.2.4. Kat Adedi 

1949 Suat Nirven Haritası üzerinde yer alan kat adetlerine ilişkin veriler ile güncel 
durum kat adedi analizi karşılaştırıldığında, Kemeraltı bölgesinde bu bağlamda bazı 
değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. 

20. yüzyılın ortalarında, Kemeraltı bölgesinde en yüksek 5 katlı yapılar 
görülmekteyken, güncel durum analizlerinde 6–7–8 ve 9 katlı yapıların bulunduğu 
tespit edilmiştir. Kat adedi artışının bir bölümü kâgir yapıların yıkılıp yerlerine yüksek 
katlı betonarme yapıların inşa edilmesiyle gerçekleşmiştir (Bkz. Şekil 7.25). Bir takım 
kagir yapının ise üzerlerine kat eklenerek yükseklikleri artırılmıştır (Bkz. Şekil 7.26). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7.23: 1949 Suat Nirven Haritası, kat adedi analizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7.24: Güncel durum, kat adedi analizi. 
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Şekil 7.25: Kemeraltı bölgesindeki çok katlı yapılara örnek. 

  

 

 

 

 

 

Şekil 7.26: Kemeraltı bölgesindeki sonradan kat eklenmiş yapılara örnek. 
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7.3. Kemeraltı Bölgesinin Korunmuşluk Durumunun Değerlendirilmesi 

Önceki bölümde yapılan harita karşılaştırmaları sonucunda, Kemeraltı bölgesinin, 
19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına kadar meydana gelen yangınlar 
sonrasında yapılan planlamalar ve uygulamalarla ortaya çıkmış kentsel dokusunun 
21. yüzyıl başına kadar yaklaşık 100 yıllık bir süreçteki değişimi ve korunmuşluk 
durumu incelenmiştir. 

1905 Goad Haritası ile 1949 Suat Nirven Haritası’nda yer alan verilerin üst üste 
çakıştırılmasından elde edilen sonuçlar, yaklaşık 50 yıllık süreçte Kemeraltı 
bölgesinde çok fazla bir değişiklik yaşanmadığına işaret etmektedir. Sokak dokusu 
ve yapı adaları bağlamında incelendiğinde, sadece 1 sokağın (Goad Haritası’nda 
627–628 numaralı yapı adalarını ayıran Hamam Sokak) ortadan kaldırıldığı 
gözlenmektedir. Parsel dokusu da büyük ölçüde korunmuş, yalnızca birkaç yapı 
adasının (Goad Haritası’nda 645–647 ve 649 numaralı yapı adaları) parselasyonu 
değişmiştir. 

Sözü edilen iki harita karşılaştırıldığında, yapı malzemesi bağlamında da 
değişiklikler tespit edilmiştir. Erken tarihli Goad Haritası’ndaki ahşap yapıların bir 
bölümünün 1949 tarihli haritada kâgir yapıya dönüştürüldüğü gözlenmiştir. Bununla 
birlikte Kemeraltı’nın kâgir dokusu korunmuş, bölgede henüz betonarme yapılaşma 
görülmemiştir.  

Her iki haritada da yer alan verilerden biri olan bina kat adetleri karşılaştırıldığında, 
20. yüzyılın ortasında hala Kemeraltı bölgesindeki en yüksek yapıların 6 katlı olduğu 
ve bu bağlamda da alanın korunduğu tespit edilmiştir. 

20. yüzyılın ilk yarısında Kemeraltı bölgesinin sahip olduğu kentsel dokunun 
değişmediği ve büyük çaplı bir imar faaliyetine maruz kalmadığı anlaşılmaktadır. 

1949 Suat Nirven Haritası’nda yer alan veriler ile güncel durum analizleri üst üste 
çakıştırıldığında ise, seçilen örnek bölgenin kentsel dokusunda bir takım değişiklikler 
saptanmıştır. 

1950 sonrasında yöneticilerin zihinlerindeki modern kent imajı İstanbul’da yoğun 
imar çalışmalarına yol açmıştır. 1950–1960 yılları arasında birçok yeni yol açılmış ve 
var olanlar genişletilmiştir. Bunların arasında çalışma alanında bulunan Kemeraltı 
Caddesi ve Maliye Caddesi de yer almaktadır. Bu yollar açılırken birçok bina 
yıkılmış ve kentin mimari anlayışındaki değişimi yansıtan yeni, büyük yapılar inşa 
edilmiştir. 
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Bu yıllardaki imar faaliyetleri yapı malzemesini de etkilemiş ve Kemeraltı bölgesinin 
kâgir dokusu betonarme yapılar ile değişikliğe uğramıştır. Günümüzde hala özgün 
yapı malzemesini koruyabilen yapıların büyük çoğunluğunun dini yapılar ile eğitim 
yapıları olduğu gözlenmiştir. 

Betonarmeleşmeye bağlı olarak Kemeraltı’ndaki binaların kat adetlerinde bir artış 
yaşanmıştır. Güncel durum analizleri sırasında bölgede 7–8 ve 9 katlı binaların yer 
aldığı tespit edilmiştir. 

Kemeraltı bölgesindeki yapıların işlev durumlarındaki değişim, 1949 Suat Nirven 
Haritası’nda bu konuya ilişkin yeterli veri bulunmamasından dolayı, 1905 Goad 
Haritası ile günümüze ait veriler karşılaştırılarak ortaya koyulmuştur.  

 

Şekil 7.27: 1905 Goad Haritası, işlev analizi. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.28: Güncel durum, işlev analizi. 
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Bölgenin 20. yüzyılın başında sahip olduğu yoğun ticaret fonksiyonunu günümüzde 
de koruduğu ve bu bağlamda bir değişiklik yaşamadığı tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte, 1905 Goad Haritası’nda 651 numaralı yapı adasında (hâlihazır haritada 120 
numaralı yapı adası) bulunan Christos Kilisesi’nin yıkılmış olduğu güncel durum 
analizleri sırasında tespit edilmiştir. Bu durum önceki bölümlerde de değinildiği gibi, 
bölgede gayrimüslim nüfusun azalıp Müslüman nüfusun arttığına işaret etmektedir 
(Şekil 7.27–7.28).  

Tüm bu harita karşılaştırmaları, Kemeraltı bölgesinin 19. yüzyıl yangınları 
sonrasında oluşmuş kentsel dokusunu 20. yüzyıl ortalarına kadar koruduğunu 
göstermektedir. 1960’lardan sonra ise, İstanbul genelinde yapılan imar faaliyetleri 
sonucunda Galata Kemeraltı bölgesi de değişikliğe uğramış ve zihinlerdeki modern 
kent imajının bir parçası olmuştur. 
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8. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İstanbul’un tarihi kent dokusunu oluşturan ahşap evler ve organik sokak yapısı 19. 
yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Bu yüzyılda sürekli yangın sorunu ile yaşar 
hale gelen İstanbul’da, çıkarılan nizamnameler, alınan kararlar ve sonrasında 
yapılan uygulamalar tarihsel kent dokusunun değişimine neden olmuş, kente ızgara 
sistemi üzerinde kâgir yapıların yükseldiği modern bir planlama anlayışı getirmiştir.  

İstanbul’da modernleşmenin en erken yaşandığı semtlerden biri olan Galata’da da 
yangınların kentsel dokunun değişiminde önemli rolü olmuştur. Galata’nın tarihsel 
sürecine ve kentsel gelişimine ışık tutan en önemli kaynaklar olan haritalar, 19. 
yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyıl başına tarihlenen yangınlar dikkate alınarak 
incelendiğinde, Galata’daki kentsel dokunun değişimini belgelemek mümkün 
olmuştur. Somut veriler olan haritaların üst üste çakıştırılması, Galata’da 19. yüzyılın 
ikinci yarısında VI. Daire tarafından yapılan imar çalışmalarının aynı dönemde 
çıkartılan nizamnameler ve alınan kararlar doğrultusunda yürütüldüğüne işaret 
etmektedir. 

Yangınlar sonrasında yapılan tüm bu faaliyetler, Galata’da fiziksel dokuda bir takım 
değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bölgenin sokak yapısı, yangınların 
yayılmasını engellemek amacıyla yeniden ele alınmıştır. Organik, kendiliğinden 
oluşmuş olan yollar genişletilmiş, yeni yollar açılmış ve yangın açısından tehlikeli 
olan çıkmaz sokaklar kaldırılmıştır. Yangınların etkili olduğu yapı adalarında yeni bir 
düzenlemeye gidilmiş, parseller ifraz ve tevhit edilerek parselasyon değiştirilmiştir. 
Parsellere bağlı olarak binaların kütleleri de değişmiş, Galata’da artık dar parseller 
üzerinde çok katlı yapıların yer aldığı bir süreç başlamıştır. Nizamnamelerde yer 
alan ve çok önemsenen maddelerden biri olan kâgirleşme çalışmaları Galata’da da 
uygulanmış, semt gayrimüslim ağırlıklı sosyal yapısının bu uygulamaya yatkınlığı 
nedeniyle, İstanbul’da ahşap malzemeden kâgire geçişin en hızlı yaşandığı yer 
olmuştur. 

Yangınlar ile bağlantılı olarak değişimin en çok görüldüğü örnek alan olarak ele 
alınan Kemeraltı’nda yapılan güncel durum analizleri ve harita karşılaştırmaları, 19. 
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yüzyılın ikinci yarısında yangın sonrası düzenlemeler ve planlamalar ile meydana 
gelmiş kentsel dokunun korunmuşluk durumunu ortaya koymuştur. 

20. yüzyıla gelindiğinde, artık yangınların etki alanları daralmıştır. Dolayısıyla kent 
dokusunda gerçekleşen değişimler yangınlara bağlı olmaktan çıkmıştır. Bu yüzyılda 
yöneticilerin zihinlerindeki modern kent imajı, kent dokusunun değişimini ve 
gelişimini etkiler olmuştur. Kemeraltı bölgesi, bu bağlamda ele alındığında, 20. 
yüzyılın ilk yarısında, 19. yüzyıl yangınları sonrasındaki planlamalar ve uygulamalar 
ile oluşmuş kentsel dokusunu koruyabildiği sonucuna varılmıştır. 1950’lerden sonra 
ise, tüm İstanbul genelinde yapılan imar faaliyetleri, Kemeraltı bölgesinin de kentsel 
dokusunda değişimlere neden olmuştur. 

Kemeraltı Caddesi genişletilmiş, yeni caddeler açılmış, binaların kat adetleri artmış 
ve Kemeraltı bölgesinin kâgir dokusu betonarmeleşmiştir. 20. yüzyılın ortalarına 
kadar korunabilmiş tarihsel kentsel doku, 20. yüzyılın ikinci yarısında imar 
faaliyetlerine bağlı olarak değişmiş ve az da olsa özgünlüğünü kaybetmiştir. 

Galata’da kentsel dokunun belgelenmesinde, güncel durumun 19. ve 20. yüzyıl 
haritalarıyla karşılaştırılması ile son yüzyıl içinde yaşanan değişimler ortaya 
koyulmuştur. Kemeraltı bölgesinde seçilen yapı adalarında yapılan ayrıntılı 
incelemeler ve karşılaştırmalı analizlerle, İstanbul’da yitirilmekte olan tarihi dokuların 
ve değişimin bir bölge üzerinden değerlendirilmesi adına olumlu bir sonuca 
ulaşılmıştır.  

Galata, karşı kıyısında yer alan tarihi yarımada ile karşılaştırıldığında, kentin, 
tarihsel niteliklerini sürdürebilmiş şanslı semtlerinden biridir. Bölgenin fiziksel çevre 
bağlamındaki değişimlerini ve sürekliliğin izlerini tarihsel bir belge olarak geleceğe 
aktarmak, hızla kaybolan tarihsel dokular için yapılması gereken bir çalışmadır. 
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Akdeniz Liman Kenti Marsilya62 

Akdeniz'in en büyük ticari limanına sahip olan Marsilya kenti Fransa’nın Akdeniz 
kıyısında yer almaktadır. St. Charles Gar’ı, şehrin yüksek tepelerinden biri üzerinde 
kurulmuştur. Garı şehrin merkezine bağlayan Boulevard d’Athenes caddesine doğru 
alçalan merdivenler bulunmaktadır. Bu bağlamda kent, Galata’nın en yüksek 
noktasına kurulmuş olan Galata Kulesi ve onu merkeze bağlayan merdivenli Yüksek 
Kaldırım ile benzerlikler göstermektedir. 

Tarihte ilk olarak Yunanlı denizcilerin kurduğu Marsilya şehri, zamanla eski liman 
denilen Vieux Limanı etrafında genişleyerek bugünkü halini almıştır. Avrupa’nın en 
eski yerleşimlerinden biri olan Marsilya’nın, birbirine bitişik sıralanan yüzlerce 
apartmanın dar bir koridor görünümü oluşturduğu Arnavut kaldırımlı sokaklarında 
hemen hemen hiç yeni yapı bulunmamaktadır. Asırlar öncesinin yüksek tavanlı, 
uzun pencereli evleri yıkılmamış ve korunarak günümüze kadar gelmiştir. Tarihi 
geçmişiyle yüksek mimari değer taşıyan bu apartmanlar bugün hala 
kullanılmaktadır. Sokak düzeni bağlamında iki yerleşim karşılaştırıldığında, 
Galata’nın dar parseller üzerinde yükselen bitişik nizamlı yüksek apartmanları ve 
sıkışık sokak dokusu Marsilya ile benzer fiziksel özellikler sergilemektedir. 

Liman şehri olması nedeniyle Cezayir, Fas ve Vietnamlıların son durağı olan kentte 
Araplar eski liman yakınlarındaki Noailles bölgesinde yaşamaktadırlar. Birçok etnik 
grubu bir arada bulunduran kent, sosyal doku açısından çeşitlilik göstermektedir. 
Farklı kültürlerden oluşan bir sosyal yapıya sahip olan Galata bu açıdan da Marsilya 
kenti ile yakın özellikler göstermektedir.  

 

 

 

 

 

EK B 

                                                 
62 Bu bölümdeki Marsilya kenti ile ilgili bilgiler www.marseille.fr sitesindeki verilerden faydalanılarak derlenmiştir. 
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TARİHİ İSTANBUL YANGINLARI 63 

17. Yüzyıl İstanbul Yangınları 

1633 Yangını: Eylül ayında, Cibali’de bir kayıkhanede başlayan yangında şehrin 
beşte biri zarar görmüştür. Bu yangında, Cibali civarındaki Mustafa Paşa Çarşısı, 
Sultan Selim Camii civarı, Cibali ile Unkapanı arasındaki Üsküplü Mahallesi, Zeyrek 
ve At pazarı, Aşıkpaşa ve Fatih Camii civarı, Büyük ve Küçük Karaman Pazarları, 
Saraçhane ve Sarıgüzel’de Yeniçeri Kışlası civarı yanmıştır. 

1652 Yangını:  Çemberlitaş yangınında çok sayıda ahşap hanla dükkân yanmış, 
Divanyolu ile Marmara kıyısındaki Kadırga Limanı arasında kalan mahalleler 
ortadan kalkmıştır. 

1660 Yangını: 24 Temmuz’da, Haliç’de, Ayazma kapısı dışında çıkan yangında 
kıyıda Unkapanı’na kadar olan bölge ile Süleymaniye, Şehzadebaşı ve Sultan 
Beyazıd Camilerinin Haliç’e bakan sırasındaki evler; Kapalıçarşı çevresi, Mahmut 
Paşa, Hocapaşa, Tahtakale, Fatih Camii çevresi, Şehzadebaşı’ndaki yeniçeri 
odaları, Molla Gürani semti, Kumkapı, Kadırga, Nişanca, Samatya, Davutpaşa, 
Langa Bostanı ve Cerrahpaşa semtleri yanmıştır. 

1691 Yangını: Eminönü Mısır Çarşısı’nda çıkan yangın kısa sürede tüm dükkânlara 
yayılmış ve ticaret alanında maddi zararlara yol açmıştır. 

1693 Yangını: Eylül ayında, Haliç’te Ayazağa kapısının dışında çıkan yangında sur 
dışındaki Yahudi evleri, Cibali, At Pazarı, Yeni Odalar, Molla Gürani, Murat Paşa 
Camii çevresi, Avrat Pazarı, Vefa Meydanı, Şehzade Paşa Camii civarı, Aksaray 
Langa Bostanı, Cerrahpaşa Camii civarında 18 cami, 19 mescit, 17 okul, 10 
medrese ve tekke, 11 hamam, 12 fırın, 2547 ev, 87 yeniçeri Kışla odası, 1146 
dükkân, 22 değirmen, 3 yağhane ve 3 han yanmıştır. 

18. Yüzyıl İstanbul Yangınları 

1718 Yangını: Temmuz ayında, Cibali Kapısı dışında başlayan yangın poyraz 
sebebiyle yayılmıştır. 27 saat süren yangında Unkapanı’na kadar olan sahil kesimi, 
Küçükpazar, Kantarcılar, Sülaymaniye çevresi, Şehzade Camii çevresi, Çukurçeşme 
ve Laleli Çeşme, Langa, Aksaray, Zeyrek, At Pazarı, Avrat Pazarı ve Koca Mustafa 
Paşa bölgesi yanmıştır. Bu yangında 51.000 ev, 2283 dükkân, 171 cami, 152 saray, 
80 değirmen, 1601 okul zarar görmüştür. 

1729 Yangını: Balat Büyük yangınında Eyüp’ten Fener kapısına uzanan saha, 
Sultan Selim ve Nişancı Camileri civarı Edirnekapı ve Karagümrük bölgeleri 
yanmıştır. 

 

1755 Yangını: 29 Ekim 1755’teki Hocapaşa yangınında Bahçekapı’dan 
Mahmutpaşa çarşısına, Cağaloğlu’ndan Divanyolu’na, Soğuk Çeşme kapısından 

                                                 
63 17. ve 18. yüzyıl İstanbul yangınlarının tümü için bkz. M. Cezar, Osmanlı Başkenti İstanbul, 2002. 
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Ayasofya çarşısına kadar uzanan alan yanmıştır.  Bab-ı Ali binaları da zarar 
görmüştür. 

1782 Yangını: 22 Ağustos 1782’de Cibali’de başlayan büyük yangında 20000 kadar 
bina yanmıştır. Bu yangında Haliç kıyısında Ayakapısı’ndan Odun kapısına, Sultan 
Selim Camii çevresinden Sakızağacı Mahallesi ile Koska’da Havuzlu Hamamdan 
Langa ve Yenikapı’ya, Aksaray, Cerrahpaşa, Avrat pazarı, Molla Gürani, Davutpaşa, 
Hekimoğlu Ali Paşa, Koca Mustafa Paşa çevresi ile Topkapı, Mevlanakapı, 
Narlıkapı, Samatya, Silivrikapı, Yedikule’deki çok sayıda ev yanmıştır. 
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1848–1849 TARİHLİ EBNİYE NİZAMNAMESİ 64    

Madde 1: Yeni binalar inşa edilecek cadde ve sokakların genişlikleri durumlarına 
göre; on iki, on, sekiz ve nihayet altı arşında az olmayacaktır. Çıkmaz sokaklar 
imkân bulundukça açılacaktır. Sokak kenarlarına binalar yapılırken, sokakların 
belirtilen genişliğe kavuşabilmesi için arsa sahipleri karşılıklı olarak yola terkte 
bulunacaktır. 

Madde 4: Yangın mahallelerinde yanmış olan kâgir ev, dükkân ve sair yapıların 
nizama uygun şekilde geriye çekilmesi mümkün olamadığı, sahibi de bizzat kabul 
etmediği takdirde, ileride böyle yapıların ayakta kalmalarında zararlılık hali, ortadan 
kaldırılmalarında ise kamu yararı görülürse, değer fiyatı verilmek suretiyle, devlet 
tarafından satın alınacaktır. Bunları mal sahibi satmaya ya da binanın mahzurlu 
tarafını ortadan kaldırmaya mecbur olacaktır. 

Madde 7: Yangın sahalarındaki cami, medrese ve sair emsali yapıların önlerinde 
avluları varsa, bunlardan yapılacak düzeltmelerle sokakların nizami genişliği 
sağlanacaktır.    

Madde 8: Yangın sahalarında, cadde ile ara sokağın birleştiği köşede bulunan 
binaların sokak ve cadde genişliğinin sağlanması için her iki tarafa da terkte 
bulunulması gerekirse, bu iş, ilgili memurların yerinde yapacağı ölçümlerle 
gerçekleştirilecektir. İki tarafa terk sonunda arsa inşaat yapılamayacak kadar 
küçülürse değer fiyatı üzerinden komşulara satılacaktır. 

Madde 10: Miri binaların yükseklikleri hususunda istisna kuralı işleyecek, bunlar 
dışında bütün Osmanlı uyrukluların yaptıracağı ahşap binaların zeminden çatı 
tabanına yüksekliği 14 arşını, kâgirlerinki 20 arşını geçmeyecektir. Bir mahzur 
olmadığı takdirde kâgirlerin yükseklik sınırını bir iki arşın kadar aşmalarına izin 
verilecektir.   

Madde 11: Beş yüz akçadan fazlaya gücü yetenlerin ahşap ev yaptırmalarına izin 
verilmeyerek bunların kâgir ev yapmaları sağlanacaktır. Beş yüz akçadan daha aza 
gücü yetenlerin evlerini kâgir yapmaları için teşvikte bulunacak, belirttikleri mazeret 
sonucu evlerini ahşap inşa edenlerin evlerinin iki yanına kagir duvar yapmaları ya da 
bir bahçe açıklığı bırakmaları sağlanacaktır.   

Madde 12: Ev ve dükkânlar arasına yapılan kâgir duvarların masrafları bitişik arsa 
sahiplerince ortaklaşa karşılanacaktır. 

Madde 13: Aslında kâgir duvarı bulunanlar bu ortalaşa masrafa katılmayacaktır. 

Madde 14: Ahşap vakıf hanların kâgire çevrilmesinin yolları aranacaktır. Ahşap 
hanların, ufak tamirler bir yana, esastan tamir edilmek istendiği takdirde ancak 
kâgire çevrilmek şartıyla inşaat ruhsatı verilebilecektir. 

                                                 
64 Bu maddeler 1848-1849 Ebniye Nizamnamesi’nin tezin konusuyla doğrudan ilgili maddeleridir. Bu nizamnamenin tümü için bkz. 

M. Cezar, Osmanlı Başkenti İstanbul, 2002. 



 126

Madde 15: Külliyetli ticaret mallarının bulunduğu han ve mağaza gibi yapıların 
yanması büyük zararlara yol açacağından bu gibi binalar tamamen taş ve tuğladan 
yapılacaktır. 

Madde 18: Tam kâgir yapmak isteyen hali vakti yerinde olanlara memnuniyetle 
ruhsat verilecektir. Kudreti olmayanlar dükkânlarını moloz taş ya da tuğla kullanarak 
yapacak, saçaklar kısa, kepenkler sac kaplı olacak, örtü kiremitleri horasan harcı ile 
yerleştirilecektir. 

Madde 19: Kâgir binalar arasında ahşap binanın olması kâgiri de yangın tehlikesine 
maruz bırakacağından, ahşap bina yapımına izin verilmeyecek, arsası kâgir bina 
yapma talebinde bulunanlara sattırılacaktır.   
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