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ÖNSÖZ 
 
Hezaren Han’ı tez çalışması olarak seçme fikrinin temeli, 2000 yılında Tarih Vakfı ile 
Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi’nin işbirliği ile Prof. Dr. Edhem Eldem’in 
küratörlüğünde gerçekleştirilen, “Osmanlı’dan Günümüze Voyvoda Caddesi” başlıklı 
serginin araştırma ekibinde yer almama dayanmaktadır. Serginin araştırmaları 
sırasında Osmanlı Bankası Arşivleri’nde bu yapıya ait kapsamlı bir dosya ortaya 
çıkmış ve bu dosyadaki bilgiler sayesinde binanın Mimar Alexandre Vallauri 
tarafından yapılmış olduğu bilgisine ulaşılmıştı. O zaman için yeni olan bu bilgi ve 
arşiv belgelerinin zenginliği yüzünden, sonrasında gündeme gelen yüksek lisans 
çalışmamda bu binayı üzerine çalışmaya karar verdim. 
 
Çalışmanın her aşamasında kritik uyarıları ile beni yönlendiren tez danışmanım Yrd. 
Doç. Dr. Gülsün Tanyeli’ye, arşiv belgelerinin çevirisi, yorumlanması ve işlenmesi 
konusunda yol gösteren jüri üyem Yrd. Doç. Dr. Deniz Mazlum’a ve gerek yapıyı 
yakından tanıması gerek o dönem mimarları ve mimarlığı üzerine olan birikimi ile 
çalışmama destek olan diğer jüri üyem Doç. Dr. Cengiz Can’a sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım.  
 
Restorasyon konulu bir çalışmanın en yoğun emek isteyen aşamalarından birini 
rölöve aşaması oluşturmaktadır. Bu aşamada desteklerini esirgemeyen 
meslektaşlarım, Aynur Çınar’a, Görkem Kurt’a, İpek Mavuşoğlu’na, Ekin Deniz 
Özyurt’a, Çıngı Salman’a ve Zeynep Şanlı’ya teşekkürü borç bilirim. Fransızca arşiv 
belgelerinin çevirisi konusunda destek olan Ekin Deniz Özyurt’a bir kez daha teşekkür 
etmem gerekir. Onlarsız olmazdı… 
 
 

Barış Altan 
Kasım 2007 
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ÖZET 

Bugün Galata’nın en önemli akslarından biri olan Voyvoda Caddesi, bu özelliğini 
Ortaçağ’dan beri sürdürdüğü bilinmektedir. Bu önemin kaynağı da caddenin Galata iç 
surlarının izlerini takip etmiş olmasıdır. İç surların yıkılması ile birlikte caddenin 
bugünkü kimliğinin oluşma süreci başlamıştır. Bu süreçte tarihsel açıdan önemli 
dönüm noktaları yaşanmış ve her bir dönüm noktası caddenin kimliğini etkilemiştir. 
1880’lerde tramvayın caddeye ulaşması, belediyecilik ve imar faaliyetleri ile 1900’lerin 
başında yeni bir imar dalgası ile cadde bugünkü durumuna ulaşmıştır. Bu fiziksel 
değişimlerin yanında, son yüzyıldaki çeşitli sosyal ve ekonomik olaylarla da caddenin 
demografik yapısında önemli değişimler olmuştur. Tüm değişimlere rağmen Voyvoda 
Caddesi sadece Galata’nın değil İstanbul’u tarihi çevresi içinde kimlikli bir cadde olma 
özelliğini korumaktadır. 

Caddede bulunan önemli anıtsal yapılar içinde bu tezin konusunu oluşturan Hezaren 
Han nispeten daha mütevazı bir ölçektedir. Zaten cadde içinde bulunduğu konum, bir 
dönem Hezaren Sokak olarak anılan ve caddenin daha küçük ölçekli yapılarının 
bulunduğu bir bölümüdür. Ancak yapı yakından incelendiğinde, hakkındaki bilgi ve 
belgelere ulaşıldığında, gerek caddenin gerek İstanbul’un mimarlık tarihindeki önemi 
ortaya çıkmaktadır. 

2000 yılında Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Tarih Vakfı’nın ortaklaşa 
düzenlediği ve küratörlüğünü Prof. Dr. Edhem Eldem’in yaptığı Bankalar Caddesi 
konulu serginin araştırmaları sırasında, Osmanlı Bankası Arşivi’nde binanın 
mimarının Alexandre Vallauri olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Arşivde bina ile ilgili olan 
dosyada yapının inşa edildiği arsanın gelişim ve değişim sürecinden, binanın inşaat 
kontratına ve her kat için yapılmış inşaat keşiflerine kadar çok değerli bilgiler 
bulunmaktadır.  

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır; yapının ve bulunduğu arsanın tarihsel 
gelişimi, yapının bugünkü durumunun belgelenmesi ve arşiv belgeleri ışığında 
yapının çözümlenmesi. Arşivde bulunan kontrat ve ekindeki keşif belgeleri sayesinde, 
yapıdaki kullanılan malzemeler, bu malzemelerin miktarları, fiyatları, yapım teknikleri 
ve strüktürel detaylar gibi bilgiler yer almaktadır. Çalışmanın esas kapsamını ise arşiv 
belgelerinde yer alan bu detaylı bilgilerin, yapı üzerinde takip edilmesi, planlama ile 
uygulama aşamasının uyumunun incelenmesi ve dönemin yapım teknikleri hakkında 
daha detaylı bilgilerin elde edilmeye çalışılması oluşturmaktadır.  
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SUMMARY 

Voyvoda Street, one of the most important axis of Galata today, keeps this 
importance since the Middle Ages. The source of this importance is that the street 
follows the traces of the inner city walls. After the inner city walls have been 
demolished, today’s identity of the street began to form. During this process 
milestones have occured and each of this has contributed to the identity of the street. 
After the city development plans in 1880s and 1900s, the street gained today’s form. 
Besides these physical changes, current socio-economic cases also contributed to 
the change in the demographic status of the street. Despite all these changes, today 
Voyvoda Street, not only for Galata but for the whole historic region of İstanbul, is one 
of the most identical street.  

Hezaren Han is relatively a modest building compared to the other monumental 
buildings on the street. Anyhow, the building is located in a part of the street which is 
occupied by smaller scaled buildings. But when the building is examined closer and 
when the documents related to the history of the building is gathered, it is easier to 
understand the importance of building for both the street and the history of 
architecture of İstanbul.  

During the archival researches for the exhibition organized by Ottoman Bank Archive 
and Research Center and History Foundation in 2000, curated by Prof. Dr. Edhem 
Eldem, it was found out that the architect of the building was Alexandre Vallauri. In 
the files related to the building in the archive, valuable information like the history of 
plot that the building was built on, the building contract or the cost assessments for 
each stores were gathered.  

This thesis consists of three main parts; the history of the building and the its plot, 
documenting the current situation and analysing the building using the archive 
documents. The contract and the cost assessments documents attached to the 
contract covers information the building materials, quantity and the prices of these 
materials, building techniques and structural details. The main scope of the thesis is 
to analyze the building through the detailed information in the documents, comparing 
the consistency of the planned work and the realized work, gathering detailed 
information on the building techniques of that period.  
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de kültürel mirasın korunmasındaki zorluklar ve sorunlar bu konuyla ilgili 

çevrelerde sürekli tartışılmaktadır. Yasal düzenlemelerden sosyal bilincin gelişmişlik 

düzeyine kadar bu alanın sorunları çeşitli başlıklar altında toplanabilmektedir. Tüm 

bu sorunlara ek olarak, son yıllarda giderek hızını artıran ve bazı temel değerleri 

erozyona uğratan kentleşme, kültürel miras üzerindeki baskıyı giderek artırmaktadır. 

Tarihi kentlerin tarihi merkezlerinin, çevresinde gelişen yeni kentlerle olan yoğun ve 

yıpratıcı ilişkisi tarihi merkezlerde yoğunlaşmış kültürel mirasın korunmasında yeni 

zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Hele ki bu tarihi merkezler, kentlerin en değerli ve 

yoğun bölgeleri olma özelliğini koruyorsa, bu durumda kültürel mirasın korunması 

için çok daha ciddi tedbirlerin alınması şart olmaktadır.  

Bugün Galata, yukarıda bahsedildiği türden bir konumdadır. Bizans döneminden 

beri çok önemli bir liman ve ticaret kenti olan Galata, 19. yüzyılda finans merkezi 

olma özelliğini de kazanması ile birlikte İstanbul’un Eminönü ile birlikte en önemli iki 

bölgesi olmuştur. Galata’nın özellikle ticaret işlevini bugün de yoğun olarak 

sürdürüyor olması ve İstanbul’un tarihsel bağlamda çok özellikli bir konumda olması, 

bu bölgedeki kültürel mirasın korunmasında ciddi zorluklar oluşturmaktadır. Çünkü 

bugünkü ticaret ve üretim kalıpları, bu yapıların boyut ve işlevlerini aşmış 

durumdadır.  

Voyvoda Caddesi, Galata içinde her zaman önemli bir arter olmuştur ve hala bu 

özelliğini korumaktadır. Aynı zamanda Galata’nın “batılı” yüzünü temsil etmiştir. Bu 

imajın temel unsurlarından birini de bugün büyük çoğunluğu ayakta olan hanlar 

oluşturmaktadır. Hezaren Han da, 20. yüzyılın hemen başında, o dönemin önemli 

mimarlarından Alexandre Vallauri tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş bir yapıdır.  

1.1. Amaç 

Hezaren Han’ın şu andaki sahibi Sayın Gül Karlıdağ’ın duyarlı yaklaşımı sonunda 

bina özgünlüğünü büyük ölçüde korumuş durumdadır. Yapı tarihi boyunca bazı 

değişikliklere uğramış olsa da bunlar kaldırılabilir ve yapının özgün tasarımına 

ulaşılabilir durumdadır. Yapıdaki en temel değişiklikler zemin katta bulunan 

mağazadadır ancak bu değişiklikler de özgün mimari elemanları tamamen ortadan 

kaldırmamış, daha ziyade kapatılması şeklinde olmuştur. Bu yönleri ile yapıda 
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kapsamlı bir restorasyondan daha çok bazı onarımlar ve temizlikler yapılması, 

yapının bugünkü haliyle kullanımını sağlayabilecektir.  

Yapının tez konusu olarak seçilmesindeki amaç, arşivlerde bu yapı ile ilgili bulunan 

detaylı belgelerin ışığında yapının önemli detaylarını incelemek, dönemin yapım 

sistemleri hakkında ve yapı malzemeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve Vallauri’ya 

ait olan bu önemli yapının belgelenmesidir.  

1.2. Kapsam ve Yöntem 

Çalışmanın sürdüğü sırada, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Doç. Dr. Cengiz Can’ın 

danışmanlığında Semih Alpay’ın hazırlamış olduğu Hezaren Han ile ilgili bir tezin 

hazırlanmış olduğu bilgisine ulaşıldı. Bahsi geçen tezin yapının restorasyonuna 

yönelik bir çalışma olmasından ötürü tarafımdan gerçekleştirilen tezin kapsamı, 

Hezaren Han’ın ve bulunduğu arsanın tarihsel gelişimi, yapının bugünkü durumunun 

belgelenmesi, arşiv belgeleri ışığında yapının çözümlenmesi ve yine arşiv belgeleri 

ışığında restitüsyona ait kararların alınması şeklinde değiştirilmiştir. Çalışma 

kapsamında bir restorasyon önerisi yapılmamış, mevcut verilerin korunması 

yönünde bazı temel önerilerde bulunulmuştur. 

Belgeleme “total station” kullanılarak yapılmıştır. Bu sistemle genel ölçüler, 

yükseklikler ve boşluklar belirlenmiş, kapı pencere gibi detaylar ise elle ölçülerek 

yerleştirilmiştir. Haritalar ve gravürler dışındaki tüm fotoğraflar, 2006-2007 yıllarında 

yazar tarafından çekilmiştir.  

Çalışmanın en önemli bölümünü, arşiv belgelerinde yer alan detaylı bilgilerin yapı 

üzerinde incelenmesi, bunların rölövelere işlenmesi ve gerekli durumlarda detaylı 

açıklamalarının yapılması oluşturmaktadır. Arşiv belgelerinde yer alan genel ölçüler 

ve malzeme kullanımı gibi bilgiler rölövelere aktarılmış, yapım teknikleri ve strüktürel 

uygulamalara ait bilgiler ise daha detaylı incelenmiştir. Bu uygulamaları görebilmek 

ve bazı ölçüler alabilmek için de bazı birleşim noktalarında sıva sökümü gibi işlemler 

uygulanmıştır.  

Yapının özgün durumu ve geçirdiği değişimlerin belirlenebilmesinde esas olarak 

arşivlerde bulunan, yapının inşaat süreçlerini detaylı bir şekilde betimleyen kontrat 

ve ekleri esas alınmıştır.  
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2. GALATA TARİHİ  

Haliç’in kuzey sahilinde Kasımpaşa Deresi’nden Boğaziçi’nde Tophane’ye kadar 

uzanan ve üzerinde Galatasaray ve Beyoğlu’nun bulunduğu tepeyi içine alan bölge 

Galata olarak bilinmekteydi. 

2.1. Bizans Dönemi 

Galata sahillerine ilkçağda, Sykai (Sycae: İncirlik) denilmekteydi. Notita urbis 

Constantinopoleos’ta Galata’nın şehrin XIII. bölgesi olduğu belirtilmiştir. Esas 

şehirden Haliç ile ayrılmış olan XIII. bölge eski Grek diliyle “karşıdaki Sykais” 

manasına gelen “peran en Sykais” şeklinde kullanılmaktaydı. Buradaki “peran” 

sözcüğü önce Cenevizliler tarafından Galata’yı, sonra da yabancılar ve Levantenler 

tarafından Beyoğlu’nu ifade için “Pera” olarak kullanılmıştır (Eyice, 1994:348).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.01: Kentin bölgelerini gösteren harita. 13. bölge Galata, Kayra, 1990, s. 62 

 

Bizans’ın güçlü merkezinin karşısında yer alan Galata’nın kentsel görünüşü İstanbul 

yarımadasından farklılıklar göstermiştir. 15. yüzyıl surlarıyla kuşatılmış olan Galata, 

yoğun bir nüfusa sahip olmuştur. 2800 metre uzunluğunda ve 2 metre kalınlığındaki 

surlar, birbirini izleyen beş dönemde yapılmış ve Galata’yı 37 hektarı kaplayan beş 
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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 yer 

almıştır (Çelik, 1998:7). 

Galata’nın adının nereden geldiği konusunda çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Bir 

görüş Galata adını İtalyanca “iskeleye inen merdivenli (veya yokuşlu) yol” anlamına 

gelen “calata” kelimesine dayandırmaktadır. Daha kabul gören bir yaklaşım ise 

Galata adının “Galatialının mahallesi” manasına gelen “tou Galatou”dan geldiğini 

ileri sürmektedir. Buna göre şehrin bütün bölgeleri gibi, XIII. “regio” veya “vici” 

denilen mahallelere bölünmüş idi; bu mahallelerden birinde bir Galatyalının evi 

bulunduğundan, önce yalnız o mahalle, sonra da bütün bölge bu adı almıştır. Ancak 

bu görüşün de fazla inandırıcı olmadığı belirtilmektedir (Eyice, 1994:348). 

Galata’da yapılan çeşitli kazılarda bulunan mimari parçalardan, Beyoğlu ve 

Kalyoncukulluğu’nda bulunan mezar taşlarından, bölgenin ilkçağda önemli bir 

yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır (Eyice, 1994:349). 

2.2. Ceneviz Dönemi 

I. Manuel Komenos zamanında (1143–1180) Bizans’tan imtiyazlar elde etmeye 

başlayan ve Haliç kıyısına yerleşen Cenevizliler, şehrin 1204’te Latinler tarafından 

istila edilmesi üzerine yerlerini Venediklilere bırakmak zorunda kalmışlardır. 

Cenevizlilerin 13.yy. da karşı yakada Galata bölgesine yerleşmeye başladıkları 

bilinmektedir. Şehri Latinlerden geri alarak tekrar Bizans idaresini kuran İmparator 

VIII. Mihael (hd 1261-1282) 1260’ta imzalanan ve 1261’de tekrar onaylanan Nif 

(Nimfaion-bugünkü Kemalpaşa) Antlaşması ile Cenevizlilerin Bizans’ta ticaret 

loncası, saray, kilise, hamam, fırın, ev, dükkân yapmalarına ve serbest ticaret ile 

uğraşmalarına izin vermekteydi. Bölgede oluşturulan ilk imtiyaz bölgesi hemen 

hemen kıyı, Voyvoda Caddesi, Karaköy Meydanı ve Kalafatyeri dörtgeninin içini 

kapsamaktaydı.  

Bizans ve Cenova döneminde gelişmesi suriçi bölge ile sınırlı kalan Galata, buradaki 

Ceneviz kolonisinin etkisi ile tam bir İtalyan şehri görünümü içinde gelişmiş, bina ve 

sokakları Akdeniz şehirlerindeki benzerleri gibi yapılmıştır. Arazinin dik eğimli oluşu 

nedeniyle sokakların bir kısmı merdivenli olarak inşa edilmiştir. Bunların en önemlisi 

olan Yüksek Kaldırım 1956’ya kadar merdivenli şeklini koruyabilmiştir. Ceneviz 

kolonisinin idari merkezi 1315’ye yanan ve 1316’da yeniden inşa edilen “Palazzo del 

commune” olmuştur. Bugün Voyvoda Caddesi’nde, Eski Banka ve Kart Çınar 

sokakları köşesinde durmakta olan ancak Voyvoda Caddesi’ne bakan cephesi 
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oldukça değiştirilmiş olan binanın 1910’lara kadarki şekli çeşitli belgelerden 

izlenebilmektedir (Eyice, 1994:349). 

2.3. Osmanlı Dönemi 

İstanbul kuşatması sırasında Galata Cenevizleri tarafsız kalmayı kabul etmişlerdir. 1 

Haziran 1453 tarihli Ahdnami’de Cenevizlere, malları, canları ve ticaret serbestliği 

için her türlü güvence tanınmıştır. Galata’da yerleşmiş Cenevizlere Osmanlı tebaası 

statüsü verilmiş, ticaret amacı ile gelmiş olanlara ise kapitülasyon güvenceleri 

tanınmıştır. 

Fatih teslimden hemen sonra Galata’ya bir subaşı (Voyvoda) ve bir kadı atayarak 

şehri doğrudan doğruya Osmanlı idaresi altına almıştır. 1455’te yapılan bir sayıma 

göre Perşembepazarı bölgesine zengin işadamları, özellikle Cenevizler; şehrin doğu 

kesimindeki fakir göçmen mahallelerinde Rumlar ve Ermeniler yerleşmiştir (İnalcık, 

1994:350). 

16. yüzyıldan itibaren Türkler Galata’ya yerleşmeye başlamışlar ve sonraki 

yüzyıllarda da sayılara giderek artmıştır (Mantran, 1990:75). 17. yüzyıl Galata’sı 

surlarla belirlenmiş sınırlar içinde gelişmekte, dışı ise yine kırsal alan görünümünü 

sürdürmektedir (İncicyan, 1976:100). Surlarla üç kısma bölünen yerleşmenin üç 

tanesi kara kapısı olmak üzere toplam on kapısı bulunmaktadır (Kömürciyan, 

1988:37).  

Kalafatcılar Caddesi ile Voyvoda Caddesi arasında Cenevizlerin kurduğu esas 

koloni, liman bölgesinde Eski Lonca’nın yer aldığı, paralel sokaklarla kesilmiş bölge 

olmuştur. Bu bölgede koloninin baş kilisesi San Michele (sonra yerine Rüstem Paşa 

Hanı yapılmıştır) yer almaktaydı. Sonradan Galata’nın ağırlık merkezi San Paolo-

San Domenice Kilisesi (Arap Camii), San Francesco Kilisesi ile şehir meydanının 

bulunduğu yukarı kesime kaymış ve daha sonra Galata Kulesi’ne kadar 

genişlemiştir. Ortahisar denilen bu bölgenin ekseni Perşembepazarı Caddesi’dir. 

Tophane’ye doğru uzayan bölgeye zamanla Kırım’dan ve Ege Ceneviz adalarından 

Rumlar ve Ermeniler gelip yerleşmiş ve bu yeni yerleşme bölgeleri de surla 

çevrilmiş, böylece Galata iç surlarla ayrılmış beş bölgeden oluşmuştur (İnalcık, 

1994:350). 

2.4. Günümüzde Galata 

Beyoğlu İlçesi’nin bir parçası olan Galata semti Evliya Çelebi, Şahkulu, Emekyemez, 

Bereketzade, Karaköy, Müeyyetzade, Hacı Mimi, Asmalımescit, Arap Camii ve 
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Tomtom mahallelerinden oluşmaktadır. Banka merkezleri, gemicilik işletmeleri, 

işhanları, dükkanlar ve tezgah satıcıları ile İstanbul’un en işlek ticaret ve iş 

merkezlerinden birini oluşturmaktadır. Semtin tüm 20.yy boyunca, sadece Galata 

Kulesi-Kürkçükapı-Azapkapı-Şişhane arasında kalan dörtgen ile Büyük Hendek ve 

Lüleci Hendek sokaklarının üstünde kalan yerler hariç olmak üzere işyerleri ile dolu 

olduğu bilinmektedir.  

Bereketzade Mahallesi ile Lüleci Hendek-Kemeraltı Caddeleri arasındaki alan ise 

Latin (veya Protestan) kiliseleri, okul ve hastaneler içermekteydi. 1955-60 arasında 

uygulanan imar planları ve politikalar Galata’nın mimari, kültürel ve sosyal yapısını 

değiştirmiştir. Semtin çoğulcu kimliği değişerek homojenleşmiş, deniz ticaretinin 

önemini giderek yitirmesi, bankacılık sektörünün Levent-Maslak bölgesine 

taşınması, ticaret hayatının Harbiye-Şişli-Nişantaşı bölgesine kayması sonucu bir 

ticaret ve iş merkezi olma kimliği de zayıflamıştır. 

İstanbul’un en büyük hırdavatçılar çarşısı olan Perşembepazarı’nın esnafları da, 

1985 sonrasındaki Haliç yıkımları nedeniyle Çağlayan’da inşa edilen PERPA 

binasına kaydırılmaya başlanmıştır. Bugün de halen Yüksekkaldırım ve Voyvoda 

Caddesi elektrik araç ve gereçleri satan dükkanlar tarafından kullanılmaktadır. 

Şehrin gemicilik işletmelerinin bir bölümü Galata rıhtımındaki konumlarını 

sürdürmektedir (İstanbul, 1994:354). 

2.5. Demografik Yapısı 

Galata’nın demografik ve etnik yapısı her zaman bir araştırma ve tartışma konusu 

olmuştur. Bu araştırmalarının çoğunluğunda ise Galata’nın “yabancı” veya “frenk” 

kenti olduğu sonucuna varılır. Ancak varılan bu sonucun çok da gerçekçi olmadığı 

söylenmektedir. 

İstanbul’un fethinden 25 yıl sonra yapılmış olan bir kadastro çalışması 

incelendiğinde, 1478 tarihinde Galata nüfusunun %35’inin Müslüman olduğu 

görülmektedir. Her ne kadar bu çalışmaların güvenirliği sorgulanabilirse de, kabul 

edilegelmiş olan “Frenk Galata” kimliğinin ne dereceye kadar gerçekleri yansıttığı 

sorusunu akla getirmektedir. Bu verileri gerçek olarak kabul edecek olursak, 

“Frenklik” kimliğinin hemen fetihten sonra hızlı ve etkili bir İslam etkisi ile 

karşılaştığını ve İslamlaşma veya Türkleşme sürecinin başladığını düşünmek 

gerekmektedir.  

Bu tablo, 18. yüzyıla kadar şehrin devamlı bir şekilde Müslümanlar tarafından 

içeriden ve dışarıdan bir kuşatmaya tabi tutulduğunu ve camilerin ilerlemesinin 
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ancak bu tarihten sonra durup, dengenin tekrar gayrımüslim cemaatlerin lehine 

değişmeye başladığını göstermektedir. Status quo’nun oluştuğu 1700’lerde tahmini 

nüfus dağılımı ise, şehrin Batı ve orta kısımlarının Müslümanlara, Doğu kısmının 

büyük ölçüde Rumlar ve kısmen Ermenilere ait olduğunu, Latin ve Yahudi 

topluluklarının ise Bereketzade ve Mumhane’de birer adaya sıkışıp kaldıklarını 

göstermektedir. Bu tespiti doğrulayacak bir diğer gösterge de çeşme ve 

hamamlardır. Galata’daki çeşme ve hamamların hepsi Müslüman bânileri 

tarafından, dindaşlarının mahallelerine hizmet için inşa edilmiş olduğundan, bunların 

da mekândaki dağılımları dine göre nüfus dağılımın vermekte ve büyük ölçüde 

ibadet yerlerinin dağılımıyla örtüşmektedir. İstanbul sahillerindeki binaların bir 

listesinden oluşan bostancıbaşı defterlerine de bakıldığında, Galata sahillerindeki 

binaların,  Azapkapı’dan Mumhane’ye kadar, hemen hemen sadece Müslüman ev 

ve dükkanları, Mumhane’den Tophane’ye kadar ise gayrımüslim evlerinden oluştuğu 

göze çarpmaktadır (Eldem, 1992, 58). 

Stanford Shaw’un  “19. Yüzyılda İstanbul’un Nüfusu” başlıklı makalesinde verdiği 

bilgiye göre, 1885 sayımında İstanbul’da yaşayan Osmanlı tebaasının milletlere 

göre dağılımı şöyleydi: Müslüman %44, Ortodoks Rum %17, Ermeni %17, Yahudi 

%5, Katolik %1, Bulgar %0,5, Latin %0,12 ve Protestan %0,09. Nüfusun geri kalan 

%14’ünü ise yabancılar oluşturmaktaydı. Yabancı nüfusun yüksek çıkmasının 

nedeni, kısmen Osmanlı vatandaşı gayrımüslimlerin yabancı devlet tebaasına 

girmeye çalışmaları olmuştur. Bu grubun ekonomik faaliyetleri ve dünya görüşleri 

Avrupalılara yakın olduğu için, İstanbul’un gelişmesine katkıları, artan Batılılaşma 

eğilimini güçlendirici yönde olmuştur.1 

Dış ticaretin genişlemesiyle, diğer yandan da imkânı olanların gittikçe Beyoğlu 

sırtlarına yerleşmeleri sonucu, Galata yavaş yavaş bir iş ve ticaret merkezine 

dönüşmekteydi. 20. yüzyılın başına gelindiğinde bütün sahil şeridi ve Arap Camii ile 

Tophane kapısı arasındaki bölgenin Voyvoda-Kemeraltı caddeleri ekseninin 

altındaki kısmı ile tümüyle işyerleri tarafından kullanılmıştır. 

Cumhuriyetin kurulması, ekonominin millileştirilmesi, 1923’teki Büyük Mübadele, 

1955’teki 6-7 Eylül Olayları gibi siyasi ve toplumsal olaylar sonucu Galata’nın 

demografik yapısında ciddi değişikler oluşmuştur. 1950’lerde Anadolu kentlerinden 

İstanbul’a yaşanan göçler sonucu ise Galata Ceneviz döneminden bu yana var olan 

çoğul kimliğini tamamen kaybetmiştir. Bugün artık Galata’da homojen bir demografik 

yapıya sahip, ağırlıklı olarak ticaret ama bazı bölgelerde ise konut işlevinin sürdüğü 

bir kent parçası halini almıştır (Eldem, 1992, 58).  

1 19.Yüzyılda İstanbul’un Nüfusu başlıklı makaleden aktaran Çelik, Z., 1998, s.34 
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3. GALATA’NIN KENTSEL GELİŞİMİ 

Galata ve Pera, 1850–1900 yılları arasında gerek kentsel, gerekse de yapısal 

ölçekte önemli değişimler geçirmiştir. Bölgenin söz konusu fiziksel değişimi, her 

şeyden önce bu süre içinde sık sık çıkan yangınlarla boşalan alanlardan ve bu 

alanlara yeni düzen ve imar kurallarına uygun yapılaşmaların getirilmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Yangınlarla harap olup, yeniden onarılmakla birlikte, genellikle dinsel yapılar 

yapıldıkları yerlerde bugüne dek kalabilmişlerdir. Buna karşın yol dokusu ve yapısal 

özellikler, 19. yüzyıl içinde gerek sözü edilen yangınlar, gerekse de VI. Daire’nin 

imar faaliyetleri çerçevesinde değişime uğramıştır. 

19. yüzyılın ikinci yarısına gelene dek önemli yangınlara sahne olan Galata’da, daha 

önceleri ahşap olan yapılar, bu yangınlarla ortadan kalktıkça, zaman içinde 

kâgirleşmiştir. Bu süreç, böylesine sık karşılaşılan yangın felaketlerine ve zorlayıcı 

hükümlere rağmen oldukça yavaştır.  

Bu dönemde Galata’da gerçekleştirilen büyük projelerin, gerek kamulaştırma ve 

yıkım boyutları, gerekse yeni rantlar elde etmek için surların ve büyük bir kısmı 

Müslümanlara ait olan mezarlık alanlarının ortadan kaldırılarak yapılaşmaya 

açılması gibi cüretkâr girişimler, Haliç’in karşı kıyısı için düşünülmesi bile mümkün 

olmayan uygulamalardır. Çok kısa süre içinde Galata ve Pera’da, büyük bir kararlılık 

ve atılım coşkusuyla ahşap doku yok edilmiş, çalışma bölgelerini konut bölgesine 

bağlayan tünel, Avrupa açısından bile oldukça erken tarihli bir ulaşım aracı olarak 

hizmete sokulmuş ve rasyonel, kapsamlı bir yol sistemi oluşturulmuştur (Akın, 

2002:351) 

3.1. Kentsel Dokunun Değişimi  

Tüm İstanbul için olduğu gibi Galata için de yangınlar kent dokusunun değişmesinde 

başlıca etken olmuştur. 

Galata’da kayıtlara geçen ilk önemli yangın 1635 yılında çıkmış ve Latinlerin büyük 

kilisesini ortadan kaldırmıştır. 1640 yangınında ise Rum ve Latin kiliseleri ile camiler 
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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. 2 

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 yüzyıldaki dikkate değer yangınların biri de, 

1715 yılında Azapkapı çevresinde çıkmıştır. 3 

Galata’nın 18. yüzyıldaki son büyük yangını 8 Şubat 1771’de çıkmıştır. Yangın gece 

başlamış, şiddetli bir tipinin altında 16 saat sürmüş ve bir günde 5000 ev ortadan 

kalkmıştır (İncicyan, 1976:108). 

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 Camii hasar görmüş ve ardından 

geniş kapsamlı onarımlar geçirmiştir (Cezar, 2002:417). 21 Temmuz 1831 günü 

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).  

Galata bölgesini değişime uğratan yangınlar 1880’li yıllar boyunca da devam 

etmiştir. Yine aynı bölgedeki 1887 tarihli yangında, ahşap evlerin yoğun olduğu bir 

sokakta üç yapı yanmıştır (Akın, 2002:340).  

Bu yangınlar sonrasında devlet yönetimi bazı kararlar almış ve yeni uygulamaları 

gündeme getirmiştir. Ebniye Nizamnameleri olarak bilinen bu kararlarda, binaların 

yükseklikleri, komşu binalarla ilişkileri, sokakların büyüklükleri ve biçimleri 

belirlenmiştir. 1857’de kurulmuş olan Altıncı Daire (bugünkü Beyoğlu Belediyesi) de 

bu kararları uygulamış ve Galata’nın imarında önemli rol oynamıştır. Belediye’nin 

1859 yılındaki ilk uygulamaları arasında, Tophane-Karaköy aksının genişletilmesi, 

Karaköy ile Kule arasındaki yolun ise yeniden düzenlenmesi çalışmaları 

görülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 1860 yılında Voyvoda Caddesi’nin bir 

bölümü genişletilmiştir.  

2 Bu bilgiler Mustafa Cezar’ın “Osmanlı Başkenti İstanbul” adlı kitabının İstanbul Yangınları ölümü 
incelenerek derlenmiştir. 
3 a.g.e. 
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Yangınların sonrasındaki imar hareketlerine ek olarak, İstanbul’daki toplu taşıma 

alternatiflerinin gelişmesi de Galata’da bazı imar faaliyetlerine neden olmuştur. Bu 

yeni ulaşım alternatiflerinden biri olan tramvayın, Voyvoda Caddesi’nden geçmesi ile 

birlikte 1880’lerde caddedeki bazı binaların kısmi olarak yıkılması ile cadde bir kez 

daha genişletilmiştir. 

3.2. Galata’nın Kentsel Dokusu ve Mimari Özellikleri 

Günümüzde Galata’nın bazı bölgelerinin kentsel dokusu Ceneviz döneminin izlerini 

sürdürmekle birlikte bazı bölgeleri, bir önceki bölümde bahsedilen sebeplerden ötürü 

değişmiş durumdadır.  

Galata’nın, bu isimle anılmasında en önemli özelliği olan topoğrafik yapısı bugün 

hala en karakteristik özelliklerinden biridir. Yüksek Kaldırım, Kuledibi ve Perşembe 

Pazarı sokakları bugün Galata’nın kuleden Haliç’e doğru inen, yani “iskeleye inen 

yol” özelliklerini sürdürmektedir.  

Şekil 3.01: Galata’nın Haliç’ten bugünkü görünümü 
Ancak yüksek eğimli bu sokaklardan inmeyi ve çıkmayı kolaylaştıran kaldırımlı 

sokaklar çeşitli belediyecilik ve imar hareketleri sonunda günümüze ulaşamamıştır.  

Galata’nın organik sokak dokusunda ve önemli aksların oluşmasında surların da 

rolü olduğu bilinmektedir. Büyük çoğunluğu Altıncı Daire’nin kurulmasından sonra 

yıkılan surların izleri bugün Voyvoda Caddesi, Büyük Hendek Sokak ve Lüleci 

Hendek Sokak gibi önemli akslarda takip edilebilmektedir. 

Galata’nın Ceneviz dönemi öncesine ait mimari özelliklerine ilişkin yeterli yazılı 

görsel kaynak bulunmamaktadır. Ancak Ceneviz döneminden günümüze ulaşmış 

bazı yapılar ve Galata’nın çağdaşı olan diğer Ortaçağ Avrupa ticaret kentleri, bu 

dönemin mimari özellikleri hakkında fikir vermektedir. Özellikle de Galata ile birçok 

açıdan benzerlik gösteren ve bir kolonisi olan Cenova’nın günümüze ulaşmış mimari 
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dokusu bu konuda en önemli kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Mimarlık tarihçisi 

Ennio Poleggi bu konuda “Cenevizliler dünya üzerinde yerleştikleri her yerde 

Cenova’yı yeniden yaratmak istemişlerdir” demiştir. 4 

Ceneviz döneminden günümüze ulaşan Ceneviz Ticaret Sarayı ve Palazzo del 

Comunale (bugünkü Bereket Han) Galata’nın Ceneviz dönemine ait mimarisi 

hakkında bilgi veren en önemli iki yapıyı oluşturmaktadır.  

Ancak Galata’daki Palazzo del Comunale ile Cenova’daki S. Giorgio Sarayı’nın 

bugünkü durumları arasında korunmuşluk açısından ciddi farklar bulunmaktadır. S. 

Giorgio Sarayı bugün hala Cenova’nın eski kent merkezinin kalbinde yer almakla 

birlikte, Palazzo del Comunale’nin 1880’lerdeki Voyvoda Caddesi’nin genişletilmesi 

sırasında bir kısmı yıkılmıştır (Akyol, 1997:28).  

 

 

 

 

 

 
 
 

Şekil 3.02: 1847-1856 yılları arasında İstanbul’da Sicilyateyn elçisi olarak bulunan 
baron Romualdo Tecco’nun çiziminden hareketle yapılmış Galata Podesta Sarayı’na 

ait bir gravür. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.03: Galata Podesta Sarayı’nın Kart Çınar Sokağı’na bakan cephesi ve 

Cenova’daki S. Giorgio Sarayı. 
 

4  Ennio Poleggi’den aktaran Ela Akyol, Ortaçağ Galata’sının Kamusal Bir Yapısı, İstanbul, Ekim 1997 
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Şekil 3.04: Galata Podesta Sarayı’nın yıkılarak yenilenen Voyvoda Caddesi’ne 

bakan cephesi ile Ortaçağ’dan günümüze ulaşmış yan cephesi. 

Fetihten sonra Galata’ya Müslüman nüfusun yerleşmeye başlaması ile birlikte 

Osmanlı mimarlığının sivil ve anıtsal yapıları inşa edilmeye başlanmıştır. Azapkapı 

civarı Müslüman halk tarafından konut bölgesi olarak iskân edilmiştir. Ahşap olduğu 

bilinen bu yoğun konut dokusunun sık sık yangınlarla harap olduğu bilinmektedir.  

Liman bölgesi boyunca yer alan ticaret alanının mimari dokusu Müslüman nüfusun 

ticaret hayatına katılması ile değişmeye başlamıştır. Osmanlı döneminde ticaret 

bölgesinin en önemli iki yapısı Fatih dönemine ait Galata Bedesteni ve 16. yy 

ortalarına ait Kurşunlu Han’dır. Bu yapılara ek olarak 18.yy’da Saksı Han ve 

1800’lerin başında Serpuş Han yapılmıştır. Ayrıca, Müslüman nüfusun Galata’ya 

yerleşmesi ile birlikte, birçok hamam, çeşme, mescid ve cami de inşa edilmiştir. 
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Şekil 3.05: Galata Bedesteni. 
 

Şekil 3.06: Kurşunlu Han 

Osmanlı’nın Batı ile olan ilişkilerinin artması ve ticaret faaliyetine ek olarak finans 

sektörünün de İstanbul’da yer almaya başlaması ile birlikte Galata için yeni bir 

dönem başlamıştır. Galata’daki gayrımüslim nüfusun finans sektörünün en önemli 

aktörü olması sebebiyle Galata’da yeni ve “batılı” bir yapılaşma gündeme gelmiştir. 

Avrupa’da da benzerleri görülen yüksek katlı, büyük ölçekli bu kâgir yapılar Galata 

ve çevresinin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu yapılar genel olarak 

dönemin en etkili mimari üslubu olan neoklasik üslupta inşa edilmiştir.  
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4. VOYVODA (BANKALAR) CADDESİ 

4.1. Caddenin Galata İçindeki Konumu ve Kentsel Gelişimi 

Galata’nın artık olmayan iç surları boyunca uzanan bir yol olarak ortaya çıkan bu 

caddenin önemi, daha 14. yüzyılda burada bulunan Palazzo del Comunale (Ceneviz 

meclis binası) ve piazza’dan (pazar meydanı) anlaşılmaktadır. Ceneviz cemaatinin 

1682 yılına kadar yarı özerk durumunu koruması, aynı yıllarda Avrupa ile ticaretin 

gelişmesi, mağaza ve mahzenlerin burada bulunması ve voyvodalık gibi Osmanlı 

yerel idarelerinden birinin burada yer alması sayesinde bu yol, Osmanlı döneminde 

de önemini korumuştur. 

Şekil 4.01: Galata Surları ve İç Surlar. 

Sokağın ismini de bu tür yerel idarecilerden Galata’nın asayişinden sorumlu olan 

voyvodanın dairesinden aldığı düşünülmektedir. Voyvoda Yolu’nun veya Voyvoda 

Sokağı’nın 17. yüzyıldaki varlığı ve önemi, dönemin seyyahı Evliya Çelebi’den 

anlaşılmaktadır: 

“Bu Galata’nın zemini leb-i deryadan şimal canibinde Kule Kapusuna 

varıncaya kadar bir saat yokuş yukarı kat kat kârgir Cenevizli binalarıdır. 

Şahrahları satrancvarî tarh olunmuş tarik-i âmların cümlesi bin yüz altmış 

sokak add olunmuşdur. Lakin kaleden dışarıda leb-i deryadaki tark-i azîm ile 
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kale içre Voyvoda Yolu, Arab Camii Yolu, Harbi Yolu, Kule Kapusu Yolu 

izdihamlı yollardır.” 

Voyvoda Caddesi’nin sadece Galata’nın değil, bütün İstanbul’un bir merkezi halini 

alarak köklü bir değişime uğraması 19. yüzyılın ikinci yarısına rastlamaktadır. Otuz 

kırk yıllık bir dönem içinde Voyvoda Caddesi’nin çehresi, yeni ekonomik sektörlerle 

yakından ilişkili birçok kurumun yerleşmesiyle tamamen değişmiştir. Bankacılık, 

sigortacılık, hukuk, mimarlık, madencilik, demiryolları ve genel anlamda teknoloji 

ithaliyle ilgili olan bu şirketler, Voyvoda Caddesi’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

elli yılının ekonomik ve mali hayatıyla ne kadar bağlantılı bir şekilde geliştiğini 

göstermektedir (Eldem, 2000: 14).  

4.2. Caddenin Finans Merkezi Olarak Önemi ve Bu Öneminin Değişimi  

Resmi adı Voyvoda olan caddenin ne zamandan itibaren Bankalar adı ile anıldığı 

kesin olarak bilinmemektedir. Ama 1900’lerin başında caddenin sektörel anlamda 

olgunluğa ulaştığı bir dönemde bu isimle anılmaya başlandığı söylenmektedir. Bu 

dönemde başta Osmanlı Bankası olmak üzere çoğu yabancı sermayeli birçok 

bankanın caddede bulunduğu bilinmektedir. Bankaların yanında başka önemli bir 

grubu da sigorta şirketleri oluşturmaktaydı. Finans ağırlıklı bu iki sektörün yanında 

teknoloji ithali yapan şirketlerin, avukatların ve mimarların da önemli bir sayıda 

caddede bulundukları döneme ait çeşitli ticaret yıllıklarında görülmektedir. Ancak bu 

sektörler arasında bankacılık sektörünün en prestijli olmasından ötürü caddeye halk 

arasında Bankalar Caddesi adının yakıştırıldığı düşünülmektedir. 

1980’lerin sonuna kadar Bankalar Caddesi adını hak etmeyi sürdürmüş olan cadde 

bu tarihten itibaren finansal merkez olma özelliğini giderek kaybetmeye başlamıştır. 

İstanbul’un finans merkezinin Levent-Maslak hattına kaymaya başlaması ile birlikte 

Voyvoda Caddesi’nde genel merkezleri bulunan bankalar birer birer caddeden 

ayrılmışlardır. Bugün artık caddede bankaların genel merkezlerinin yerini bazı idari 

birimleri ve şubeleri almıştır. 

4.3. Caddenin Bugünkü Durumu 

Voyvoda Caddesi, bir Ceneviz kenti olan Galata’daki diğer sokak ve caddeler gibi 

dar olma özelliğini 1880’lere kadar korumuştur. Bu dönemde caddeye tramvay 

hattının döşenmesi sırasında yapılan genişletme çalışmasıyla aralarında Palazzo 

del Comunale’nin de olduğu bazı binaların caddeye bakan kısımları yıkılmıştır. O 

tarihteki caddenin genişliği bugüne kadar neredeyse hiç değişmemiştir. Ancak bu 
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genişlik bugünkü trafik yoğunluğunu kaldırabilecek düzeyde görünmemektedir. 

Caddenin, tüm değişimlere rağmen, hala önemli bir iş ve ticaret merkezi olmasından 

ötürü yoğun trafik caddenin temel özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Şişhane’den 

başlayan Okçu Musa Caddesi üzerinden Voyvoda Caddesi’ne ve oradan da 

Karaköy Meydanı’na doğru tek yönlü bir trafik akışının bulunduğu cadde iş 

saatlerinde bu yoğun trafiğin baskısı altında kalmaktadır.  

Galata’nın dar ve yokuşlu sokaklardan oluşan topoğrafyası taşıt trafiğine uygun 

olmamakla birlikte, bölgenin önemli bir iş ve ticaret merkezi olması gerçeği trafiğin 

azaltılması veya tamamen kaldırılmasını imkânsız kılmaktadır. Voyvoda Caddesi’nin 

bölgenin en önemli arterlerinden biri ve Şişhane ile Karaköy Meydanı’nı bağlıyor 

olması, Galata’nın bazı sokaklarının taşıt trafiğine kapatılma olasılığını neredeyse 

ortadan kaldırmaktadır.  

Galata’nın, çoğu zaman Beyoğlu’ndan kopuk olarak değerlendirilmesi ve bu iki 

bölgeye ait kararların bütünlük içinde alınmıyor olması, Beyoğlu için yapılmış bazı 

düzenlemelerin Galata için daha geç gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Şu 

günlerde hazırlıkları tamamlanmış ve onay aşamasında olan, Beyoğlu ve Galata’yı 

birlikte değerlendiren koruma amaçlı imar planının birbiri ile yoğun ilişkisi olan bu 

bölgeleri bütüncül olarak değerlendirmeyi sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Hazırlanmış olan bu koruma amaçlı imar planında Voyvoda Caddesi’ni içine alacak 

şekilde oluşturulan turizm alanı ile birlikte caddede var olan ticaret ve hizmet 

fonksiyonlarına ek olarak turizm fonksiyonu öngörülmektedir. 

4.4. Caddedeki Hanların Genel Özellikleri 

Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin 1720-21 tarihlerinde Fransa’ya yaptığı gezi sırasında 

gözlemlediği saraylar, bahçeler ve kraliyet hayatından etkilendiği, bunları 

seyahatnamesinde ayrıntıları ile anlattığı bilinmektedir. Bu anlatıların ardından 

Fransız usulü saray yapılarına özenildiği, III. Ahmed’in Kâğıthane’deki kasırları 

yaparken Fransa’daki bazı sarayların mimarisinden etkilendiği kaynaklarda yer 

almaktadır (Gülenaz, 1998: 121).  

III. Osman döneminde (1754-1757) özellikle askeri teçhizat ve eğitim alanında 

batılılaşmaya karşı konulmuş olsa da, mimaride Baroklaşmanın hız kazandığı, 

Barok özelliklerin tüm mimaride kullanılmaya başlandığı görülmektedir. I. Mahmud 

döneminde inşa edilen Nur-u Osmaniye Külliyesi de İstanbul’da Barok üslubun 

birçok öğelerini içeren önemli eserlerden biri olarak değerlendirilmektedir. I. 
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Abdülhamit döneminde (1774–1789) mimaride denenen batılı motif ve tasarım 

yaklaşımları yavaş yavaş konut mimarisine girmiştir (Denel, 1982:50).  

III. Selim (1789-1807) döneminin mimari özelliği, önceleri süslemeyle giren batılı 

motif ve biçimlerin artık yapıya ekleme olmaktan çıkıp mimari tasarıma bağımlı, 

tasarımın kendi öğesi olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Bu dönemin yoğun inşaat 

etkinlikleri içinde saray ve konakların inşa edilmesi önde gelmektedir (Denel, 

1982:52). 

II. Mahmud (1808-1839) döneminde yapı faaliyetleri sürmüş ve Avrupa 

mimarisinden, özellikle ampir üsluptan etkilenerek birçok önemli bina inşa edilmiştir. 

Bu dönemde eklektik yapılar da tasarlanmıştır (Denel, 1982:53).  

Abdülaziz döneminde (1861-1876) mimarlık, belediye ve yönetim örgütlerinde 

değişmeler olmuş, hem tek yapı, hem de kent düzeyinde inşaat faaliyetleri artmıştır. 

İnşaat alanında Balyan Ailesi’nin egemenliği bu dönemde de sürmüştür. Bu 

dönemde yapılmış olan büyük ölçekli yapılar gerek anıtsallıkları, gerek plan ve iç-dış 

dekorasyon bakımından Barok, Ampir ve Neo-rönesans üsluplarını 

sergilemektedirler (Denel, 1982:54). 

Osmanlı mimarlığında neoklasik üslup 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren görülmeye 

başlanmıştır. Devlet yapıları, bankalar, belediye binaları, müzeler gibi kamusal 

yapılar, saygınlığın ifadesi anlamında bu üslup ile tasarlanmışlardır. Neoklasik 

üslupta tasarlanmış bu kamusal yapıların yanında, oryantalist öğelerin de bu üslup 

içine dahil edildiği örnekler bulunmaktadır. Çırağan Sarayı, Bahriye Nezareti, Fuad 

Paşa Camii gibi yapılarda, kemer alınlıkları, sütun başlıkları, silmelerde oryantalist 

biçimler neoklasik üslubun varlığı zedelenmeden kullanılmıştır (Ödekan, 1993:66).  

19.yy’ın ortalarından itibaren İstanbul’un finans merkezi olma özelliğini kazanmaya 

başlayan Galata’da, Avrupa’daki diğer ticaret ve finans merkezlerinde görülen bir 

yapı türü inşa edilmeye başlanmıştır. Büyük ölçekli, anıtsal ve çoğu zaman bir 

kurum adına yapılmış olan bu binalar, ya barındırdıkları kurumun adı ile ya da “han” 

kelimesi ile anılır olmuştur. Caddede hala “han” ismi ile anılan bu binaların, Eminönü 

ticaret bölgesindeki Osmanlı dönemi hanlarından temel farkı ise batılı bir üslup ile 

yapılmış olmalarıdır. Ancak yine de 1880’lere kadar caddede yapılmış olan hanlar 

Osmanlı hanlarından farklılaşmakla birlikte, aslında geleneksel hanların temel 

işlevini koruyup, çok sayıda odanın nispeten küçük ölçekli işletmelere kiralanması 

ilkesi üzerinde işlemekteydi. 1880’lerdeki en önemli değişiklik, bu geleneği artık 

yansıtmayan yeni türden bir bina türünün ortaya çıkması olmuştur. Bu tarihlerde 

caddede inşa edilen binaların beşi, tek bir şirket tarafından kendi kullanımı için inşa 



 18

edilmiştir. Osmanlı İtibar-ı Umumi Şirketi, Economic Co-operative Society mağazası, 

Şirket-i Osmaniye-i Kambiyo ve Esham, Dersaadet Su Şirketi ve Dersaadet 

Tramvay Şirketi bu yeniliğin örneklerini oluşturmaktaydı. Bu binaların yeni işlevini 

ortaya koyan detay ise herhangi bir isimleri ve “han” sıfatları olmayıp sadece 

barındırdıkları şirketin adıyla tanınmalarıdır (Eldem, 2000:26). 

Bugün caddede bulunan, büyük değişiklik veya yıkımlara uğramamış yapıların 

tamamı neoklasik ve eklektik üsluplarını korumaktadırlar. 1880’ler ile 1900’lerin 

başında yapılmış bu binaların büyük çoğunluğu bugün Voyvoda Caddesi’nin başı ile 

Perşembe Pazarı Sokağı kesişimine kadar olan bölgelerde yoğunlaşmıştır.  

  

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.02: Voyvoda Caddesi’nde yer alan Voyvoda Han ve Has Han. 

Değişik dönemlerde kapsamlı değişimler ve imar faaliyetleri gören cadde, buna 

benzer bir dönemi de 1910’larda geçirmiştir. Bu dönemde caddenin Karaköy 

Meydanı’na yakın kısmına yapılmış bazı binalar, dönemin hakim mimarlık akımı olan 

Ulusal Mimarlık Üslubu’nda inşa edilmişlerdir.  

 

  

 

 

 

 

Şekil 4.03: Voyvoda Caddesi’nin Karaköy Meydanı’na yakın bölümünde yer alan 
Union Han ve Ankara Han. 
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5. HEZAREN HAN’IN MİMARI ALEXANDRE VALLAURI 

 5.1. Vallauri’nin Meslek Yaşamı ve İstanbul’daki Mimarlık Çalışmaları 

Fransız kökenli bir Levanten olan Vallauri 2 Nisan 1850’de İstanbul’da doğmuş, 2 

Mayıs 1921’de hayatını kaybetmiştir. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Vallauri’nin 

çocukluk ve gençlik yılları ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Orta öğrenimini 

Saint Joseph Lisesi’nde yaptığı düşünülmektedir (Akpolat, 1993: 364).  

Vallauri döneminin en iyi mimarlık okullarından biri olan Paris’teki Ecole des Beaux-

Arts’da yaklaşık on yıl boyunca eğitim almıştır. Büyük olasılıkla 1869 yılını giriş 

sınavına hazırlıkla geçirdikten sonra 1870’te ikinci sınıfa kaydını yaptırmıştır.  

Vallauri’nin Paris’teki mimarlık eğitimi ve eğitim dışında neler yaptığı konusunda bir 

yayın bulunmamaktadır. Büyük ihtimalle 1879’da mimarlık eğitimini tamamlayarak 

İstanbul’a dönmüştür (Akpolat, 1991:12). 

Vallauri İstanbul’a döndükten sonra çeşitli resim sergilerine ve sanat etkinliklerine 

katılmıştır. 1879-1880 yıllarında kurulduğu düşünülen Elifba Sanat Kulübü’nün 1880 

Eylül’ünde açılan sergisine Vallauri de katılmıştır (Cezar, 1971:407). Bu kulübün, 

Nisan 1881’de Tepebaşı’nda açtığı ikinci sergiye de katıldığı bilinmektedir. Bu 

dönemde, resim sergilerinde mimarların rölöve çizimleri ile projelerini ve maketlerini 

de sergiledikleri bilinmektedir. Bu sergiler sayesinde sanat çevresi ile ilişkileri 

yoğunlaşmış ve özellikle de Osman Hamdi Bey ile tanışma fırsatı bulmuş ve ileride 

yapacakları işbirliğinin ilk adımları atılmıştır. Dönemin, seçmeci-historisist mimari 

anlayışının gereği olarak Vallauri’nin, bu yıllarda başta İstanbul olmak üzere, Bursa, 

İznik, Konya ve Kütahya gibi kentlerdeki mimari anıtlarla ilgili araştırmalar yaptığı 

yine Elifba sergilerindeki işlerinden anlaşılmaktadır. Bu dönemde Vallauri tarafından 

yapılan tek bina 1882 tarihli Sanayi-i Nefise Mektebi’dir (Akpolat, 1991:12). 

Vallauri, 1883’te eğitime başlayan Sanayi-i Nefise Mektebi kurucu 

eğitmenlerindendir ve bu görevini 25 yıl boyunca sürdürmüştür (Akpolat, 1993, 364). 

1883-1909 yılları mimarın en verimli dönemi olmuş ve İstanbul’un çok çeşitli 

yerlerinde yapılar inşa etmiştir. 1892 yılında Osmanlı Bankası ve Tütün Rejisi için 

tasarlamış olduğu bina ile ünü artmaya başlamıştır. Bu dönemde Arkeoloji Müzesi, 

Pera Palas, Tokatlıyan Oteli, Büyükada Rum Yetimhanesi ve Düyun-u Umumiye gibi 
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anıtsal yapılar tasarlamıştır (Akpolat, 1991:16). Mimarın eserleri büyük ölçekli ve 

anıtsal olduğundan zamanın basınında geniş yankı bulmuştur (Cezar, 1991: 20). 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5.01: İstanbul Arkeoloji Müzesi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5.02: Pera Palas Oteli 

Vallauri’nin meslek yaşamında bilinen son çalışmasının, 1909 yılında düzenlenen 

Abide-i Hürriyet Mimari Proje yarışması olduğu bilinmektedir. 1911 yılında başlayan 

ve Vallauri’nin ölümünden sonra da süren Birinci Dünya Savaşı yıllarında herhangi 

bir profesyonel çalışma içinde bulunmadığı düşünülmektedir (Akpolat, 1991:20). 

Vallauri’nin yapılarında, aldığı eğitimin ve mimarlık yaptığı dönemin tercihleri 

doğrultusunda neoklasik üslubun yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Yapılarında pencereleri genellikle büyük boyutlu tutmuş, bunların üst bölümleri ile 

binaların ana girişlerinde, özellikle de büyük kapılarda Osmanlı mimarisinin 

öğelerine yer vermiştir. Bazı binalarında ise, Osmanlı mimarisinin süsleme 

elemanlarından olan madeni ve mermer şebekeler kullanmıştır (Cezar, 1991: 20).  
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5.2. Vallauri’nın Voyvoda Caddesi’ndeki Diğer İki Yapısı  

5.2.1. Osmanlı Bankası Binası 

Bugün Garanti Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 

kullanılan bina cadde üzerinde en çok bilgiye sahip olunan binalardan biridir. 

Osmanlı Devleti’nin ilk merkez bankası olan Osmanlı Bankası’nın kurulduktan 

yaklaşık 30 yıl sonra taşındığı bu binanın bulunduğu arsaya ait tapu kayıtları 1828’e 

kadar uzanmaktadır. Arsa, Apik oğlu Bedros’un eşi Antranik’ten Hamdullah Ağa’ya 

satılmış; 1831’de Antranik’e geri dönerek çocuklarına intikal etmiş; aynı sene içinde 

Mustafa Nuri Paşa’ya, 1833’te ise Yerolimo kızı Ana’ya satılmıştır. Ana’nın kocası 

David Glavani ise belirlenemeyen bir tarihte buraya kendi ismini taşıyan Glavani 

Han’ı inşa ettirmiştir. Glavani’nin kendisi ile Corpi, Baudouy, Frédérici, Thalasso, 

Couteaux gibi banker ve avukatların kullandığı bu han, 1890 yılında Reji İdaresi ve 

Osmanlı Bankası tarafından Ana Glavani’nin varislerinden 15.000 liraya satın 

alınarak, yerine bu iki kurumun genel müdürlüklerinin inşa edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Alexandre Vallauri’ye sipariş edilen bu ikiz binaların inşaatı 

1892’de bitmiş aynı yılın 27 Mayıs günü Osmanlı Bankası’nın yeni binası törenle 

açılmıştır. Tütün Rejisi tarafından kullanılan komşu bina ise 1925 yılına kadar bu 

şirketin elinde kalmış, aynı yılın Haziran ayında Tütün İnhisarları İdaresi’ne 

devredilen bina 1934 yılında Merkez Bankası tarafından satın alınarak Bankanın 

İstanbul şubesi olarak faaliyet göstermiştir (Eldem, 2000: 96).  

Şekil 5.03: Osmanlı Bankası Binası’nın inşası için Vallauri tarafından çizilmiş 4 
Şubat 1890 tarihli vaziyet planı. 
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Vallauri tarafından 1890’da çizilmiş olan vaziyet planında binanın kullanımına ait 

ilginç bir durum görülmektedir. Bu planda, Osmanlı Bankası ile Reji İdaresi’nin 

konumları tam ters olarak çizilmiş durumdadır (Bkz. Şekil 5.03) (Eldem, 2000: 98). 

Ecole des Beaux-Arts’da dönemin genel kabul gören klasik mimarlık üslubu olan 

neoklasik mimarlık eğitimi almış Vallauri’nin İstanbul’daki yapılarında bu etki yoğun 

olarak görülmektedir. Osmanlı Bankası ve Tütün Rejisi için yapılmış olan bu binanın 

Voyvoda Caddesi’ne bakan cephesinde neoklasik ve eklektik üslubun etkileri 

görülmektedir. Binanın zemin katları rustik taşlar ile kaplanmış, üst katlarda ise 

üçgen alınlıklar, klasik üslupta sütun başlıkları ve yoğun bir bezeme programı 

kullanılmıştır. Ancak binanın Haliç’e bakan cephesinde ise farklı bir üslup 

görülmektedir. Bu cephede ağırlıklı olarak oryantalist ve Türk mimarisine ait 

elemanlar kullanılmıştır. Bu iki farklı üslup tercihi ile Osmanlı Bankası’nın Doğu ile 

Batı arasındaki konumunu vurguladığı belirtilmektedir. 

Şekil 5.04: Binanın Voyvoda Caddesi’ne bakan cephesi. 

Şekil 5.05: Binanın Haliç’e bakan cephesi. 
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5.2.2. Şirket-i Osmaniye-i Kambiyo ve Esham (Bugünkü HSBC Binası) 

Voyvoda Caddesi’nin önemli kentsel elemanlarından olan Kamondo Merdivenleri ile 

komşu olan binanın 1880’lerin başında yapıldığı tahmin edilmektedir. Binayı 

kullanan Société Ottomane de Change et de Valeurs (Şirket-i Osmaniye-i Kambiyo 

ve Esham) 1872’de kurulmuş olmasına rağmen binanın bu kadar eski olmadığı 

düşünülmektedir. Gavand’ın Tünel’in inşası için yaptığı planda binanın bulunduğu 

arsa boş olarak görülmektedir. Vallauri’nin 1890’da çizdiği vaziyet planında ise 

binanın inşa edilmiş olduğu görülmektedir (Eldem, 2000:226). 

 
Şekil 5.06: Şirket-i Osmaniye-i Kambiyo ve Esham Binası ve Osmanlı Bankası 

Binası’nın inşası için Vallauri tarafından çizilmiş 4 Şubat 1890 tarihli vaziyet planı. 
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6. HEZAREN HAN 

6.1. Hezaren Han’ın Konumu 

Voyvoda Caddesi, Kuledibi Sokak ve Eski Banka Sokak ile sınırlanmış bir yapı 

adasında yer alan Hezaren Han’ın ön cephesi Voyvoda Caddesi’ne arka cephesi ise 

Eski Banka Sokağı’na bakmaktadır. Bitişik nizam olarak inşa edilmiş yapı, Nazlı Han 

ve Ankara Sigorta Binası (eski Hamdi Paşa Hanı) ile komşudur.  

Hezaren Han’ın içinde bulunduğu yapı adası Galata’nın çok önemli bir noktasında 

yer almaktadır. Galata Kulesi’nden inen Kuledibi Sokak ile Kart Çınar ve Voyvoda 

Caddesi’nin kesişimi bugün hâlâ Galata tarihinin önemli yapılarının bulunduğu bir 

noktayı işaret etmektedir. Ceneviz Ticaret Sarayı, Palazzo del Comunale (Podesta) 

ve St. Pierre Han bu üç önemli yapıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.01: Kuledibi Sokak ile Kart Çınar Sokağı’nın kesişimindeki üç önemli yapı; 
sağda Palazzo del Comunale (Podesta), sol arkada St. Pierre Hanı, sağ arkada 

Ceneviz Ticaret Sarayı. 
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6.2. Han’ın Bulunduğu Parselin Gelişimi 

Galata, Tarihi Yarımada’dan sonra İstanbul’un en önemli bölgelerinden biri 

olmasından ötürü çeşitli dönemlerde yapılmış haritaların konusu olmuştur. Buna ek 

olarak Altıncı Daire’nin (bugünkü Beyoğlu Belediyesi) kurulması ile birlikte ilk 

belediyecilik çalışmalarının da Beyoğlu ve Galata’da yürütülmesi nedeniyle bölge 

için birçok harita hazırlanmıştır. Değişik dönemlerde yapılmış bu haritaları kullanarak 

Hezaren Han’ın bulunduğu parsele ait değişimleri izlemek mümkündür. 

6.2.1. Cadastre de La Ville de Constantinople – VI Cercle Municipal (1857-1876) 

1857’de Sultan Abdülaziz döneminde Altıncı Daire’nin kurulması ile birlikte başlayan 

belediyecilik çalışmalarının önemli bir bölümünü de Beyoğlu ve Galata’nın kadastral 

planlarının hazırlanması oluşturmuştur. Bu çalışmalar 1876’ya kadar sürmüştür. 

Şekil 6.02: 1857-76 tarihleri arasında yapılmış olan kadastral haritalar. 

Bu kadastral haritaların, Hezaren Han’ın bulunduğu adayı içine alan paftasında 

adada herhangi bir parselasyon çalışması yapılmadığı görülmektedir. Ancak bu 

durum bu bölgede bir kadastral çalışma yapılmadığı anlamına gelmeyebilir, 

haritalardan bugüne ulaşmış olanlar arasında yer almamış olması da 

düşünülmektedir.  
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6.2.2. D’Ostoya Haritası 

1858-1860 tarihli D’Ostoya haritasında Hezaren Han’ın yer aldığı adadaki 

parselasyon net olarak görülmektedir. Perşembepazarı Sokağı ile Eski Banka 

Sokağı’nın kesişiminde yer alan köşede bir parsel, onun yanında iki ince parsel, 

hemen yanında daha geniş bir parsel ve Eski Banka Sokağı ile Voyvoda 

Caddesi’nin kesişimindeki köşede ise iki parsel görülmektedir.  

Şekil 6.03: 1858–1860 tarihli D’Ostoya haritası. 
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6.2.3. Huber Haritası 

1887 tarihli Huber Haritası’nda ise Hezaren Han’ın yer aldığı ada iki parsele 

bölünmüş olarak görülmektedir. Bu parsellerden Perşembepazarı Sokağı ile Eski 

Banka Sokağı’nın kesişiminde yer alan parselde Hamdi Paşa Han’ın var olduğu 

okunabilmektedir. Diğer parsele ait ise haritada herhangi bir bilgi yer almamaktadır.  

Şekil 6.04: 1887 tarihli Huber Haritası. 
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6.2.4. 1892 Tarihli Vaziyet Planı 

Osmanlı Bankası Genel Müdürü Foster adına kayıtlı bu planda, soldaki arsanın 

alanı 44,3 m2, sağdaki ise 25,7 m2 olarak görülmektedir. 1899 yılında aynı adaya ait 

çizilmiş başka bir planda soldaki arsanın 2,6 m2 sağdakinin ise 13,2 m2 arttığı 

görülmektedir. Planda pembe boyalı parsel ise Hamdi Paşa Han’a aittir (Eldem, 

2000:186). 

Şekil 6.05: 1892 tarihli vaziyet planı. 
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6.2.5. 1899 Tarihli Vaziyet Planı 

Altıncı Dâire-i Belediye Ser Mühendisi Ferid mühürlü bu planda birkaç sene içinde 

Hezaren ve Nazlı Hanların inşa edileceği parseller görülmektedir. Voyvoda Caddesi 

ile Eski Banka Sokağı arasındaki ada üç parsele bölünmüştür. Solda 46,9 m2’lik, 

ortada “Ahır Arsası” olarak nitelendirilen 92,7 m2’lik arsa, sağda ise 38,9 m2’lik arsa 

bulunmaktadır. Bu arsalardan solda ve sağda bulunanları Osmanlı Bankası 

müdürlerinden Gustav Wülfing adına Osmanlı Bankası’na ait olup, ortadaki banka 

tarafından ahır olarak kullanılmak üzere kiralanmaktaydı. Aynı yılın sonunda 

ortadaki arsanın sahipleri ile Osmanlı Bankası arasında bir anlaşma yapılarak, 

banka sağdaki arsasını ortadaki arsanın sol tarafına eşit bir alan karşılığında 

verecek, böylece Hezaren ve Nazlı hanların inşasını sağlayan ikili bir arsa yapısı 

ortaya çıkacaktır (Eldem, 2000:186). 

Şekil 6.06: 1899 tarihli vaziyet planı. 
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6.2.6. Goad Haritası 
Topoğraf Chase Goad tarafından 1905 tarihinde hazırlanmış olan sigorta 

haritalarında bahsi geçen ada ve parsellerin artık bugüne kadar gelmiş olan halleri 

görülmektedir. Perşembepazarı Sokağı ile Eski Banka Sokağı’nın kesişiminde yer 

alan parselde Hamdi Paşa Hanı, ortada Société des Tombacs tarafından kullanılan 

Hezaren Han ve Eski Banka Sokağı ile Voyvoda Caddesi’nin kesişimindeki parselde 

yer alan Nazlı Han (o tarihte binayı kullanan firma Société D’Assurances 

Ottomanes), bu planda yer almaktadır. 

Şekil 6.07: 1905 tarihli Goad Haritası. 

1890’ların ortalarında çekilmiş panoramik Galata fotoğrafında ise, ortasında 

Hezaren Han’ın yer aldığı yapı adası ve çevresi görülmektedir. Yapı adasının 

solunda bulunan ve adanın en eski yapısı olan Hamdi Paşa Han (bugünkü Ankara 

Sigorta Binası) net olarak seçilmektedir. Fotoğrafın çekildiği tarihte henüz inşa 

edilmemiş olan Nazlı Han’ın yerinde başka bir yapının yer aldığı,  Hezaren Han’ın 

inşa edildiği parselin ise boş olduğu bilgisine fotoğraftan ulaşılabilmektedir. 
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Şekil 6.08: 1890’ların ortasında çekilmiş panoramik Galata fotoğrafında Hezaren 
Han’ın yer aldığı yapı adası. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.09: 1900’larda Kartı Çınar Sokak’tan çekilmiş bir fotoğrafta, Hamdi Paşa 

Hanı’nın arka cephesi ve Hezaren Han’ın inşa edildiği arsanın boş hali. 
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6.3. Hezaren Han’ın Tarihi 

Hezaren Han’ın tarihi ile ilgili detaylı bilgilere, 2000 yılında Voyvoda Caddesi ile ilgili 

düzenlenen sergi sırasında ulaşılmıştır.5 Hezaren Han’ın inşa edildiği arsanın 

yerinde önceleri Osmanlı Bankası’na ait, odun ve kömür deposu olarak kullanılan 

kiremit çatılı ahşap bir bina ve yanında bir ahır bulunmaktaydı.  

1898 tarihli kayıtlara bakılınca, St. Pierre Hanı’ndan yeni binasına taşınmış olan 

Osmanlı Bankası, mimari Alexandre Vallauri tarafından 900 lira civarında değer 

biçilen bu arsayı gözden çıkarmıştır. 1899’da komşu arsanın sahipleriyle 

gerçekleştirilen değiş tokuş sayesinde bu arsa büyümüş, ancak bu büyümeye 

rağmen satışa çıkarılmadığı gibi 20 Haziran 1902’de Osmanlı Bankası ile Vallauri 

arasında imzalanan bir kontrat ile Hezaren Han’ın inşasına karar verilmiştir.  

1903’te inşaatı bitmiş olması muhtemel olan binanın ilk üç katını Société du Tombac 

(Tömbeki Şirketi) kiralamış, bir katına ise banker E. Eugenidi yerleşmiştir.1905 yılı 

sonlarında ise banka bu hanı elden çıkarmaya karar vermiş ve 5 Ocak 1906’ta 

Beyoğlu Mutasarrıfı Hamdi Bey’e satmıştır.  

Bu satıştan sonra Hezaren Han’ın adı Hamdi Bey Hanı’na dönüşmüşse de, 1914’ten 

itibaren tekrar Hezaren Han adının kullanılmış olmasından, binanın bu tarihte tekrar 

el değiştirdiği düşünülmektedir (Eldem, 2000:184).  

Şekil 6.10: Şark Ticaret Yıllıklarında Hezaren Han’daki bir şirkete ait ilan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ve Prof. Dr. 
Edhem Eldem’in küratörlüğünü yaptığı bu serginin araştırmaları sırasında Hezaren Han’a ait bir dosya 
Osmanlı Bankası Arşivi’nde bulunmuş ve buradan yapı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak mümkün 
olmuştur.  
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16 Mayıs 1884 tarihli bir senetle Cemile Refia Hanım ve Cemil Bey, Hezaren Han’ın 

yirmi yıl sonra inşa edileceği arsanın bir kısmını Osmanlı Bankası’na satmışlardır. 

Satılan arsanın üzerinde bulunan iki binadan ahşap olanı yıktırılacak, kâgir olanı ise 

korunacaktır (Eldem, 2000:185).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6.11: 16 Mayıs 1884 tarihli senet. 

6.4. Genel Tanım 

Hezaren Han, Galata’nın en önemli arterlerinden biri olan Voyvoda Caddesi 

üzerinde yer almaktadır. Bir bodrum, bir zemin ve dört kattan oluşan yapının arka 

cephesi Eski Banka Sokağı’na bakmaktadır. Nazlı Han ve Ankara Sigorta Han ile 

bitişik nizamdır.  

Voyvoda Caddesi’nin bugünkü durumuna neredeyse tamamen ulaştığı 20. yüzyıl 

başında yapılmış olan Hezaren Han, döneminin ve mimarının özelliklerini 

taşımaktadır. Voyvoda Caddesi’ne bakan ana cephesi zengin bir bezeme 

programına sahiptir, arka cephe ise ön cephe ile büyük bir zıtlık içinde son derece 

sade olarak yapılmıştır.  
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6.5. Plan Özellikleri 

6.5.1. Bodrum Kat Planı 

Bodrum katta, yapının temel strüktürel elemanları ve yapı malzemeleri hakkında 

detaylı bilgilere ulaşılmaktadır. Duvarların yer yer, tavanların ise tamamen sıvasız 

olması bu elemanlara ulaşmayı sağlayan temel unsurdur. Bu sayede, kullanılan 

değişik boyutlardaki tuğla, döşeme putrelleri, taşıyıcı ayaklar ve kuşaklama 

hakkında ölçüler alınabilmekte ve detayları görülebilmektedir.  

Yapıya ait kontratta katlara ait yüksekliklerin verildiği maddede yer alan “bodrumlar 

2,25 m.” ibaresinden yapının birden fazla bodrum kat içerecek şekilde planladığını 

düşündürtmektedir. Ancak keşif belgelerinde yer alan “iki bodrum oluşturulması için 

düzleştirme” başlıklı maddede verilen 3 m.’lik genişlik ölçüsünün, bugün var olan tek 

bodrum katındaki koridorla ayrılmış iki mekânı tarif ediyor olması daha muhtemeldir.  

Bodrum katın plan şeması 1., 2., 3. ve 4. katlar ile benzerlik göstermektedir (bkz. 

pafta no:02). Bu katın plan şemasındaki temel fark, giriş holünün (Z.01) bodrum 

katta devam etmiyor olmasıdır. Bu fark dışında, bodrum katta üstteki katlar gibi ana 

bir koridor etrafına yerleştirilmiş mekânlardan oluşmaktadır. Bodrum katta sadece 

Voyvoda Caddesi’ne bakan cephede küçük pencereler bulunmaktadır. Dış cephede 

kaldırım seviyesinde bulunan bu pencerelerin ikisi B.03, diğer ikisi ise B.04 

mekânında yer almaktadır.  

Şekil 6.12: B.02 ve B.03 mekânlarında yer alan ve Voyvoda Caddesine açılan 
pencereler ile bu pencerelerden birinin detayı. 

Bodrum katta görülebilen strüktürel elemanların en önemlilerinden biri mağaza 

tavanında yer alan donatılı kirişleri taşıyan ayaklardır. Bu ayaklarla ilgili detaylı bilgi 

7.6 bölümünde verilmektedir. Bodrum katında yer alan, mağaza katında kesintiye 

uğradıktan sonra diğer katlarda devam eden, cepheye paralel ana taşıyıcı duvar da 

bu iki ayak arasında yer almaktadır ve bu kattaki kalınlığı 50 cm.’dir. Bu duvar üst 

katlarda 35 cm.’e düşmektedir. Arka cephedeki duvar bu katta yaklaşık 1 m. 

kalınlığındadır. Bu kalınlık üst katlara doğru 40 cm.’e kadar düşmektedir. Aynı 

şekilde ön cephe duvarı da üst katlara doğru incelmektedir. Bu duvar bodrum 

katında 70 cm. iken üst katlarda 30 cm.’e kadar düşmektedir.   



 35

Şekil 6.13: Bodrum kattaki koridora (B.06) iki farklı yönden bakış ve mağaza 
tavanını taşıyan donatılı kirişin oturduğu ayaklardan biri. 

Şekil 6.14: Bodruma inen merdivene iki yönden bakış ve merdivenin bodrum kata 
indiği noktadan B.01 mekânına geçişi sağlayan açıklık. 

Bu kattan başlayan merdivenkovası aynı boyutta tüm katlarda sürmektedir. Bodrum 

kattan zemin kata tek kol ile çıkan merdivenin basamakları, merdivenkovasının 

beden duvarı ile sadece bu katta yer alan ve merdivenkovasını ikiye bölen duvar 

arasında yer almaktadır. Merdiven basamakları profillidir. 

Bodrum kattaki tüm mekânların zemini çimento esaslı şap ile kaplı durumdadır. 

Arşiv belgelerinde bodrum döşemelerinin yapay portland çimentosundan olacağı 

bilgisi yer almaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bodrum kat duvarlarının yer yer 

sıvasız olmasından ötürü duvar malzemesi hakkında bilgi edinilebilmektedir. 

Kontratta bodrum duvarlarının birinci kat döşemesi hizasına kadar, 1 m. aralıklı tuğla 

hatıllı moloz taştan olacağı bilgisi bulunmaktadır. Fakat sıvası dökülmüş olan 

duvarlardan belgede tarif edildiği şekilde düzenli bir örgü tekniğinin uygulanmadığı, 

B.03 mekânındaki sıvasız cephe duvarında sadece moloz taşın kullanıldığı 

görülmektedir. İç duvarlarda ise dolu tuğla kullanılmıştır.  
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Şekil 6.15: B.03 mekânındaki cephe duvarının moloz taş örgüsü ve iç duvarlardaki 
dolu tuğla örgü. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, bu katın sıvasız tavanları sayesinde döşeme putrelleri ve 

bu putreller arasındaki döşeme tuğlaları hakkında bilgi edinilebilmektedir. Döşeme 

putrelleri, merdivenkovasında (B.01) cepheye paralel, diğer tüm mekânlarda ise 

cepheye dik yerleştirilmişlerdir. Merdivenkovasındaki putrellerin başlık 5 cm. 

yüksekliği ise 10 cm. diğer putrellerin ise başlık boyutu 6,5 cm., yüksekliği ise 14 

cm.’dir. Putreller arasındaki açıklık 55 cm.’dir. Putrellerin arasında, putrellere paralel 

6 sıra halinde 6 delikli tuğla kullanılmıştır. Ancak, B.04 mekânındaki iki sıra tonozda, 

muhtemelen bir onarımdan ötürü, farklı bir tuğla örgüsü karşımıza çıkmaktadır. Bu 

farklı örgüde, birer sıra tuğla putrellere dik, ortadaki iki sıra tuğla ise putrellere 

paralel yerleştirilmiştir. Bu mekânın tavanlarında yer yer çimento ile yapılmış 

onarımla görülmektedir.  

Şekil 6.16: B.03 mekânındaki putrellere paralel yerleştirilmiş 6 sıra tuğla örgüsü. 
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Şekil 6.17: B.04 mekânındaki farklı tuğla örgüsü ve onarım izleri. 

Bodrum katın depolama ve bazı teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

yapılmış olması muhtemeldir. Günümüzde de molozların ve bazı inşaat 

malzemelerinin yığılı olduğu mekânlardan, sadece birinde (B.05) ısıtma sistemine ait 

bir kalorifer kazanı bugüne ulaşabilmiş durumdadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.18: B.05 mekânındaki kalorifer kazanı ve arkasındaki havalandırma bacası. 

6.5.2. Zemin Kat Planı 

Zemin kat üç ana mekândan oluşmaktadır, giriş holü (Z.01), hol (Z.02) ve mağaza 

(Z.03) (bkz. pafta no:03). Mağazanın girişi ile üst katlara çıkışın kapıları ayrıdır. 

Binaya giriş K1 kapısından mağazanın girişi ise K9 kapsındandır. Z.01 mekânından 

mağazaya (Z.03) açılan ve keşif belgelerinde de bahsedilen kapı mevcuttur. Ancak 

bu kapının kanadı kaldırılmış ve yerine metal bir kanat konup kaynakla açılamaz 

hale getirilmiş durumdadır. Z.01 mekânına girildikten sonra mermer kaplı dört 

basamak ile bir üst kota, merdiven holüne (Z.02) çıkılmaktadır. Bu basamakların iki 

yanında sekiler bulunmaktadır. Z.01 mekânının zemini 60 cm. x 60 cm. x 3 cm. 

boyutlarında mermer ile kaplıdır. Mermer döşeme bloklarında yer yer çatlaklar 

gözlenmektedir. Z.01 mekânından Z.02 mekânına çıkan basamakların üstünde çift 

kanatlı, tavana kadar yükselen bir kapı (K2) bulunmaktadır. Üst katlara çıkan 

merdivenin başlangıcı Z.02 mekânındadır. Yine aynı mekândan, bodruma inen 

merdivenlere ulaşılmaktadır. Zemin kattan başlayıp birinci kata çıkan merdivenin 
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ortasında küçük bir sahanlık bulunmaktadır. Bu sahanlığa açılan kapı (K4) ile Eski 

Banka Sokağı’na ulaşılmaktadır. Z.01 ve Z.02 mekânlarında herhangi bir bozulma 

görülmemektedir.  

Şekil 6.19: Binaya giriş kapısı (K1), mağaza (Z.03) ile Z.01 mekânı arasındaki kapı 
ve Z.01 mekânından Z.02 mekânına çıkan basamaklar ve yandaki sekileri. 

Şekil 6.20: Z.02 mekânında başlayan ve üst katlara çıkan merdiven ve Z.01 ile Z.02 
mekânlarını ayıran kapı (K2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Şekil 6.21: Eski Banka Sokağı’na açılan kapı (K4). 
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Zemin katta ayrı girişi olan, kare planlı ve yaklaşık 9 m. x 9 m. boyutlarındaki 

mağaza ise binanın en fazla müdahale görmüş mekânlarından biridir. Mağazanın 

özgün tavan, döşeme ve duvarları ilk bakışta algılanamamakta ve 

ulaşılamamaktadır. Duvarlar, dolaplar ve aydınlatma elemanları için kullanılan 

sergileme elemanları ile kaplı iken özgün tavan asma tavan ile kapatılmış 

durumdadır. Mağazanın döşemesi seramiktir. Mağazada bir de asma kat mevcuttur.  

Özgün tavan ile asma tavan arasında kalan boşlukta, yapının önemli strüktürel 

elemanlarından biri olan, cepheye paralel bir donatılı kiriş bulunmaktadır. Keşif 

belgesinde bahsi geçen kiriş hakkında detaylı açıklama 7.6 bölümünde 

yapılmaktadır.  

Şekil 6.22: Mağazadaki asma kat ve ürünlerin sergilendiği panolar. 

Şekil 6.23: Mağazadaki dolaplar ve orijinal duvarın görülebildiği bir bölüm. 
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6.5.3. Birinci Kat Planı 

Birinci kat, yapıda kullanılan tipik plan şemasının ilk uygulandığı kattır (bkz. pafta 

no:04). Bu plan şemasında, mekânlar, cepheye paralel olan ve yapıyı ikiye bölen bir 

koridorun etrafında konumlanmışlardır. 1.03, 1.05, 1.06 ve 1.07 mekânları doğrudan 

koridora açılmaktadır. Voyvoda Caddesi’ne bakan diğer iki mekândan biri olan 

1.02’ye merdiven holünden (1.01) ve 1.02 mekânından ulaşılabilmektedir. 1.04’e ise 

1.03 ve 1.05 mekânlarından girişler bulunmaktadır.  

Merdiven holü 50 cm. x 50 cm. x 3 cm. boyutlarında mermer ile kaplıdır. Tuvalet 

(1.07) ise kenarlarda 20 cm. x 20 cm. boyutlarında bordür olarak kullanılmış, ortada 

ise altıgen karo mozaik ile kaplıdır. Diğer tüm mekanlar ise, keşif belgelerinde de 

belirtildiği gibi 14-16 cm. eninde ve cephelere dik olarak döşenmiş, yivli geçmeli 

ahşap ile kaplıdır. Merdiven holü hariç tüm mekânların tavan eteklerinde profilli alçı 

kartonpiyer bulunmaktadır. 1.05 mekânında tavanında alçıdan bir göbek ve bu 

göbeği çevreleyen alçı süsleme bandı bulunmaktadır.  

Tavanlar sıvalı ve boyalı olduğu için döşeme putrelleri ve putreller arasındaki 

tuğlalar görülememektedir. Ancak putrellerdeki korozyondan ötürü oluşan çatlaklar 

sayesinde, putrellerin başlık boyutları, aralıkları ve yerleşim düzeni hakkında bilgi 

edinilmektedir. Merdiven holü hariç tüm mekânlardaki putreller cephelere dik olarak 

yerleştirilmişlerdir. Bu putreller, cephelere paralel olan ve yapıyı boylu boyunca 

geçen duvar üzerinde mesnetlenmektedir. Merdiven holünde ise putreller mekânın 

enine yerleştirilmişlerdir.  

Birinci kat mekânlarında ciddi bir bozulma ve strüktürel sorunlar bulunmamaktadır, 

yer yer duvar ve tavanlarda bakımsızlıktan kaynaklanan sıva ve boya dökülmeleri 

görülmektedir. 

Şekil 6.24: Birinci kat merdiven holü (1.01) ile koridor (1.08) ve 1.02 mekânına 
açılan kapılar. 
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Şekil 6.25: 1.02 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere, 1.01 
mekânından girilen kapı ve 1.03 mekânına açılan kapı. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.26: 1.03 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere. 

Şekil 6.27: Koridordan (1.08) 1.03 mekânına açılan kapı ile 1.04 mekânına geçilen 
kapı ve çıkmanın köşesinde yer alan pencere. 
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Şekil 6.28: 1.04 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ile 1.05 ve 1.03 
mekânlarına açılan kapılar. 

 

Şekil 6.29: 1.05 mekânındaki Eski Banka Sokağı’na bakan pencere ile 1.04,1.08 ve 
1.06 mekânlarına açılan kapılar. 

 

Şekil 6.30:1.06 mekânındaki Eski Banka Sokağı’na bakan pencereler ile 1.08 ve 
1.05 mekânlarına açılan kapılar. 
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Şekil 6.31: Tuvaletteki (1.07) Eski Banka Sokağı’na bakan pencere ile 1.08 açılan 
kapı ve tuvaletin karo mozaik döşemesi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Şekil 6.32: Merdiven holünden (1.01) koridora (1.08) açılan çift kanatlı kapı ve 1.05 
mekânına açılan kapı. 

 



 44

6.5.4. İkinci Kat Planı 

İkinci kat, yapıda kullanılan tipik plan şemasının uygulandığı ikinci kattır (bkz. pafta 

no:05). Tipik plan şemasında ikinci kattan itibaren gözlenen değişiklik, Eski Banka 

Sokağı’na bakan cephede bir çıkmanın bu kattan başlayarak 3. ve 4. katta devam 

etmesidir. Bu çıkma ile birlikte bu kattan itibaren Eski Banka Sokağı’na bakan ana 

mekânların boyutu büyümüş ve bu çıkmanın iki kenarına birer pencere 

yerleştirilmiştir.  

İkinci kat planında yer alan mekânların genel tanımları, boyutları, kullanılan 

malzemeler, mimari elemanları ve bozulmaları, yukarıda detayları verilen birinci kata 

ait mekânların özellikleri ile benzerlik göstermektedir. 

Şekil 6.33: İkinci kat merdiven holü (2.01) ile koridor (2.08) ve 2.02 mekânına açılan 
kapılar. 

Şekil 6.34: 2.02 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere, 2.01 
mekânından girilen kapı ve 2.03 mekânına açılan kapı. 
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Şekil 6.35: 2.03 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ve 2.04 
mekânına açılan kapı. 

Şekil 6.36: 2.03 mekânından 2.02 ve koridora (2.08) açılan kapılar. 

Şekil 6.37: 2.05 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ile 2.05 ve 2.03 
mekânlarına açılan kapılar. 
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Şekil 6.38: 2.05 mekânındaki Eski Banka Sokağı’na bakan pencere ile 2.04, 2.06, 
2.08 ve açılan kapılar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.39: Tuvaletteki (2.07) Eski Banka Sokağı’na bakan pencere ile koridora 
(2.08) açılan kapı. 
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6.5.5. Üçüncü Kat Planı 

Üçüncü kat planı da, birinci ve ikinci katta uygulanan plan şemasına sahip katlardan 

biridir (bkz. pafta no:06). Üçüncü katta, yapıda sadece bu katta görülen bir 

müdahale görülmektedir. 3.03, 3.04 ve 3.05 mekânlarının tavanlarında sonradan 

eklenen betonarme kirişler yer almaktadır. Bu kirişlerin üçünü ve dördüncü katlar 

arasındaki döşemede oluşan strüktürel bir sorundan ötürü yapıldığı 

düşünülmektedir. 3.03 mekânındaki kiriş, çıkma tabliyesini taşıyan ve cepheye 

paralel olan donatılı kirişe bitişik yapılmıştır.  

 

 

Şekil 6.40: Üçüncü kat merdiven holü (3.01) ile koridor (3.08) ve 3.02 mekânına 
açılan kapılar. 

 

Şekil 6.41: 3.02 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ile 3.01 ve 3.03 
mekânlarına açılan kapılar. 
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Şekil 6.42: 3.03 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ve 3.04 
mekânına açılan kapı. 

Şekil 6.43: 3.03 mekânından 3.02 ve 3.08 mekânlarına açılan kapılar. 
 
 

Şekil 6.44: 3.04 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ile 3.05 ve 3.03 
mekânlarına açılan kapılar. 
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Şekil 6.45: 3.04 ve 3.03 mekânlarında yer alan ve sonradan yerleştirilmiş 
betonarme kirişler. 

Şekil 6.46: 3.06 mekânındaki Eski Banka Caddesi’ne bakan pencere ve 3.05 
mekânına açılan kapı. 

 

Şekil 6.47: Tuvaletteki (3.07) Eski Banka Sokağı’na bakan pencere ile 3.08 açılan 
kapı ve tuvaletin karo mozaik döşemesi. 
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Şekil 6.48: Koridora (3.08) merdiven holünden (3.01) açılan çift kanatlı kapı ve 3.04 
mekânına açılan kapı. 

6.5.6. Dördüncü Kat Planı 

Dördüncü kat planı, diğer üç kat planındaki şemanın uygulandığı son kattır (bkz. 

pafta no:07). Zemin kattan başlayan ve tüm katları dolaşan mermer kaplı 

merdivenler bu katta sona ermektedir. Bu merdivenleri dördüncü katta, çatıya çıkan 

mekâna (4.09) ulaşan ahşap merdivenler takip etmektedir. 4.09 mekânına ulaşan bu 

merdivenlerden keşif belgelerinde kâgir olarak bahsedilmektedir.  

Dördüncü kat tuvaleti diğer katlardaki tuvalete göre daha geniştir. Tuvalet ile 4.06 

arasındaki duvar, mekânın içine doğru ötelenmiş durumdadır. Tuvalet 

döşemesindeki karo mozaiklerin düzenli olması, mekânın baştan geniş olarak 

yapıldığını düşündürtmektedir.  
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Şekil 6.49: Merdiven holünden (4.01) 4.02’ye açılan kapı ve çatıya ulaşan mekâna 
(4.09) çıkan ahşap merdivenler. 

Şekil 6.50: 4.02 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ile merdiven 
holünden (4.01) açılan kapının kapatılmış hali ve 4.03 mekânın açılan kapı. 

Şekil 6.51: 4.03 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ve 4.02 
mekânına açılan kapı. 
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Şekil 6.52: 4.03 mekânından 4.04 mekânına açılan ve değiştirilmiş kapı ile koridora 
(4.08) açılan kapı. 

 

Şekil 6.53: 4.04 mekânındaki Voyvoda Caddesi’ne bakan pencere ile 4.05 ve 4.03 
mekânlarına açılmış kapılar. 

Şekil 6.54: 4.05 mekânındaki Eski Banka Sokağı’na bakan pencere ile 4.04, 4.4.06 
4 4.08 mekânlarına açılan kapılar. 
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Şekil 6.55: 4.06 mekânındaki Eski Banka Sokağı’na bakan pencereler ile 4.05 ve 
4.08 mekânlarına açılan kapılar. 

Şekil 6.56: Tuvaletin (4.07) Eski Banka Sokağı’na bakan penceresi ile 4.08 
mekânına açılan kapısı ve karo mozaik yer döşemesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Şekil 6.57: Merdiven holünden (4.01) koridora (4.08) açılan çift kanatlı kapı ile 
koridordan (4.08) 4.05 mekânına açılan kapı. 
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6.5.7. Merdiven 

Bodrum kattan dördüncü kata kadar binayı kat eden merdiven, yapının kuzey batı 

köşesinde U biçimli bir merdivenkovasına yerleştirilmiştir. Basamaklar 

merdivenkovasının kâgir duvarlarına ankastre edilmiştir ve mermer kaplıdır. Metal 

konstrüksiyonu olan merdiven korkuluğunun küpeştesi ahşaptır ve zemin kattan 

itibaren tüm merdiven boyunca sürmektedir.  

Bodrum kattan zemin kata çıkan merdiven, merdivenkovasının ortasında bulunan 

duvar ile kovanın beden duvarı arasına yerleşmiştir. Zemin kattan birinci kata çıkan 

merdivenin ortasında küçük bir sahanlık yer almaktadır ve bu sahanlıktaki kapıdan 

(K4) Eski Banka Sokağı’na çıkılmaktadır. Diğer katlarda ise aynı yerde birer pencere 

(P13) bulunmaktadır. Bunun dışında merdivenler tek kolda, sahanlıksız olarak 

sürmektedir.  

Dördüncü katta ise yapıdaki tek ahşap merdiven bulunmaktadır. Bu merdiven, 

yapının çatısına ulaşmayı sağlayan mekâna çıkmaktadır.  

Şekil 6.58: Katları dolaşan, bodrumdan zemin kata çıkan ve çatıya çıkılan mekâna 
ulaşan merdivenler. 
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6.6. Cephe Özellikleri 

Bitişim düzen olarak inşa edilmiş yapının iki cephesi bulunmaktadır, Voyvoda 

Caddesi cephesi (güneydoğu cephesi) ve Eski Banka Sokağı cephesi (kuzeybatı). 

Bu iki cephe arasında ciddi bir üslup farkı vardır. Voyvoda Caddesi cephesi yoğun 

bir neoklasik üslup ile tasarlanmışken, diğer cephe son derece sade tasarlanmıştır.  

6.6.1. Voyvoda Caddesi Cephesi 

Bu cephe yapının mimarı Alexandre Vallauri’nin almış olduğu mimarlık eğitiminin 

izlerini taşımaktadır. Paris’te Ecoles de Beaux-Arts’da mimarlık eğitimi almış 

Vallauri’nin tüm yapılarında yoğun bir neoklasik üslup göze çarpmaktadır. Buna ek 

olarak, Vallauri’nin yerel mimarlıktan da etkilenmiş ve yapılarında yerel mimarlık 

öğelerine de yer vermiştir. 

Yapının zemin kat cephesi, yapının ana giriş kapısı ile mağazayı vitrini ve 

kapısından oluşmaktadır. Bu haliyle çok parçalı olmayan bir yapıya sahiptir. Binaya 

giriş kapısı özgünlüğünü korumaktadır. Önündeki ondüle çelik kepenkin de özgün 

olduğu düşünülmektedir. Mağazanın vitrini ve kapısı bugün değişmiş durumdadır. 

Zemin kat cephesini dokuz sıra profilli mermer ile kaplanmış ayaklar ayırmaktadır. 

Bodrum katın pencereleri de kaldırım seviyesinde görülmektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.59: Bina giriş kapısı. 
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Şekil 6.60: Mağaza vitrini ve bodruma açılan pencereler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Şekil 6.61: Mağazanın giriş kapısı. 
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Birinci kat cephesi, tüm bina cephesi boyunca devam eden çıkmanın başladığı 

cephedir. Bu haliyle birinci kattan itibaren cephede üçlü bir yapı gözlenmektedir. 

Çıkmanın ortasında, üç parçalı geniş bir pencere, iki yanda ise, orta pencerenin bir 

modülünü tekrar eden pencereler yer almaktadır. Sağ ve sol sınırları düz olan 

pencere açıklıklarının üst kotları eğrisel elemanlar ile kapanmaktadır. Ortadaki geniş 

pencereyi üçe bölen düşey elemanlar dekoratif elemanlar ile bitirilmiştir. Zemin katta 

görülen ve cepheyi üçe bölen ayakların kaplaması olan profilli mermerler bu kat 

cephesinde de devam etmektedir.  

Pencerelerin denizlik ve üst seviyelerinde, bütün cephe boyunca devam eden 

silmeler bulunmaktadır. Üstteki silme aynı zamanda iki kat arasındaki ayrımı 

tanımlamaktadır. Pencerelerin altında kalan parapetlerde dekoratif elemanlar yer 

almaktadır.  

Şekil 6.62: Birinci kat cephesi 

İkinci kat cephesi, neoklasik üslubun en yoğun olarak kullanıldığı cephelerden biridir. 

Birinci katta olduğu gibi bu cephede de üçlü bir düzen söz konusudur. Ortadaki 

geniş pencerelerin birer modülü yanlarda kullanılmıştır. Pencere boşlukları kemer ile 

kapanmaktadır ve kemerin içinde bir ızgara yer almaktadır. Orta pencereyi üçe 

bölen sütunların volütlü başlıkları bulunmaktadır.  

Yapının en dikkat çeken ve Vallauri’nin bazı başka yapılarında da görülen dalgalı 

saçaklar ikinci kat pencerelerinin üstünde yer almaktadır. Ortadaki pencerenin 

üstünde iki parçalı olan bu saçaklar, yan pencerelerin üstünde tek parça halindedir. 

Saçaklar ile pencere kemerlerinin arasında çiçek desenli kabartma dekoratif 

elemanlar bulunmaktadır.  
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Pencerelerin denizlik ve üst seviyelerinde, bütün cephe boyunca devam eden 

silmeler bulunmaktadır. Üstteki silme aynı zamanda iki kat arasındaki ayrımı 

tanımlamaktadır. Pencerelerin altında kalan parapetlerde dekoratif elemanlar yer 

almaktadır. İkinci kat ile üçüncü kat arasındaki silmelerin altında dört adet kare şekilli 

dekoratif eleman bulunmaktadır. 

Şekil 6.63: İkinci kat cephesi. 

Şekil 6.64: İkinci kat cephesindeki dekoratif elemandan detay ve eğrisel saçaklar. 

Üçüncü kat cephesi, ikinci kat cephesinin yoğunluğundan sonra daha sakin bir 

anlayıştadır. Birinci ve ikinci kattaki üçlü düzen aynen sürmektedir. Bu katın 

cephesinde öne çıkan özellik, pencere profillerinin yarattığı plastik etkidir. Ortadaki 

geniş pencereyi ızgara sisteminde bölen bu büyük profil, yandaki pencerelerde de 

kullanılmıştır ve güçlü bir plastik etki yaratmıştır. Pencere altındaki parapetlerde 

herhangi bir dekoratif elemanın bulunmadığı tek kat üçüncü kattır. Diğer katlarda 

olduğu gibi bu kat penceresinin üstünde de, katları birbirinden ayıran bir silme 

bulunmaktadır.  
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Şekil 6.65: Üçüncü kat cephesi. 

Yapının son katı olan dördüncü kat cephesi yoğun bir dekoratif elemanlar 

içermektedir. Bu kat cephesinin en karakteristik özelliği, cepheyi bitiren bir niteliği 

olan geniş saçakladır. Ortadaki çıkma ile yanı genişlikte olan bu ahşap saçak, 

yanlarda daha küçük boyutlarda bulunmaktadır. Saçaklar kagir ve bezemeli 

konsollar tarafından taşınmaktadır.  

Bu kat pencerelerinde eğrisel kayıtlar dikkat çekmektedir. Aynı eğrisellik 

pencerelerinin üst açıklıklarında da yer almaktadır. Pencerelerin üstünde ise metal 

dekoratif elemanlar bulunmaktadır. Ortadaki ana pencereyi üçe bölen yivli plastırlar, 

yandaki pencerelerde de bulunmaktadır. Bu kat cephesindeki diğer önemli bir 

dekoratif eleman da, pencere parapetleri seviyesinde bulunan dört adet, büyük 

ölçekli kabartma elemanlardır. Bu kat cephesinde de pencere parapetlerinde 

süsleme elemanları yer almaktadır.  

Şekil 6.66: Dördüncü kat cephesi. 
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Şekil 6.67: Dördüncü kat döşeme hizasında yer alan arma. 

Yapının cephesi bugün, Marsilya kiremiti ile kaplı kırma bir çatı ile bitmektedir. 

Ancak bu çatının, özgün olan teras çatının üstüne sonradan oturtulduğu 

bilinmektedir. Bugünkü haliyle bu çatı cephenin tasarım bütünlüğünü bozmaktadır.  

Şekil 6.68: Teras çatıya sonradan eklenmiş kırma çatı. 
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6.6.2. Eski Banka Sokağı Cephesi 

Yukarıda da belirtildiği gibi bu cephe ile Voyvoda Caddesi cephesi birbirinden 

tamamen farklı üsluplardadır. Bu cephede de üçlü bir yapı gözlenmektedir. Ortadaki 

çıkmanın üç pencereli bir düzeni bulunmaktadır. Çıkmanın sağında mekânlara ait 

pencereler, solunda ise merdiven pencereleri bulunmaktadır. Bu katın zemin 

kotunda, sokağa açılan bir kapı ile mağazada bulunan pencereler görülmektedir. Bu 

cephede, kat pencerelerinin altında bir silme yer almaktadır.  

Şekil 6.69: Eski Banka Sokağı cephesi. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.70: Eski Banka Sokağı cephesinin zemin kotu seviyesi. 
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6.7. Mimari Öğeler 

6.7.1. Kapılar 

Yapının iç mekânlarında kullanılan ahşap kapılar tek ve çift kanatlı olmak üzere iki 

tiptir. Kontrattan edinilen bilgiye göre kapılar birinci sınıf köknardan imal 

edilmişlerdir. Kapıların kasalarında 20 cm.’lik profiller bulunmaktadır. Kasaların 

genişlikleri, bulundukları duvarın kalınlığına bağlı olarak 15-28 cm. arasında 

değişmektedir.  

Tek kanatlı kapılar mekânların girişlerinde ve mekânların birbirlerine geçişlerinde 

kullanılmıştır. Çift kanatlı kapılar ise merdiven holüne açılan mekânlarda ve 

koridorların girişinde kullanılmıştır. Yapının ana giriş kapısı (K1) ile bir üst kottaki 

kapı (K2) tekildir.  

Yapıda özgün kapılar dışında, değiştirilmiş kapıların sayısı oldukça azdır. Dördüncü 

katta 4.03 mekânından 4.04 mekânına açılan kapı (K8) ile mağazanın giriş kapısı 

tamamen değişmiş iki kapıdır.  

6.7.2. Pencereler 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü katların ana mekânlarının (1.03, 2.03, 3.03, 4.03) 

pencereleri her kat için özel olarak tasarlanmış, büyük pencerelerdir. Her katta, bu 

pencerelerin birer modülü, ana mekânın iki yanındaki küçük mekânlarda 

kullanılmıştır. Eski Banka Sokağı’na bakan cephenin pencereleri ise detaysızdır.  

P1 ve P2 pencereleri tak katmanlı, P3 ve P4 ise çift katmanlıdır. P3 penceresinin iç 

mekâna bakan katmanı çift kanatlı, dış katmanı ise giyotin penceredir. P4 

penceresinin iç mekâna bakan katmanı çift kanatlıdır ve kanatlar mekânın içine 

doğru açılmaktadır, dış katmanın kanatları ise dışarı doğru açılmaktadır.  
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6.8. Yapıdaki Bozulmalar 

6.8.1. Malzeme Bozulmaları 

Yapıda ciddi bir malzeme bozulması görülmemektedir. Özellikle de iç mekânlardaki 

malzemeler, bina sürekli kullanılmış ve bu süreçte bakım yapılmış olduğu için iyi 

durumdadırlar.  

Temel bozulmalar ahşap elemanlarda gözlenmektedir. Özellikle Eski Banka Sokağı 

cephesindeki pencerelerde, nemden dolayı kasa ve kanatlarda çürümeler oluşmuş 

durumdadır.  

Diğer önemli bir bozulma da metal elemanlarda görülmektedir. Volta döşemelerde 

kullanılan putrellerin neredeyse tamamında korozyon mevcuttur. Bu korozyondan 

ötürü tavan sıva ve boyalarında dökülmeler söz konusudur.  

6.8.2. Kötü Kullanımlar 

Özgün tasarımı ve plan şeması itibariyle ofis amaçlı kullanıma uygun olan yapının 

üst katları, günümüze kadar genel olarak bu amaca uygun şekilde kullanılmış 

olduğu için, kullanımdan kaynaklanan bozulma ve değişimler sınırlıdır.  

Kullanımdan kaynaklanan esas değişim ve bozulmalar mağazada gözlenmektedir. 

Mağaza, bugün aydınlatma ürünleri satan bir firma tarafından kullanılmaktadır. 

Satılan ürünlerin teşhiri ve depolanması amacıyla yapılmış panolar ve dolaplar, 

mekânın özgün duvarlarının ve tavanını kapatmış durumdadır. Bu yüzden de, 

yapının strüktürel sistemi için önemli bir eleman olan ve ana taşıyıcı duvarın 

yüklerini alan kirişin yerinin ve boyutlarının tespiti sorun oluşturmaktadır.  

Mağazanın döşemesi seramiktir, ancak kontrattan bu mekânın özgün döşemesinin 

mermer olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Keşif belgelerinde ahşap olduğunu belirtilen 

mağazanın giriş kapısı da kaldırılmış ve yerine metal bir kapı takılmıştır. Vitrinin 

doğraması da metal olarak değiştirilmiştir.  
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7. ARŞİVDE YER ALAN İNŞAAT KONTRATI VE EKLERİ IŞIĞINDA YAPININ 
ÇÖZÜMLENMESİ 

7.1. Arşiv Belgeleri Hakkında Genel Bilgiler 

Osmanlı Bankası Arşivi’nde bulunan ve Osmanlı Bankası ile yapının mimarı 

Alexandre Vallauri arasında imzalanmış olan kontrat ile ekindeki keşif dokümanları, 

inşaat teknikleri, kullanılan malzemeler, yapının inşa edildiği dönemdeki malzeme 

fiyatları gibi konularda son derece detaylı bilgiler içermektedir. Bu detaylı bilgilerin 

birçoğu bugün yapı üzerinde net bir şekilde, yapım tekniklerine ait bilgiler ise açıkta 

olduğu durumlarda gözlenebilmektedir.  

Kareli ve sarı bir kağıt üzerine yazılmış dört sayfalık kontrat metni sayesinde 

mimarın soyadının yazımı ve hangi milliyete mensup olduğu gibi bilgilere 

ulaşılabilmektedir. Belgeleri doğrudan Vallauri’nin kaleme almış olduğu 

düşünülmemektedir, bir kâtip tarafından yazılıp Vallauri tarafından imzalanmış 

olması muhtemeldir. Kontratın eki olan on bir sayfalık keşif belgeleri ise iki bölümden 

oluşmaktadır. Bu belgelerin ilk sekiz sayfası, bodrum, zemin ve ilk üç katın inşaat 

çalışmalarına ait bilgileri içermektedir. Dördüncü katın inşaat çalışmalarına ait 

belgeler ise üç sayfadan oluşmaktadır ve “ek” olduğunu belirten bir başlığa sahiptir. 

Bu başlık, binanın üç kat olarak planlandığını, dördüncü katın inşasının sonradan 

gündeme geldiğini düşündürmekle birlikte, bu konuda somut bir bilgi 

bulunmamaktadır.  

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına ait mimarlık tarihi konularını içeren çeşitli 

kaynaklarda mimarın soyadının, iki türlü yazıldığı görülmektedir. Bunlardan biri 

“Vallaury” diğer ise “Vallauri”dir. Gerek Osmanlı Bankası binasına ait vaziyet 

planında gerek Hezaren Han’a ait kontratın sonunda yer alan imza, mimarın 

soyadının son harfinin “y” olduğunu düşündürtebilmektedir, çünkü imzanın sonunda 

aşağıya doğru olan çizgi “y” harfini andırmaktadır. Ama imzalara dikkatli 

bakıldığında sondaki “i” harfi seçilmektedir, “y” harfini andıran çizginin ise imzanın 

uzantısı olduğu görülmektedir. Yine de bu konuda en doğru bilgiye mimarın inşa 

ettiği Decugis Evi’ndeki yazıttan ulaşılmaktadır.  
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Şekil 7.01: Meşrutiyet Caddesi’ndeki Decugis Evi’nde mimarın adını gösteren yazıt. 

Kontratta, mimarın uyruğu ile ilgili net bir bilgi bulunmaktadır. Dokümanın başında 

“Fransız tebaasından Mimar Alexandre Vallauri” cümlesi yer almaktadır. Bu noktada 

Vallauri’nin kökeni üzerine yapılan tartışmalara değinmek gerekmektedir. Doç. Dr. 

Cengiz Can bu konuda 1911 tarihli bir belgeden bahsetmektedir. İstanbul'daki 

İtalyan elçisinin Aya Sofya’nın restorasyonu ile ilgili olarak İtalyan Dışişleri'ne 

gönderdiği bu belgede bir İtalyan mühendisin Aya Sofya'nın restorasyonu için bir 

teklif verdiği, ancak Vallauri adlı önemli bir rakibinin olduğu söylenmektedir. Aynı 

belgede Vallauri’nin Nice kentinde doğduğundan söz edilmektedir. Doç. Dr. Cengiz 

Can, Vallauri’nin doğduğu tarihte İtalyanların elinde olan bu kentin, 1860 Torino 

Antlaşması ile Fransızlara geçmesi yüzünden mimarın kökeni konusunda bir 

karışıklığın ortaya çıktığını belirtmektedir. Ayrıca 1863'te Vallauri'nin, İtalyanca 

ritüelin sürdürüldüğü Mason Locası’nda kayıtlı olduğu ve İstanbul'daki İtalyan 

Derneği "Societa Operaia" üyesi olduğu bilinmektedir.6  

Yapıda kullanılan malzemeler, bu malzemelerin miktarları, fiyatları ve yapım 

teknikleri ile ilgili çok detaylı bilgiler içeren kontrat ve ekindeki keşif belgelerinde, yer 

yer mimarın el yazısı ile eklenmiş notlara rastlanmaktadır. Bu notlardan biri kontratın 

son sayfasında yer alan ödeme planı ile ilgili bölümde yer almaktadır. Bu not çok net 

okunamasa da, öngörülmüş ödeme planında bir değişikliğin yapıldığına işaret 

etmektedir. Diğer bir not ise dördüncü katın inşaatına ait keşif belgesinin sonunda 

yer almaktadır. Bu notta, binaya bir hidrolik asansör yapılmasından 

bahsedilmektedir.  

6 Bu bilgiler Osmanlı Bankası Müzesi’nde 10 Aralık 2003 tarihinde Doç. Dr. Cengiz Can tarafından 
yapılmış sunumdan derlenmiştir.  
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Kontratın sonunda ise binanın inşa süresi ile ilgili önemli bir bilgi yer almaktadır. 

İnşaatın sözleşme tarihinden beş ay sonra tamamlanması öngörülmektedir. İnşaatın 

ne kadar sürede tamamlanmadığına ait kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bu boyutta 

bir binanın beş ay içinde inşa edilmesinin zor olduğu düşünülmektedir.  

7.2. Kontrat ile Keşif Belgelerinde Bahsi Geçen Yapı Malzemeleri 

Yukarıda da belirtildiği gibi, kontrat ve ekindeki keşif belgelerinde yapıda kullanılan 

malzemeler detaylı olarak listelenmektedir. Bu malzemelerin birçoğu yapı üzerinde 

tespit edilebilmektedir, ancak bir bölümü sıva altında, duvar veya döşeme içlerinde 

olduğu için net olarak görülememektedir.  

Bu malzemeler, strüktürel, kaplama ve bitirme malzemeleri olarak 

sınıflanabilmektedir. Strüktürel amaçlı kullanılanlar, moloz (kaba yonu) taş, altı delikli 

geçmeli tuğla, dolu tuğla, harçlarda kullanılan Tuzla kumu, bulon ve değişik 

ölçülerde demir putrel ve lamalardır. Kaplama malzemeleri ise, duvarlarda kullanılan 

su kireci, tavanlarda kullanılan alçı sıva, döşeme kaplaması olarak portland 

çimentosu, teras çatının kaplaması olan asfalt, Venedik mozaiği, Marmara mermeri, 

Trieste taşı, Hereke taşı ve cephede kullanılan Arles taşıdır. Bitirme malzemeleri ise, 

ahşap türleri olarak karaağaç, köknar ve Galatz-Nemtza ağacı, diğerleri ise cam, 

ondüle çelik ve fayanstır.  

Kontratın ekindeki belgeler keşif amaçlı hazırlandığı için bahsi geçen malzemelerin 

bazılarının kullanılmadığı veya belgede yazan malzemeler yerine aynı özellikte 

başka malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu duruma bir örnek olarak ön 

cephede kullanılmak üzere belirlenmiş olan Arles taşı verilebilir. Güney Fransa’da 

bir kent olan Arles kökenli bu taş yerine, ithalatın maliyetli olacağı düşüncesiyle yerel 

ve benzer özellikte, kolay işlenebilir başka bir taşın kullanılmış olması da 

muhtemeldir. Ancak, 1908’de mimar Alexandre M. Raymond tarafından yazılmış 

olan Notes pratiques et résumés sur l’art du constructeur en Turquie (Türkiye’de 

İnşaatçının Sanatı Üzerine Pratik Notlar ve Özetler) isimli kitabın İstanbul’daki inşaat 

malzemelerinin fiyatları ile ilgili verdiği listede “Marsilya’nın Arles taşı” maddesinde, 

bu taşın metreküpünün 260 kuruş olduğu belirtilmektedir. Keşif belgesinde, ana 

cephe için tasarlanmış olan parmaklıklarda Arles taşının metreküpü 250 kuruş 

olarak verilmektedir. Bu bilgiler ışığında o dönem Marsilya’dan ithal edilen Arles 

taşının yapının cephesinde kullanılmış olabileceği de söylenebilir.  

Yapının inşa edildiği dönem düşünüldüğünde bu malzemelerin bazılarının ithal 

edilmiş olduğu bilinmektedir. Özellikle de metal elemanlar, ithal edilen yapı 
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malzemeleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Dönemin yapım teknikleri içinde volta 

döşeme yaygın bir kullanıma sahip olduğu için, volta döşemelerde kullanılan değişik 

boyuttaki demir profillerin boyutlarına ait bilgilere, yukarıda bahsi geçen Mimar 

Raymond tarafından yazılmış kitapta rastlanmaktadır. Bu kaynakta demir putreller 

“Alman profilleri” ve “hafif profiller” olarak sınıflandırılmış ve bu profillere ait ölçüler 

verilmiştir.  

Kapı, pencere doğramaları ve döşeme kaplamaları gibi yapının değişik yerlerinde 

kullanılmış ahşap türlerinin de ithal edilmiş olması muhtemeldir. Karaağaç, köknar 

ve Galatz-Nemtza olarak keşif belgelerinde yer alan bu ahşap türlerinden Galatz-

Nemtza’nın ithal bir malzeme olduğu bilinmektedir. Romanya’nın Moldova sınırında, 

Tuna nehri üzerinde yer alan, ormanları ve ahşap üretimi ile ünlü Galatz 

(Galatia/Kalas) kentinden, değişik türde ahşap ürünlerinin ithal edildiği bilgisi gerek 

Mimar Raymond’un yazmış olduğu yukarıda adı geçen kitapta, gerek Şark Ticaret 

Yıllığı’nda (Annuaire Oriental) yer almaktadır. 1896-97 tarihli Şark Ticaret Yıllığı’nda 

orman işletmesi ve buharlı kesim alanında faaliyet gösteren bir firmanın ilanında, 

bürolarından birinin de Romanya’nın Galatz kentinde olduğu görülmektedir. 

Raymond tarafından yazılmış kitabın “doğramacılık” ve “ağaçlar” başlıklı 

bölümlerinde “Galatz ağacı” ve “Galatz köknarı” terimlerine yer verilmiştir. Bu bilgiler 

bir araya getirildiğinde keşif belgelerinde yer alan Galatz-Nemtza ağacının, Galatz 

kentinden ithal edilen bir ağaç türünü tanımladığı sonucuna varılmaktadır. Ancak 

yapılan araştırmalar sonucu Nemtza teriminin Türkçe karşılığına veya hangi 

özelliklere sahip bir ağaç olduğu hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.  

7.3. Kontrat ile Keşif Belgelerinde Kullanılan Birimler 

Keşif belgelerinde kullanılan birimler de, belgelerin detay düzeyi hakkında bilgi 

vermektedir. Malzemelerin sadece adlarına ve kullanıldığı yerlere değil aynı 

zamanda ne miktarda kullanıldığına ve birim fiyat üzerinden toplam maliyetlerine de 

yer verilmektedir.  

Uzunluk ölçüleri metre ve santimetre cinsinden, alan ve hacim ölçüleri metrekare ve 

metreküp olarak verilmektedir. Ağırlık birimi olarak ise kilogram kullanılmıştır. Ancak 

kullanılan bulon miktarı belirtilirken “ocques” yani okka birimine yer verilmiştir. Birim 

ve toplam fiyatlar ise Türk lirası ve kuruş cinsindendir.  
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7.4. Kontrat ile Keşif Belgelerinde Bahsi Geçen Malzemelerin Yapı Üzerindeki 
Kullanımlarının Değerlendirilmesi 

 

MALZEME 
KONTRATTA VE KEŞİF 

BELGELERİNDEKİ 
AÇIKLAMALAR 

YAPI ÜZERİNDEKİ 
GÖZLEMLER 

Strüktürel Amaçlı Kullanılan Malzemeler 

Moloz (kaba yonu) taş 

Arka istinat duvarı, bodrum duvarı 
ve yan komşu duvarların birinci kat 
döşeme hizasına kadar moloz taş 
olacaktır. 

Bahsi geçen duvarlarda moloz 
(kaba yonu) taş kullanılmıştır.  

Dolu tuğla 

Üst katların iç ve dış duvarları dolu 
ya da 6 delikli boşluklu tuğladan 
inşa edilecektir. 

Bodrum katında iç duvarlarda, 
diğer katların ise iç ve dış 
duvarlarında dolu tuğla 
kullanılmıştır. Bu tuğlanın boyutu 
22,5cmx11cmx6cm’dir.  

6 delikli boşluklu tuğla 

Döşeme putrelleri, çimento harcı 
ve delikli tuğladan oluşan voltalar 
ile taşınacaktır.  

Bodrum kat voltaları sıvasız 
olduğu için bu kattaki volta 
döşemelerde 6 delikli boşluklu 
tuğla kullanıldığı görülmektedir. 
Bu tuğlanın boyutu 
21,5cmx10cmx7cm’dir. 

Demir putreller 

Döşemelerin demir putrelleri ve 
donatılı kirişler açıklığa uygun en 
kesitte olacaktır. 

Yapıda üç değişik boyutta I 
profilin kullanıldığı görülmektedir. 
Bu putreller hem döşeme 
voltalarında hem de donatılı 
kirişlerde kullanılmıştır. Bu 
putrellerin ölçüleri 5x10 (NP10), 
6,5x14 (NP14) ve 7x22 
(NP22)’dir.  

Kaplama Malzemeleri 

Alçı sıva 
Tavanlarda alçı sıvası 
uygulanacaktır. 

Bodrum kat hariç diğer tüm 
katların tavanlarında alçı sıva 
kullanılmıştır.  

Portland çimentosu 

Bodrumların döşemeleri yapay 
portland çimentosundan olacaktır. 

Bodrum katın döşemesinde 
çimento esaslı bir şap 
kullanılmıştır. Ancak bu 
malzemenin özgünlüğü hakkında 
kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir.   

Asfalt 

Binanın çatı kaplama malzemesi 
asfalt olacak, terası yalıtan, 
yaydığı ısıyı uzaklaştıran 
havalandırma borularının yer 
aldığı bir asma tavan yapılacaktır. 

Binanın teras çatısının üstünde 
sonradan eklenmiş ahşap 
konstrüksiyonlu kırma çatı 
bulunmaktadır. Bu çatının altında 
kalan özgün teras çatı döşemesi 
ise çimento esaslı şap ile 
kaplıdır. Bu yüzden de terasta 
kaplama malzemesi olarak asfalt 
kullanımı ile ilgili net bir bilgiye 
ulaşılamamaktadır.  
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MALZEME 
KONTRATTA VE KEŞİF 

BELGELERİNDEKİ 
AÇIKLAMALAR 

YAPI ÜZERİNDEKİ 
GÖZLEMLER 

Kaplama Malzemeleri 

Marmara mermeri 

Merdivenlerin basamakları 
Marmara mermerinden olacaktır. 

Giriş holü, merdiven basamakları 
ve sahanlıklarda Marmara 
mermeri kullanılmıştır. Giriş 
holündeki mermer kaplamalar 
60cmx60cmx3cm, 
sahanlıklardaki mermer 
kaplamalar ise 50cmx50cmx3cm 
boyutlarındadır. 

Arles taşı 

“Ana cephenin tamamının, 
yumuşak bir taş olan Arles 
taşından ya da benzer özelliklerde 
bir taştan yapılması 
öngörülmüştür.” 

Yapıda Arles taşı yerine, yerel ve 
benzer özellikte, kolay işlenebilir 
bir taşın kullanılmış olması 
muhtemeldir.  

Bitirme Malzemeleri 

Ağaç türleri (Karaağaç, 
köknar, Galatz-Nemtza) 

Merdivenlerin küpeştesi cilalanmış 
karaağaçtan olacaktır. 
Kapılar birinci kalite köknar 
ağacından, pencereler birinci 
kalite çıralı ağaçtan olacaktır. 9 
adet Galatz-Nemtza ağacından 
ahşap kapı kullanılacaktır.  

Yapıda kullanılan ağaç türlerini 
tespit etmek mümkün 
olamamıştır. Ancak, özellikle kapı 
ve pencerelerin oldukça iyi 
durumda olması, bu elemanlarda 
iyi kalite ağacın kullanıldığını 
göstermektedir.  

Fayans 
3 WC, bölmeler, besleme ve 
dağıtma kanalları dahil, sifon ve 
rezervuar, mozaik yer döşemesi 
ve karo fayans kaplama olacaktır. 

Tuvaletlerde dört sıra olarak 
20cmx20cm boyutlarında fayans 
kullanılmıştır. 

Ondüle çelik 

Vitrinin ondüle çelik kepenkleri ve 
mağazanın kapısı. 

Bugün yapıda görülen tek ondüle 
çelikten eleman, bina giriş 
kapısının önündeki kepenktir. Bu 
kepengin özgün olma ihtimali 
yüksektir. Mağaza kapısı ile 
vitrinine ait tüm elemanlar ise 
değiştirilmiş durumdadır.  

Tablo 7.01: Kontrat ve keşif belgelerinde bahsi geçen malzemelerin yapı üzerindeki 
kullanımlarının değerlendirilmesi. 

7.5. Kontrat ve Keşif Belgelerinde Yer Alan Ölçülerin Rölöveler Üzerinden 
Değerlendirilmesi  

Kontrat, yapıya ait cephe genişlikleri, kat yükseklikleri ve duvar kalınlıkları gibi 

strüktürel ölçüler hakkında da bilgi vermektedir. Kontratta verilen ölçülerin 

çoğunluğu, rölöveler sonucu belirlenen ölçüler ile örtüşmektedir. Bazı durumlarda 

ise bu ölçüler arasında çeşitli farklar görülmektedir. Bu farklılıkların tamamı yapının 

inşaat aşamasında meydana gelmiş farklılıklardır, sonradan yapılmış müdahaleler 

söz konusu değildir.  
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Bu ölçülerde cephelerin genişliğinin 13 m. ile 13.20 m. arasında olacağı, komşu 

binalar ile aradaki duvarların 11 m. olacağı, yapının bodrum, zemin ve dört kattan 

oluşacağı, katların iç yüksekliklerinin ise, 2,25m. (bodrum kat), 4,25 m. (zemin kat) 

ve 3,75 m. (1.,2.,3., ve 4. katlar) olacağı belirtilmektedir. Cephe genişliklerinde ve 

komşu binalar ile aradaki duvarların, kontrat ve rölöve ölçülerinde örtüşme 

görülmektedir. Kontratta verilen kat yükseklikleri ile rölöveler sonucu elde edilmiş 

ölçülerde ise bazı farklar gözlenmektedir. Kontratta verilen zemin, 2., 3., ve 4. katın 

yükseklikleri ile rölöve ölçüleri küçük farklar dışında örtüşmektedir. Ancak ikinci 

katın yüksekliğinde 8 cm.’lik,  bodrum kat yüksekliğinde ise 20 cm.’lik bir fark 

bulunmaktadır. Özellikle bodrum kat yüksekliğindeki bu farkın, temel kazısı 

sırasında, sert bir zemine rastlanılmasından kaynaklanmış olabileceği 

düşünülmektedir.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7.02: Ön ve arka cephe ile komşu binalar arasında kalan duvarların ölçüleri ve 
rölöveler sonucu ulaşılan kat yükseklikleri. 

 

Yapının bodrum ve zemin katlarına ait verilen duvar ölçülerinde ise, arka duvarın 

1,10 m., komşu bina ile aradaki duvarların ise 0,9 m. ve 0,7 m. olarak tasarlandığı 

görülmektedir. Arka duvarın ölçüsünde ufak bir fark olmakla birlikte, komşu binalar 

ile aradaki duvarların ölçülerinde 30 cm.’e varan farklar mevcuttur. Bu duvarların 

ölçüleri, ön ve arka cephede komşu binalar ile birleşim noktalarından 

çıkarılmaktadır.  
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Bodrum ve zemin kata ait ölçülerin verildiği bölümde, bodrum ile mağazada yer alan 

ve yapının önemli bir strüktürel elemanı olan ayakların da ölçüleri verilmektedir. 0,6 

m.x 1 m. boyutlarındaki bu ayaklar mağazada bazı ahşap elemanlarla kapatılmış 

olduğu için çok net ölçülememekle birlikte, bodrum katta ölçüleri net olarak 

belirlenebilmektedir.  

Şekil 7.03: Zemin kattaki duvar ölçüleri ve bodrum katta iç ayakların ölçüleri. 

7.6. Kontrat ve Keşif Belgelerindeki Bilgiler Işığında Yapının Strüktürel 
Detaylarının Çözümlenmesi 

Kontrat ve keşif belgelerinde Hezaren Han’ın yapım sistemleri ve strüktürel detayları 

hakkında bilgilere yer verilmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı dönemin yapılarında sık 

rastlanan yapım teknikleri ile ilgili olmakla birlikte, bir kısmı da bu yapıya özgü bazı 

çözümleri içermektedir.  

Yapım teknikleri, strüktürel detaylar ve kullanılan malzemeler keşif belgelerinde 

detaylı olarak yer almaktadır. “Demir döşemeler” başlığı altında, kat döşemelerinde 

kullanılan putrellerin boyutları, kaç adet kullanılacağı, her bir elemanın ağırlığı ve 

birim fiyatı gibi bilgiler bulunmaktadır. Yine aynı başlık altında, yapının diğer önemli 

strüktürel elemanları olan donatılı kirişler ve duvarlarda kullanılan kuşaklama 

hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Duvar işçiliği ve taşıyıcı ayaklar ile ilgili 

açıklamalar ise, “duvarların kâgir işçiliği” başlıklı bölümlerde yer almaktadır.  

“Demir döşemeler” başlığı altında detayları verilen döşeme putrellerine ait bilgiler, 

hangi katlarda hangi sayıda ve boyutta putrellerin kullanılacağının planladığını 

ortaya koymaktadır. Buna göre, bodrum katta 14 cm. yüksekliğinde, diğer katların 

döşemelerinde ise 14, 18 ve 22 cm. yüksekliğinde putreller kullanılacaktır. Yapı 

üzerinde yapılan araştırmalarda ise döşemelerde üç değişik boyutta putrelin 

kullanıldığı görülmektedir. Bodrum kat putrelleri, keşif belgesinde de yazıldığı gibi 14 

cm. yüksekliğinde, bu putrellerin başlık boyutu ise 6,5 cm.’dir. Diğer katlarda ise iki 
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boyutta döşeme putrelinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Voyvoda Caddesi ile Banka 

Sokağı’na bakan ana mekânlardaki putreller 7 cm. x 22 cm. boyutlarındadır. Diğer 

mekânlardakiler ise 5 cm. x 10 cm. boyutlarındadır. Bodrum katta tavanlar sıvalı 

olmadığı için putrel başlıklarının boyutları rahatlıkla ölçülebilmektedir. Bodrum 

pencere boşluklarından ise bu katta kullanılan döşeme putrellerinin yükseklileri 

ölçülebilmektedir. Diğer katlar ise sıvalı olduğu için, bu katlardaki mekânlarda belli 

yerlerde sıvalar kazınarak putrel başlıklarının ölçülerine ulaşılmıştır.   

Keşif belgesinde bodrum katta her biri 4 metre uzunluğunda 17 putrelin kullanılacağı 

bilgisi yer almaktadır. 4 metrelik uzunluk dikkate alındığında, bu putrellerin yapıyı 

boylu boyunca ortasından kesen ve bu bodrum katta kalınlığı 50 cm. civarında olan 

ana taşıyıcı duvarlardan birine oturduğu görülmektedir. Gerek rölöve ölçümlerinden, 

gerek fotoğraflardan, bu duvar üzerine oturan ve iki yönden gelen putrellerin 

şaşırtılmadan, aynı doğrultuyu takip ederek yerleştirildiği tespit edilmiştir. 1., 2., 3., 

ve 4. katlardaki, döşeme putrelleri de, 1. kattan başlayıp tüm katlar boyunca devam 

eden 35 cm. kalınlığındaki ana taşıyıcı duvarda mesnetlenmektedir. Ancak 

katlardaki döşeme putrelleri, bodrum kattan farklı olarak duvar üzerine şaşırtılarak 

yerleştirilmişlerdir. Keşif belgelerinde döşeme putrelleri arasında delikli tuğlanın 

kullanılacağı bilgisi yer almaktadır. Bodrum kat tavanlarında 6 delikli döşeme 

tuğlaları tespit edilmiştir. 

Şekil 7.04: Bodrum kat putrelleri ve aynı doğrultuda yerleştirilmiş döşeme putrelleri. 
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Şekil 7.05: Bodrum kat putrelleri ve aralarındaki 6 delikli ve dolu tuğlalar. 
  

Yapıdaki en önemli strüktürel elemanlardan biri mağazada bulunan donatılı kiriştir. 

Keşif belgesinde “mağaza tavanında, cepheye paralel 35 cm. kalınlığındaki duvarı 

destekleyen donatılı kiriş” olarak tarif edilen bu eleman, mağaza tavanının alçı asma 

tavan ile kapatılmış olmasından ötürü görülememektedir. Asma tavan ile orijinal 

tavan arasındaki boşluğa girildiği zaman bu elemanın ölçüsü alınabilmektedir.  

Keşif belgesinde 13 m. uzunluğunda, 40 cm. yüksekliğinde 2 putrelden oluştuğu tarif 

edilen donatılı kirişin, yapının iki komşu duvarı arasında yer alacak şekilde 

planlandığı ancak uygulamanın keşif belgesinde tarif edildiği şekilde yapılmadığı 

görülmektedir. Kiriş, biri Nazlı Han ile komşu olan duvarda, diğeri yapının giriş holü 

(Z.01) ile mağaza arasındaki duvarda yer alan iki ayak üzerine oturtulmuştur ve bu 

ayakların açıklığı 7.50 m.’dir. Donatılı kirişin toplam uzunluğu gibi yüksekliğinde de 

keşif belgesindeki bilgi ile uygulanan arasında bir farklılık bulunmaktadır. 40 cm. 

yüksekliğinde olacağı tasarlanmış olan bu kirişin 35 cm. yüksekliğinde uygulandığı 

görülmektedir. Kiriş şu anda tamamen sıvalı olduğu için, kullanılmış olan putrellerin 

boyutları ve sayıları ile ilgili kesin bilgilere ulaşılamamıştır. Yapıda kullanılmış olan 

ve ölçüleri bilinen diğer putrellerin boyutları göz önüne alındığında, hiçbiri bu 

yükseklikte bir kirişi oluşturacak boyutta değildir. Ancak, yapının inşa edildiği 

dönemlerde ithal edilen putrellerin boyutları ve yine Vallauri tarafından tasarlanmış 

ve 1895’te inşa edilmiş olan Pera Palas’ta kullanılan elemanlar ile analoji yaparak, 

bu kirişte kullanılmış olması muhtemel putreller hakkında fikir yürütmek mümkün 

olabilmektedir.  

Pera Palas’ta da demir putreller temel strüktürel elemanlardan birini oluşturmaktadır. 

Pera Palas Hezaren Han’a oranla çok daha büyük ölçekli bir yapı olmasından ötürü 

bu yapıda kullanılmış olan putrel boyutları daha büyüktür. Bu yapıdaki putreller de 

Hezaren Han’da ve çağdaşı birçok yapıda olduğu gibi döşemelerde ve çeşitli 

açıklıkların geçilmesinde kullanılmıştır. Pera Palas’ın ikinci bodrumunda kullanılan 
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bir donatılı kirişte başlık boyutu 16 cm. yüksekliği ise 40 cm. olan putreller 

kullanılmıştır. Ayrıca, Pera Palas’ın üst katlarında yapılan bir araştırmada metal 

levha ve köşebentler kullanılarak üretilmiş bir kiriş tespit edilmiştir. Hezaren Han’da 

bahsi geçen kiriş ise 40 cm. olarak planlanmış olmasına rağmen 35 cm. olarak 

uygulanmıştır. Bu yüzden de bu kirişin yapısı hakkında net bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Yukarıda bahsedilen, mimar Raymond tarafından yazılmış olan 

kitapta verilen listede yer alan putrellerden biri olan, başlık boyutu 12,5 cm. 

yüksekliği ise 30 cm. olan putrellerin veya Pera Palas örneğinde olduğu gibi bu kiriş 

için üretilmiş bir elemanın kullanılmış olabileceği de düşünülmektedir.  

Bu kirişin oturduğu ayaklar ise önemli başka bir strüktürel elemandır. Keşif 

belgesinde bodrum katta da olan ve birinci kat döşemesine kadar yükselen bu 

ayakların dolu tuğladan inşa edileceği yazmaktadır. Ayakların bodrum katta sıvasız 

olan bölümlerinde, dolu tuğla ile birlikte yer yer taşın da kullanıldığı görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Şekil 7.06: Mağaza tavanını destekleyen donatılı kiriş. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7.07: Mağaza tavanını destekleyen donatılı kirişin zemin kat planındaki 
konumu. 
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Şekil 7.08: Donatılı kiriş ve taşıyıcı ayaktaki geçiş elemanı. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7.09: Kirişin oturduğu ayaklardan birinin bodrum katta görülen tuğla ve taştan 

oluşan yapısı. 

Yapıda putrellerin kullanıldığı başka bir yer de, cepheye dik olan duvarlara 

yerleştirilmiş kirişlerdir. Bu eleman keşif belgesinde cepheye dik olan 25 cm. 

kalınlığında duvarı destekleyen donatılı kiriş olarak tarif edilmiştir. Cepheye dik olan 

bu duvarlar 4. katta incelmiş olduğu için kirişlerin varlığı görülmektedir. Birleşim 

yerlerinde sıvaların sökülmesi ile buradaki putrellerin boyutları da ölçülebilmektedir. 

Diğer katlarda ise metal detektörü ile yapılan inceleme sonucu metal elemanların 

varlığı tespit edilmiştir. Duvar boyunca iki adet, başlık boyutu 7 cm. yüksekliği ise 22 

cm. olan putrel yan yana kullanılmıştır. Bu kirişler, çıkma tabliyelerini taşıyan ve 

cepheye paralel yerleştirilmiş kirişe kadar uzanmaktadır. Dördüncü katta bu kirişte 

bir farklılık görülmektedir. Voyvoda Caddesi’ne bakan 4.03 ve 4.04 mekânını ayıran 

duvardaki kirişte putrel yerine 20 cm. yüksekliğinde ahşap bir hatıl yer almaktadır.  
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Şekil 7.10: Kirişlerin plandaki konumu ve kirişin çıkma tabliyesini taşıyan eleman ile 

birleşim noktası. 
 

Şekil 7.11: 4.03 mekânında kirişin duvar üzerindeki konumu ve aynı kirişin 4.02 
mekânındaki yeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 7.12: 4.02 mekânındaki duvar üzerinde yer alan ahşap hatıl. 
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Çıkma tabliyeleri de donatılı kirişler tarafından taşınmaktadır. Bu kirişler, başlık 

boyutu 7 cm yüksekliği ise 22 cm. olan iki putrelden oluşmaktadır. Kirişler, cepheye 

dik olan ve yukarıda bahsi geçen kirişler ile duvar içinde birleşim noktası 

oluşturmaktadır. Birleşim noktasında putreller, başlık boyutu 7 cm olan 50 cm. 

uzunluğunda yan yatırılmış putrellerin üzerine basmaktadır. Bu kiriş ile yaklaşık 5.70 

m.’lik bir açıklık geçilmektedir. Üçüncü kat tavanında bu putrellerin yanına sonradan 

betonarme bir kiriş daha eklenmiş durumdadır. 

 

 

 
Şekil 7.13: Çıkma tabliyesini taşıyan kiriş. 

 

Şekil 7.14: Kirişin plandaki konumu ve kirişlerin üzerine oturduğu yan yatırılmış 
putrel. 
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Giriş katı açıklıklarının lentoları da donatılı kirişlerle geçilmektedir. Bina giriş kapısı, 

mağaza vitrini ve kapısı üzerindeki lentolar boyunca devam eden bu kiriş, cephede 

bulunan dört adet ayak üzerine oturmaktadır. Keşif belgesinde, bu donatılı kirişlerde 

20 cm. yüksekliğinde 3 adet putrelin kullanılacağı bilgisi yer almaktadır. Mağaza 

kapısının üzerindeki boşluktan bu donatılı kirişe ait bazı detaylara ulaşılabilmektedir. 

Ulaşılabilen bu noktada, kirişte başlık boyutu 7 cm. olan 3 adet putrelin kullanıldığı 

görülmektedir, ancak putrellerin yüksekliği ölçülememektedir. Yapıda kullanılan bu 

boyuttaki diğer putrellerin yüksekliği 22 cm. olarak ölçülmektedir. Bu donatılı 

kirişlerin 30 cm. yüksekliğinde olması ise, farklı ölçülerde bir putrelin kullanılmış 

olabileceğini veya putrel ile döşeme putrelleri arasında dolgu malzemesinin 

olabileceğini düşündürtmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7.15: Lento açıklıkları üzerindeki donatılı kirişin zemin kat planındaki konumu 
ve mağaza kapısı üstündeki görünümü. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 7.16: Giriş kapısı üzerindeki donatılı kirişe ait putrellerden birine aşağıdan 
bakış. 
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Yapıdaki önemli strüktürel uygulamaların bir diğeri de, duvarların içinde döşeme 

hizasında yer alan kuşaklamadır. Gerek kontratta gerek ekindeki keşif belgesinde bu 

uygulama ile ilgili detaylı bilgiye yer verilmektedir. 1 cm. x 5 cm. en kesitinde olacağı 

belirtilen bu lamaların, duvarların açılmasını engellemek amacıyla kullanılacağı ve 

döşeme putrellerinin de bu kuşaklamanın üzerine oturacağı belirtilmektedir. Bu 

uygulama, bodrum kattaki pencere boşluklarında tespit edilmiştir. Aynı strüktürel 

uygulamanın diğer katlarda da uygulanmış olması muhtemeldir ancak bu katlarda, 

döşeme ile duvar birleşim noktalarında herhangi bir açıklık olmadığı için 

kuşaklamanın varlığı gözle görülememektedir.  

Şekil 7.17: Döşeme putrellerinin üzerine oturduğu kuşaklama ve iki yönden gelen 
lamaların birleşim noktası detayı. 

Şekil 7.18: Döşeme putrellerinin kuşaklamanın üzerine oturduğu noktalar. 
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8. RESTİTÜSYON 

Yapının korunmuşluk durumunun iyi olması, arşivlerde bulunan kontrat ve ekindeki 

keşif belgeleri, restitüsyon kararlarının alınması konusunda yol gösterici olmaktadır.  

Yapının plan şemasında herhangi bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. 

Planlardaki temel değişiklik olan malzeme değişimleri ile ilgili kararlar konusunda 

arşiv belgeleri esas kaynak olmuştur. 

En kapsamlı restitüsyon kararlarının alınacağı mekân mağazadır. Keşif belgelerinde 

mağazanın giriş kapısının ahşap olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Ek olarak, 

özgünlüğünü koruyan binanın ana giriş kapısı, mağaza kapısının nasıl olabileceği 

konusunda bilgi sağlamaktadır. Binanın tüm cephesinde var olan simetrik düzenin, 

zemin kat cephesinde de kullanılmış olabileceği düşünüldüğünde, giriş kapısına 

benzer bir kapının, mağazada kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.  

Keşif belgesinden, mağazanın vitrininin ceviz ağacından ahşap doğramaları ve 

ondüle çelik kepenkleri olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Bugün bu doğramalara ve 

kepenklere ait herhangi bir iz kalmamış durumdadır. Ancak bina giriş kapısının 

doğrama boyutlarının, mağaza vitrininde kullanılmış olan doğramaların boyutları 

hakkında yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Ek olarak, Voyvoda Caddesi 

üzerinde yer alan ve Hezaren Han’ın çağdaşı olan İnayet Han’ın (bugün Vefai Han 

olarak kullanılmaktadır) giriş katında bulunan bir mağazanın 1900’lerin başında 

çekilmiş fotoğrafı da o dönemde kullanılan cam ve doğrama boyutları hakkında bilgi 

vermektedir. Bu bilgi doğrultusunda mağaza vitrini restitüe edilmiştir.  
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Şekil 8.01: Voyvoda Caddesi üzerinde yer alan İnayet Han’ın girişinde bulunan bir 
mağazaya ait 1900’lerin başında çekilmiş fotoğraf.  

 

Bugün seramik olan mağaza döşemesinin de özgün halinin mermer olduğu bilgisine 

yine keşif belgelerinden ulaşılmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda, zemin katın diğer 

mekânlarında kullanılan 60 cm. x 60 cm. boyutlarındaki mermer kaplamalar esas 

alınarak, mağaza döşemesi restitüe edilmiştir.  

Yapıdaki en önemli eklerden biri de ahşap konstrüksiyonlu kırma çatıdır. Kontrattan 

yapının teras çatı olarak inşa edildiği bilgisine ulaşılmaktadır. Bu bilgiler ışığında 

restitüsyon kararlarında bu çatı kaldırılmıştır.  
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9. SONUÇ  

Birçok alanda olduğu gibi, mimarlık, mimarlık tarihi ve restorasyon alanlarında da 

arşiv belgeleri büyük önem taşımaktadır. Arşivlere yeterince sahip çıkılmayan 

Türkiye’de,  binalar üzerine çalışma sırasında en temel sorunlardan birini, binalarla 

ilgili bilgiye ulaşamamak oluşturmaktadır. Yapıların inşa tarihleri, varsa geçirdiği 

önemli değişimler veya çeşitli dönemlerde uygulanmış restorasyon projeleri dışında 

detaylı bilgi neredeyse bulunmamaktadır. Dini yapılar, vakfiyeleri sayesinde biraz 

daha fazla bilgiye sahip yapı gruplarını oluşturmaktadır.  

20. yüzyılın hemen başında inşa edilmiş bir binaya ait belgeler bile, aslında 

inşasından sadece yüzyıl geçmesine rağmen çok nadiren karşılaşılan belgeler 

olmaktadır. Bu noktadan bakıldığında Hezaren Han’a ait arşivlerde bulunan onlarca 

sayfalık belgeler hazine niteliğindedir. Bu belgeler sadece yapının veya yapının 

yükseldiği arsanın tarihine değil, yapıldığı dönemin inşaat tekniklerine de ışık 

tutmaktadır.  

Vallauri gibi İstanbul’da birçok anıtsal yapı inşa etmiş bir mimarın, görece küçük 

ölçekli bir yapısına ait belgelerin günümüze ulaşmış olması başka dikkat çekici bir 

konudur. Tabi burada temel pay belgeleri bulunduran kurumundur.  

Bu belgeler sadece, yüzyıl başında inşa edilmiş bir yapının inşaat teknikleri veya 

yapı malzemeleri hakkında bilgi vermemektedir, aynı zamanda yüzyıl başında bir 

mimar ile bir kurum arasında nasıl bir ilişki olduğu hakkında da detay içermektedir. 

Bu belgeler günümüz mimarlık hizmetlerinde bile çok sık rastlanmayan bir detaya ve 

yüksek bir gerçekleşme oranına sahiptir. Belgelerde ismi zikredilen malzemelerin 

büyük çoğunluğu kullanılmış, inşaat teknikleri uygulanmış ve keşif ölçüleri ile 

rölöveler sonucu elde edilen uygulama ölçüleri çoğu zaman örtüşmektedir. Bu 

durum da, belgelerin ne kadar titiz bir çalışma ile hazırlandığının göstergesidir.  

Vallauri’nin bu yapıda bazı önemli strüktürel sorunları çözdüğünü görmekteyiz. Bu 

çözümlerin bir kısmı yapı üzerinde okunabilmektedir ancak bazı özel çözümler ise 

detaylı bir çalışmayı gerektirmektedir. Derinlemesine yapılacak sondajlar ve tetkikler 

ile yüzyıl başında inşa edilmiş önemli bir yapının tüm detaylarına ulaşma şansı 

doğacaktır.  
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Özgün tasarımı da ofis kullanımına yönelik olan yapının uzun yıllar bu şekilde 

kullanılmış olması, korunmuşluk durumunun iyi olmasında etkilidir. Yapı sahibinden 

edinilen bilgiye göre yapının bazı katları zaman zaman depo amaçlı kullanılmış ve 

bu kullanım özellikle strüktürel açıdan bazı sorunlara neden olmuştur. Ancak yapının 

sahibinin bu konuda gösterdiği özenli yaklaşım sonucu bu tür kullanımların önüne 

geçilmiştir. Fakat yapının üst katlarının bir süredir kullanılmıyor olması da bu katların 

bakımsızlık içinde olmasının önemli bir sebebidir.  

Bu yüzden de yapının, özgün kimliğine uygun bir işlev ile donatılması korunması 

açısından da önem taşımaktadır. Galata’nın son yıllarda bir iş ve ticaret merkezi 

olma kimliğinden yavaş yavaş sıyrılması ve Beyoğlu’ndaki kültürel aktivitenin 

Galata’ya doğru kayması sonucu, yeni bir süreç başlamış durumdadır. Bu sürecin 

Voyvoda Caddesi’ndeki ilk izlerinden biri, caddenin başındaki Minerva Han’ın 

Sabancı Üniversitesi tarafından kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Bugün Minerva 

Han Sabancı Üniversitesi yanında, bazı STK’lar ve üniversiteye bağlı bir sanat 

galerisini de bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca, Garanti Bankası’na ait Osmanlı 

Bankası binasının da bankanın çeşitli kültürel etkinliklerinin bir araya toplanacağı bir 

merkez olması planlanmaktadır. Bütün bu planlar, caddenin orta vadede kültür ve 

turizm ağırlıklı bir çekim merkezi olacağı düşüncesini güçlendirmektedir. Bu tasarılar 

ve bölgeye ait koruma amaçlı imar planının ışığında, yapının kültürel amaçlı bir işlev 

yüklenmesi yerinde bir karar olacaktır. 

Yapı strüktürel açıdan iyi durumda olmasına rağmen, üçüncü kattaki 3.03, 3.04 ve 

3.05 mekânlarında sonradan eklenmiş kirişlerin olması, üçüncü ve dördüncü kat 

arasındaki döşemede strüktürel açıdan bazı tetkiklerin yapılması ihtiyacını 

doğurmaktadır. Ayrıca, dört kat boyunca devam eden cepheye paralel ana taşıyıcı 

duvarın mağazada kesintiye uğramış ve bir donatılı kiriş ile destekleniyor olması 

önemli bir strüktürel durumdur. Her ne kadar bu kirişin yapının özgün tasarımında 

olduğunu biliniyor olsa da, bina emniyeti açısından bu durumun da gözden 

geçirilmesi gerekmektedir.  

Yapının ana cephesinin Voyvoda Caddesi’ne bakıyor olması ve bu caddenin yoğun 

bir araç trafiğine sahip olmasından ötürü, özellikle de dekoratif elemanlarda 

kirlenmeler gözlenmektedir. Bu yüzden de cephede kullanılan taşın dokusuna zarar 

vermeyecek şekilde bir temizleme işlemi yapılması gerekmektedir. 

Yapının üst katlarında plan şemasını değiştiren hiçbir eklenti bulunmamaktadır. Bu 

yüzden bu katlarda eklerden arındırmayı gerektirecek bir işlem yapılması 

gerekmemektedir. Ancak mağazada, kullanım ihtiyaçları doğrultusunda duvarlara 
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sergileme panoları ile dolaplar, tavana da asma tavan yapılmıştır. Bu yüzden de 

duvarların ve tavanın özgün dokusuna ulaşılamamaktadır. Bu eklerin kaldırılması ile 

mağazanın mekânsal bütünlüğü ortaya çıkacaktır.  

Verilecek yeni işlev doğrultusunda yapının tüm mekanik tesisatının yenilenmesi ve 

bazı çağdaş donanımların eklenmesi gerekmektedir. Elektrik, su ve ısıtma tesisatı 

kullanılamaz durumda olan yapıda, bu donanımların merkezlerini barındırması 

açısından bodrum kat uygun görünmektedir.  



 85

 KAYNAKLAR 

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

Akpolat, M. S., 1991. Fransız Kökenli Levanten Mimar Alexandre Vallaury, doktora 
tezi, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Akyol, E., 1997. Ortaçağ Galata’sının Kamusal Bir Yapısı Podesta Sarayı, İstanbul 
Dergisi, 23, 25-33. 

Cezar, M., 1991. XIX. Yüzyıl Beyoğlusu, Ak Yayınları, İstanbul. 

Cezar, M., 1995. Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Erol Kerim Aksoy Kültür, 
Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayınları, İstanbul 

Çelik, Z., 1998. 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul. 

Denel, S., 1982. Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekânlarda 
Değişim ve Nedenleri, Doktora tezi, İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul. 

Eldem, E., 1992. Galata’nın Etnik Yapısı, İstanbul Dergisi, 1, 58-63. 

Eldem, E., 2000. Bankalar Caddesi: Osmanlı’dan Günümüze Voyvoda Caddesi, 
Osmanlı Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma ve Belge 
Merkezi, İstanbul. 

Eyice, S., 1993. Galata, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C3, Tarih Vakfı 
Yayınları, İstanbul. 

Gülenaz, N., 1998. İstanbul’daki 19. Yüzyıl ve Sonrası Osmanlı Ticaret Han ve 
Pasajlarının Stil ve Fonksiyon Bakımından İncelenmesi, Doktora tezi, 
İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 



 86

İnalcık, H., 1996. Fatih, Fetih ve İstanbul’un Yeniden İnşası, Dünya Kenti İstanbul, 
Derleyen A. Batur, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. 

İncicyan, P. G., 1956. 18. Asırda İstanbul, İstanbul Fethi Derneği, İstanbul. 

Kayra, C., 1990. Eski İstanbul Haritaları, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, İstanbul. 

Kömürciyan, E. Ç., 1988. İstanbul Tarihi : XVII. Asırda İstanbul, Eren Yayıncılık, 
İstanbul. 

Ödekan, A., 1993. Neoklasik Mimari, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C6, 
Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.  

Raymond A.,  1908, Notes pratiques et résumés sur l’art du constructeur en 
Turquie, Typo-Lithographie Centrale, I. Della Rocca, Alexandrie.  

 

 

 

 

 

 

 



 87

 
 
 
 
EKLER 
 
EK A  Arşivlerde Yer Alan Hezaren Han İnşaat Kontratı ve Ekleri 
EK B  Arşiv Belgelerinin Tercümesi 
EK C     Çizimler   

 

 

 

 

 



 88

EK A 
 
 

Arşivlerde Yer Alan Hezaren Han İnşaat Kontratı ve Ekleri 
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EK B 
 
 

Arşiv Belgelerinin Tercümesi 
 
Taraflar: Bir taraf Osmanlı Bankası, diğer taraf Fransız tebaasından Mimar 
Alexandre Vallauri. 
 
Aşağıda yazılanlar kabul edilmiştir; 
 
Osmanlı Bankası Alexandre Vallauri’yi Galata Voyvoda Caddesi’nde, planları ve 
maliyet planı bu sözleşmenin ekinde olan binanın inşaatı ile görevlendirmiştir.  
 
Bu inşaat yüzölçümü 255 zira murabba veya 143 m2 olan bir alan üzerinde 
yükselecek, ana cephe Voyvoda Caddesi’ne, arka cephe Banka Sokağı’na bakacak, 
iki yan cephe duvarları farklı mülkiyetlere komşu olacaktır. 
 
Cephelerin her birinin genişliği 13 m. ile 13.20 m. arasında olacaktır.  
Bu yapı bodrum kat mekânları, zemin kat ve dört kattan oluşacaktır. 
Farklı katların iç yükseklikleri, (tavanın altından) aşağıda belirtildiği gibi olacaktır; 
Bodrumlar 2.25 m.  
Zemin katı 4.25 m. 
1.,2.,3. ve 4. katlar 3.75 m.  
 
Temeller sağlam zemine oturtulacak, arka istinat duvarının, bodrum duvarının ve 
yan komşu duvarlarının birinci kat döşeme hizasına kadar olan bölümünün işçiliği 1 
metre aralıklı tuğla hatıllı moloz taş olacak, zemin katın ayakları, üst katların iç ve 
dış duvarları dolu ya da 6 delikli boşluklu tuğladan yapılacak, tüm bu duvar işçiliği su 
kireci ve tuzla kumundan harç içerecektir.  
 
Ana duvarı destekleyen döşemelerin demir putrelleri ve donatılı kirişler açıklığa 
uygun en kesitte olacak, bu putreller duvarların açılmasını engellemek üzere, 
0.05/0.01 metre en kesitinde demir lamadan zincerleme üzerine yerleştirilecektir. 
 
Ana cephenin tamamının, yumuşak bir taş olan Arles taşından ya da benzer 
özelliklerde bir taştan yapılması öngörülmüştür. Arka cephenin korniş, silme ve 
pencere lentoları yumuşak taştan yapılacak, bezemesiz çıplak duvarlar su kireçli 
sıva ile korunacaktır. 
 
Merdivenlerin tırabzanı demirden, basamaklar ise Marmara mermerinden, küpeştesi 
ise cilalanmış karaağaçtan olacaktır. Kapılar birinci kalite köknar ağacından, 
pencereler birinci kalite çıralı ağaçtan olacaktır. 
 
Bodrumların döşemeleri yapay portland çimentosundan, giriş holünün ve 
mağazaların döşemesi ise mermerden ya da su kireçli beton üzerine yerleştirilmiş 
Venedik mozaiğinden olacaktır. 
 
Odaların yer döşemeleri, 0.14 m. ile 0.16 m. genişliğinde, 0.025 m. kalınlığında 
köknar ağacından yivli ve geçmeli ahşap şeritler olacaktır. 
Tavanlarda alçı sıvası uygulanacaktır. 
 
Sıhhi tesisat sistemi gerekli tüm hijyen şartlarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.  
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Kapı ve pencerelere üç kat boya uygulanacak ve bir astar tabakası olacak.  
 
Zemin kat ayakları lento seviyesine kadar mermer kaplanacak, alt bölümleri Trieste 
taşından olacaktır. 
 
Binanın çatı kaplama malzemesi asfalt olacak, terası yalıtan, yaydığı ısıyı 
uzaklaştıran havalandırma borularının yer aldığı bir asma tavan yapılacaktır.  
 
Döşeme putrelleri çimento harcı ve delikli tuğladan oluşan voltalar ile taşınacaktır.  
Kısaca, mimar sanatın en iyi kurallarını yerine getirmek için tüm titizliğini ortaya 
koyacaktır.  
 
Osmanlı Bankası Mimar A. Vallauri’ye söz konusu işlerin yerine getirilmesi için 
götürü pazarlıkla 3500 Türk Lirası verecektir. Mimar, mücbir sebepler olmadıkça 
sözleşmenin imzalanmasından beş ay sonra binayı tamamıyla bitirip, anahtar teslim 
edeceğine söz vermektedir.  
 
Ödeme planı aşağıda belirtildiği gibidir; 

Bin Türk Lirası sözleşmenin imzalanmasında, 
Beş yüz Türk Lirası birinci katın döşeme hizasına gelindiğinde,  
Beş yüz Türk Lirası inşaat dördüncü katın döşeme kirişlerine yükseldiğinde, 
Beş yüz Türk Lirası içerinin kaba işleri tamamlandığında, cephelere sıva 
vurulduğunda ve iskeleler söküldüğünde, 
Üç yüz Türk Lirası boyalar dışında tüm işler tamamlandığında, 
İkiyüz Türk Lirası binanın tesliminde.  

 
Tek nüsha olarak 20 Haziran 1902’de İstanbul’da düzenlenmiştir.  
 
İmza  
A Valluri 
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Voyvoda Caddesi’ndeki Eski Osmanlı Bankası Karşısındaki Bir hanın İnşaat 
Çalışmalarının Tahmini Keşfi 
 
Hafriyat işleri 
Voyvoda Caddesi seviyesinin üzerindeki molozun kaldırılması 
(13,20 m. X 10,00 m.) x 3,20 m., ortalama yükseklik 460,41 m3 

 
Temel kazıları 

arka duvar     13,20 m. x 1,30 m. genişlik  
cephe duvarı     13,20 m. x 1,10 m. genişlik 
komşu binalar ile aradaki duvarlar              2 x 11,00 m. x 1,00 m. genişlik 
merdiven kovası duvarları   9,20 m. x 1,00 m. genişlik 
cepheye paralel iç duvarlar   11,80 m. x 1,00 m. genişlik 

       2,80 m. yükseklik = 209,10 m3 

 

İki bodrum oluşturulması için düzleştirme; toplam, 11,60 m. uzunluk, 3,00 m. 
yaklaşık genişlik, 11,60 m. x 3 m. x 2,20 m. = 76,56 m3 

Toplam düzleştirme     746,07 m3 
Metreküp başına 12 kuruştan   8.952,84 kuruş 

 
 
Temellerin ve bodrumların kaba yonu taş ve su kirecinden harç ile oluşturulan kagir 
işçiliği  

Cephe duvarları; komşu bina ile aradaki ve iç duvarlar, 13,20 m.+ (2x11,00 
m.)+11,70 m. + 5,00 m. +3,20 m. ) x 1,00 m. genişlik, 2,80 m. yükseklik = 154,28 m3 

 
Arka duvar, 11,70 m. x 1,30 m. x 2,80 m. genişlik = 42,58 m3 

 

 
Cephe duvarının kaba yonu taş ve su kirecinden harç ile oluşturulan kagir işçiliği 
 

Arka duvar 13,20m. x 1,10 m. 
Komşu duvarlar 9,2 m. x 0,90 m. 
Komşu duvarlar 9,40 m. x 0,70 m.  toplam yükseklik 4,80 m.= 141,02 m3 

Toplam kaba yonu taş işçiliği 337,88 m3 

Metreküp başına 80 kuruştan 27.030,40  

 

Dolu tuğla ve su kirecinden harç ile oluşturulan kagir duvarlar  
 

Cephedeki ayaklar  4 x 1,20 m. x 0,60 m. 
İç duvar  9,20 m. x 0,4 m. 
İçerideki ayak  2 x 1,00 m. x 0,60 m. 

 Toplam 4,80 = 37,24 m3  
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Katların tuğla dış duvar işçiliği 
 

Komşu bina arasındaki duvarlar,  
2 x 9,20 m. x 0,50 m. x 12,90 m. = 118,68 m3 

1. Katın arka duvarları, 
12,00 m. x 0,50 m. x 4,30 m. = 25,80 m3 

Cephe duvarı    
3,40 m. + 3,25 m.  x 0,60 m. x 12,00 m. = 51,47 m3 

Ana cephedeki balkonun duvar işçiliği  
(5,50 m. + 6,65 m.) x 0,35 m. + 1,00 m. x 0,35 ) x 12,90 m. yükseklik 

= 32,28 m3 
Arka cephe balkonunun duvar işçiliği  

7,00 m. x 0,35 m. x8,60 m. = 21,07 m3  

 

İç duvarların işçiliği 
 

Cepheye paralel duvar   11,90 m.  
Merdivenkovasının duvarları   9,60 m. x 0,35 m. x 12,90 m.= 97,07 m3 
Bölücü duvarlar  5,50 m. + 3,50 m. + 5,50 m.=14,50 m. x 

0,25 m. x 12,90 m.= 46,76 m3 
Teras parapetlerinin kagir işçiliği  9,00 m. + 9,20 m. + 6,00 m. x 0,50 m. x 

1,00 m = 12,10 m3  
Ek olarak terasa çıkan merdivenin taş işçiliği 10,31 m3 

Toplam tuğla duvar işçiliği = 452,78 m3 
Metreküp başına 160 kuruştan sıvalar dahil olmak üzere 72.444,80 

 

Demir döşemeler 
  

Bodrum tavanını oluşturan demir kirişler 
7 putrel 4 m. uzunluğunda,14 cm. yükseklik= 68,14 m. = 952 K 

 
Merdiven sahanlığının kirişleri (zemin kattan başlayarak)  

2 putrel, 3,5 m. uzunluğunda, 14 cm. yükseklik = 98 K 
2 putrel 4 m. uzunluğunda, 20 cm. yükseklik = 176 K 

 
Mağaza tavanında, cepheye paralel 35 cm. genişliğindeki duvarı destekleyen 
donatılı kiriş 

2 putrel 13 m. uzunluğunda, 40 cm. yüksekliğinde, 26 m x 65 K =  
1.600 K 

 
Katların döşeme putrelleri 
 
Cepheye dik, 25 cm. kalınlığındaki duvarı destekleyen donatılı kiriş  

2 x 11,50 m. x 0,30 m. yükseklik = 23 m. x 55 = 12,65 K 

 
Cephe duvarını destekleyen kirişler 

2 x 6,00 m. x 0,25 m. yükseklik = 12,00 m. x 45 = 540 K 
4 x 6,00 m. x 0,22 m. yükseklik = 24,00 m. x 25 = 600 K 

 
Balkon çıkmasını destekleyen putreller 

18 putrel,3 m. uzunluğunda, 22 cm. yüksekliğinde=54 m.x25 =1350 K 
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Odaların putrelleri  
24 putrel 6,00 m.  x 18 cm. yükseklik 
8 putrel 6,50 m. x 18 cm. = 196 m. x 18 = 3528 K 
16 putrel 7,50 m. x 22 cm. = 120 m. x 25 = 3000 K 
66 putrel 3,50 m. x 14 cm. = 231 m. x 14 = 3234   

Toplam 16.433 K 

 
Sahanlık putrelleri 

6 putrel, 4,00 m. x 20 cm. yükseklik = 24 m. x 22 = 528 K 
 
Putrellerin toplam kilosu, 16,961 K 
Yerine koyma ve demir aksam dahil 29.681,75  
 

Duvar zincirlemesinin demir lamaları 
800 metre lineer, 5 cm. genişliğinde 1 cm. kalınlığında 
6 kilodan, 4800 kilo, 2 kuruştan 9.600 

 
 
Köşebent lamalar, 20 cm. genişliğinde, 1,5 cm. kalınlığında  

180 metre lineer, 20 kilodan = 360 kilo, 2 kuruştan 720 Kuruş 
 
800 okka bulon, 3 kuruştan 2.400 Kuruş 
 
Çimento şapla kaplı döşemelerin geçmeli delikli tuğladan voltaları 

12,00 m. x 3,00 m. + 2,8 m. x 1,60 m. + 8,50 m. x 8,50 + 5,00 m. x 3,00 m.  
+ 3 x (11,80 m. x 5,50 m. +9,00 m. x 3,00 m. + 4,50 m. x 3,00 ) = 443,93 m.,  

25 kuruştan, 11.098,25 Kuruş 
 
Geçmeli tuğla üzerine uygulanmış alçı tavanlar. Aynı alan 20 kuruştan,   

8.878,60 Kuruş 

 

1.,2. ve 3. kat mekânlarının yivli-geçmeli ahşap döşemeleri 
Yivli ve geçmeli ahşap döşemeler, 1, 2, 3. katlar 
3 x ( 11,80 m. x 5,50 m. + 9,00 m. x 3,00 m. + 4,50 m x 3,00 m.) = 316,20 

      22 kuruştan, süpürgelikler dahil 6.956,40 
 

Terasın asfalt kaplaması 
Alan: (12,00 m. x 9,00 m. + 2 x 1,20 m. x 5,50 m. ) – 3,00 m. x 1,50 = 111,90 
beton dahil olmak üzere 50 kuruştan 5595,00 Kuruş 

 

 

Giriş holünün ve mağazanın mermer yer döşemesi  
9,00 m. x 8,50 m. + 2,50 m. x 3,00 m. + 1,50 m. x 3,00 m. = 88,50, 70 
kuruştan beton dahil olmak üzere 6195,00 K 
 
 

Bodrumların portland çimentosundan yer döşemesi  
12,00 m. + 3,00 m. + 5,00 m. x 2,90 m. + 2,00 m. x 3,00 m. =  

56,5, 25 kuruştan, 
1.412,50 Kuruş  
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Giriş katı cephesinin ve vitrin su basmanının mermer ya da Hereke taşı kaplama 
ayakları  

(4 x 1,20) x 4,00 m. + 4,50 m. x 0,80 m. = 22,80, 700 kuruştan, 
15.960,00 Kuruş 

 

Giriş katı kapı ve pencere açıklıklarının lentoları üzerinde Arles taşından düzgün 
kesme taş işçiliği 

13,00 m. + 2 x 1,00 m. = 15,00 m. genişlik, 13,70 m. yükseklik  
Alan, 205,50 m2, 120 kuruştan 24.660,00 Kuruş 
 

 
Arka cephenin Arles taşından pencere söveleri, kornişleri ve silmeleri, su kireci harcı 
ile uygulanmış serpme sıva duvarlar 

13,20 m x 4,30 m + 14,50 m x 8,60 m = 181,46 m, 50 kuruştan  
9.077,00 Kuruş 

 

Ana cepheyi taçlandıran Arles taşından parmaklıklar 
13,20 m x 1,50 m yükseklik = 19,80 m2, 250 kuruştan 4.950,00 Kuruş 

 
Mermer merdivenler;  

zemin katından başlayan ve tüm katları dolaşan,  
75 basamak 1,60 m genişliğinde, ankastre edilmesi dahil, 250 kuruştan 
basamak başına, demir trabzan, karaağaçtan merdiven küpeştesi ve 
sahanlık dahil,  

18.750,00 Kuruş 
 

Giriş holünün basamakları, 9 m lineer, yan bölümler dahil.  
200 Kuruştan 1.800 Kuruş 

Dış 2 basamak, 5 m lineer, 150 kuruştan, 750,00 Kuruş 
 

Giriş holünün demir kapısı ve kafes panoları 
2 m. genişlik, 4 m. yükseklik, 8 m2, 300 kuruştan 2.400,00 Kuruş 

 

Mağazanın ceviz ağacı kaplama ahşap kapısı, kafes panolarıyla birlikte aynı alan,  
150 kuruştan 1.200,00 Kuruş 

 
Mağaza vitrininin çerçevesi ve işçiliği, ceviz ağacından,  

4,50 m. x 3,00 m. = 14,40 m2, 60 kuruştan, 846,00 Kuruş 
 
 
 
Vitrinin ondüle çelik kepenkleri ve mağazanın kapısı,  

14,40 m. + 8,00 m. = 22,40 m., 180 kuruştan, 4.032,00 Kuruş 
 

 
Giriş katı açıklıklarındaki lentoların donatılı kirişleri,  

3 putrel 13 m. uzunluğunda, 20 cm. yüksekliğinde = 858 kilo,  
2 kuruştan bulonlar dahil, 1.716,00 Kuruş 

 
Bodrumların ve terasın Trieste taşından merdivenleri,  

35 basamak, 1,50 m. uzunluğunda,  
100 kuruştan, demir korkuluklar dahil, 3.500,00 Kuruş 
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3 WC, bölmeler, besleme ve dağıtma kanalları dahil, sifon ve rezervuar, mozaik yer 
döşemesi ve karo fayans kaplama; 2500 kuruştan, 7.500,00 Kuruş 
 

 

Katlardaki kapı doğramaları, Galatz-Nemtza ağacından,  
27 kapı, 288.124,54, 300 kuruştan kilit aksamı dahil, 8.100,00 Kuruş 

 

 

Balkonların her iki cepheye açılan 6 penceresi,  
6 x 3 m. genişlik x 3,50 m. yükseklik, 63 m2, Cerali ağacından, camları ve 
demir işleri dahil, 70 kuruştan, 4.410,00 Kuruş 

 

 
12 pencere, 2 m. genişlik, 3,50 yükseklik, 84 m2, 60 kuruştan, 5.040,00 
 

 
Giriş katında mağazaya açılan yan kapı,  

1,40 m. genişlik, 2,80 m. yükseklik, 400,00 Kuruş 
 

Bodrumun 2 kapısı, tanesi 200 kuruştan, 400 kuruş 

Genel boya, 10.000,00 Kuruş 
 
Mağaza vitrininin camı, 3.240,00 Kuruş 

 

Dördüncü kat inşaat çalışmalarına ait ek keşif 

Demir putreller 
 
Balkon tabliyelerini destekleyen putreller 

8 putrel 3 m. uzunluğunda, 22 cm. yüksekliğinde = 24 m. x 25 K 600 Kg 
 
Balkonların çıkma duvarlarını destekleyen putreller 

2 putrel 6 m uzunluğunda, 22 cm yüksekliğinde = 12 m. x 25 K  300 K 
 
 
 
 
Odaların putrelleri 

8 putrel 6.5 m. uzunluğunda, 18 cm yüksekliğinde = 52 m. x 18   930 K 
8 putrel 6 m. uzunluğunda, 18 cm. yüksekliğinde = 48 m. x  18  860 K 
8 putrel 7.5 m. uzunluğunda, 22 cm. yüksekliğinde = 60 m. x 25  1500 K  
29 putrel 3.5 m. uzunluğunda, 14 cm. yüksekliğinde = 77 m. x 14 1078 K 

 
Toplam: 5278 K 175 kuruştan   9236,50 Kuruş 

 
 
Duvar kılıçlarının demir lamaları 

100 metre lineer 0.05 cm. genişliğinde 0.01 cm. kalınlığında 
6 Kilo = 600K,  2 Kuruştan     1200 Kuruş 



 110

 
Bulon 100 okka, 3 kuruştan                                                               300 Kuruş 
 
 
Çimento şapla kaplı döşemelerin geçmeli delikli tuğladan voltaları  

(11.80 m. x 5.50 m. + 9.00 m. x 3.00 m. + 4.50 m. x 3.00 m.)= 105.40 m. 
 25 kuruştan        2635 Kuruş 

 
Toplam: 13. 371,50 

 
Delikli tuğla üzerine uygulanmış alçı tavan  

Aynı alan 105,40 m2,  20 kuruştan,    2.108,00 Kuruş 
 
 
Odaların yivli ve geçmeli ahşap döşemeleri   

105,40 m2,  22 kuruştan,     2.318,80 Kuruş 
 
Ana cephenin Arles taşından duvar işçiliği               

Ana cephe (13.00 m. + 2 x 1.00 m.) x 4.30 m. 
64.50 m2, 100 kuruştan                                    6.450,00 Kuruş 

 
 
Arka cephenin Arles taşından pencere söveleri, kornişleri ve silmeleri, su kireci harcı 
ile uygulanmış serpme sıva duvarlar  

Aynı alan 64.50 m2, 40 kuruştan             2.580,80 Kuruş 
 
 
Mermer merdivenler 
 1,60 genişliğinde 25 basamak, ankastre edilmesi dahil 
 Basamağı 250 kuruştan ve demir korkuluk ve Karaağaç küpeşte dahil    
        6,250.00 Kuruş 
 
 
    Toplam: 33.078,30 
Doğramacılık işçiliği 
 9 adet Galatz-Nemza ağacından ahşap kapı 
 Tanesi 300 kuruştan,         2.700,00 Kuruş 
 
 
 
 
 
Pencereler 

İki cephedeki balkonların iki tarafındaki pencereler, camı ve demir aksamı 
dahil, 3 metre uzunluğunda, 3.50 m. yüksekliğinde 2 tane pencere   
Metre karesi 70 kuruştan                                      1.470,00 Kuruş 

 
2 metre genişliğinde, 3.50 m. yüksekliğinde 5 adet pencere     
Metre karesi 60 kuruştan                                2.100,00 Kuruş 

 
 
Genel boya                                                                        2.000,00 Kuruş 
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Tuğla duvar işçiliği 
İki yan cephe duvarı 2 x 9.20 m. x 0.50 =          9.20 

m. 
Cephe duvarları (8.00 m. + 4.00 m. x 2) x 0.60 m.        9.60 

m. 
İç duvarlar (11.90 m. + 9.60 m.) x 0.35 m.         7.52 

m. 
Bölücü duvarlar 5.50 m. + 3.50 m. + 5.50 = 14.50 m. x 0.25 m.           3.62 m 
Balkon duvarları (2 x 5.50 m. + 4 x 1.00 m.) x 0.35 m.       5.25 m.  
 

Toplam 3. 80 metre yüksekliğinde 35.10 metre duvar 
150 kuruştan     19.950,00 Kuruş 

 
1 WC                                                                                             2.500,00 
 
                                                                                     Toplam: 63.798,30  
 
Yağmur iniş boruları ve kaldırım götürü ücrete tabiidir. Zemin kattan dördüncü katın 
sahanlığına çıkan bir hidrolik asansör için istenen derinlikte bir kuyu kazmayı 
taahhüt ediyorum. Bu kuyu duvarlarına taş örülecektir ve bu iş için ek olarak 1000 
Frank ödenecektir.  
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