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Almanak
Büyükada Fayton Meydanı
İstanbul’un güneydoğusunda, Marmara kıyısı açıklarında, beşi büyük dördü küçük
olmak üzere toplam dokuz adadan oluşan Marmara Takımadalarının en büyüğü olan
Büyükada; 40°52′18″K-29°07′36″D koordinatlarında bulunmaktadır. 5.4 km²
yüzölçümüne sahip olan adanın; uzunluğu yaklaşık 4.3 km, genişliği ise 1.3 km’dir.

Ada ile ilgili tarihlenen ilk önemli olay; Bizans İmparatoru II. Iustinus’un, 569 yılında,
bugünkü Maden mevkiinde bir saray ve manastır inşa ettirmesidir. Nitekim aynı
yüzyılda yaşayan Konstantinopolis Patriği Eutychius’un biyografisinde, Büyükada’dan
Prinkipos (Prens Adası) ismiyle bahsedilmesi, hem bu ismin ne kadar köklü bir
geçmişi olduğunu, hem de Ada’nın bu ismi muhtemelen İmparator tarafından
üzerinde inşa edilen saray sebebiyle aldığını göstermektedir. Daha sonraki
dönemlerde Büyükada pek çok hanedan üyesi, komutan ve din adamına ev sahipliği
yapmış olmakla birlikte, Ada tarihinde en çok iz bırakan isim hiç şüphesiz ki Bizans
İmparatoriçesi (Atinalı) Eirene olmuştur. Aralarında geçen iktidar mücadelesi
sebebiyle, 19 Nisan 797’de, oğlu İmparator VI. Konstantinos’u gözlerine mil çektirip
Büyükada’ya sürgüne gönderen bu kadın tiran, bugünkü adıyla Maden mevkiinde bir
manastır inşa edilmesini emretmiştir. Gerçek adı Agia Eirene olan bu manastır daha
çok Kadınlar Manastırı adıyla ünlenmiştir.
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Antik dönemde adalardan; “Demonisia”, “Halkın Adaları” adlarıyla bahsedilmektedir.
Aristoteles, adaları “Kadıköy’ün Adaları”, Thomas Allom “Ruh Adaları’” ünlü tarihçi
Hammer “Evliya Adaları”, Deiher “Keşiş Adaları” diye adlandırmışlardır. Ayrıca Bizans
döneminde imparator, imparatoriçeler, komutan ve önemli din adamlarının sürgün
edilmesi nedeniyle “Prens Adaları” olarak anılmıştır. Devrin vakayınamelerine göre, 6.
yüzyılda ada İmparator II. İustinos’un mülkiyetindedir. E. Mamboury, Kedrinos’a
atfen, İustinos Kuropalatis’in, söz sahibi olduğu Büyükada’nın limana yakın bir
yerinde, bir saray ve bir manastır inşa ettiğinden söz eder. Leon Gramatikos ve
Theofanis “İustinos Kuropalatis kendi mülkü olan Büyükada’da da bir saray inşa
ettirmiştir.” demektedirler. Bu olayla birlikte ada “Prensin Adası” olarak
adlandırılmaya başlanmıştır. Daha sonra takımadaların tamamı Pringiponisos,
Prenslerin Adaları olarak anılmaya başlamıştır. İstanbul’un fethiyle birlikte Osmanlı
Türkleri adalara, çok sayıda bulunan manastırlar sebebiyle “Papaz Adaları” adını
vermişlerdir. Özellikle demir madeniyle karışık toprağın kayalara kırmızı bir renk
vermesinden dolayı Büyükada’ya “Cezire-i Surh” yani “Kızıl Ada” da denmiştir. Yine
aynı eserde; Evliya Çelebi Seyahatname’sinde 1641 yılının adasını “Ada-i Kebir”
adıyla anlatmaktadır.
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Adalar, İstanbul’un fethi sürecinde Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey
tarafından kuşatılmıştır. Üzerinde yerleşim olan adalardan Kınalıada, Burgazada ve
Heybeliada hemen teslim olurken; Büyükada Kalesi’nde bulunan muhafızların
direnmesi üzerine, Büyükada, diğer adalardan 40 gün sonra, 17 Nisan 1453’te
fethedilebilmiştir.
16. yüzyılda Büyükada’da Prinkipo ve Kariye adlarında iki köy yerleşimi olduğundan
bahsedilmektedir. Hudutname kayıtlarında, 1545 yılında Büyükada’da üç yerleşim
yeri mevcuttur. 96 sakiniyle Kariye-i Rumiyan, kırk altı sakini ile Kariye-i Kariye ve kırk
altı sakini ile Kariye-i Serifiyan. Bu sonuncusu büyük ihtimalle Nizam Mevkii
civarındadır.
17. yüzyıl başlarında Kariye-i Rumiyan yani Hora bölgesi adanın esas yerleşim
merkezi olarak sayılmaktadır. Evliya Çelebi’ye göre bu bölge kiliseler, bağlar, bahçeler,
köy ve sahillerdeki balıkçı dalyanlarıyla birlikte yaklaşık iki yüz evlik bir yerleşim
bölgesi olarak tasvir edilmiştir.
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17. yüzyılda ise, Kariye Köyü terk edilmiş, adanın kuzeyine bugün Kumsal olarak
bilinen bölgeye yerleşilmiştir. Aya Dimitri Kilisesi bitişiğinde eski bir rıhtım kalıntısı ve
küçük, basit bir liman sayılabilecek, baştan savma bir kayık barınağı bulunmaktadır.
Burası zamanla alüvyon ve toprakla dolmuş Bizans dönemindeki limanın yerine inşa
edilmiştir. Bitişiğinde ise Pancos adıyla anılan kesme taş iskele ile rıhtım yer
almaktadır. Bölgedeki yerleşim, Aya Dimitri Kilisesi etrafında gelişen, dağınık küçük
evler, dar sokaklar ve birçok ticarethaneden oluşmaktadır. Günümüzde İskele
Bölgesi’nde bulunan Saat kulesi meydanı ve Çınar caddesi çevresi mezarlık olarak
kullanılmıştır.
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18. yüzyılın sonlarında ada halkı balıkçılık, bahçe tarımı, ağaçlardan odun kömürü
yapımı ile uğraşmaktadır. Çok sayıda Hristiyan (Rum, Levanten ve Yabancılar) gerek
İstanbul’daki salgın hastalıklardan korunmak için gerekse de sayfiye amacıyla
Büyükada’ya gelmektedir. 18. yüzyılda adadaki önemli gelişmelerden biri de, bugün
“Maden” denilen bölgede, demir madeni işletilmeye başlanmasıdır. 19. yüzyıla
gelindiğinde diğer adalara benzer şekilde Büyükada’nın gelişimi de hız kazanmış,
iskele yakın çevresinde başlayan yerleşmeler denizden içeri doğru yayılmıştır.
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“Şekil 1.” Necip Bey Haritaları (1914-1918)
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“Şekil 2.” İskele Binası’ndan Saat Kulesi’ne Doğru
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“Şekil 3.” Saat Kulesi’nden İskele Binası’na Doğru

Büyükada Nüfus Yapısı
19. yüzyıl başlarında Rum balıkçılar ve inzivaya çekilmiş keşişlerin ikamet ettiği
Büyükada’da, Rum nüfus 1821 Yunan İhtilali’nden sonra artmaya başlar. Yaz kış
burada yaşayan Rumlar adanın ekonomisini yıllarca ellerinde tutmuşlardır. 1839
yılında Tanzimat Fermanı ile yabancılara mülk edinme imkanı sağlayan yasal
düzenleme sonucunda Adalar hızlı bir değişim sürecine girmiş, 1890 yılında Adalar
nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan Rumların sayısal oranı Balkan Savaşları’nın
sonlarına doğru %80’lere yaklaşmıştır. Büyükada’ya Rumlardan sonra Ermeniler
yerleşmesine rağmen, 19. yüzyılın sonunda adaya yerleşmeye başlayan Müslümanlar
nüfus olarak Ermenileri yakalamışlardır.
Rum nüfusunun büyük bir kısmı 1925’te nüfus mübadelesi, 1942’de gayrimüslimler
aleyhine uygulanan Varlık Vergisi Yasası, 1955-1974 yılları arasında Türk-Yunan
ilişkilerinin krize girmesi nedeniyle aşamalı olarak Yunanistan’a göç etmiştir.
Adalar ilçesi nüfus gelişimi, cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen ilk nüfus
sayımı olan 1927 yılından 2021 yılına kadar geçen zaman dilimi içerisinde
değerlendirildiğinde, büyük nüfus artışları ve azalışları görülmektedir. 1927 yılında
11.691 ve 1960’ta 19.834 olan nüfus, günümüzde
16.033 olmuştur. İstanbul
Adaları’nda yaşayan azınlık nüfusun buradan ayrılması, yerleşim alanlarının sınırlı
olması, kira bedellerinin yüksek olması, ulaşım güçlüğü nüfusun azalmasında etken
olarak sayılabilir.

1960’lı yıllara kadar gayrimüslimlerin nüfus çoğunluğunu oluşturduğu Adalar’da iç
göç-dış göç dengesi sonucunda ortalama toplam nüfus yıllar içinde korunduysa da iç
göçle gelenlerin kültürel farklılıkları, Adalar’daki sosyo-ekonomik ve kültürel yapıyı
köklü değişikliklere uğratmıştır. Bugün Adalar’da Türkler çoğunlukta olmakla birlikte
değişik din, mezhep ve kökenlerden insan bir arada yaşamaktadır.
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Adalar nüfusu, mevsimlere, tatil günlerine ve hava koşullarına bağlı olarak büyük
değişkenlik göstermektedir. Adalar, özellikle yaz mevsiminde yoğun turizm
hareketine sahne olmakta, bu nedenle de ilçe nüfusu yaz mevsiminde önemli artış
göstermektedir. Nüfus yaz mevsiminde, kış mevsimine göre yaklaşık 5 kat, günübirlik
ziyaretçilerle yaklaşık 15 kat artmaktadır.

Büyükada Peyzaj Yapısı
Büyükada farklı uygarlıkların izlerini taşıyan hem kültürel hem de doğal birçok katmanı
peyzaj dokusu içerisinde barındırmaktadır ve bu izlerin birçoğu gerek fiziksel olarak
gerekse hafızalardan aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Zaman içerisinde farklı
kültürlerin, uygarlıkların etkileri ile şekillenmiş ve yapılaşmış olan ada, asırlar önce
büyük ağaçların kapladığı kendine özgü ekosistemler bütünüdür. Bununla birlikte, gerek
yapılaşma kaynaklı gerekse yangın gibi doğal afetler sonucu birçok ağaç günümüze
kadar gelmeyi başaramamıştır. Büyükada’daki Çınar Meydanı ve Çınar Caddesi isimlerini
aslında eskiden burada var olan büyük ağaçlardan almaktadır. Yapısal çevre ile
bütünleşmiş bitki örtüsü ada halkının kültürü ve ada yaşamından etkilenmiştir. Bizans
döneminde bu bölgede bostan ve ziraat uygulamalarının olduğu bilinmektedir. Bu
bostan kültürü Erken Cumhuriyet Dönemi’nde de devam etmiştir. [Viranbağ, Fethi
Okyar Bağı, Cafer Fahri Bey’in Bağı (Nizam sonunda), Zaloniler’in Bağı]
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Bununla birlikte, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde adada yaşayan halkın
yaşam kültürünü yansıtan mimari doku, adanın doğası ve topoğrafyası ile birleşerek
adaya özgü pitoresk bir peyzaj oluşturmuştur. Bu dönemde sergilenen Neo Grek, Neo
Gotik, Neo Barok, Art Nouveau ve Art Deco üslupları bahçe kültürü ile bütünleşmiş ve
bahçeler bu üslupların özelliklerini alarak doğal türlerin yanı sıra birçok yabancı bitki
türünün (egzotik türlerin) adaya gelmesine zemin oluşturmuştur (Adalar Müzesi, Adalar
Doğal ve Egzotik Bitkileri Tablosu). Günümüzde Büyükada kültürel peyzajının kentsel
dokusunu oluşturan bu bahçeler içerisinde tasarlanmış olan görkemli konut ve villaların
çoğunda yabancı kökenli pek çok bitki türünü bulmak mümkündür. Ada ile bütünleşmiş
olan bu peyzaj dokusu aynı zamanda adayı büyük bir “Arboretum” olarak
algılatmaktadır.
Bir dönem ada bahçelerinde çiçek yetiştiriciliğinin yaygın olması ve dönem dönem güçlü
kokuların ada sokaklarında duyulması alışılagelmiş ada peyzajı özelliklerindendir (Orhan
Erdener,İstanbul Adaları) . Baharın ilk habercisi sarı çiçekleriyle ev, köşk ve konakların
arasında, sokaklarda karşımıza çıkan mimozalardır. Sonrasında, en doğal halleri ile ada
çayırlarında papatyaları, arap sümbüllerini, ballıbabaları görebilirsiniz. Baharın
gelmesiyle birlikte, ada geneline erik, badem ve erguvan ağaçları, pembe ve beyaz
çiçekleriyle bitki örtüsünü renklendirir, çayır ve orman altı bitki örtüsünde de bu çeşitlilik
ve mevsimsel şölen devam eder.
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Melling, gravürlerinde ada bitki örtüsünde yer alan çam ağaçlarını, maki ve garig bitki
örtüsünü açıkça göstermiştir. Ada genelinde de bu üç bitki formasyonunun hakim
olduğunu söylemek mümkündür. Adaya kişilik kazandıran bitki türleri başında ise
sedirler, palmiyeler, fıstık çamları, ehrami serviler, zakkumlar, oya ağaçları, gelin
duvakları ve acem boruları gelmektedir.
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“Şekil 5.” Atatürk Kitaplığı-Krt_011735

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

“Şekil 4.” Atatürk Kitaplığı-Krt_010908

1735
Panayia Kilisesi
Panayia (Hz. Meryem) Cemaat Kilisesi: Bir kapısı Çarşı Caddesi’ne (Balıkçıl Caddesi),
diğer kapısı Arabacılar Meydanı’na açılır. Panayia kiliseleri Meryem Ana adına yapılır
ve 3 yortuya atfedilebilir:
a) Meryem Ana’nın doğumu: 26 Ekim
b) Meryem Ana’nın mâbede girmesi: 21 Kasım
c) Meryem Ana’nın ölümü: 15 Ağustos
Büyükada’daki Panayia Kilisesi de Meryem Ana’nın ölümüne adanmıştır ve bulunduğu
yer Ada’nın eski mezarlık yeridir. Dikdörtgen planlı olup 3 neften oluşur. Basit bir
narteksi vardır. Nartekse Arabacılar Meydanı’ndan 7, Balıkçıl Caddesi’ne açılan
avludan 13 basamakla inilir. Arabacılar Meydanı düzenlenirken kilise aşağıda kaldığı
için 7 basamak eklenmiştir. Yan nefler, orta neften 7’şer ahşap kolonla ayrılır.
İkonastasis, despot tahtı ve vaiz kürsüsü ahşap oymalıdır. Orta ve yan nefler düz
tavanlı ve beşik çatılıdır. Dış duvarlar taştır. Arabacılar Meydanı’na açılan 6 penceresi
ve yüksek bir çan kulesi vardır.
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Dönemin belgelerinde Panayia Eleusa, yani “Şefaatli Meryem Ana”nın Mukaddes
Kilisesi olarak anılan bu kilise, söylentilere göre 1735-1737 yılları arasında, Hora’nın
batı kısmında, eski defin alanının bitişiğinde, Mezar veya Aşağı Macar’ın yanında
bulunan, eski küçük bir kilisenin yerine inşa edildi. Tam Macar’ın ucundaki kayaların
üstüne inşa edilmiş olan kilisenin keşiş odaları, 1800’ün ortalarına kadar, yarların
üstünde asılı gibi dururlardı.
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“Şekil 6.” Panayia Kilisesi
Dijital Arşiv-Zafer Akay-2020

“Şekil 7.” Panayia Kilisesi’nden orta nef
ve ikonastasis
Akillas Milas- Adalar Müzesi Arşivi

1745
Kızlar Kuyusu
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“Şekil 8.” Büyükada 1815 Bugünki Saat Kulesi’nin biraz ilerisinde olduğu ortaya
çıkarılan Kızlar Kuyusu’nun Melling haritasındaki yeri.
Akillas Milas Çizimi - Adalar Müzesi Arşivi
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Şüphe yok ki birçok yabancı seyyah ve tarihçinin “Aşağı Kuyu” olarak tanımladığı ve
1819 tarihli Melling haritasında “Puits des Filles” ya da “Kızlar Kuyusu” olarak
belirtilmiş olan civar tepelerden ve Karanfil Deresi'nden inen yağmur sularının
toplandığı tarihi sarnıç kalıntılarıyla ilk kez karşılaşmış oluyoruz. 1745’te Richard
Pococke burasını Ada halkının, bilhassa kadın ve kızların, toplantı ve panayır yeri,
Van Egmont ise “Büyük Sarnıç” olarak tarif eder. Bildiğimiz gibi, Baudouy'un 1867
yılındaki rıhtım ve “Dėbarcadère” inşaatları esnasında bu hizadaki alçak yarlar ve
meyilli meydan doldurulduğunda, Aşağı Macar'daki mezarlar kazılmış, ortaya çıkan
kemikler kilisenin bitişiğindeki boş sarnıca doldurulmuştu. Halen zemini meydana
oranla oldukça derinde olan bitişikteki Panayia Kilisesi ile Başpapaz Evi'nin, o
zamanlar bu yarlarla aynı hizada olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım.

1846
Vapur Seferleri
Tarih boyunca İstanbul’un hemen yanıbaşında bulunan Prens Adaları ilk başlarda
sürgün ve inziva yerleri olarak ünlense de, 18. yüzyılda başlayan düzenli vapur
seferleri ve 19. yüzyılda yaşanan gelişmeler ile birlikte, çoğunlukla gayrimüslimlerin
tercih ettiği, çeşitli mimari üslupların birarada gözlemlenebileceği bir sayfiye yeri
olarak anılmaya başlamışlardır.
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Adalar’a olan ilk vapur seferleri; devlete ait vapurlar ile değil, yabancı kökenli
kumpanyalarca başlatılmıştır. 19. yüzyıl başlarında adalara ulaşım pazar kayıklarıyla
sağlanırken, 1846’da küçük buharlı gemiler kullanılmaya başlandı. 1851 yılında
düzenli vapur seferlerinin başlamasıyla, dönemin kent yaşamının etkileri de Adalar’a
ulaşmaya başlamıştır. Tersane-i Âmire vapurlarıyla, Büyükdere ile Arnavutköy’den
Büyükada ve Heybeliada’ya günde bir sefer yapılacak şekilde başlatılmıştır. Aynı
şekilde günde bir sefer de Adalar’dan dönüş amacıyla yapılmış ve sabah-akşam birer
sefer uygulaması uzun süre devam etmiştir. Fakat devletin başlattığı vapur seferleri,
yabancı kökenli kumpanyaların ve piyadelerin seferlerini sona erdirmemiş, bunlar bir
süre daha Adalar’a olan seferlerini sürdürmüştür.
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“Şekil 9.” Débarcadère (rıhtım) vapur iskelesinde yandan çarklı ve kayıklar
Akillas Milas Arşivi

1850
Ada Merkezindeki Kayma ve Kıyının İnşası
1800’lü yıllara tarihlenen iskelenin bulunduğu bölge, 1850’lerde büyük bir yangın
geçirmiştir. Neredeyse bütün mahallenin zarar gördüğü bu yüzden de değer yitirdiği
yangın sonrasında Ada’nın merkezi, Panayia Kilisesi’ne doğru kaymıştır. Yeni
merkez, taş iskelenin yapılmasından sonra İskele olarak bilinen mahallede, Aşağı
Macar bölgesindedir.
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Amerikalı Cox’a göre Pancos iskelesi, 1886 yılında kalıntılar halindedir ve yerini “yeni
kentte” yapılmış olan iskeleye bırakmıştır. Cox’un ifade ettiği taş iskele, Ada’nın
doğusuna doğru kayan yeni merkezde İhtiyar Meclisi kararı ile
Osmanlı
Donanmasının müteahhiti Joseph Baudouy ve onun adına çalışan inşaat kalfası
Tsilenis’e yaptırılmıştır. Baudouy aynı zamanda, Aya Yani Kilisesi ve Panayia Kiliseleri
arasında kalan sahil şeridindeki bütün arsaları almış ve gezinti yerinin olduğu bu
bölgeyi toprakla doldurmuştur.
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“Şekil 10.” Raymund’un 1912 yılında hazırlamış olduğu plan (SALT) üzerinden Ada
merkezindeki kaymaları gösteren harita,1800-1869

1869
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Millas ve Zorer’in 1867 yılına tarihlediği iskelenin tamamlanma tarihi, yapılan gazete
taramalarına göre 1869 olarak tespit edilmiştir. Baudouy, Sultan’dan aldığı izinle
iskeleyi ve yanındaki rıhtımı, kendi kaynaklarıyla inşa ettirmiştir. İskeleyle rıhtım
dışında, toprakla doldurmuş olduğu dik araziye farklı işlevlere sahip binalar
yaptırmıştır. Bu dolgu çalışmasında 2 gazino, 5 kargir ev ve 1 otel ile adanın eski
Kantarocak İskelesi inşa edilmiştir. Baudouy’un inşa faaliyetleri sonrasında bölge
dönüşmüş, değer kazanmıştır.
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“Şekil 11.” Raymund’un 1912 yılında hazırlamış olduğu plan
iskele ve dönüşen kıyıyı gösteren harita, 1869 (SALT)

üzerinden,yeni
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“Şekil 12.” İskelenin yapılması ve kıyının doldurulmasıyla kayan ada merkezi
Akillas Milas Çizimi- Adalar Müzesi Arşivi
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“Şekil 13.” Kıyı Doldurulmadan Önce Hotel Des Etrangers Önü
Atatürk Kitaplığı-Krt_011734

1850
İskele (Saat) Meydanı

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

Büyükada'daki bu meydanın, 1850'li yıllarda Ada’nın merkezinin bu bölgeye
nakledilmesinden sonra geliştiği düşünülmektedir. Bu meydan, geometrik düzende
üçgen formda oluşmuş, “metrik” belirli biçimsel kurallara uygun, harmonik etkileri
olan sistemdedir. Meydan yapı adalarıyla sınırlanmıştır. Bu yapı adalarında yer alan
dükkânlar meydana ticarî bir kimlik kazandırmıştır. Meydana ulaşılan aks, Büyük
İskele Caddesi yoludur. Meydandan dağılan yollardan biri, Emniyet Önü Meydanı'na
ulaşan 23 Nisan Caddesi'dir ve bu yol Büyük Tur Yolu'nun da başlangıcıdır.
Meydanda ayrılan diğer bir yol, Ada içi ulaşımında kullanılan fayton meydanına ve
Panayia Kilisesi'ne geçişi sağlar. Ayrıca Ada'nın en yoğun ticaret yolu olan, Şehit
Recep Koç Caddesi'nin girişi de bu meydandandır. Meydanı sınırlayan toplam 17
adet yapı vardır. Bu yapılardan 9'u tescilli eski eserdir.
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“Şekil 14.” İskele (Saat) Meydanı

1850
Adada Çıkan Yangınlar
20. yüzyılda ise Adalar’da meydana gelen depremler (1894 depremi) ve yangınlar
(1850 yangını) sonucu kentsel düzenlemelere gidilmiş, 1911 yılında Büyükada
mahallelere bölünmüştür.
21 Mart 1870’te yaşanan büyük yangında ada yerleşmesinin merkezindeki
mahalleler büyük zarar görmüş, Abdülaziz’in emri ile evleri yananlar çadırlara
yerleştirilmiştir. Bu yangında Ayios Dimitrios Kilisesi çevresindeki evler ile Lonca ve
Aşağı Çınar Meydanı arasındaki evler tamamen yanmıştır.
1918 yılında Büyükada’da çıkan yangının Çınar Caddesi ile Aya Yani Kilisesi ve San
Pasifico Latin Katolik Kilisesi’ne kadar yayıldığı ve toplam 72 binanın yangından
etkilendiği Osmanlı Arşiv belgelerinden öğrenilmektedir.
Yangın meydana gelmiş olan bölgelerde yeni caddelerin açılmasına ve bu çevredeki
arsalarda, sadece yangına dayanıklı kargir evler inşaatına dair padişahın iradesine
rağmen arsa sahiplerinin bu tür binaları inşa ettirmeye güçlerinin yetmediği
anlaşıldığı için, binaların iç kısımlarının ahşap olarak inşa edilmesine izin verildiği
Osmanlı Arşiv belgelerinden öğrenilmektedir.

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

Yangın sonucunda yerleşmenin yeni merkezi batıya doğru kayarak bugünkü Saat
Meydanı ile Anadolu Kulübü arasındaki yer olan Aşağı Macari’deki gazino, eğlence
lokali ve köşklerin bulunduğu bölgedeki Panayia Kilisesi çevresinde oluşmuştur.
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“Şekil 15.” Büyükada’da Çıkan Yangın ile ilgili 27 Haziran 1940 Gazate Küpürü

1851
Büyükada Otel Yapıları
Batılılaşma süreci, Avrupalılar başta olmak üzere yabancıların İstanbul’a yoğun bir
ilgi göstermesine sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1856 Islahat Fermanı
ile rahatlayan, ticaretle zenginleşen ve seyahat etmeye başladıkları Avrupa’nın
zenginliklerini taklit etmeye çalışan azınlıklar, Büyükada’da otelciliğin temellerini 19.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren atmaya başlamışlardır. Bu durumun doğal bir
sonucu olarak turizm hareketleri de canlanmış, oluşan talebe cevap vermek adına
çağın modern ve konforlu otelleri, başta Pera, Adalar ve Boğaziçi olmak üzere
İstanbul’un çeşitli semtlerinde bir bir belirmeye başlamıştır. Pera ile başlayan bu
trendi Büyükada’da 1858 yılında açılan Hotel Calypso ve 1860 yılında açılan Hotel
Giacomo takip etmiştir.

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

Büyükada otelleri en ihtişamlı günlerini I. Dünya Savaşı’ndan önce yaşamışlardır.
1880’ler ile 1914 arası bu otellerin müşteri, eğlence ve yeme içme kalitesinin belki de
Batı standartlarının bile üstüne çıktığı çok parlak bir dönemdir. Büyükada’da otellerin
açılmasıyla Avrupalıların ziyaretleri hız kazanmış ve konaklama sırasındaki
izlenimlerini de seyahatnamelerinde aktarmışlardır: Albert Smith 1851 tarihinde
Büyükada’da kaldığı otelin ahşap bir yapı olduğunu ve İsviçre’deki otellere çok
benzediğini belirtmektedir. Théophile Gautier, 1856 tarihinde ziyaret ettiği
Büyükada’nın tek misafirhanesi olduğunu, burada konakladığını ve bu oteli çok
beğendiğini anlatmaktadır. Pierre de Tchihatchef, 1864 tarihinde geldiği Büyükada’da
Avrupalılar için kalınabilecek kaliteli oteller olduğundan bahsetmektedir.
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“Şekil 16.” Kıyı Doldurulmadan Önce - Atatürk Kitaplığı,Krt_013325

1852
Macar Gezintisi
...Sahildeki kayalık yarlara paralel olarak uzanan ve ismi sonradan “23 Nisan
Caddesi” olarak değiştirilen bir dem “Oteller Caddesi” ve evvelce de aslen “Macar
Gezintisi” olarak bilinen Macar Caddesi’dir ki Aya Yani Çayırı olarak da anılan Aşağı
Macar’dan ileride Yukarı Macar’daki “Giacomo Oteli”ne kadar uzanmaktaydı.
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“Şekil 17.” 1894 öncesi ve 1930 civarı Macar Gezintisi siluetleri
Akillas Milas Çizimi - Adalar Müzesi Arşivi

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

...“Macar” mevkiinin isminin menşeine dair vaktiyle Aşağı Macar Meydanı’nda yer
alan Büyükada’nın ilk mezarlık alanı ve 17. yüzyılda inşa edilerek 1852, 1856, 1903
yıllarında onarımlar gören Ayios İonnis O Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi / Aya
Yani Mezarlık Kilisesi dolayısıyla “Mezar/Mezari” isimlerinin olası “Macar/Macari”
şeklinde telaffuzu nedenli değişimiyle türemiş olduğuna dair yaygın bir inanış olduğu
anlaşılmakta… Bahsi geçen mezarlıkta Macar asıllı bir kişinin mezarının bulunduğuna
dair rivayete pek itibar olunmamakla birlikte Louis Eynault: “Vaktiyle burada Macar
asıllı bir asilzâdenin mâlikanesi bulunduğundan bütün bölgeye “Macar”, “Macari” adı
verilmiştir.” der. Değişik kaynaklarda söz konusu ismin “Macar”, “Macari”, “Madjar”,
“Mijar”, “Magiar” türevlerine de rastlanılmakta…

1870
İstanbul Adaları’nda
Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul Adaları’nın gelişimi, Osmanlı başkentinin kuzeye
büyümesiyle Boğaziçi köylerinin birer sayfiyeye dönüşümü fiziksel, sosyal ve demografik
açıdan örtüşür. Bu gelişimi ulaşım üzerinden ilişkilendirmek ve buna bağlı olarak nüfus
dengelerinin değişimini görmek mümkündür. Gelişimin aktörleri şehrin her iki
bölgesinde de aynıdır. Dolayısıyla, Adalar başkentin diğer bölgeleri gibi çoğunluğu
konutlardan oluşan yeni bir yapılaşma sürecine sahne olacak, yeni yapı tipolojileri ile
tanışacak ve yeni inşaat malzemelerinin uygulama alanına dönüşecektir.

20

Kent morfolojisi bağlamında Adalar’daki doku, merkezde bitişik nizam veya bitişik ile
ayrık nizamın yan yana yer aldığı, merkezden uzaklaşıldığında nispeten geniş parsellerde
ayrık nizamın hâkim olduğu yapı adalarından oluşur. 19. yüzyılın sonlarında köşk ve tek
evlerin oluşturduğu konutlar, oteller, çeşitli dini, ticari ve donatı yapılarından oluşan
Adalar’daki yapı repertuarı, taşıyıcı sistem açısından da çeşitlilik gösterir. Genelde ahşap
strüktürlü yapılardan oluşan doku, 1870 Pera yangını sonrası, İstanbul’da gündeme gelen
tuğla taşıyıcı duvarlı, metal putrel ve tuğla tonozlu (Fransız tonozu) döşemeleriyle
strüktür açısından çağdaş ancak mimari tutum bağlamında eklektisist, yeni kuşak
yapılarla zenginleşir. Özellikle Cumhuriyet döneminde ‘betonarme’ yapı malzemesi, başta
İstanbul olmak üzere tüm ülkede yayılmış, Adalar’a da girmiştir. 1920’lerden başlayarak
1930-50 arasındaki dönemde Adalar’ın geleneksel dokusuna, üslup çeşitliliği gösteren
çok sayıda betonarme ya da yığma-betonarme örnek eklenir. Bu yapı tipolojilerine ek
olarak sayfiye bölgelerine has geniş balkonlu apartman konutlar da Adalar’da yerini alır.
Böylece her döneme ait çeşitli mimari davranışların büyük bir uyum içerisinde yer aldığı
fiziksel bir çevre ortaya çıkmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Art nouveau’nun ağırlıklı
ahşaptan inşa edilmiş örnekleriyle, 1920’ler eklektisizminin betonarme örneklerini
saymazsak, eşsiz bir kültür varlığı birikimi oluşturan Adalar’daki 20’inci yüzyıl mimarisini,
tutum ve eğilimler açısından keskin sınırlar çizerek değerlendirebilmek oldukça zordur.
Mimari davranışlar, hele kalfaların etkin birer aktör olarak yer aldığı bir dönemde keskin
zaman dilimlerine sığmaz. Zanaatkârların donanım ve becerileri akışkan bir şekilde on
yılları birbirine bağlar. Taşıyıcı sistemler bağlamında, 19. yüzyıl teknikleri de modernin
simgesi betonarme çağına taşmalar yapar. Yine de cephe özelliklerinden yola çıkarak bir
sınıflandırma gerekirse, bunu hatları çok da keskin tutmamak şartıyla, art deco, art
deco-Bauhaus sentezi ve bu tutumun uzantısı, 1940’lar ve 1950’lerin vernaküler
yorumlamaları olmak üzere geçirgen üç başlık altında sıralayabiliriz.

1876
Emniyet Önü Meydanı
İsmini meydanda yer alan Emniyet Binası’ndan almaktadır. Günümüzdeki yapı 1876
yılından 1927 yılına kadar Adalar İlçesi Kaymakamlık Binası olarak kullanılmış olan ve
1927’de yangınında yok olmuş bina yerine inşa edilmiştir. Meydanın gelişimi, 19. yüzyılda
Yukarı Macari bölgesi ile birlikte olmuştur. Meydan ana yolların kesişiminde yer
almaktadır.

“Şekil 18.” Emniyet Önü Meydanı
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ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

23 Nisan Caddesi ile adanın odak noktasında yer alan Saat Meydanı’na bağlanan ve Büyük
Tur Yolu üzerinde bulunan meydanı çevreleyen yapıların yarısı tescilli eski eser olup
işlevleri alt kat ticaret üst kat konut olarak kendini göstermektedir. Dar parsellere
yerleşmiş bitişik ve ayrık nizam yapılaşma göze çarpmaktadır. Birçok yolun kesişiminde yer
alan meydan kendisini çevreleyen yapıların dağınık yerleşmiş olması nedeniyle ferah ve
açık bir mekan algısı yaratmaktadır.

1890
Çınar Meydanı
Bugünkü iskelenin güneydoğusunda, adanın ikinci yerleşimi olan Kariye-i Rumiyan
Köyü’nün bulunduğu alanda konumlanmıştır. Bu meydanın, adanın kronolojik
gelişimine bakıldığında adanın en eski meydanı olduğu anlaşılmaktadır . Meydan,
çarşıdan uzanan Çınar Caddesi’nin açılarak genişlediği ve çarşının bittiği noktada
bulunur. Büyük Tur Yolu üzerinde yer alan Çınar Meydanı, sahil, çarşı ve iç
kesimlerdeki konut bölgelerini birbirine bağlayan bir kesişim noktasıdır.
Mekansal algı açısından organik bir forma sahip olan meydanda, parçalı düzenlenmiş
yeşil alanlar birçoğu tescilli eski eserler tarafından çevrelenmiştir. Bu yapılar arasında
konut, otel olarak kullanılan binalar ile Büyükada Kültür Derneği tarafından kültürel
amaçla kullanılan bir bina da bulunmaktadır. Dernek tarafından özellikle yaz
aylarında düzenlenen sokak sergileri ve çeşitli sanat etkinlikleri, meydana sosyal ve
kültürel bir kimlik kazandırmaktadır.

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

G. Hasiotis: “O meydanda (Çınar Meydanı), Ladas Mahallesi’nin girişinde, 1890’da
kuruyan ve bugün yalnız adıyla hatırlanan koca bir tarihi çınar vardı. Bu yaşlı çınarın
koca asırlık dalları ile gölgelediği sıra kahvehaneler, patırtılı-maytaplı Macar’daki
gazinolar ve Pancos Meydanı’nın tavernaları, yerli Adalı ve Pera’dan gelen günübirlik
ziyaretçilerin, hatta gün geçtikçe sayıları artan Avrupalı seyyahların öncelikle seçtiği,
ısrarla tercih ettiği ada uğrak yerleri sayılabilir,” demekte…
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“Şekil 19.” 14. Büyük Çınar Meydanı 15. Küçük Çınar Meydanı
Akillas Milas Çizimi - Adalar Müzesi Arşivi

1915
Büyükada Vapur İskelesi
Büyükada'nın eski ahşap vapur iskelesi bugünkü Plaj Oteli'nin yanında
bulunuyordu.Büyükada’nın eski ahşap vapur iskelesinin açılışı 19 Ağustos 1899
yılında yapılmıştır. Açılışı XIX. yüzyılın sonlarına doğru 1914 yılında başlanan
bugünkü kârgir iskele binası ise, binanın deniz cephesi üzerindeki Hicrî 1331 tarihli
kitabeden de anlaşıldığı gibi, 1915 yılında tamamlanmıştır. İskelenin planı İzmitli
mimar Mihran Azaryan tarafından çizilmiş, iskelenin rıhtımı da, o sırada İstanbul
Ordu Levazım Reisi bulunan Topal İsmail Hakkı Paşa marifetiyle yaptırılmıştır.

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

Padişah V. Mehmed Reşad devrinde iki katlı olarak inşa edilen iskele binasının dış
yüzü, dikdörtgen taş bloklarla kaplanmıştır. Üzeri farklı profilasyonlu kiremit kırma
çatıyla örtülü yapıyı, ortada yer alan firuze renkli çini kasnaklı dilimli örtüyle
bezenmiş bir süs kubbesi taçlandırmaktadır. Yapının birinci katı farklı ünitelerden
oluşmuş iki dikdörtgenin uzunlamasına yerleştirilmesinden elde edilmiştir. Giriş
bölümünü oluşturan birinci dikdörtgen; uzun hol biçiminde bir koridor ve bu
koridorun iki uzun kenar çevresine karşılıklı sıralanmış dükkânlardan meydana
gelmektedir. “Y” biçiminde düzenlenen iskelenin holü, Bursa tipi bir kemerle,
sekizgen çekirdekten gelişen iskele binası olarak düzenlenmiş, yapının ikinci birimine
açılmaktadır. Sekizgen holün girişinin iki tarafında, bilet gişeleri yerleştirilmiştir.
Gişelerin karşı köşelerinde ise birer bekleme salonu vardır.
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“Şekil 20.” Ahşap Vapur İskelesi

1915
Büyükada Vapur İskelesi
Yapının ikinci kat planı: Deniz tarafında bir büyük dikdörtgen terasa açılan ve birinci
kattaki birinci bölümün ortasında yer alan, dikdörtgen giriş holünün üstünde
bulunan, dikdörtgen lokal salonu ve bu salona açılan iki büyük oda, çay ocağı,
tuvalet ve lavaboları ile yapının ön cephesinde yer alan terasa açılan salondan
oluşmaktadır.
Binanın dış duvarı yer yer alçı saraklar, bordürler, rozetler ve sarkıtlarla bezenmiştir.
Bina, dikdörtgen, kare biçimli çinilerden oluşan sarak, su, rozet, kemer alınlığı gibi
değişik boyutlarda çini ve çini panolarla bezenmiştir. Büyük bir grubu beyaz hamurlu
Kütahya çinilerinden oluşan bu çiniler arasında yavru ağzına çalan, kiremit rengi
hamur yeni bir atölyeye işaret eden çiniler dikkati çekmektedir. Binanın tabanları
mozaik, bazı kemerlerin kavisleri ve bazı ünitelerin tavanları alçı işçiliği ile
süslenmiştir.

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

1923 yılları arasında gazino (Turan Gazinosu ve Tokatlı Pastahanesi) , Cumhuriyet'in
ilânından Demokrat Parti'nin iktidara geçiş tarihine kadar ise CHP (Cumhuriyet Halk
Partisi) Adalar Kaza (İlçe) Merkezi olarak kullanılmıştır (1923-1950). Nitekim 7 Aralık
1941 günkü CHP İlçe Kongresi'nin Büyükada İskelesi'nin üst katında yapıldığı bizce
bilinmektedir. Bu tarihten sonra iskele binasının ikinci katında gazeteci Cemil Tekçe
ve romancı Turan Aziz Beler birlikte Ada'nın ilk kışlık sinemasını kurup çalıştırmışlardı
(1950-1951).
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“Şekil 21.”

Kıyı Doldurulmadan Önce-Atatürk Kitaplığı-Krt_010903

1918
Saat Kulesi
Meydanın en belirleyici yapısı olan saat kulesi 1918 yılında Antoine Sagredo isimli
şarap fiması tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’un en kaliteli şaraplarını imal eden
Antoine Sagredo içki fabrikasının 1918’de Aşağı Macar Meydanı’nda hem içkilerinin
satış pavyonu hem de reklam amacıyla inşa ettirdiği kule rüzgârlara açık olduğundan
müşterilerini cezbedemeyip zamanla saat kulesine dönüşmüştür.
1991’de restore edilen Saat Kulesi’nin mimari özellikleri sekizgen gövdeli, geniş
saçaklı, sivri piramidal külâhlıdır. Saçak altı kalınlaştırılarak üç yönde yuvarlak
kadranlı “Mayer” marka saat yerleştirilmiştir. Gövde üzerine ince uzun dikdörtgen
pencereler açılmıştır. Pencere camları çiçek ve dallarla vitray tekniğiyle süslenmiştir.
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“Şekil 22.” Saat Kulesi

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

Eski fotoğraflardan saatin kule cephesinde değil, yandan asılı olduğu
anlaşılmaktadır. Geçmişte, kulenin tepesindeki sivri külahı taçlandıran pirinç alemin
yerinde bir rüzgar gülü, dört yanında ise posta kutuları bulunmaktadır.
Fotoğraflardan takip edildiği kadarıyla bir dönem külahı soğan kubbeye dönüştürülen
saat kulesi günümüzde özgününe uygun olarak restore edilmiş, kalabalıkların
toplandığı, ada misafirlerinin randevulaştığı bir nirengi noktasına dönüşmüştür.

1925
Çevre Konut Dokusu

ALMANAK BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI

Büyükada merkezinde Hora olarak da isimlendirilen Çarşı bölgesinde çoğunlukla iki
katlı bir konut dokusu bulunmakta. Cumhuriyet öncesi konut dokusu çoğunluğu
oluşturan geleneksel çıkmalı, ahşap iskelet ve kaplamalı yapılar yanı sıra neoklasik
etkiler taşıyan kargir örnekleri de barındırıyor. Bu yapılar farklı dönemlerde yapılan
yenilemeler ve eklentilerle çoğunlukla özgün yapılarını koruyamamış durumdalar.
Cumhuriyet sonrası dönemde ise oldukça belirgin bir Art Deco stil özelliği gösteren
kargir bir yapılaşma belirgindir. Bu yapı tarzı modern mimarlık özelliği de taşıdığından
tarihçiler tarafından “Art Deco Bauhaus Kırması” olarak adlandırılmıştır. Bu tarzın
ilginç örneklerinin yaratıcıları arasında mimar Mikael Nuriciyan ve tanınmış yapı
kalfası Hristo Dimopulos’un bulunduğunu bilmekteyiz. Bu dokunun oluşumuna
Adalar’da birçok yapı gerçekleştirmiş Niko Küçüknikolaidis gibi mühendisler ve
kalfaların işbirliğinin oldukça belirgin olduğu da anlaşılmaktadır. Fayton Meydanı
çevre konut dokusu İstanbul’un çok az bölgede korunabilmiş Erken Cumhuriyet
dönemi mimarlık mirasının ilginç örneklerini barındırmaktadır.
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“Şekil 23.” Dijital Arşiv-Zafer Akay-2020

1926
Aya Yani Kilisesi
Saat Kulesi'nin arka tarafında mezarlık kilisesi olarak inşa edilen yapı, 1926 yılında,
meydanın düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi amacıyla Adalar Kaymakamı Nejat Bey
tarafından yıktırıldı.
...Bugün Saat Kulesi Meydanı olarak bilinen eski Aşağı Macar'ın biraz ilerisinde,
Afenduli Evi'nin önünde Aya Yani Kiliseciği vardı. Maiecko'ya göre bu kilisecik
Büyükada'nın “üç Ortodoks kilisesinin en eskisiydi (…) ve 17. yüzyılın sonlarında
kurulan Hora'nın (köyün) cemaat kilisesi olarak kullanıldı. Araştırmacı bu bilgileri
nerden aldığını açıklamaz ve büyük ihtimalle yerli Adalılar arasında dolaşan
söylentileri nakleder. Bildigimiz kadar ile Panayia Kilisesi'nden de eski olan Aya Yani
Kilisesi, ilk zamanlarda Kariye-i Rumiyan ya da Hora'nın mezarlik kilisesiydi. Aslında
birçok kişi "macar, macari" kelimesinin mezar mezari" kelimesinin değişimi ile ortaya
çıktığını kabul eder. Zemininde birçok mezar bulundu. Avlusundan çıkarılan birçok
insan kemiği ise cemaat mezarlığındaki özel bir boş mezara nakledildi.
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“Şekil 24.”

Aya Yani Kilisesi yıkılmadan önce-1923
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...2006 yılında dogal gaz çalışmaları esnasında yapılan kazılarda, Saat Kulesi
Meydanı'ndaki küçük parkın arkasında, Aya Yani Kiliseciği'nin apsis ve batı duvarı ile
hemen bitişiğinde ve az bir derinlikte, kesme taştan yapılı gayet geniş bir “kuyu
ağzı” bulundu.
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“Şekil 25.” Harita Şirketi, 1938 – 1/2000-Atatürk Kitaplığı,Hrt_002029
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“Şekil 26.” Harita Şirketi, 1938 – 1/2000-Atatürk Kitaplığı,Hrt_002041

1940
Arabacılar - Fayton Meydanı
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“Şekil 27.” Fayton Meydanı - Adalar Belediyesi Arşivi
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Daha önce Araba Meydanı, ya da konuşma dilinde “Arabacılar” olarak adlandırılan Fayton
Meydanı’nın yangınlar sonrası yıkımlarla açılmış ve kamuya kazandırılmış bir alan olduğu
bilinmekte. Bu bölgede önce 1918 yangınında, ardından da en son 1940 yangınında
ortadan kalkan yapı adalarının bugünkünden daha dar sokaklar oluşturan ahşap
binalardan oluştuğu anlatımlarda yer alıyor. Daha sonraki planlı düzenlemelerle sokaklar
bugünkü genişliklerine ulaşıyorlar. Meydan, Saat Meydanı’na yakın bölümünde
faytonların, doğu kesiminde yük arabalarının ve eşeklerin beklediği bir alan olarak 1940
yangını sonrasında bugünkü biçimini kazanıyor. Meydanın çeşitli bölümlerinde su
kuyuları ve bir ayazmanın bulunduğu ve bazı bölümlerin geçici olarak bostan olarak
kullanıldığı da anlatımlarda yer alıyor. Meydan oluşumuyla birlikte, çevre yapıların alt
katlarında arpacı, samancı dükkanları, nalbur ve marangozhane gibi kullanımların yanı
sıra bir fırın, bakkal, kahvelerin ve lokantaların kullanımına girdiği de bilinmekte. Zamanla,
turizmin gelişmesiyle Faytonların sayısı arttı ve önce eşekler, ardından da yük arabaları bu
alandan ayrıldılar.
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“Şekil 28.”

Büyükada Haritası Mamboury,1943

1953
Kitabeli Sütun- Fetih Anıtı
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“Şekil 29.” Kitabeli Sütun- Fetih Anıtı
Dijital Arşiv-Zafer Akay-2020
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Vapur iskelesinden çıkınca önümüze gelen meydanda bulunan bir parkın içinde yer
alır. Bugün meydanın güney batı yönünde bulunan küçük parkın yerinde, mezarlık
kilisesi olan ahşap küçük Aya Yani (Haglos Şoannes) kilisesi vardı. 1948 'de bu kilise
Belediye tarafından istimlâk edilmiştir. Bu alanda yapılan parka, İstanbul ve Adalar’ın
fethinin 500. yılı anısına 1953 yılında İstanbul Fetih Cemiyeti'nce, Baltaoğlu
Süleyman Bey tarafından Ada'nın fethini belirten mermer bir sütun konulmuştur. Bu
sütunun üzerinde; "Büyükada Kalesi İstanbul fethinden evvel Kaptan-ı Derya
Baltaoğlu Süleyman Bey tarafından feth edimiştir (İ.F.Derneği 1953)" yazmaktadır.

1998
Faytonlar
19. yüzyılın sonlarından itibaren başta Büyükada’da olmak üzere, Heybeliada’da ve
Burgazada’da faytonlar ana ulaşım aracı olarak kullanılmıştır. Atlı arabaların açık
olanları fayton, kapalı olanlar ise kupa ya da lando diye adlandırılmıştır.
İskeleye yakın bölge, faytonlar için ana durak noktası olmuş, yaz aylarında sayıları
artacak şekilde yaz – kış hizmet vermeye başlamışlardır.
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1950 yılından itibaren nüfusa, ziyaretçi sayısına ve ihtiyaca göre arttığı düşülen
faytonlarla ilgili ilk yasal düzenleme, 25.12.1998 tarih ve 1998/138 sayılı İl Trafik
Komisyonu kararı ile yapılmıştır. İl Trafik Komisyonu’nun Adalar’da faytonculuğu
düzenlemek için çıkardığı 1998 tarihli yönetmelikte Büyükada’da 226, Heybeliada’da
30 ve Burgazadası’nda 21 fayton olarak kayıtlara girmiştir.
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“Şekil 30.” Fayton Meydanı - Adalar Belediyesi Arşivi

2019
Faytonların Gidişi
Zaman içinde turizme yönelik kullanılmaya başlayan fayton esnafının faytonculuğa
bakış açısının değişmesiyle birtakım sorunlar baş göstermeye başladı. Denetimsizliğin
de etkisiyle yıllar içinde büyüyen bu sorunlar, yıllarca Adalar’ın simgesi haline gelmiş
olan faytonların artık sorunlarla, atlara yapılan eziyetlerle anılmaya başlamasına
sebep oldu.
3 Temmuz 2019 yılında TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Adalar’a
gelerek faytonlara koşulan atları inceledi ve 199 sayfalık raporunda “Fayton Sorunu'
başlığı altında özel bir bölüme yer verdi. 2019 yılı Aralık ayına gelindiğinde, Adalar'da
tek tırnaklı hayvanlarda yapılan taramalarda tanısı konulan ruam hastalığı nedeniyle
faytonlara koşulan 81 at itlaf edildi ve Adalar Kaymakamlığı tarafından Adalar'a at
giriş çıkışının, 3 ay süreyle de fayton koşulmasının yasaklandığı duyuruldu. Bu duyuru
ile beraber Adalar’daki fayton taşımacılığının bitiş süreci de başlamış oldu.
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“Şekil 31.” Fayton Meydanı - Dijital Arşiv-İlknur Güngörmez-2020
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Adalar ilçesindeki fayton ve atlarla ilgili soruna İstanbul Büyükşehir Belediyesi çözüm
üretmeye çalışarak, Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçların satın
alınması kararını aldı. 2020 yılının Ocak ayının ilk meclis toplantısında Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi üzerine ilgili komisyona gönderilen Adalar'da toplu
taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla ilgili teklif kabul edildi, 277 tescilli fayton
plakası ve 1.167 at İBB tarafından satın alındı. 30 Temmuz 2020 tarihi itibariyle
Adalar’da ulaşım aracı olarak elektrikli araçlar kullanılmaya başlandı.
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