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GALATA KENT SURLARI VE KORUMA ÖNERİLERİ 

ÖZET 

Galata, tarihi boyunca önemini koruyan bir ticaret bölgesi olmuştur. Yerleşimi 
çevreleyen ilk surlar, geç Roma Döneminde I. Constantin (324-337) tarafından inşa 
ettirilmiş, II. Theodosius (408-450) Döneminde, Konstantinopolis ve çevresinin 
düzenlenmesi ile Sykai olarak adlandırılan Galata Bölgesi, Konstantinopolis’in 13. 
bölgesi olmuştur. 6. Yüzyıl’da İmparator lustinianos (527-565) tarafından Galata’yı 
çevreleyen surlar yenilenmiş, imar faaliyetlerine ithafen de bölge, Iustinianai olarak 
anılmıştır. İmparator II. Tiberios Döneminde (578-582) ise Haliç’in girişini kontrol 
etmek ve bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla, Haliç ile Boğaziçi’nin kesişme 
noktasında “Castellion Ton Galatou” adıyla anılan kale inşa edilmiş ve savunma 
zamanlarında Haliç’in üzerine çekilen zincirin bir ucu bu kaleye bağlanmıştır. 

7. ve 8. Yüzyıl’da Bizans’ın zayıflaması ile bölge, Persler, Slavlar ve sonrasında 
Araplar tarafından kuşatılmış, 9. Yüzyıl’ın ikinci yarısında ise imparatorluk 
sınırlarının güvence altına alınması ile tekrar gelişmeye başlamıştır. 11. Yüzyıl’ın 
ikinci yarısında iktidara gelen Komnenos Hanedanlığı ile imar faaliyetleri hız 
kazanmış, Konstantinopolis ve çevresinde yeni surlar inşa edilmiştir. Bu dönemde 
kente gelen Akdenizli tüccar kolonileri etkinlik göstermeye başlamış ve verilen 
imtiyazlar ile Galata’da yerleşimler başlamıştır. 

4. Haçlı Seferi’ne çıkan İtalyan donanmasının Konstantinopolis’i kuşatması ve 1204 
yılında, Galata’nın ve Haliç’teki emniyet zincirinin bağlı olduğu Kastellion 
Kalesi’nin alınmasından sonra bütün kent ele geçirilmiştir. Latin yönetimindeki kent, 
1261’de Bizans tarafından tekrar geri alınmış ve Latin Dönemi kapanmıştır. Bizans, 
Latin işgali altındaki Konstantinopolis’in geri alınmasında gösterdikleri tutumdan 
ötürü Cenevizlilere Galata Bölgesi’nde yerleşme imtiyazı vermiştir.  

Ceneviz Galatası’nın gelişimi 1303’den 1453’e; Galata’nın ve İstanbul’un fethine 
kadar altı safhada gerçekleşmiştir. 1300ler’de ilk imtiyaz ile 6 hektarlık bir alanı olan 
Ceneviz Kenti, 1450’lerde 37 hektara ulaşmıştır.  

Galata’daki ilk imtiyaz alanı, Cenevizlilere, 1303 yılında verilmiştir. Bu imtiyaz ile 
Bizans, Cenevizlilerin sağlam evler ve kiliseler inşa etmelerine izin vermiş fakat sur 
ve hisar inşası bu izinlerden hariç tutulmuştur. Cenevizliler ise ev yapımı bahanesi ile 
hendek kenarlarına sağlam kâgir burçlar inşa etmiş, zamanla bunların aralarına duvar 
örmüş ve bölgeyi tahkim etmeye başlamıştır. İlk surlar bu şekilde ortaya çıkmıştır.  

Cenevizliler, 1348-1349 yılları arasında, kentin kuzeyinde Galata Kulesi'ni ve çevre 
surlarını inşa ederek bölgelerini genişletmişlerdir. Sırasıyla, 1352’de kentin 
doğusundaki sahil bölgesi ile eski Galata Kalesi arasındaki bölgeyi, 1387’de eski 
kentin kuzeyinde, Galata Kulesi’nin batısında yer alan bölümü, 1397’de kentin 
batısında Azap Kapı olarak adlandırılan bölümü ve 1400’de kentin doğusundaki 
bölgeyi Galata’ya dâhil etmişlerdir. Ancak Bizans’ın zayıflamasını fırsat bilerek 
genişletilen kent Osmanlı tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 
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1453 yılında İstanbul’un fethi ile Galata, Osmanlı yönetimine girmiş, yapılan 
anlaşma gereği Cenevizliler Osmanlı tebaası olmuştur. Fetih sonrasında Galata’da 
Osmanlı’nın emri ile surların ve Galata Kulesi’nin bazı bölümleri ile Kastellion 
Kalesi yıktırılmış, hendekler kısmen doldurulmuştur.  

16. Yüzyıl’da 1509 depremi sonucu Galata Kulesi’nin yanı sıra surların büyük bir 
kısmı zarar görmüş ancak II. Beyazıt (1481-1512) Döneminde onarılmıştır.  

17. ve 18. Yüzyıl’larda Osmanlı yönetimi verdiği fermanlar ile sur ve burçlar üzerine 
ev inşa edilmesine izin vermiş ve bir nizama bağlamıştır. Eski surların işlevini 
kaybetmesi nedeni ile birçok yerde özellikle deniz surlarına bitişik atölyeler ve evler 
inşa edilmiştir. 19. Yüzyıl’a kadar eksiksiz gelebilen Galata Surları, 1864 yılında 
dönemin kentsel dönüşüm politikalarının bir sonucu olarak, 6. Daire kararıyla, 
sıkışmış ulaşım ağının genişletilmesi ve yeni yapı adaları oluşturmak amacıyla 
yıkılmış ve hendekler doldurulmuştur.  

Galata Surları’ndan günümüze kısıtlı sayıda kalıntı ulaşmıştır. Bu çalışma ile sur ve 
burç kalıntılarından oluşan bu envanterin durumunun tespiti, belgelendirilmesi ve 
korunmasına yönelik bir adım atılmıştır. Çalışma, konu ile ilgili literatür 
araştırmalarını, bölgede yapılan alan incelemelerini, sur izlerine yönelik belgeleme 
çalışmalarını, Galata Surları’nın güzergahını ve surlar üzerindeki burçlara yönelik 
restitüsyon çalışmaları ile mevcut sur kalıntılarına yönelik koruma önerilerini 
kapsamaktadır. 
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CITY WALLS OF GALATA AND PROTECTION PROPOSALS 

SUMMARY 

Galata has been a commercial district which maintained it’s importance throughout 
it’s history. The historic orijins of Galata are as remote as those of Byzantium itself. 
From ancient times there had been settlements along the northern shore of the 
Golden Horn, known in Greek as Chryso Keras. Byzas, the eponymous founder of 
Byzantium, supposedly erected a temple on the north shore of the Golden Horn and 
dedicated it to the deified hero Amphiaraus. 

The ancient settlements on the north side of the Golden Horn was known as Sykai 
because of the fig tress. Sykai occupied the area along the shore, extending from 
there to the heights above. Subsequently the settlement spread out to the confluence 
of the Golden Horn and Bosphorus.  

The first walls had been built during late Roman Era, during the reign of Constantine 
I (324-337). During the reign of Theodosius II (408-450), Galata district, which was 
known as Sykai, became the 13th district of Constantinopolis after arrengement of 
Constantinopolis and it’s vicinity. According to the Notitia Urbis 
Constantinopolitanae, a description of the city written around 447, Sykai had 431 
houses with a church, a forum, public baths, a theater, a harbor and was surrounded 
by a defence wall.  

The walls surrounding Galata were renewed in the 6th Century, during the reign of 
Emperor Iustinianos I (527-565) and the district was named Iustinianai after his 
reconstruction works. Iustinianos I restored its theatre, the defense wall and the 
church of Haghia Eirene. But soon after his reign, it reverted to its original name. 

During the reign of Emperor Tiberios II (578-582), a castle named “Castellion Ton 
Galatou” was built at crosspoint of Bosphorus and Golden Horn in order to control 
the entrance of Golden Horn and to maintain the security of the district. One end of 
the chain placed at the entrance of Golden Horn at times of defence was attached to 
this castle. 

The town continued to be known as Sykai up until the 7th Century, when it came to 
be called Galata, a name of uncertain origin.  

It was also referred to as Pera, which in Greek means “opposite” in the sense that it 
was across the Golden Horn from Constantinople. Later, from the 17th Century 
onwards, Pera referred to the district on the heights above, while the port quarter 
below was known as Galata, as it still is today. 

After the decline of Byzantium Empire during 7th and 8th Centuries, the region was 
encircled by Persians, Slavs and later by Arabs; however, after borders of the empire 
was secured, development continued.  

After Komnenos Dynasty came to power during the second half of 11th Century, 
reconstruction works had started again and new walls were built at Constantinopolis 
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and it’s vicinity. Trader colonies from Mediterranean had started making business 
and after granting of concessions settlements had started in Galata. 

After the siege of Constantinopolis in the first years of the 13th Century by the 
Italian navy which took part in the 4th Crusade, entire city was conquered after the 
fall of Galata and of the Castellion Castle that the chain protecting the entrance was 
tied to. The city which was ruled by Latins was reconquered by Byzantium in 1261 
ending Latin rule. Byzantium granted Genoese settlement concessions in Galata in 
return for their policy during the reconquering of Constantinopolis which was under 
Latin occupation. 

Earlier that year the Byzantines had made an alliance with the Genoese, who were 
awarded Galata as their base and harbor. The Genoese governed Galata as an 
autonomous city with its own podesta, appointed annually by the senate of Genoa. 
The podesta and his council met in a building known as the Podestat, popularly 
known as the Palazzo del Commune. Although the Genoese were forbidden to fortify 
Galata, they soon did so continuing to expand the town and its fortifications for more 
than a century and a half. 

Development of Galata of Genoese took place in six phases from 1303 to 1453, when 
Galata and Constantinopolis was conquered by Ottomans. Genoese town which had 
an area of 6 hectares in 1300’s when first concessions were granted had grown to 37 
hectares in 1450’s. 

The first area of concessions was granted to Genoese in 1303. The first fortified area 
was a long and narrow rectangle along the shore of the Golden Horn. With the 1303 
concession, Byzantium permitted Genoese to built houses and churches but 
construction of walls and castles were excluded. However, Genoese had constructed 
strong masonry bastions near the sides of trenches, within the course of time 
connected them by building walls in between and fortified the district. Consequently, 
the walls had emerged. 

Genoese added a triangular area on the heights above the northeastern half of the 
lower walled enclosure, with a huge tower at its apex in 1348-49. Originally named 
the Tower of Christ, it subsequently came to be known as the Galata Tower. 

Genoese enlarged their area by annexing to Galata the coastal region between the 
east of the city and old Galata Castle in 1352. Western part of Galata Tower at the 
north of the old city in 1387, the area known as Azap Kapi at the western side of the 
city in 1397 and the area at the east of the city in 1400. However, the city which was 
expanded due to the decline of power of Byzantium had to faced the threat from 
Ottomans. 

The final defense system consisted of five enceintes, with the outher wall bordered 
by a deep ditch. Only three of these enceintes can be seen in the earliest map of the 
city, the view by Buondelmonte in 1422, whereas four enceintes are apparent in the 
Vavassore engraving of 1480. Both of these views show the Galata Tower 
dominating the defense walls extending down to the Golden Horn on one side and to 
the Bosphorus on the other. 

After the conquering of Constantinopolis, Galata went into Ottoman rule and with 
the treaty, Genoese became Ottoman subjects.  The walls surrounding Galata, some 
parts of the Galata Tower and Castellion Castle were pulled down and trenches were 
partly filled up and covered. Sultan  Mehmet II (Fatih) appointed an official known 
as a voivode to govern Galata, which otherwise had a limited degree of autonomy for 
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a time. The churches, the religious and fraternal organizations of Galata remained 
under the control of a Christian body known as the Magnifica Communita di Pera 
until 1682. Otherwise, all of the non-Muslims of Galata were under the jurisdiction 
of the various nations headed by the Greek Orthodox patriarch, the Armenian 
patriarch and the chief rabbi. 

Although Galata was governed for centuries by the Genoese, it was never an 
exclusively Italian town. There was a substantial Greek population even before the 
conquest, and in the century afterwards this was augmented by Turks, Greeks, 
Armenians and by Sephardic Jews from Spain, who were welcomed to the Ottoman 
Empire by Sultan Beyazid II (1481-1512) in the last decade of the 15th Century, 
along with Moorish refugees. 

Most of the walls were destroyed with the 1509 earthquake in the 16th Century along 
with Galata Tower but they were repaired during the reign of Beyazid II. (1481-
1512).  

By the 17th Century, some of the foreign powers had built sumptuous embassies in 
Pera on the heights above Galata. Each embassy formed a seperate nation, which had 
under its protection various churches in both Pera and Galata. The various ethnic and 
religious groups tended to live in their own quarters. 

Ottoman government had allowed construction of houses on the walls and castles 
with the firmans it had enacted and established an order. As the ancient walls became 
obsolete, houses and work places were built adjacent to walls, especially to coastal 
walls.  

During the first centuries of the Ottoman Era, the Galata Tower was occupied by a 
detachment of Janissaries, the elite corps of the Turkish army. In the 16th Century, 
the tower was used to house prisoners of war, who were usually consigned as galley 
slaves in the Ottoman arsenal at Kasımpaşa on the Golden Horn. 

During the reign of Selim II (1566-1574), the Galata Tower was used as an 
observation point of astronomy.  

Galata Walls, which survived until the 19th Century were run down in 1864, in 
accordance with the urban transformation policies of the era and with the ruling of 
6th Department of Municipality of Galata, to enlarge and the trenches were filled up 
and covered. A program was then instituted to modernize Galata, with gas-lamps for 
street-lighting and municipal services for police, fire, post, communications and 
sewage. 

The streets of the medieval Genoese town were identified with street signs for the 
firts time in 1864, some of them up till recent years retaining the names by which 
they had been known for centuries. One of the oldest of these is Voyvoda Caddesi, 
the Street of the Voivode (now known as Bankalar Caddesi) and Yüksek Kaldırım 
Caddesi, the Great Step-Street, which had its steps removed in the interest of the 
automobile. 

The only Byzantine remnant is a vast substructure believed to be the dungeon of the 
Castle of Galata (Castellion Castle), now known as the Yer altı Camii, the 
Underground Mosque. 
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What remains of the Genoese town today are the Galata Tower, some ruined 
remnants of fortification towers, short stretches of the curtain walls, a gateway, 
remnants of the Palazzo del Commune and a few other buildings, three Latin 
churches, one of which was converted to a mosque after the Turkish conquest, named 
as Arap Camii.  

This study constitues a step towards the identification and documentation of the 
remains of walls, castles and their protection. It contains research on the literature 
regarding the subject, documentation studies regarding the traces of walls, route of 
the Walls of Galata and restitution studies regarding the castles on the walls and 
proposals regarding measures for protecting remains of the walls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

1.  GİRİŞ 

Galata, tarih boyunca önemini koruyan bir ticaret bölgesi olmuştur. Galata Surları da, 

savunma sistemi çerçevesinde; her biri ayrı işlevi olan sur duvarları, iskele, kapılar, 

burçlar ve kara surlarını çevreleyen hendeklerden oluşması ile bu tarihçede önemli 

bir role sahiptir. Nitekim surların mevcut durumu değerlendirildiğinde, söylemde 

kalan bu tarihi önemin git gide yok olmakta olduğu ve Galata Surları’nı korumaya 

ilişkin herhangi bir uygulamanın yürürlükte olmadığı tespit edilmiştir. 

Gerçekleştirilmekte olan İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü Projesi, 

güzergâh olarak surların bir kısmını kapsamaktadır. Galata Surları’nın, proje 

alanında olan kısmına ilişkin belgelendirme çalışmaları bu vesile ile yapılmışsa da, 

surların diğer kısımlarına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

çalışmanın ortaya çıkış amacı da surların mevcut durumunun tespiti ve 

belgelendirilmesi ile korunmasına yönelik bir adım atmaktır. 

1.1 Tezin Amacı ve Kapsamı 

Çalışma, Galata Kent Surları’na ait izlerin belgelenmesini ve korunmasına yönelik 

önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Tez kapsamında öncelikle Galata 

Bölgesi’nin İstanbul tarihindeki yeri ve değişimi ele alınmıştır. Bizans Dönemi’nden 

başlanarak Ceneviz Dönemi, Osmanlı Dönemi ve 19. Yüzyıl’da, surların yıkılmasına 

kadar geçen sürecin değerlendirmesi yapılmıştır. İkinci bölümde belirtilen tarihçenin 

ardından üçüncü bölümde Galata Surları’nın mimari özellikleri detaylı bir şekilde 

anlatılmış, surlar üzerinde yer alan burçlara, kapılara ve levhalara dair bilgiler 

verilmiştir. Dördüncü bölümde, bir önceki bölümde detaylı bir şekilde aktarılmış 

olan surların günümüzdeki mevcut durumu incelenmiş, sur izleri üzerinden mimari 

ve teknik analiz yapılmıştır. Envanter çalışmasının ardından ayakta kaldığı tespit 

edilen iki burca yönelik belgeleme çalışmaları sürdürülmüştür. Belgelenen surlara 

dair restitüsyon önerileri bir sonraki bölüm olan beşinci bölümde ele alınmıştır. 

Restitüsyon önerilerinden sonra yer alan altıncı bölümde ise yapının kullanımına ve 

onarımına ilişkin önerilerin sunulduğu restorasyon çalışması bulunmaktadır.  
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1.2 Yöntem 

Tez çalışması; konu ile ilgili literatür araştırmaları, bölgede yapılan alan 

incelemeleri, sur izlerine yönelik belgeleme çalışmaları, Galata Surları’nın güzergahı 

ve surlar üzerindeki burçlara yönelik restitüsyon çalışmaları ile mevcut sur izlerine 

dair koruma önerilerini kapsamaktadır.  

Literatür araştırmaları sonucu elde edilen yazılı ve görsel veriler ile tarihi İstanbul 

haritaları birlikte ele alınarak değerlendirilmiştir. Galata Surları’nın yer alıyor olması 

nedeniyle 1858-1860 tarihli D’Ostoya Haritası’ndan ve 1905 tarihli Goad 

Haritaları’ndan faydalanılmıştır. D’Ostoya Haritası surların bütünüyle yıkımından 

önceki durumunu göstermesi, Goad Haritası ise 20. Yüzyıl başında yıkımdan geriye 

kalan sur kalıntılarına işaret etmekte olması nedeniyle çalışma kapsamında yer 

almıştır. Goad Haritası, D’Ostoya Haritası ile günümüz haritaları arasında bağlantı 

sağlaması bakımından da önemlidir. D’Ostoya, Goad Haritaları ile Galata uydu 

fotoğraflarının çakıştırılarak birlikte değerlendirilmesi, surların eksik kısımlarının 

tamamlanmasını sağlamış, buna göre sur güzergâhı belirlenmiştir.  

Galata’da belirlenen sur güzergâhı boyunca alanda yapılan inceleme ile mevcut sur 

kalıntıları tespit edilerek belgelenmiştir. Sur izleri, bölgenin hâlihazır haritası üzerine 

işlenerek sur kalıntılarının günümüzde izlediği güzergâh okunabilir hale getirilmiştir. 

Bu çalışma sonucunda, bölgenin parselasyonu sırasında sur kalıntılarının parsel 

sınırlarına denk getirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde sur kalıntıları bu 

bakımdan yapı blokları arasında kalmıştır ve bu durum sur izlerinin takibini ve 

fotoğraflanarak üzerinde çalışılmasını güçleştirmiştir. 

Galata Surları’ndan kalan birkaç burç kalıntısı da özel mülkiyette olup geçmişte 

depo, atölye gibi işlevler için kullanılmıştır. Bugün ise bu yapılar, iç kısımlarındaki 

yıpranmaya bağlı olarak tehlike arz etmeleri nedeniyle terk edilmiş durumdadır. Hala 

çalışılabilmesi mümkün olan, iki burç üzerinde belgeleme çalışmaları yapılmıştır.  

Yapılan çalışmalar Galata Surları’nın eksik kısımları için örnek teşkil etmiş, buna 

göre restitüsyon önerileri hazırlanmıştır. Restitüsyon önerilerinden yola çıkarak ve 

1/1000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

Planı göz önünde bulundurularak, Galata Surları kalıntılarına yönelik koruma ve 

restorasyon önerileri hazırlanmıştır. 
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2.  GALATA YERLEŞİMİNİN TARİHİ VE GELİŞİMİ 

2.1 Galata’nın Tarihi 

Galata yerleşiminin tarihine ilişkin bu bölüm; İlk Çağ ve Orta Çağ Dönemleri, 14. 

Yüzyıl Ceneviz Dönemi, 1453 İstanbul’un fethi ile birlikte başlayan Osmanlı 

Dönemi ve 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Surların Yıkım Dönemi olarak 

ayrı başlıklar halinde incelenmektedir. Galata’nın yerleşim tarihini, özellikle Ceneviz 

Dönemi’ne gelinceye kadar olan süreci, İstanbul Tarihi’nden ayrı olarak 

değerlendirmek güçtür. Bu nedenle Galata Tarihi 13. Yüzyıl’a kadar İstanbul Tarihi 

ile birlikte ele alınmaktadır (Freely, 2003). 

Herodot Tarihi’nde (M.Ö. 500) Byzantion etrafında Haliç’in kuzey yakasında küçük 

bir yerleşim merkezinden “Sykai” ismiyle sözedilmektedir. Tarihçi Strabon da (M.Ö. 

64-M.S.24) Sykai’nin Byzantion’un karşısında, Haliç’in başlangıcında yer aldığını 

belirtmektedir. Celal Esad Arseven (1989), tarihte Galata’nın incirlik ağaçları ile 

dolu olması sebebiyle Sykai, Sykudis veya Sykaena olarak adlandırıldığını ve bu 

sözcüklerin Rumcada “incirlik” anlamına geldiğini belirtmektedir. Semavi Eyice 

(1969), İlk Çağ’ın sonlarında Haliç’in kuzeyinde konumlanmış Sykai olarak 

adlandırılan bu iskân yerinin etrafının Bizans İmparatoru I. Constantin (324-337) 

tarafından bir sur ile çevrildiğini söylemektedir. II. Theodosius (408-450) 

Dönemi’nde, şehrin bölgeleri düzenlenmiş ve Sykai yerleşimi şehrin 13. bölgesi 

olmuştur. Yerleşim, Grek dilinde Peran en Sykais (karşı yakada Sykai’de) olarak 

adlandırılmakta, Galata ve Beyoğlu’na verilen “Pera” adının “karşı yakada” 

anlamına gelen “Peran” sözcüğünden geldiği belirtilmektedir (Eyice, 1969).  

Tarihçi Scarlatos, Theodosios zamanındaki Galata’yı tasvir ederken, Galata’nın 

küçük bir köy şeklinde olup duvarlarla çevrili kısmı içinde bir kilisenin, hamamın, 

tiyatronun, beş değirmenin ve 431 hanenin olduğunu belirtmektedir (Arseven ve 

Yelkenci, 1989).  

Bizanslı Etienne zamanında; İmparator Justinianos’un imar faaliyetleri sonrasında 

(528) Galata, Iustiniana veya Iustinianapolis olarak da adlandırılmıştır. 
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Prokopiosa’ya göre bu isimlerin verilmesinin sebebi Galata’da bulunan ve Büyük 

Konstantinos tarafından yaptırılan burç ve binaları, İmparator Justinianos’un tamir 

ettirmesi ve yeni binalar ile saray inşa ettirmesidir (Arseven ve Yelkenci, 1989; 

Eyice, 1969). 

Bölgenin yerleşmiş ve günümüzde de kullanılan ismi olan “Galata”ya ilk kez 8. 

Yüzyıl’da rastlanmaktadır. Günümüzde de kullanılan Galata sözcüğünün temelinin, 

bölgede bulunan mandıralardan kaynaklanan ve Grekçede süt anlamına gelen “gala, 

galaktos” sözcükleri olduğu ileri sürülmektedir (Eyice, 1969). Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi’nde (17. Yüzyıl) Galata’nın otlakları ve havasının hoşluğundan, 

koyun ve sığırların burada otladığından ve bölgenin bitki bereketinden ötürü elde 

edilen sütün leziz olduğundan bahsedilmekte; bu leziz süt nedeniyle bölgeye Galata 

dendiği belirtilmektedir (Arseven ve Yelkenci, 1989).  

Galata sözcüğünün kökeni ile ilgili, bölgenin topoğrafik yapısı, merdivenli yolları ve 

iskelelerinden dolayı; İtalyancada “merdiven, iskele” anlamına gelen “calata” 

kökünden geldiği de söylenmektedir. Bir başka görüş de Galata’nın Arapçada “kale” 

anlamına gelen “kal’at”, “kal’a” sözcüklerinden türetildiği yönündedir (Eyice, 1969). 

Görüşlerden bir diğeri de Rumların Latinlere genellikle “Galus” demekte oldukları 

ve Galata’nın eskiden beri Frenkler tarafından iskân edilmesi nedeniyle, buraya 

“Galatea” denildiği yönündedir (Arseven ve Yelkenci, 1989).  

Rumlar Galata’ya, karşı yaka ve karşı geçit manasında “Perama” demişlerdir. 12. 

Yüzyıl’da İstanbul’a gelmiş olan İbni Battuda ve Benjamin de Tudele, bölgeye 

“Galata” dendiğini söylemektedir. Benjamin de Tudele, Musevilerin İstanbul 

tarafında oturmasının yasak olduğunu ve “Pera” denilen karşı tarafta oturduklarını, 

buranın hem Galata hem de Pera olarak adlandırıldığını iletmektedir. Cenevizliler 

Döneminde bölgeye “Pera” denilmiştir ve Galata isminin resmi evraklarda 

görülmesi, Osmanlı Döneminde, 1657 senesinde gerçekleşmiştir. Yani Pera ismi, 

şehrin büyümesi ile Beyoğlu sırtlarına doğru yayılan evlerin inşası ile o bölgede 

kullanılmaya başlanmış, kale içi ise Galata olarak anılmıştır (Arseven ve Yelkenci, 

1989). 

Arseven (1989), Pera adının Latin cemaatinin son resmi evraklarında kullanıldığını 

ve Fatih tarafından Cenevizlilere verilen fermanda bölgenin Galata olarak anıldığını 

belirtmektedir.  
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Türkler, yeniçerilere ait Galata Sarayı’na kadar olan bölgeyi Galata olarak 

adlandırmış, Pera ismini kullanmamıştır. Galata sırtlarına doğru şehir genişleyince 

buralara Beyoğlu demişlerdir.  

2.1.1 İlk Çağ’da İstanbul ve Galata 

Wolfgang Müller-Wiener (2001), “İstanbul’un Tarihsel Topografyası, 17. Yüzyıl 

Başlarına Kadar Byzantion – Konstantinopolis – İstanbul” adlı eserinde, bugünkü 

metropol alanı içinde, Boğaz'ın Avrupa ve Asya kıyılarında, tarih öncesine ait 

yerleşim bölgelerinin izlerine rastlandığını belirtmektedir. Köylerden oluşan bu kırsal 

yerleşim bölgelerinin uzantılarının da olabileceği tahmin edilmekte ve Haliç’in üst 

ucunda eski bir yerleşim merkezinden söz edilmekte ise de, bölgenin tarihinin 

Byzantion'un kurulması ile başladığı kabul edilmektedir (Şekil 2.1).  

 

Şekil 2.1 : Antik dönemde Byzantion kenti (Müller-Wiener, 2001). 
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M.Ö. 750-550 yılları arasında, Dor kökenli Megara'dan gelen kolonistlerin 

Khalkedon'u (Kadıköy) kurmalarından birkaç yıl sonra, Byzas önderliğindeki 

Megara ve diğer Yunan şehirlerinin halkları yeni bir yerleşim bölgesi kurmuşlardır.  

Pontus'a giden yarımada üzerinde (bugünkü Sarayburnu'nda) yer alan bu yerleşim 

bölgesi Byzantion olarak anılmıştır. Zamanla, gelişen kentin etrafında yeni yerleşim 

yerleri ve köyler kurulmuştur. Günümüze ulaşabilmiş bir kalıntı olmamasına rağmen 

Galata Bölgesi’nin konumu ve Byzantion Şehri’ne yakınlığından dolayı, bu bölgede 

de bir yerleşimin kurulmuş olma olasılığı yüksektir.  

Byzantion, savunma amacı ile surlarla çevrilmiştir. Akropolis’in kuzeybatısında yer 

alan birçok koy, daha sonraları kısmen surlar, dalgakıranlar ve zincirlerle 

çevrelenmiştir. Burada oluşturulan limanlar M.Ö. 6. ve 5. Yüzyıl’larda zengin bir 

ticaret kentine dönüşen Byzantion’un refah seviyesinin merkezleri ve kaynakları 

haline gelmiştir. Kentin konumu ve ticari değeri, M.Ö. 513’de Persler, Atinalılar ve 

Spartalılar arasında bir çekişmeye neden olmuştur. M.Ö. 340’larda 

Makedonyalılar’ın Yunanlılar’a karşı üstün gelmeleri ile bölge üzerindeki Yunan 

baskısı azalmış ve bu durum, bölgeye bağımsızlık sağlamıştır. Ancak M.Ö 278-277 

yıllarında bölgede Galat baskısı etkili olmuştur (Kaptan, 1988).  

Byzantion, M.Ö. 201’de Makedonyalılar karşısında Roma’nın desteğini almış ve bu 

tarihten itibaren Roma nüfuzu bölgede etkili olmaya başlamıştır. M.Ö. 146’dan 

itibaren federe bir devlet olarak Roma İmparatorluğu’na bağlanmıştır. M.S. 74 yılı 

itibariyle Bithynia eyaletinin bir parçası olmuştur. Vespasianus Döneminde ise (M.S. 

69-79) kent, doğu eyaletlerinde Roma’ya karşı çıkarılan isyanlar yüzünden o döneme 

kadar sahip olduğu özel konumunu yitirerek Roma Valiliği’ne vergi ödemekle 

yükümlü kılınmıştır. İmparator Commodus’un öldürülüşünün ardından çıkan taht 

kavgası, Antik Byzantion’un gelişimini etkilemiştir. Pencennius Niger ile Septimius 

Severus (193-211) arasındaki taht kavgasını Septimius Severus kazanmış ve 195-196 

yıllarında kenti kuşatarak almıştır. 197 yılında kentte imar faaliyetleri başlamış, kent 

surları ile birlikte tapınakların ve hipodromun inşasına başlanmıştır (Müller-Wiener, 

2001).  

Sykai yerleşimi M.S.300’lerde, Byzantion surları içinde bulunmaları sakıncalı 

görülen yabancı tüccarların barındığı küçük bir kasaba niteliğindedir (Kaptan, 1988).  
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İlk Çağda Sykai’de ne tür imar faaliyetleri olduğu bilinmemektedir ancak Semavi 

Eyice (1969), yerleşime ait bir sur ve kulenin varlığının kesin olmadığını 

belirtmektedir.  

2.1.2 Orta Çağ’da İstanbul ve Galata 

Orta Çağda İstanbul ve Galata’nın tarihçesi, Bizans Dönemi ve 1303 yılı itibariyle de 

Cenevizliler Dönemi olmak üzere iki alt başlıkta ele alınmıştır. İstanbul ve 

Galata’nın 1453 yılında fethedilmesi ile birlikte Osmanlı Dönemi başlamıştır. 

2.1.2.1 Bizans Dönemi 

Müller-Wiener (2011), Konstantinopolis Tarihi’nin, adının değişmesi ve Byzantion 

surlarının yenilenmesi ile birlikte 324 yılında İmparator Constantinus tarafından 

başlatıldığını belirtmektedir. Buna göre kent, imparator tarafından konulan ve 

imparatorun adını hatırlatacak olan Konstantinopolis adını almıştır.  

326’da İmparator Constantinus (324-337) ile Roma’daki pagan üst tabaka arasındaki 

görüş ayrılıkları sonrasında, 328 yılında kent, yeni yönetim merkezi ilan edilir. 

Bununla beraber başlayan yeni yapılanma süreci, kentin planına etki eder. 

Romalılar’ın imparatorluk dönemlerinde kullanılan ızgara şema düzeni yerine 

birbirinden yelpaze biçiminde ayrılan ana caddeler ve bunları kesen büyük caddeleri 

öngören bir kent şeması oluşturulur. Kent, 330 yılında dini bir merasimle açılır. I. 

Constantinus’un oğlu Constantios (337-361) tarafından sürdürülen inşa faaliyetleri 

sonucu hamamlar, su sarnıçları, saraylar ve dini yapılar ortaya çıkar. 368-373 yılları 

arasında şehrin su ihtiyacını karşılayan anıtsal bir su kemeri Valentinianus (364-378) 

tarafından yapılır. Bunun yanı sıra çeşitli meydan düzenlemeleri ve günümüzde 

kalıntıları mevcut olan saray yapıları da inşa edilmiştir.  

Kentin çevresini ve çehresini belirlemiş önemli öğelerden biri olan yeni surların 

inşası ise II. Theodosius’un (408-450) ilk yıllarında gerçekleştirilmiştir. Sur 

gereksiniminin nüfus artışı nedeniyle ortaya çıktığı ve kentin on dört bölgeye 

ayrıldığı belirtilmektedir.  

Şehrin 14 bölgeye ayrıldığını anlatan II. Theodosius (408-450) Dönemine ait “Notita 

Urbis Constantinopolitanae” adlı kitapçıkta Sykai 13. bölge olarak gösterilmektedir 

(Yenal, 2000). 



 
8

Sykai yerleşkesi, “Regio Sykaine” adıyla 13. bölge olarak Konstantinopolis’e dâhil 

edilmiş ve bir sura sahip olmuştur (Müller-Wiener, 2002) (Şekil.2.2). 

 

Şekil 2.2 : Banduri Gravürü’nde Konstantinopolis-Sykai (İstanbul Haritaları, 2010). 

5. Yüzyıl’da, Sykai Haliç’in öte yakasında sahili izleyen dar bir şeritten ibarettir. 

Bölgenin sahile paralel uzanan caddesi, 13. Yüzyıl’da Ceneviz yerleşiminin ana 

arterini oluşturmuştur. Buna göre Galata, 5. Yüzyıl’da, bir Roma kentinde bulunması 

gereken belli başlı mimari unsurlara (kilise, tiyatro, hamam ve liman gibi) sahiptir 

(Çelik, 1998).  

5. Yüzyıl’daki konut dokusuna bakıldığında 9 kata varan akaret evlerden oluştuğu ve 

bu evlerin Haliç’e doğru yerleştirildiği görülmektedir. Genellikle taş ve tuğladan inşa 

edilmiş olan bu konutlar, dar olmalarına rağmen üstü örtülü balkonlara sahiptirler ve 

çoğu ahşap olan daha küçük ölçekli evler ve küçük kulübelerle komşu olarak 

konumlandırılmışlardır (Duccellier ve Balard, 2001). 

13. bölge olan Sykai bölgesi, I. Iustinianos (527-565) Dönemindeki imar 

faaliyetlerine ithafen Iustinianai olarak isimlendirilmiştir. İmparator, bölgedeki 

surları yeniletmiş ve kendi adına saray inşa ettirmiştir. İmparator II. Tiberios’un 

(578-582) Galata’da, Haliç’in girişini kontrol etmek üzere, Haliç ile Boğaziçi’nin 
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kesişme noktasında bir hisar yaptırmış olduğu düşünülmektedir (Eyice, 1969). 

“Castellion Ton Galatou” adıyla anılan bu hisara savunma zamanlarında Haliç’in 

üzerine çekilen büyük zincirin bir ucu bağlanırken, diğer ucu Bizans akropolünün 

altında yer almıştır (Müller-Wiener, 2003).  

7. Yüzyıl’da toprakların bir bölümünün kaybedilmesi, ekonomik olanakların 

tükenmesi, yaşanan veba salgını, depremler vb. nedenlerle Bizans zayıflamıştır. 674-

678 yılları arasında da kent, Pers ve Slav akınları sonrası Araplar tarafından 

kuşatılmıştır. 8. Yüzyıl başlarında Bulgarlar tarafından, 716-718 yılları arasında 

tekrar Araplar tarafından kuşatılan kent, 813’de Bulgarların saldırısına uğramıştır. Bu 

kuşatmalarda Haliç’teki güvenlik zincirinin, surların ve limanlardaki hisarların rolü 

ortaya çıkmıştır. 9. Yüzyıl’ın ikinci yarısında ise imparatorluk sınırları güvence 

altına alınarak eski kiliseler onarılmış, yeni kiliseler inşa edilmiştir. 11. Yüzyıl’ın 

ikinci yarısında Makedonya Hanedanı’nın çökmesi nedeniyle ortaya çıkan iç 

çatışmalara iktidara gelen Komnenos Hanedanı son vermiş ve Blakhernai Sarayı ve 

yeni surlar inşa edilmiştir. Kente gelen Amalfili ve Venedikli tüccarlar ise 10. ve 11. 

Yüzyıl’larda kentte etkinlik göstermeye başlamıştır (Müller-Wiener, 2001). 

Erken yüzyıllarda İtalyan tüccarların Galata’da ikamet ettiklerine dair kesin bilgiler 

bulunmamakla birlikte Galata ismine 11. Yüzyıl’da Venedik’le yapılan bir ticaret 

anlaşmasında rastlanmaktadır (Ostrogorsky, 1995). 11. Yüzyıl’da Haliç’in karşı 

kıyılarında oturan Yahudilerin Galata’da ikamet ettikleri bilinmektedir. I. Manuel 

Komnenos (1143-1180) Döneminde Cenevizlilere de Haliç’in İstanbul kıyısındaki 

kolonilerine ek olarak Galata’da da yerleşme imtiyazı verilmiştir (Çelik, 1998). 

12. Yüzyıl’da liman bölgesinde Venedik Kolonileri, batıda Drungarios ve Perama 

Kapısı arasında kendi kiliseleri, ambarları ve konutlarıyla bir yerleşim merkezi 

oluşturmuşlardır. Doğuda ise Amalfililer ve Pisalılar ikamet etmektedir. 1155 yılında 

ise Cenovalılar Neorion Limanı’nın (bugünkü Eminönü bölgesi) yanında bir sokak 

ve bir de yokuşa sahip olmuşlardır. Yahudiler ise Galata’nın batısında, Haliç'in diğer 

tarafına yerleşmişlerdir (Müller-Wiener, 2001) (Şekil 2.3).  
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Şekil 2.3 : 8-12. Yüzyıl’da Konstantinopolis ve Galata (Müller-Wiener, 2001). 

İstanbul’da ticaret imtiyazına ilk olarak Amalfilililer ile Venedikliler, sonrasında da 

Pizalılar ve Cenevizliler sahip olmuşlardır. Bizans, Orta Çağ boyunca yabancı tüccar 

kolonilerine, savaş zamanlarında karışıklık çıkarmamaları ve desteklerini 

kaybetmemek için imtiyazlar vermiştir. Latin tacir kolonileri, her fırsatta ikamet 

ettikleri ve ticaret yaptıkları bölgeleri genişletmeye çalışmışlardır. Her cemaatin 

ticaret yaptıkları bölgeler ayrıdır ancak bu bölgelerin her birinde cemaate mahsus 

“emboryon” veya “embolon” denilen üstü kapalı çarşılar, hanlar ve mağazalar 

bulunmaktadır. Bu yapıların üstü kemerler ile örtülüdür. Bu dönemde Pizalılar 

konsül, Cenevizliler podesta, Venedikliler balyoz tarafından idare edilmektedir 

(Arseven ve Yelkenci, 1989).  

1155 yılında Bizans’taki siyasi karışıklık ve Selçuklu saldırıları sonrasında Cenova 

Cumhuriyeti’nin desteğini kazanmak için Pizalılara verilmiş imtiyazın aynısı 

Cenevizliler’e de verilmiş, vergiden muaf tutulan Cenevizliler’in şehir içinde 

yaşamalarına ve bağımsız idarelerine izin verilmiştir. Rumlar ve Latinlere göre 

Cenevizliler giderek güçlenmişler ve Haliç sahiline yerleşmişlerdir. Güçlenen 

Cenevizliler’in gücünü kırmak üzere Bizans’ın kışkırtması sonucu çarşı ve 
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mahalleler yağma edilmiş, Cenevizliler’in çoğu ölmüş, diğer kısmı ise kaçmıştır. 

Bunun üzerine zararına karşılık ticari imtiyazını geri alma talebinde bulunan Cenova 

Cumhuriyeti’nin istekleri 1169’da verilen ve 1170’de yürürlüğe giren bir 

imparatorluk fermanı ile onaylanmıştır. 1171 yılında Venedikliler ile olan savaş 

nedeniyle Pizalılar’a eski imtiyazları geri verilmek durumunda kalmış ancak 

Pizalılar’ın şehir içinde oturmaları yasaklanmıştır. Cenevizliler ise bunu fırsat bilerek 

şehre yerleşmeye çalışmışlardır (Arseven ve Yelkenci, 1989). 

Angeloslar Dönemi (1185-1204),  imparatorluğun çöküş sürecine girmesi nedeniyle 

ortaya çıkan gerginlikler ve İtalyan donanmasının 4. Haçlı Seferi’ne çıkan ordunun 

Konstantinopolis’enyönelmesiyle sonuçlanmıştır. 1204 yılında, Galata’nın 

kuşatılması ve Haliç’teki emniyet zincirinin bağlı olduğu Kastellion’un alınmasından 

sonra kent ele geçirilmiştir. Latin işgali altındaki kent büyük hasara uğramıştır 

(Müller-Wiener, 2001).  

Arseven (1989), 1204 Latin işgali sonrasında Latin kolonilerinin ticari ve siyasi 

durumlarının değiştiğini vurgulamaktadır. Venedikliler bu dönemde şehirlere ve 

sahillere yerleşmişlerdir. İstanbul Latin yönetiminde iken Bizans, İznik’de güçlenmiş 

ve 1260 senesinde İstanbul kuşatması gerçekleştirilmiştir. Kuşatmaya ilk olarak 

Kurşunlu Mahzen mevkiinde Venedik kontrolündeki Galata Kalesi’nden 

başlanmıştır. 1261 yılında Bizans şehre girerek tekrar tahta çıkmıştır. 1260 yılında 

Mikhail VIII. Palalologos’un (1259-1282) Galata’yı ve 1261 yılında da 

Konstantinopolis’i geri alması ile Latin Dönemi kapanmıştır.  

2.1.2.2 Cenevizliler Dönemi 

Bizans’ın Cenevizliler’e olan tutumu iki yönlü olarak gerçekleşmiştir: Bizans, Latin 

işgali altındaki Konstantinopolis’in geri alınmasında gösterdikleri tutumdan ötürü 

Cenevizliler’e Galata Bölgesi’nde yerleşme imtiyazı vermiş, diğer yandan da 

Cenevizliler’i sur dışında tutarak şehirde olmaları halinde ileride olabilecek 

olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlamıştır. Bizans kuşatması sırasında 

Cenevizliler, Latinler tarafında olmamaları karşılığında birçok imtiyaza sahip olmuş, 

Bizans şehrinin 13. dairesi olarak adlandırılan Galata Köyü Cenevizliler’e 

verilmiştir. 14. daire Blakhernae Mahallesi olup 13 sayısının uğursuzluğuna 

inanılması nedeni ile İstanbul içinde değil, sur dışındaki Galata 13. bölge olarak 

adlandırılmıştır. 
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Ceneviz Galatası’nın gelişimi 1303’den 1453 İstanbul ve Galata’nın fethine kadar 

altı safhada gerçekleşmiştir. 1300ler’de ilk imtiyaz ile 6 hektarlık bir alanı olan 

Ceneviz Kenti, 1450’lerde 37 hektara ulaşmıştır. İmparator Mikhail VIII. Palalologos 

(1259-1282), Galata’da mevcut olan surları tedbir olarak yıktırmış, Kastellion içinde 

bir Bizans garnizonu bırakmıştır (Eyice, 2002). Cenevizliler’in Latin işgalinden önce 

de Galata’da yerleşme izni olmalarına rağmen bölge, 1267’den itibaren kesin olarak 

Ceneviz mahallesine dönüşmüştür. Galata sırtlarında bir Bizans garnizonu 

bulunduğundan Cenevizliler tepe eteklerine ve sahile yerleşmişlerdir (Turan, 1990). 

Galata’ya yerleşen Cenevizliler küçük şehirlerini tahkime çalışırken, Bizans 

İmparatorluğu ise iç çekişmelerden ve doğudaki yeni olası tehditlerden dolayı tahtını 

tehlikede görmüştür. Cenevizliler gerek Rumların Latinlere olan düşmanlığı, gerekse 

Venedikliler ile Frank, İslav ve Türk korsanlar arasındaki düşmanlıklarından endişe 

etmiştir. Bunun üzerine Galata Kenti’nin müdafaası için etrafının bir surla 

çevrilmesine karar verilmiştir.  

1303 yılında Venedik ile Bizans arasındaki savaşta Cenevizliler’in tarafsız kalmaları 

ve Bizans’ın yanında olmaları nedeniyle Bizans İmparatorluğu’ndan imtiyaz fermanı 

almışlardır. 1303 yılı fermanı ile Galata’nın genişletilmesi ve hendekle çevrilmesine 

izin verilmiştir. Fermanda Bizans, Cenevizlilerin sağlam evler, duvarlar ve kiliseler 

inşa etmelerine izin vermiş fakat sur ve hisar inşası bu izinlerden hariç tutulmuştur. 

Cenevizliler ise ev yapımı bahanesi ile hendek kenarlarına sağlam kâgir burçlar inşa 

etmiş, diğer taraftan da surların inşasına başlamışlardır. Sınır boyunca kâgir evler 

inşa ederek, zamanla bunların aralarına duvar örmüş ve bölgeyi tahkim etmeye 

başlamışlardır. İlk surlar bu şekilde ortaya çıkmıştır. Surların üzerine, Bizans 

İmparatorluğu’nun Galata’nın resmi sahibi olduğunu göstermek ve Bizans’ın 

tepkisini azaltmak amacıyla, Bizans imparatorluk arması yerleştirilmiştir. Galatalılar 

sınırları büyütüp hendeklerle genişletmiş o zamanın savunma silahları olan balist, 

mancınık ve seng-endaz (taş atan) ile tahkim etmişlerdir (Arseven ve Yelkenci, 1989; 

Eyice, 1969) (Şekil 2.4). 
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Şekil 2.4 : 1303 Cenova 1. imtiyaz bölgesi (Eyice,1969). 

1304 yılında İmparator II. Andronikos (1282-1328), Cenevizliler’in bölgedeki 

genişleme politikalarının sonucu olarak tanınan imtiyaz sınırlarını açık olarak 

belirtmiştir (Schneider ve Nomidis, 1946).  

1304 fermanına göre Ceneviz imtiyaz alanı sınırları, Unkapanı’nın 110 m. 

doğusundan Hagios İoannes Kilisesini sola bırakarak, kuzeydoğuya doğru, doğu 

istikametinde, St. İrene yolundan geçerek St. George’de son bulacaktır. Buradan da 

güneye inerek Anargyroi Kilisesi’ni dışarıda bırakarak doğuya dönecek, güneye 

doğru birkaç adımdan sonra St. Nicolas Kilisesi’ni de dışarıda bırakarak doğuya 

devam edecek, nihayet tamamen güneye inerek Karaköy’de denize varacaktır. Bu 

tarife göre etrafı sadece hendekler ile çevrilerek sınırlandırılmış bölge, Azap 

Kapı’dan Karaköy’e ve Voyvoda Caddesi’nden Yanık Caddesi’ne uzanan dar bir 

alanı belirtmektedir. Belirlenen imtiyaz bölgesi dışında yapı yapmaları, hendekler 

üzerine sur inşa etmeleri kesinlikle yasaklanmış ve bölge çevresinde denize kadar 

boş bir arazi şeridi bırakılması şart koşulmuştur. Aynı anlaşma, Cenevizliler’in, 

mahallelerinin etrafına sur yapamasalar da içeride et, buğday pazarları, loggia (ticaret 

loncası), hamam, kiliseler ve kantar yeri kurabileceklerini belirtmektedir. Anlaşmaya 

göre buradaki üç Rum Kilisesi yine İstanbul Patrikliği’ne bağlı kalacaktır (Eyice, 

1969) (Şekil 2.5). 
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Şekil 2.5 : Galata’daki ilk Ceneviz imtiyaz alanı (Schneider ve Nomidis, 1946). 

Cenevizliler, fermana rağmen bölgelerini saldırılara karşı korumak amacıyla 

kazdıkları hendeklerin gerisinde, önce birbirinden uzakta burç şeklinde yüksek 

yapılar inşa etmiş ve ardından bunların arasını birleştirerek kesintisiz bir tahkimat 

oluşturmuşlardır (Mamboury, 1953; Kömürciyan, 1988). 

E. Mamboury’e (1951) göre ilk imtiyaz alanının tahkimatı 1303-1304 ve 1316 

tarihleri arasındadır (Şekil 2.6). 1315 yangını sonrasında deniz surları kısmen tahrip 

olmuş, bunun üzerine Cenevizliler mal ve canlarını güvenlik altına almak için 

ambarlar inşa etmişlerdir (Bareilles, 2003). 1316 yılında bazı yerlerde sur duvarları 

olduğu tahmin edilmektedir. İngiliz Elçiliği yanındaki bir tavernada yer alan kitabeye 

göre II. Andronikos Palaiologos (1282-1328) zamanında 1315’de Galata’da meydana 

gelen bir yangın sonrasında 1316 yılında Montanus de Marini’nin podestalığı 

sırasında çeşitli imar faaliyetleri olduğu belirtilmektedir. Bizans’ın izni ile imtiyaz 

bölgesi sınırlarını çevreleyen bir hendek yapıldığı da kitabede belirtilmiş, ilk imtiyaz 

bölgesinin kıyıda ve dar bir bölgede olup bugünkü kıyı, Bankalar Caddesi, Karaköy 

Meydanı ve Kalafatyeri dörtgeninin içinde konumlandığı eklenmiştir. 
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Ekonomik ve ticari imtiyazları sayesinde ticaret ve gümrükleri kontrol altında tutan 

Cenova Kolonisi Galata’da giderek kuvvetlenmiş ve imtiyaz bölgelerini zamanla 

Haliç yönünde Azap Kapı, Şişhane, Kule, Tophane ve bitpazarına kadar olan kısımda 

genişletmişlerdir. Podesta Marini Dönemindeki imar çalışmalarıyla önce kara 

tarafında, sonrasında da deniz tarafında bir sur bandı oluşturulmuştur (Kuban, 2004) 

(Şekil 2.6).  

Bizans İmparatoru III. Andronikos (1328-1341), Ceneviz donanmasının Ege 

adalarını işgal etmesinin ardından İstanbul’daki Ceneviz kolonisini kontrol altında 

tutmak amacıyla Galata’ya asker göndermiş ve imtiyaz sınırı dışında yaptıkları tüm 

burç ve duvarları yıktırarak sınırları dışına çıkmamaya mecbur etmiştir. Bu arada 

Galata’da gece gündüz çalışılarak surlar güçlendirilmiş ve gerekli yerlere yeni 

burçlar inşa edilerek hendeklerle çevrilmiştir. Galata Kulesi de bu dönemde, 1349 

yılında, kuzeyden gelecek saldırılara karşı inşa edilmiştir. 1349 yılında sınırların 

genişlemesi ile bölge St. Paulus-St. Domenico Kilisesi’nin (Arap Camii) 

doğusundaki alanı da içerecek şekilde Galata Kulesi’ne dek uzanmıştır (Mamboury, 

1953) (Şekil 2.7, 2.8).  

 

Şekil 2.6 : Cenevizliler’in Galata’daki 1. imtiyaz alanı (Mamboury, 1951). 

 

1303-1316 
1. İmtiyaz 

alanı 
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Şekil 2.7 : Cenevizliler’in Galata’daki 2. imtiyaz alanı (Mamboury, 1951). 

 

Şekil 2.8 : Galata Kulesi önündeki çevre surları (Eyice, 1969). 

1349 
 2. İmtiyaz 

alanı 

1304-1316 
 1. İmtiyaz 

alanı 
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Bizans’ın Rumeli’ye yaptığı sefer sonrası Ceneviz donanması Bizans donanmasına 

karşı savaş açmıştır. Cenevizlilerin Bizans’a yaptığı barış isteği, Bizans’ın 

Cenevizlilerden inşa ettikleri surların ve burçların yıkılmasını istemesi nedeni ile 

gerçekleşememiştir. Bunun üzerine savaş başlamıştır ancak Cenova’nın telkini 

sonucu Cenevizliler, avantajlı ve kazanabilecek durumda olmalarına rağmen yeni bir 

barış teklifinde bulunmuşlardır. Bunu fırsat bilen Venedik donanması, Galata’ya 

gelerek Galata kapılarının açık olması fırsatı ile şehre saldırmış ancak başarılı 

olamamıştır. 1352 yılında Bizans’ın desteğini alarak Galata’ya yapılan Venedik 

saldırısı sonrası Cenevizliler, Osmanlı Padişahı Sultan Orhan’dan yardım 

istemişlerdir. Bunun üzerine Sultan Orhan ordusunu göndermiş ve Bizans’a savaş 

açmıştır. Venedik’in geri çekilmesi üzerine yalnız kalan Bizans, 6 Mayıs 1352 

tarihinde Cenevizliler ile barış imzalamıştır. Bizans ile Cenevizliler arasındaki 

imzalanan bu antlaşma ile surların genişletilmesi yönünde imtiyaz alınmış ve 

Galata’daki ilk imtiyaz alanının doğusu ile batısında iki dış semt oluşmuştur 

(Arseven ve Yelkenci, 1989) (Şekil 2.9).  

 

Şekil 2.9 : Cenevizliler’in Galata’daki 3. ve 4. imtiyaz alanı (Mamboury, 1951). 

1349 
 2. İmtiyaz 

alanı 

1304-1316 
 1. İmtiyaz 

alanı 

1352 
 3. İmtiyaz 

alanı 

1387 
 4. İmtiyaz 

alanı 
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1304’deki sur hattını da içine alarak kentin kuzey istikametinde Şişhane ve Büyük 

Hendek Sokakları yoluyla Galata Kulesi’ne ulaşan yeni sur güzergâhı, St. Paulus-St. 

Domenico Kilisesi’yle, Galata aksının batısındaki alan, Azap Kapı’ya kadar 

ötelenmiştir. Anlaşma sonrasında ise Cenevizliler Karaköy ile Kastellion arasındaki 

surları tamamlayarak bu hattı Havyar Han’ına kadar uzatmışlardır. 1385 yılında 

Cenevizliler Bizans’la bugünkü Beyoğlu sırtlarında yaptıkları mücadele sonrasında 

Kastellion’u da ele geçirmişlerdir. Galata’da 1397-1399 yılları arasında Tersane 

yönünde yeni bir genişletme girişimiyle, batıda Yenikapı’ya ve güneybatıda deniz 

tarafında ise Azap Kapı’ya kadar olan küçük bir bölüm 1304 1. İmtiyaz alanı surları 

ve 1387 yıllarına ait 4. İmtiyaz alanı surları ile birleştirilmiştir. Bu sur hattının inşası 

Osmanlı’nın Galata’yı kuşatmasından dolayı 1435 yılına kadar sürmüştür (Schneider 

ve Nomidis, 1944; Mamboury, 1953) (Şekil 2.10). 

Müller-Wiener (2001), 14. Yüzyıl’da Bizans'ın yıllık 30,000 Hyperpera gümrük 

gelirine karşın, Cenovalıların 14. Yüzyıl’ın ortalarında Pera'da ortalama 200.000 

kazanmakta olduğunu aktarmaktadır. 14. Yüzyıl, ekonomik dengelerin değiştiği, 

Bizans’ın imparatorluk topraklarının küçüldüğü, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

baskısının arttığı bir dönemdir. 

 

Şekil 2.10 : Cenevizlilerin Galata’daki 5. imtiyaz alanı (Mamboury, 1951). 

1349 
 2. İmtiyaz 

alanı 

1397 
 5. İmtiyaz 

alanı 

1304-1316 
 1. İmtiyaz 

alanı 

1352 
 3. İmtiyaz 

alanı 

1387 
 4. İmtiyaz 

alanı 
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Fetih öncesine tarihlenen 6. ve son gelişme, doğu yönünde Lagirio dış semtinin 

bölgeye dâhil edilmesi ile gerçekleşmiştir. Kentin doğusundaki bu bölge yaklaşık 

500 m. uzunluğunda ve 2.5 m. kalınlığında bir sur dizisi ve St. Benoit yakınındaki bir 

burç ile eski kente bağlanmıştır (Şekil 2.11). Galata Kulesi ile birleşen sur hattı 

buradan Lüleci Hendek Sokak boyunca ilerleyerek eski Bitpazarına kadar uzanmıştır. 

Aynı sur hattı buradan sahil boyunca devam ederek Kastellion’a kadar devam 

etmiştir. Bu hattın inşası Konstantinopolis’in kuşatılması ile hızlanmış, ancak 

1447’ye kadar sürmüştür. Podesta Maruffo’nun inisiyatifi ile 1446 yılında Galata 

Kulesi de onarımdan geçerken 1430 ve 1452 arasında eski dış surlar, burçlarla 

sağlamlaştırılmış ve kısmen yükseltilmiş ve üzerlerindeki kapı sayısı arttırılmıştır 

(Schneider ve Nomidis, 1944; Müller-Wiener, 2002; Kuş, 2009).  

 

Şekil 2.11 : Cenevizliler’in Galata’daki 6. imtiyaz alanı (Mamboury, 1951). 

Cenevizliler ile yapılan savaşların sonunda Bizans’ın durumu güçleşirken, Türkler 

ise Rumeli’de fetihlere devam etmiştir. Ceneviz ile Bizans arasındaki anlaşma devam 

ederken Sultan Beyazıt İstanbul ve Galata’yı kuşatmış, ancak Timurlenk vakası 

sonucu çekilmeye mecbur kalmıştır. Cenevizliler ise Türk tehdidinden endişe 

ettikleri için 1446 yılında kalelerini güçlendirmişlerdir. Sonrasında Sultan II. 

Mehmet Anadolu Hisarı karşısında Rumeli Hisarını inşa etmeye başlamıştır ve 
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bundan endişelenen Cenevizliler, Osmanlı ile karşılıklı anlaşma imzalamışlardır. Bu 

dönemde Osmanlı yanında görülen Cenevizliler, aslında Bizans’a da yardım ederek 

her ihtimale karşı temkinli davranmaya çalışmıştır. 

Aşamalar halinde gelişen Galata yerleşimi içinde kuzey-güney yönünde üç adet dik 

ve bir adet doğu-batı yönlü yatay bir sur hattı ile bölge beş mahalleye ayrılmıştır. Son 

haliyle Galata yerleşimi sınırları batıda Azap Kapı-Şişhane, kuzeyde Galata Kulesi, 

kuzeydoğuda Bitpazarı ve doğuda Tophaneye kadar genişlemiştir (Eyice, 1966) 

(Şekil 2.12).  

 

Şekil 2.12 : Ceneviz Dönemi sonunda Galata (Schneider ve Nomidis, 1946). 

2.1.3 Osmanlı Döneminde Galata 

Osmanlı Dönemi süresince Galata ve çevresindeki değişimin tarihçesinin anlatıldığı 

bu bölüm, fetih sonrası Cenevizlilerin Osmanlı ile olan ilişkisinden başlayarak, 1865 

yılında alınan Galata Surları’nı yıkım kararına dek olan süreci kapsamaktadır. 

Fetih sonrasında Cenevizliler, Osmanlı’dan, Bizans Dönemindeki imtiyazlarının 

devamını talep etmişler ancak İstanbul’un fethi sırasında sözde tarafsız bir tutum 

sergilemelerine rağmen hem Bizans’ı hem de Osmanlı’yı idare etmeleri ve bunun 

ortaya çıkması nedeni ile Osmanlı Sultanı, Cenevizlilerin bu talebini geri çevirerek 

hükümranlık sembolü olarak Galata Surları’nın bir kısmının yıkılmasını emretmiştir.  
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Galata Podestası Ancelo Zaharya, Cenova hükümetine göndermiş olduğu mektupta, 

Osmanlı Sultanı II. Mehmet’in Galata’ya kolayca girilebilmesi için bazı kalelerin 

tamamen ve deniz tarafındaki Mukaddes Haç denilen burcun ise kısmen yıkılmasını; 

bunun yanı sıra bir kısım hendeklerin doldurulmasını emrettiğini belirtmiştir (Müller-

Wiener, 2001; Kuş, 2009). 

İstanbul’un Osmanlı tarafından alınmasının ardından Galata, Osmanlı hâkimiyetine 

girmiştir. Galata’da yaşayan halk, Osmanlı tebaası olmuş ve “Magnifica Communita 

di Peyra” adıyla dini bir cemaat halini almışlardır (Kömürcüyan, 1988). Fetih 

sonrasında bir kısım Ceneviz halkı İtalya’ya göç etmiştir ancak şehrin büsbütün terk 

edilmemesi ve batının tepkisi çekmemek için Osmanlı, kalan Galatalılar’ın evlerini, 

ticarethanelerini, gemilerini bırakmıştır. Cenevizlilerin ticaret yapmaları serbest 

bırakılmış ancak vergi alınmış, kiliselerinde de çan çalmamak üzere ibadetlerine izin 

verilmiştir. Galata’da boş kalan yerlere zamanla Türkler yerleşmiş, Arap Camii etrafı 

Müslüman mahallesi haline gelmiştir ve hatta mahalle, padişah fermanı ile Hıristiyan 

ikametine yasak edilmiştir. Artık İstanbul ve Galata’da bulunan Latinler Osmanlı 

tebaasına girmiştir ve Cenevizliler ayrı bir hükümet olarak değil Osmanlı 

tabiiyetinde dini bir cemaat olarak kalmışlardır (Arseven ve Yelkenci, 1989). 

Osmanlı, fetih sonrasında küçük bir Ceneviz kenti karakteri taşıyan Galata sur içini 

bilinçli ve sistemli bir şekilde dini ve askeri yapılarla kuşatmıştır.  

Fetih sonrasında İstanbul’da yoğun bir inşa dönemi başlamıştır. 15. Yüzyıl itibari ile 

kente giren Osmanlılar, Frank saldırılarına karşı İstanbul’u korumak amacı ile surları 

onarmış, kent ve çevresi yoğun iskan bölgeleri haline getirilmiştir. Topkapı 

Sarayı’nın inşasına 1465-1470 yıllarında başlanmış ve bu sarayın yapımında, Pera'da 

yaşayan İtalyan tüccarlar aracılığıyla başkente gelmiş bazı İtalyan sanatçılar da 

çalışmıştır (Müller-Wiener, 2001). 

Fransızlar 16. Yüzyıl’ın ilk yarısından itibaren Galata’ya yerleşmişlerdir. Sadece 

kiliselerin mülkiyetleri konusunda değil, kendilerine tanınan ticari imtiyazlar 

konusunda da Cenevizlilerin yerini almışlardır. Bu ayrıcalıklar Fransız uyruklu 

tüccarlara yerel makamların yetkisi dışında kalma hakkını tanımıştır (Bareilles, 

2003). 

1509 depreminde surlar zarar görmüştür. II. Beyazıt zamanında (1481-1512) Mimar 

Murat Ağa nezaretinde zarar gören surların onarıldığını gösteren Türkçe bir kitabe 
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yer almıştır. Kitabenin Yağkapanı Kapısı üzerinde olduğu, Âli’nin Künh-el Ahbar 

adlı eserinden ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden anlaşılmaktadır (Eyice, 1969). 

I. Selim Döneminde (1512-1520), Pera’nın batısında, Haliç’in bir koyunda tersane 

yapılmıştır. II. Mehmet Döneminde inşa ettirildiği tahmin edilen Tophane ve 

çevresinin zanaat bölgesi olması, kentin kuzeye doğru gelişmesini sağlamıştır. Sultan 

I. Süleyman Döneminden itibaren İstanbul’un yeniden yapılanması desteklenmiş ve 

kent pek çok büyük yapıyla donatılmıştır.  Bu yoğun inşaat faaliyeti, I. Süleyman'ın 

halefi II. Selim (1566-1574) ve III. Murat (1574-1595) Dönemlerinde de devam 

etmiş, ancak 16. Yüzyıl sonlarına doğru malî zorluklar nedeniyle faaliyetler 

durmuştur. 16. Yüzyıl’da karakteristik olan birçok çıkmaz sokağın bulunması ve 

ahşap yapılaşma, birçok yangının çıkmasına neden teşkil etmiştir. Pera Bölgesi’nin 

görüntüsü ise, 1453-1454'de surları kısmen yıkılmış olmasına rağmen geri kalanları 

bölgeyi gene de iyi koruması bakımından İstanbul geneline göre çok farklıdır. Bu 

bölgede dar ve dik sokakların iki yanında Cenova geleneğinin ürünü yüksek taş 

yapılar yer almıştır (Müller-Wiener, 2001).  

Evliya Çelebi, yazdığı seyahatnamede, Galata’ya yerleşen Müslümanların Arap 

Camii ile Galata Kulesi arasında yaşadıklarını aktarmakta; çoğunun da denizci, 

kalafatçı, marangoz, zanaatkâr ve tüccar olduğunu belirtmektedir (Kahraman ve 

Dağlı, 2004). Semavi Eyice (1969), fetih sonrasında Türkleşmeye başlayan 

Galata’nın kozmopolit özelliğinin günümüze kadar korunduğunu belirtmektedir. 

Genel yerleşime bakıldığında ise Türklerin Galata’ya, yabancıların ise şehrin üst 

kısımlarındaki düzlük araziye ve Pera Bağları denilen (Les Vignes de Pera) bölgeye 

yerleştiği görülmektedir. Zamanla burada kurulan elçilikler ile birlikte bölge levanten 

bir karaktere sahip olmuştur.  

Müller-Wiener (2001), eski merkezde yerleşmiş İtalyan tüccarların yanı sıra burada 

16. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Avrupa ülkelerinin Babıâli’ye gönderdikleri 

elçilerinin oturduğunu söylemektedir. Eski kentin surlara yakın ve surlarla çevrili 

bölgelerinde ise 13. ve 14. Yüzyıl’lardan itibaren buraya yerleşmiş Latin 

tarikatlarının mensupları, Dominikenler ve Fransiskenler ikamet etmektedir.  

Matrakçı Nasuh’un 1537’ye doğru yapmış olduğu minyatürde, İstanbul ve Galata 

Bölgesi’nin yapı envanterinin işlendiği gözlenmektedir.  
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İstanbul tarafında saray, cami ve kamu yapılarının çokluğu dikkat çeker. Galata 

tarafında ise konutlar çoğunluktadır. Minyatürde iç surların birbirinden ayırdığı 3 

mahalle olduğu görülmektedir (Kuban, 2004).  

Eremya Çelebi Kömürciyan (1988), “İstanbul Tarihi, XVII. Asırda İstanbul” adlı 

eserinde bölgenin üç kısma ayrıldığını, birinde asıl Galatalıların, diğerinde Greklerin 

ve öbüründe Türklerle bir kısım Yahudilerin yer aldığını anlatmıştır.  

Evliya Çelebi’ye göre, Galata’ya, deniz kıyısından kuzey tarafına doğru Kule 

kapısına kadar bir saatlik bir yokuş ile varılmaktadır ve yol boyunca Ceneviz yapısı 

olan kâgir evler bulunmaktadır. Yollar ızgara sistemi şeklinde olup 1160 sokaktan 

oluşmaktadır. Çelebi, deniz kıyısında ve sur içinde büyük iki yoldan bahsetmekte, 

sur içindeki yolu Voyvoda Yolu olarak adlandırmaktadır. Galata sur içinde, yeşil 

alan ve bahçe olmadığını söylemektedir. Kürkçü Kapısı dışında kalafatçı odalarının 

olduğunu, Tersane-i Amire’de ise donanmaya ait kadırgaların kalafatlandığını 

belirtmiştir. Evliya Çelebi, Galata’nın bu dönemde yerleşim alanını çevreleyen sur 

hattı dâhilinde içe kapalı sıkışık bir yapıda olduğunu, surların 10 adet kapıya ve 

bunların önünde derin hendeklere sahip olduğunu nakletmiş ve içeride kalan diğer 

sur hatlarının konutlar arasında kaybolduğunu anlatmıştır. Çelebi, sur içindeki 

önemli yol akslarının Voyvoda Yolu, Arap Cami Yolu, Harbi Yolu, Kule Kapısı 

Yolu olduğunu ve bölgede bağ bahçe bulunmadığını belirtmektedir (Kahraman ve 

Dağlı, 2004). 

17. Yüzyıl’a dek aynı yer olarak algılanan Galata ve Pera arasındaki ayrım bu 

yüzyılda netleşmeye başlamıştır. Galata sırtlarında yer alan tepelerden, Pera’ya 

gitmek için Galata Kapısı’ndan çıkıldığında kuzey yönüne tırmanmak gerekmektedir. 

Pera, bir dış mahalle gibi Galata’dan kuzeybatıda yer alan birkaç mezarlıkla 

ayrılmaktadır (Mantran, 1986). 

17. Yüzyıl boyunca birçok Fransız tüccar Galata Limanı’nı Marsilya Limanı’na göre 

daha güvenli bularak işlerinin büyük bir kısmını bu bölgeye nakletmişlerdir. Osmanlı 

tarafından Fransızlara tanınan kapitülasyonlar sonrasında Galata, Akdeniz liman 

kentleri arasında önemli bir konuma sahip olmuştur. Galata giderek ticaret ağırlıklı 

bir bölge olmuş ve buna bağlı olarak bölge, özellikle Voyvoda Caddesi’nde 

yoğunlaşan ticarethaneler ile ekonominin ağırlığını elinde tutmaya özen göstermiştir.  
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Voyvoda Caddesi’nde yer alan hanlar, ticarethaneler, dükkânlar; bu alanı ekonomik 

yönden önemli kılmış; bunun yanı sıra Pangaltı-Şişli bölgeleri o zaman için lüks olan 

konut alanları haline gelmiştir (Akın, 2002). 

Yüzyılın sonlarına doğru, yeni gelişen Avrupa kentlerinin Akdeniz ticaretinde 

güçlenmeleri, Venedikli ve Cenevizli tüccarların Galata’daki ağırlığını azaltmıştır. 

1680 yılında Ceneviz temsilcisi ülkesine dönmüş, Cenevizlilerin yerini Fransızlar ve 

Hollandalılar almış ve böylece 17. Yüzyıl biterken İstanbul’daki 600 yıllık Ceneviz 

varlık ve faaliyeti son bulmuştur (Mantran, 2002) (Şekil 2.13).  

 

Şekil 2.13 : 17. Yüzyıl sonunda Galata (Mantran, 2002). 

17. Yüzyıl’da gelişen konut bölgesinin yanı sıra, Tophane tarafında Kurşunlu 

Mahzen yakınında bekâr odaları yer almıştır. Bu odaların bulunduğu yapılar 

Galata’nın sahil surlarına bitişik olarak inşa edilmiştir ve arkasına rastlayan bir burç 

içine de eskiden “Galata Zindanı” denildiğinden, odalar “Zindanönü odaları” ismiyle 

anılmıştır. Tophane tarafındaki odaların altında da bir sıra kahvehane yeralmıştır. Bu 

bekâr odalarına da Kurşunlu Mahzen yakınında olmaları sebebiyle “Kurşunlu 

Mahzen odaları” veya “Kaptan odaları” denilmiştir (Koçu, 1971). 
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Galata’ya büyük hasar veren yangınlar, 17. Yüzyıl’da da önemli yapıların 

yitirilmesine sebep olmuştur. 1635 yangınında Latinlerin büyük kilisesi, 1640 

yangınında Rum, Latin kiliseleri ve camiler yanmıştır. Ermeni Surp Lusovoriç 

Kilisesi güçlükle kurtarılmış ancak St. Benoit Kilisesi yağma edilmiştir. 1660, 1669, 

1681, 1683 ve 1696 yılında gerçekleşen yangınlar Galata’nın önemli bir kısmını yok 

etmiştir (Kuban, 2005). 

18. Yüzyıl’da İstanbul’da bulunmuş Tournefort, Galata’yı anlatmakta; Galata Kalesi 

içindeki iç bölgeleri ayıran surlar ve burçlar mevcut olup, Galata Kulesi’nden 

sahildeki gümrüğe kadar sur boyunca evler yapılmış olduğundan ve iç kapıların 

daima açık olmasından dolayı mahalleler ayırt edilemez. Kasımpaşa Mahallesi, 

Kasımpaşa’dan başlayarak Arap Camii’nde bitmektedir. Bu mahalleyi ayıran sur 

hattı, Galata Kulesi’nden güneybatı yönüne doğru uzadıktan sonra Arap Camii’nde 

son bulur. Arap Camii’nden gümrüğe kadar olan saha, Galata olarak adlandırılan 

kısımdır. Bu kısmı ayıran sur güneyden kuzeye Galata Kulesi’ne doğru çıkar. 

Tophane’ye kadar uzanan geri kalan kısım Karaköy’dür (Kömürcüyan, 1988). 

Önceki yüzyıllar için de önemli bir sorun olan yangınlar, 18. Yüzyıl’da da boy 

göstererek Galata’da önemli hasarlara neden olmuştur. 18. Yüzyıl’da bu bölgede 

çıkan altı büyük yangından ilki Azap Kapısı içinde, ikincisi 1717’de ve üçüncüsü de 

1731 yıllarında gerçekleşmiştir. 1746 yangınında ise kürek imalatçılarının bulunduğu 

çarşıda başlayan yangın sokakların dar olması nedeniyle birçok ticari yapının yanı 

sıra konutları da tahrip etmiştir. 1767 yangını sonrası gerçekleşen 1771 yılındaki 

yangın kontrol altına alınamamış ve beş bin evin yanmasına neden olmuştur. 1797 

yılında gerçekleşen Azap Kapısı’nda çıkan yangın ise Yüzyıl’ın son yangını olarak 

aktarılmıştır (Koçu, 1971; Cezar, 1963). 

18. Yüzyıl’da gerçekleşen yangınların ortaya çıkardığı durumun yanı sıra surların da 

işlevini kaybetmesi ile Galata’nın çehresi değişmiştir. Bu değişime neden olan 

önemli kararlardan biri, 18. Yüzyıl’ın başından itibaren Galata Surları, eski 

işlevlerini kaybetmeye başladığında, devlete verilecek bir bedel karşılığı ile 

üzerlerine ev yapılmasına izin verilmesidir ve bunun sonucu olarak da surlara bitişik 

çok sayıda atölye ve ev inşa edilmiştir (Eyice, 1966). 

Sur eteğindeki kemer açıklıklarının ve iki burç arasında kalan duvar önlerinin konut 

veya ticaret yeri olarak işgal edilmesi, surlu kentlerin ortak sorunlarından biri haline 
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gelmiştir (Sakaoğlu, 2008). 1712 tarihli bir ferman ile sur ve burçların yerinde veya 

üzerinde evlerin yapılması kabul edilmiştir (Eyice, 1969). Galata’nın çehresini 

değiştiren bir diğer önemli karar da Kule ile sahil arasındaki aks üzerinde bulunan ve 

Perşembe Pazarı Sokağı’nın Kule Sokağı’na olan bağlanışını kapısız kesen surların, 

bölgenin hızlı gelişmesinden dolayı yıkılması kararıdır (Aksoy, 1997). 

Eugene Flandin (1853), 19. Yüzyıl’da Galata'daki Ceneviz Surları’nın hala 

korunmakta olduğunu ve bunların Pera ile Galata arasında önemli bir ayırıcı görevi 

üstlendiklerini aktarmaktadır. Galata’nın sur kapılarının geceleri kapandığını böylece 

iki bölüm arasındaki iletişimin sabaha dek kesildiğini de anlamlandıramadığını 

ekleyerek belirtmektedir. Fakat buna karşın Pera'nın her yöne açık bir yerleşme 

olduğunu vurgulamaktadır. 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısını değerlendiren Nur Akın 

(2002), yayılma sürecini vurgulamakta; Pera Bağları’nın yerini yeni yapılara 

bıraktığını ve Galata’nın Fransız, İngiliz ve İtalyan sanayici ve tüccarlarıyla birlikte 

bir ticaret alanı haline geldiğini belirtmektedir. 19. Yüzyıl’da İstanbul’daki neredeyse 

tüm ticaretin Galata’da yapıldığını aktaran Edmond de Amicis (2006) de Galata’yı 

İstanbul’un merkezi olarak tasvir etmiştir. Bir yeraltı treninin, Galata'yı Beyoğlu'na 

bağlamakta olduğunu ve her tarafta Fransızca, İtalyanca ve Ceneviz dili 

konuşulduğunu söylemektedir. Amicis (2006), Galata’ya dair değişimi 

aktarmaktadır; binlerce harap ev iki uzun yolu açabilmek için temelinden yıkılmıştır. 

Bu yollardan biri Beyoğlu'na doğru çıkar, diğeri Galata’nın bir başından öteki başına 

denize paralel olarak uzanır. Bölge daha çok liman faaliyetleriyle ilgili işlerin 

bulunduğu bir alandır. 

Akın (2002), arka arkaya çıkan yangınlar neticesinde 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısında 

önceleri çoğu ahşap olan yapıların yerini üç ya da dört katlı masif görünümlü taş 

evlerin aldığını belirtmektedir. Bu yangınlardan en etkilisi 15 Mayıs 1808’de 

Kürekçi Kapı civarında çıkmış ve söndürülemeyerek Tophane’den Tersane’ye kadar 

bütün Galata’nın yanmasına sebep olmuştur. 

Galata’daki belediye örgütünü’nün ilk adımı olan ve 1855’te kurulan İstanbul 

Şehremaneti, 19. Yüzyıl Galata’sındaki değişim bakımından önemli bir yere sahiptir.  

İstanbul'un hedeflenen düzeyde bir yerleşim olabilmesi için 1856’da oluşturulan 

İntizam-ı Şehir Komisyonu, şehrin rehabilitasyonu için yapılması gerekenleri tespit 

etmiştir. Bu kapsamda 1857'de İstanbul, 14 belediye bölgesine (Daire-i Belediye) 

ayrılmış; sur içinde Fatih, Aksaray ve Ayasofya ile sur dışında Eyüp, Üsküdar ve 
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Kadıköy'ün kendilerine ait belediyeleri olmuştur. Pera ve Galata'dan, VI. Daire 

sorumlu olmuştur. Beyoğlu ve Galata'nın VI. Daire-i Belediyesi 1857 günlü resmi 

bildiri ile kurulmuş ve kentsel boşluklara dair planlama çalışmaları burada 

başlamıştır. Belediye için; çarşının ve pazarın denetimi, yol yapımı ve onarımı, sokak 

aydınlatmaları, su ve kanalizasyon şebekelerinin yapımı gibi çeşitli sorumluluklar 

tanımlanmıştır. 1858 ile 1870 yılları arasındaki tüm planlama projelerini üstlenen VI. 

Daire’nin aldığı en önemli kararlardan biri de Galata’da surların içine sıkışmış yol 

ağının genişletilmesi amacıyla, eski Ceneviz yapılarının yıkılması ve yerlerinin 

modern tasarımlı yeni yapılara bırakılması olmuştur (Akın, 2002).  

Artan ticaret hacmi ve gelişen nüfus nedeniyle kent içi ulaşım yoğunluna dair yeni 

planlama kararları alınmıştır. Bu yoğunlaşmanın nedenlerinden biri Osmanlı 

sarayının Beşiktaş’a taşınmasıdır. Bu sebeple genel ulaşımı kolaylaştırma 

projelerinin bir parçası olarak iki yakayı, Azap Kapı ile Unkapanı’nı, birbirine 

bağlamak amacıyla 3 Eylül 1836'da Hayratiye Köprüsü hizmete açılmıştır. Haliç'te 

ilk Galata Köprüsü ise Karaköy-Eminönü arasında 1845'te Sultan II. Mahmut'un 

annesi Bezmialem Valide Sultan yaptırmıştır (İnalcık, 1994; Tanyeli ve Kâhya, 

1994).  

VI. Daire Belediyesi, kamu düzenine ait yayınladığı 1862 yılına ait bir bildiride 

"yollar, geçişlere mani olacak tüm engellerden arındırılmış olacaktır" maddesine yer 

vermiştir. 1863 tarihli bir iradede surların yararsız ve engelleyici konumu üzerinde 

durulmuş, yıkılmaları emredilmiş ve yıkım sırasında elde edilen malzemenin ve 

arsaların mezat yoluyla satılarak belediyeye hatırı sayılır bir gelir getireceği 

düşünülmüştür. Surların yıkımından kazanılacak arazilerin yolları genişleteceği ve 

artan nüfus nedeni ile ihtiyaç duyulan yeni binaların yapımında kullanılacağı 

belirtilmiştir. İlk olarak 1864 yılının Şubat ayında Mumhane Caddesi civarındaki 

surlar yıkılmıştır. VI. Daire’nin 1864’deki önemli kararlarından bir diğeri de 

hendeklerin doldurularak kapatılmasına dairdir (Çelik, 1998).  

Galata Surları’nın yıkılması kararıyla başlanan çalışmalar 1864 yılında yoğun olarak 

başladıysa da surların tamamen yıkılması 19. Yüzyıl’ın sonuna kadar belli aralıklarla 

devam etmiştir (Müller-Wiener, 2001).  

D’Ostoya'nın, 1858-1860 tarihli "Galata Pera et Pancaldi" planı ise surların 

yıkımından önceki son görünümü detayları ile aktarmaktadır. 1852 ve 1865 yılları 
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arasında yayımlanan Journal de Constantinople adlı gazete, Galata ve Pera’nın 

gündemine ilişkin çeşitli makalelere yer vermiştir. VI. Daire'nin mühendislerinden 

olan ve surlarının yıkılması sürecinde surlara dair teknik bilgilerle yıkım safhalarını 

kaydetmekle görevlendirilen Launay'ın aldığı notları içeren "Galata Surları Üzerine 

Özet" başlıklı makale de bu gazetede yer almıştır. Launay makalelerinde, surların 

yıkımı ile yangınlarda tehlike yaratan çıkmaz sokakların kaldırılabileceği ve geniş 

ulaşım akslarının açılabileceği belirtilmiştir. Yıkımdan önce 3569 m.’lik sur hattı 

boyunca 30 adet burç bulunduğu; surlar ve burçların toplam taban alanının 9000 

metrekare civarında olduğu aktarılmıştır ( Launay, 1864; Kuş, 2009). 

Journal de Constantinople’de surların yıkımı sırasında Çınar Sokak 19 numaradaki 

Franchini Han olarak bilinen fakat Cenevizlilerin yönetim binası olan yapıda çevresi 

bezemeli alçak bir kapı bulunduğunu ve buranın korunmaya çalışıldığı yazılmıştır. 

Maria de Launay, Galata sur hattından kalan en önemli parçanın Karaköy'de 

olduğunu ve bunun üzerinde dört burç ve üç kapının yer aldığını aktarmıştır. Bu üç 

kapının sırasıyla Karaköy Kapısı, Voyvoda Kapısı ve Horoz Caddesi Kapısı 

olduğunu fakat kapıların belediyenin kuruluşundan sonra yıkıldığını yazmıştır.  

Eyice (1969), yıkım kararının ardından 10 dönümlük arazi kazanıldığını ve buralara 

konut yapılarının inşa edildiğini aktarmaktadır. Akın (1995), 1865-1866 yıllarında 

VI. Daire’nin bölgedeki yapılaşma politikası sonucu olarak Galata ve Pera 

Bölgesi’ndeki ahşap dükkân ve evlerin yıkılıp yerine sağlam kâgir binalar yapılmaya 

başlandığını belirtmektedir. VI. Daire kararı ile kapatılan Galata hendeklerinden 

kazanılan araziler üzerinde çok katlı yeni yapılar inşa edilmiştir. VI. Daire’nin aldığı 

yıkım kararı sonrası meydana gelen parselasyon değişiklikleri sebebiyle 1873 

yılından sonra kadastro çalışmalarına başlanmıştır. 1874 yılında başlanan 

çalışmalarda bölge Pera ve Kasımpaşa olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 1875 yılında ise 

bölge, alınan kararlar çerçevesinde kapatılan hendeklerin üzerine inşa edilen yeni 

yollar ve kâgir yapıları ile farklı bir görünüm kazanmıştır.  
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2.2 Galata Tarihi’ndeki Önemli Yapılar 

Galata’nın Cenevizliler Dönemine ait önemli yapılarının günümüze ulaşamadığı 

görülmektedir. Tünel’in Karaköy ucu yakınındaki Piazetta (Piyasa) Meydanı ile 

Borsa yok olmuştur. Galata kiliselerinden St. Antonio Kilisesi 1606’da yıkılarak 

yerine Kemankeş Koca Mustafa Paşa Camii yaptırılmıştır. Günümüzde Hırdavatçılar 

Çarşısı’nın konumlandığı yerde olan St. Francesco Kilisesi, 1639 yılında tahribe 

uğramış, 1660 yılında yanmış ve boşalan yerine 1697’de yeni bir cami yapılmıştır. 

1936 yılında ise, kilisenin yerine yapılmış olan bu cami yıktırılmıştır (Eyice, 1969). 

Günümüzde yerinde Perşembe Pazarı Hırdavatçılar Çarşısı bulunmaktadır. 

Cenova Katedrali olan St. Michele’in yerine, 1544-1550 yılları arasında Mimar 

Sinan tarafından, Rüstem Paşa Hanı yapılmıştır. St. Michele’in 1550’lerde yıkılıp, 

yerine hanın yapılması, o döneme kadar İstanbul’da oturan Türk nüfusunun kentin 

her bölgesine dağılmaya başladığını göstermektedir. Voyvoda Caddesi (Bankalar 

Caddesi) paralelindeki Çınar Sokak üzerinde yer alan, 1315 yangınından sonra 

yapıldığı bilinen Palazzo Communale’nin (Cemaat Sarayı) ancak ön cephesi 

günümüze ulaşabilmiştir. 

Eyice (1969)’ye göre, 1323-1337 yıllarında inşa edilen St. Paolo ve St. Domenico 

Kiliseleri, İstanbul’un fethinden sonra Endülüs Araplarına tahsis edilmiş ve ibadetleri 

için camiye çevrilmiştir. Eyice (1969), bu caminin 7-8. Yüzyıl’larda Arap kuşatması 

sırasında yapılmış olduğunun rivayet edildiğini ancak bu verinin gerçeklik 

taşımadığını ifade etmektedir. Arseven (1989) ise Haikatü’l-Cevami, Hacı Kalfa 

(Kâtip Çelebi) ve Karaçelebizade’ye dayanarak bu caminin ilk inşasının Miladi 

718’de Emevi Halifesi Velid bin Abdü’l-Melik’in ordusuna kumanda eden Mesleme 

bin Abdü’l-Melik tarafından İstanbul Kuşatması sırasında, Galata’nın fethinin 

ardından yapılmış olabileceğini aktarmaktadır. Bu görüşe göre cami, Araplar 

İstanbul’dan çekildikten sonra Rumların eline geçmiştir. Belin (1894), Bizans 

zamanında Arap Camii’nin var olduğunu belirtmekte, Arapların İstanbul’dan 

çekilmesi ile caminin bir ihtilal sırasında yandığını söylemektedir. Latinlerin 

İstanbul’u alması ile burası St. Hyacinthe ve Dominiken rahiplerine verilmiştir 

(Arseven ve Yelkenci, 1989).  

Dominikenlerin işgal etmiş oldukları kilisenin Arapların inşa etmiş oldukları bina 

olup olmadığını anlamanın güç olduğu belirtilmektedir. Caminin Bizans devrinden 
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kalan aksamı ki bunlar kule şeklindeki minaresi, bu minarenin altındaki avlu kapısı 

ve caminin mihrap kısmından ibaret olup Dominikenler tarafından inşa edildiği 

aşikâr görülmektedir. Mihrap yönündeki pencerelerin üstünde bugün örülü olduğu 

görülen yuvarlak pencere ile iki tarafındaki uzun pencereler, kapı üstündeki 

silmelerin nakışları, minarenin en yukarısındaki kapatılmış pencereler içinde 

gömülüp kalmış olan direk başlıkları ise Romano-gotik tarzında bir mimariye işaret 

etmektedir. Kulenin dört cephesinde ikişer sütun ile ayrılmış üç pencerenin var 

olduğu, bu pencerelerden ikisinin içeriye yağmur ve kar girmemesi için Osmanlı 

Döneminde kapatıldığı belirtilmektedir. Arseven (1989), Arap Camii’ndeki 

minarenin şeklinin Şam’daki Emeviyye Cami’nin minaresine benzetildiyse de gerek 

pencere sütunçelerinin başlıklarında bulunan haçların, gerekse kapının oyma 

silmelerinin, bu minarenin ve üst kısmının Bizanslılar veya Latinler tarafından 

inşasını gösterdiğini belirtmektedir. Caminin sahın bölümü ise Türk devrine aittir.  

Arseven’in (1989) görüşü, Araplar tarafından inşa edilen caminin, Arapların 

İstanbul’u terk etmesi ile büyük ihtimalle Rumların eline geçtiği ve zamanla tahrip 

olan yapının da temelleri üzerine Dominikenler Döneminde bir bina inşa edildiği 

yönündedir. Türklerin İstanbul’u almaları sonrasında kilise yine Dominikenler 

tarafından kullanılmakta iken, İspanya’dan göç eden Araplar İstanbul’a gelip 

yerleştiklerinde, geri alınarak yeniden camiye dönüştürülmüştür. Yapı defalarca 

yangın ile depremlerden zarar görmüş ve tamir edilmiştir. Son olarak Sultan 

Mahmut’un annesi tarafından Hicri 1222 (1807-1808) tarihinde şimdiki şeklinde 

yapılmıştır.  

Müller-Wiener (2001) ise mevcut duvar kalıntıları ve eski kaynaklara dayanarak, 

Arap Camii’nin yerinde erken döneme ait bir Bizans kilisesinin bulunduğunu ve 

Latin Döneminde 13. Yüzyıl’ın ilk yarısında St. Paul kilisesinin yapılmış 

olabileceğini belirtmektedir. 14. Yüzyıl başında kilisenin yanına Dominiken 

Manastırı inşa edilmiş (1325), 15. Yüzyıl’da 1475-1478 yılları arasında da Osmanlı 

ile Cenevizliler arasındaki anlaşmaya rağmen Mesa Domenico olarak adlandırılan 

kilise camiye çevrilmiş ve yangınlar sonrasında 17. ve 20. Yüzyıl’lar arasında da 

çeşitli onarımlar görmüştür. 



 
31

3.  GALATA SURLARI 

3.1 Galata Surları’nın Genel Özellikleri 

Galata Surları, Haliç ve Boğaz tarafından deniz ile sınırlanmış olup; Azap Kapı, 

Şişhane, Galata Kulesi, Tophane arasında yer alan kara surları ve surlar önündeki 15 

m genişliğe sahip hendeklerden oluşmaktadır. Galata Surları, yaklaşık 2 m kalınlıkta 

olup 2800 m’lik çevresi ile yaklaşık 37 hektarlık bir alanı çevrelemektedir. İmtiyaz 

bölgesi kademeli olarak genişlediğinden bölge içinde mevcut surlar ara bölmeler 

oluşturmuştur. Tahkimatın son şeklini alması ile birlikte Galata sur içinde beş 

bölgeye ayrılmış, böylece mahaller arasında geçişler mevcut kapılarla sağlanarak her 

mahalle bağımsız savunulabilmiştir. Surlar, U ve dörtgen planlı burçlar ve bunları 

birleştiren duvarlardan oluşmaktadır. Galata Surları, bölgede bulunan mevcut antik 

ve Bizans devri yapılarına ait taşlar kullanılarak inşa edilmiştir ve kara tarafının baş 

kulesi de Galata Kulesi’dir (Eyice, 1969).  

Arseven (1989), Konstantinos tarafından İstanbul şehri imar edilirken Galata’nın 

küçük bir köy halinde olup Iustinianos zamanında etrafına bir sur duvarı çekilerek 

İstanbul’un 14 bölgesinden 13.’sü olduğunu belirtmiştir. Bölgedeki surlara dair tarihe 

göz atıldığında, antik dönemden beri varlığı bilinen Sykai yerleşiminin Constantinus 

Döneminden itibaren bir sura sahip olduğu ifade edilmiştir. 528 yılında, lustinianos 

Döneminde ise surlar yenilenmiştir. Cenevizlilerin Galata’ya yerleşmesinden önce 

Bizans tarafından bölgedeki mevcut surlar yıktırılmış ancak 6. Yüzyıl’ın sonunda 

inşa edilen ve 8. Yüzyıl’ın başından beri liman zincirinin bağlandığı kule olan 

Kastellion Kalesi ise stratejik öneminden dolayı yıktırılmamıştır. 14. Yüzyıl’a 

gelindiğinde ise Cenevizlilerin sınırları 1303 yılında yapılan anlaşma ile belirlenmiş, 

ancak anlaşmanın geçersiz kılınmasına rağmen 1303-1304 yıllarında Cenevizliler 

burç ve sur inşasını sürdürmüştür. 1315 yılında, bir yangın sonucu zarar gören deniz 

surları kısmen yenilenmiştir ve 1306 yılından itibaren Cenevizliler, yerleşim 

bölgelerini, arazi satın alarak genişletmişlerdir. 
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Arseven (1989), Cenevizlilerin Galata’yı korunaklı bir şehir haline getirmek 

istediklerini belirterek, 1304 senesinde Bizans İmparatoru Andronikos’un verdiği 

fermanla hendeğin varlığının resmen tanındığı ve ferman ile Cenevizlilere evler, 

hamamlar ve kiliseler için inşa hakkı bağışlandığını aktarmaktadır. II. Andronikos 

zamanında Galata’da oturan Cenevizliler Venedik saldırısına maruz kalınca 

şehirlerini korumak için Galata etrafını bir hendekle çevirmişler ve Bizans ile 

Venedik arasında olan bir savaşta tarafsız kalmalarından dolayı şehrin resmen 

hendekle çevrilerek korunmasına izin verilmiştir. Verilen fermanda Kastellion Kalesi 

ve etrafının imtiyaz harici bırakılarak Cenevizlilere verilmediği ve Kastellion 

civarında bina yapımına müsaade edilmediği görülmektedir. Galata’nın Cenevizliler 

zamanında ilk sınırlarını gösteren bu fermanın Belin (1894) tarafından yapılan 

tercümesi Arseven ve Yelkenci’den (1989) nakledilmektedir. Bu ferman şu 

şekildedir: 

Cenevizliler  Galata’da istedikleri şekilde etrafı hendekle çevrili bölgeye sahip olacaklardır. 

Öyle arzu ediyoruz ve emrederiz ki bu hendeğin etrafında ve Galata Kal’ası etrafında 60 

coude’es mesafede hiçbir inşaat yapılmasın. Hendekle deniz arasında da hane olmayan bir 

boşluk kalsın. Cenevizliler sur ve kal’a yapmamak şartıyla sağlam ve korunaklı evler ve 

yapılar inşa etmek hakkına sahip olacaklardır. Fakat hendeğin yanına sur yapmalarına 

kesinlikle izin verilmeyecektir. Böylece Cenevizliler adı geçen alanda kiliselerini, evlerini, 

hamamlarını istedikleri gibi kullanabileceklerdir. Ceneviz ve Latin rahiplere sahib olabilirler 

ancak o bölgedeki üç Rum kilisesinde Rum rahipleri ayinlerini yapabileceklerdir.(sf. 54) 

Fermandan, Galata Kalesi’nin o zamana kadar Bizans hakimiyetinde olup Galata 

sınırları haricinde iken 1352 tarihinden sonra Cenevizlilere geçtiği anlaşılmaktadır. 

Fermanı yeterli bulmayan Cenevizliler fermanda belirtilen şartları hiçe sayarak 

hendek etrafını müstahkem duvarlarla çevirmişler ve burçlar inşa etmişlerdir. 14. 

Yüzyıl’ın sonuna doğru, Cenevizliler, İmparator loannes VI. Kantakuzenos'un (1347-

1354) kentte bulunmayışından faydalanarak bölgelerini genişletmişler ve 1348-1349 

yılları arasında tepenin üstüne, kentin kuzeyinde Galata Kulesi'ni (Christus Turris 

,Turris Sancte Crucis) ve iki taraftan eski surlara bağlanan hem dörtgen hem yarım 

yuvarlak kulelerle sağlamlaştırılmış surları inşa etmişlerdir (Müller-Wiener, 2001).  

Galata Kulesi, tarihte Galata Castrum Sancyoe Crucis, Chastel de Pere, Salib-i 

Mukaddes Kalesi olarak adlandırılmıştır (Arseven ve Yelkenci, 1989). 

Cenevizlilerin, 1348-1349 yıllarında Bizans (VI. Ioannes) ile çatışmalarının 

sonrasında yapılan anlaşma ile (1351) kentin doğusundaki sahil bölgesi ile eski 
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Galata Kalesi arasındaki bölge Pera’ya dahil olmuştur. Eski kentin kuzeyinde yer 

alan bir bölüm, burçlarla güvenli hale getirilmiş ve bir surla çevrilmiştir. Bu da 

Galata Kulesi’nde yarım yuvarlak bir ön surla, eski sura bağlanmıştır. 1390-1391 

yıllarında eski sur onarılmış, Osmanlı Sultanı I. Bayezid tehdidiyle hendekler 

genişletilmiştir. Bunun ardından sonradan Azap Kapı olarak adlandırılan yerde yeni 

bir sur dizisi yapımına başlanmış ancak 1399 yılında başlayan kuşatma ve Sultan I. 

Bayezid’in kenti topa tutması nedeniyle surların yapımı 1435 yılına kadar sürmüştür. 

(Müller-Wiener, 2001). 

15. Yüzyıl’ın başında Galata’nın doğusunda yeralan bölge, yaklaşık 500 m 

uzunluğunda ve 250 m genişliğindeki bir sur dizisi ile eski kente bağlanmıştır. Yeni 

sur hattının yapımı 1404 yılından 1447'ye kadar sürmüştür. Yapımı bittiğinde, 

surların 37 hektarlık bir yer çevrelediği varsayılmaktadır. 1430 ve 1452 arasında 

yapılan eski dış surlar, Podesta Maruffo Döneminde burçlarla sağlamlaştırılmış ve 

kısmen de yükseltilmiştir. Galata tahkimatının onarımı sırasında, 1446 yılında, 

Galata Kulesi de onarım geçirerek güçlendirilmiştir.  

1453 yılında kentin Sultan II. Mehmet tarafından alınması ile Galata’da Ceneviz 

Dönemi kapanmış ve Osmanlı Dönemi başlamıştır. Osmanlı ile yapılan anlaşma ile 

Cenevizlilerin mülklerini ellerinde tutmalarına izin verilmiş ancak Osmanlı 

taabiyetine girmişlerdir. Fetih sonrasında Galata’da Osmanlı’nın emri ile surların ve 

Galata Kulesi’nin bazı bölümleri ile Kastellion Kalesi yıktırılarak, hendekler kısmen 

doldurulmuştur.  

16. Yüzyıl’da 1509 depremi ile Galata Kulesi’nin yanı sıra surların büyük kısmı 

çökmüştür (Eyice, 1969). Depremde zarar gören Galata Surları, II. Beyazıt (1481-

1512) Döneminde onarılmıştır. Evliya Çelebi ve Ali’nin Künh’el-ahbar’ına göre bu 

tamiri belirten kitabe, Yağkapanı Kapısı üstünde bulunmaktadır (Eyice, 1969). 

Osmanlı yönetimi, 1712 yılında bir ferman ile sur ve burçlar üzerine ev inşa 

edilmesine izin vermiş ve bir nizama bağlanmıştır. 17. ve 18. Yüzyıl’larda, eski 

surların işlevlerini kaybetmesi nedeni ile birçok yerde  özellikle de deniz kıyısında 

pek çok atölye ve ev inşa edildiği belirtilmektedir (Müller-Wiener, 2001).  
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1845 tarihli seyyah rehberi “Murray’s Handbook for Travellers” ve 1850 tarihli Ch. 

Berton Seyahatnamesi’nden, kara surları üzerindeki kapıların dışarıya hendekleri 

aşan ahşap köprüler ile bağlanmakta olduğu ve 19. Yüzyıl’ın ortalarına dek geceleri 

kapıların kapatıldığı belirtilmektedir (Eyice, 1969). 

19. Yüzyıl’a kadar eksiksiz gelebilen Galata Surları, 1864 yılında 6. Daire kararıyla 

yol açmak ve yapı adası oluşturmak için yıkılmış ve hendekler doldurulmuştur. 

Yıkma çalışmaları kısmen 19. Yüzyıl’ın sonuna kadar devam etmiş, yıkımlar ile 

yaklaşık 10 dönümlük alan kazanılmıştır. 6. Daire mühendisi Marie de Launay, 

surların yıkımdan önceki durumunu kayıt altına almıştır. Kayıtta surların geçtiği 

yerler not edilmiş, kitabe ve armalar kayıt edilmiş, kitabeler ve armalar, görevli 

Mimar O’Mahony ile Galata Kulesi’ne taşımış ve buradan da Eski Eserler Müzesine 

nakledilmiştir.  

Galata Surları’nın baş kulesi olan Galata Kulesi, şiddetli fırtınaların verdiği zararın 

ardından 1875 yılında tepe kısmı değiştirilerek  onarılmış, 1964-1967 yıllarında 

yapılan onarım çalışmalarında ise eski durumuna getirilmiştir (Eyice, 1969; Müller-

Wiener, 2001).  

3.2 Galata Surları’nın Mimari Özellikleri 

Galata savunma sistemi her biri ayrı işlevi olan surlar, iskele, kapılar, burçlar ve kara 

surlarını çevreleyen hendeklerden oluşmaktadır. Bu bölümde Galata Surları’nın 

mimari özelliklerinin anlatımı öncelikle Galata Mahalleleri ile başlamakta, surların 

teknik özellikleri ile devam ederek üzerindeki burç ve kapılara ilişkin detaylı bilgi 

aktarılmaktadır. 

Cenevizler’in Galata'da yerleştiği ilk imtiyaz bölgesinin sınırlarının aşama aşama  

genişletilmesi, dış sur duvarlarının iç sur duvarları haline gelmesine ve bölge içinde 

iç sur duvarları ile bölümlenmiş mahalleler oluşmasına sebep olmuştur. Bu 

mahalleler  gerektiğinde ayrı savunma  imkanına sahip olmuştur (Eyice, 1969). Diğer 

yandan 17. Yüzyıl’da Galata Kulesi’nden sahildeki gümrüğe kadar surlar boyunca 

sur duvarları üzerine evler yapılması ve Galata kapılarının daima açık bulunması 

nedeniyle mahallelerin birbirinden ayırt edilemediği söylenmektedir (İnciciyan, 

1976).  
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Maria de Launay (1864), yıkımdan önce yaptığı incelemede mahallelerin kapladığı 

alanları tespit etmiştir. Buna göre, Petits Champs Mezarlığı, Tersane ve Yolcuzade 

Caddesi arasında kalan, 5. imtiyaz Bölgesi’ne tekabül eden alanın yüzölçümü 31.700 

m2’dir. Yolcuzade Caddesi, Perşembe pazarı, Hendek ve Yanıkkapı arasında kalan 6. 

imtiyaz Bölgesi’nin alanı 62. 883 m2dir. Perşembe Pazarı Caddesi, Yanıkkapı, 

Yolcuzade, Feremeciler, Karaköy, Haracı, Hoca Ali Caddeleri arasında kalan 1. 

imtiyaz Bölgesi’nin alanı 141. 678m2’dir. Lüleci Hendek, Tophane, Karaköy ve 

Yüksek Kaldırım arasında kalan 6. imtiyaz bölgesinin alanı ise 132.876 m2’dir. Tüm 

alanların toplamı 369.137 m2 olup yaklaşık 37 hektar ya da 410 dönümdür.  

Galata Surları, sur içi yerleşim alanını kuzeyde Galata Kulesi merkez olmak üzere 

güneybatı ve güneydoğu yönlerinde iki noktaya doğru açılarak bir yelpaze biçiminde 

kuşatmıştır. En yüksek noktası deniz seviyesinden 48 m yüksekliktedir. 1267 

yılındaki ilk girişimin ardından safha safha büyümeye devam eden tahkimat, ulaştığı 

en geniş sınırlarla, batıda Azap Kapı, kuzeyde Galata Kulesi ve kuzeydoğuda 

bugünkü Tophane’ye kadar uzanmıştır. Kapalı kent modelindeki Galata Kenti 

yaklaşık 2800 metrelik iç ve dış sur hattı ile 37 hektarlık alan içinde 5 bölgeye 

ayrılmıştır. Deniz ve kara tarafından surlarla tahkim edilmiş olup deniz tarafında 

Haliç, kara tarafında hendekler, mezarlık alanı ve bağlık bahçelik bir alan ile 

çevrelenmiştir. Zaman içinde elde edilen imtiyazlar ve yayılma politikaları 

sonrasında kent, etrafına doğru büyütülmüştür. Böylece kentin dış surları zaman 

içinde mahalleri ayıran iç surlar haline gelmiş ve Galata Kenti’ni 5 bölgeye 

ayırmıştır. Dış sur hattı, kendinden küçük boyutlardaki 4 ayrı iç sur duvarını 

çevrelemiştir. Deniz tarafından Haliç ve Boğaz ile çevrelenmiş yaklaşık 2m. 

kalınlığındaki surlar kara tarafında 15 m genişliğinde hendekler ile korunmuştur 

(Eyice, 1969; İnciciyan, 1976).  

Marie de Launay,  Galata Surları’nın yıkım öncesi durumunu aktaran yazısında 

kuzeybatıda Petit Champs adıyla da anılan Müslüman mezarlığının aşağısında yer 

alan 5. burçtan yukarı çıkan 279 metrelik duvarın, Yolcuzade Sokağı’nı izleyip, 

Valide Sultan Çeşmesi’nin yakınından geçerek, Cevahir Çıkmazı’na ulaştığını ve 

deniz kıyısındaki kare biçimli burç ile son bulduğunu belirtmektedir. Üzerinde Harip 

Sokağı ve Azapkapı Sokağı’na açılan iki kapı bulunmakta ve yaklaşık 31700 m2’lik 

bir alanı çevrelemektedir. Yanık Kapı Sokağı’nın üst kesiminde Harip Kapı’dan 

yaklaşık 20 m ilerideki diğer kısımlar, Galata Kulesi’nden Arap Camii’ne doğru 
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yönelen ikinci bir çevre duvarına ait gibi görünmektedirler. Arap Camii’nin avlusu 

bu iki duvarın birleşme noktasında yer almaktadır. Kule Kapısı’ndan başlayan duvar 

St. Pietro Kilisesi’nin ve çok sayıda özel mülkiyetin bahçesini izleyerek 190 metre 

kadar uzanmış, Hazerfen Sokak’a bağlanan Yanık Kapı’da son bulmuştur. Diğer 

duvardan sadece 3 parça kalmıştır. Bunlardan yaklaşık 71 m uzunluğunda olanı, 

Harup Kapı yakınındaki kare planlı burçtan çıkmakta, Dikeme Sokak’a doğru 

uzanmaktadır. Diğer bir parça ise 5 m uzunluğunda ve biraz daha ileride 

konumlanmıştır. Bundan 72 m uzakta da 13 m uzunluğundaki 3. parça bulunmakta 

ve Arap Camisi Sokağı’ndaki 2 ve 4 no’lu evleri sınırlamaktadır. Bu 2. bölümün 

çevrelediği alan 62 bin 883 m2’dir. Buraya 4 kapı ile girilmektedir. Bunlar Harup, 

Yanık, Kule ve Kule Dibi Kapıları’dır. Kule ve Kule Dibi Kapıları ortadan 

kalkmıştır. Dominiken Kilisesi’nin ve Kule Sokak’ındaki 4 nolu evin bahçesinde bir 

kenarı yuvarlak diğer üç kenarı ise dik iki burç görülmektedir. Kilise bahçesindeki 

diğer burçlar çok bakımlı durumdadır ve iyi bir biçimde korunmuştur. Yıkılmış olan 

Galata Kapısı’nın yanındaki Galata Kulesi de iyi durumdadır. Buradan Hacı Ali ve 

Haraççı Sokaklar boyunca Karaköy’e ulaşan ve bütün sistemi kapatan üçüncü bir 

duvar başlamaktadır. Bu son duvar yaklaşık 335 m uzunluğundadır ve ancak iki 

parçası ayaktadır. 163 m'lik bir bölümü Pera’dan Voyvoda Caddesine doğru 

uzanmaktadır. Diğer bir kesimi Havyar Han'dadır ve uzunluğu 48 m’dir. İki bölüm 

arasındaki 124 m’lik duvar parçası kısmen yıkılmış, kısmen de yeni yapıların altında 

kalmıştır. Bu hat üzerinde bu dönemde 4 burç ve üç kapıdan söz edilmektedir. 

Bunlardan Karaköy Kapısı, Galata'yı İstanbul'a bağlayan köprüye açılmaktadır. 

Diğer iki kapı Voyvoda ve Horoz Sokakları’nın kapılarıdır ve üçü de VI. Daire 

Döneminde yıkılmıştır. Bu kapılardan birincisi Karaköy Han'ın yeniden yapımı ve 

yolun bu kesiminin çok yoğun olan trafiğini karşılamak üzere 1,5 m’den 9 m’ye 

çıkarılması amacıyla ortadan kaldırılmıştır (Launay, 1864; Kuş, 2009). 

3.2.1 Galata Surları üzerindeki burçlar 

Galata Surları belirli aralıklarla inşa edilmiş dörtgen ve U planlı burçlar ile 

güçlendirilmiştir. Bu burçların her biri bir Hıristiyan azizinin ismi ile anılmıştır. 

Üzerlerine konulan mermer levhalarda ithaf edildikleri azizin ismi nakşedilmiştir. 

Buna göre burçlar ve isimleri şu şekildedir: Büyük Kule Kapısı yanında 1349 St. 

Nicolas Burcu, Büyük Hendek Caddesi’ndeki Galata Kulesi’nden sonraki ilk burç 

olan 1442 Meryem Burcu, Yolcuzade İskender Caddesi üzerindeki 1442 tarihli St. 
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Barthelemy Burcu ve Kastellion’un arkasındaki Traverios Kulesi’dir. Schneider’in 

1944 tarihli Galata planında deniz tarafında 16, kara tarafında 16 ve iç surlarda 8 adet 

olmak üzere toplam 40 burç görülmektedir. 1951 tarihli Mamboury planında ise 

deniz tarafında 16, kara tarafında 15, iç surlarda 8 adet toplam 39 adet burç 

görülmektedir. 16. Yüzyıl Matrakçı Nasuh Minyatürü’nde toplam burç sayısı 45’dir. 

Kaynaklardaki farklılıklara rağmen ortalama olarak burç sayısının 40-45 arasında 

olduğu söylenebilir. Mamboury planına göre bu burçların 8 tanesi U planlı, geri 

kalanı ise dörtgen planlıdır. Sahil surlarını tahkim eden 16 adet burç Haliç kıyılarında 

yoğunlaşmaktadır. Batı yönünde boğaz kıyısı surlarını tahkim eden tek burç Kireç 

Kapısı girişinde bulunurken diğer tüm burçlar Haliç kıyısındadır. Cenevizlilerin ilk 

yerleşim alanı ve 1. imtiyaz bölgesinin kuzey sınırını belirleyen sur hattı, burçlarla 

tahkim edilmemiş tek sur hattıdır. 12 burcun arasında 33 m den fazla bir mesafe 

olmadığı ve yaklaşık taban alanının 36 m2 olduğu da ayrıca belirtilmiştir 

(Mamboury, 1953). 

Galata Surları üzerinde kapı girişlerini tahkim eden, Azap Kapı girişindeki iki, 

Buğluca Geçidi’nde bir, Kürkçü Kapısı girişinde bir, Karaköy Kapısı girişinde bir, 

Kireç Kapısı girişinde bir, Tophane Kapısı girişinde iki, Küçük Karaköy Kapısı 

girişinde ise bir adet dörtgen planlı burç yer alır. Arseven (1989), burçların genellikle 

çeşitli yönlerden gelen sur parçalarının birleştiği köşelerde veya kapıların yanında, 

önemli noktalarda konumlandırıldığını aktarmaktadır. Galata Surları üzerinde  iki 

duvarın birleştiği noktalardaki burçlar, batı yönünde Yeni Kapı Caddesi ile 

Kalafatçılar Caddesi duvarları birleşiminde, doğu yönünde Mumhane Caddesi ile 

Kömürcü Sokak’taki duvarların birleşiminde, kuzeydoğu yönünde Büyük Hendek 

Caddesi ile Şişhane Sokak’taki duvarların birleştiği köşede ve batı yönünde Şişhane 

Sokak ile Yolcuzade İskender Caddesindeki duvarların birleştiği köşedeki burçlardır. 

(Mamboury, 1953).  

Mamboury (1953), Galata Surları’nı tahkim eden burçların en erken tarihlisinin, Aziz 

Haç Şatosu olarak adlandırdığı Kastellion olduğunu belirtmektedir. Kastellion, 

Galata Surları’ndan ayrı bir birim olarak gemilerin Haliç’e girişini önlemek üzere 

Galata’dan Sirkeci yönüne Bizans Döneminde çekilen zincirin bir ucunun bağlandığı 

kuledir (Eyice, 2004).  

Galata Hisarı, Bizans imparatoru II. Tiberios (578-582) Döneminde Haliç’in girişini 

kontrol etmek amacıyla, etrafında bir koruyucu duvar ile inşa ettirilmiştir. Erken 
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tarihli kaynaklarda “Castellion Ton Galatou” adıyla, 1204 Latin Döneminde “La Tor 

de Galathas”, Ceneviz kaynaklarında ise “Castrum Galathe” olarak adlandırılmıştır. 

Galata Cenevizlilerin idaresine geçtiği ilk zamanlarda, çevresinde yapılaşmanın 

yasaklanması suretiyle Bizans’ın idare ve kontrolünde kalmıştır ancak Cenevizlilerin 

Bizans’ın son zamanlarında, Tophane yönünde genişlemeleri ile birlikte hisar da 

Galata tahkimatı içinde kalmıştır. Kurşunlu Mahzen adıyla anılan hisarın bodrum 

kısmı 1752-1756  yılları arasında I. Mahmut Döneminde camiye dönüştürülmüştür. 

Günümüzde Yeraltı Camii olarak anılmaktadır (Eyice, 1994).   

Galata Surları’nın en önemli yapısı ve baş kulesi olan Galata Kulesi, kuzey yönünü  

gelebilecek tehlikelere karşı emniyete alırken, Kastellion ise kıyıda denizden 

gelebilecek tehlikelere karşı bölgenin güneyini emniyete almıştır (Eyice, 1969). 

Galata Kulesi’nin 474-491 yılları arasında İmparator Zenon ve Doğu Roma 

İmparatoru 1. Anastasius Dikoros tarafından bir fener kulesi olarak inşa ettirildiği 

rivayet edilmiştir. Cenevizlilerin de kulenin konumu sebebiyle mevcut kuleyi 

genişletip büyüterek Galata Kulesi’ni inşa ettileri düşünülmektedir. Kule 

restorasyonu sırasındaki (1964-67) sondaj çalışmalarında, sur burçları ile Galata 

Kulesi’ni birbirlerine bağladığı düşünülen ve potern adı verilen tüneller ortaya 

çıkartılmıştır. Askeri ve lojistik olarak önemli olan bu savunma sistemini oluşturan 

potern hatlarından biri Bereketzade Mescidi’nin minare pabucu altında ve Lüleci 

Hendek Caddesi üzerinde yer alan bir mağaza altında bulunmaktadır (Anadol ve 

Arıoğlu, 2004).  

Emekyemez Mahallesi Yolcuzade Sokak üzerinde, Harup Kapı yanındaki ve Arap 

Camii Mahallesi Yemeniciler Caddesi üzerindeki deniz surlarına ait dörtgen planlı 

burçlar günümüze ulaşmıştır. Günümüze ulaşmış U planlı burçlar ise, Bereketzade 

Mahallesi Galata Kulesi Sokak yönünde 2 adet, Müeyyetzade Mahallesi, Lüleci 

Hendek Caddesi üzerinde 1 adet ve Hacı Mimi Mahallesi, Kemeraltı Caddesi 

üzerinde 1 adet burç kalıntısı olmak üzere toplam 4 adettir.  

3.2.2 Galata Surları üzerindeki kapılar ve levhalar 

Semavi Eyice (1969), sur kapılarını batı yönünde Atatürk Köprüsü’nden başlayarak, 

doğuya yani Karaköy’e doğru şu şekilde sıralamıştır: Meyid Kapısı, Azap Kapısı, 

İsimsiz Geçit, Kürekçi (Kürkçü) Kapısı, Yağkapanı Kapısı, Balıkpazarı Kapısı, 

Karaköy Kapısı, Kurşunlu Mahzen Kapısı, Yeni Kapı, Mumhane Kapısı, Kireç 
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Kapısı, Eğri Kapı; doğudan kara surları boyunca, kuzey yönüne yani Galata 

Kulesi’ne doğru ise: Tophane Kapısı, isimsiz bir geçit, Küçük Kule Kapısı, Büyük 

Kule Kapısı ve Yeni Azap Kapısı’dır. İç bölme kapıları: Şişhane Kalafatyeri 

arasındaki Sarık (Harup Kapı) Kapısı, İç Azap Kapısı ve isimsiz geçit(Cevahir 

Çıkmazı Geçidi) ; Galata Kulesi ile Arap Camii arasında Kule Dibi Kapısı, Yanık 

(Kilise) Kapısı; Galata Kulesi ve Karaköy arasında Horoz (Mihal-Mihail) Kapısı, 

Meydancık (Voyvoda) Kapısı ve Küçük Karaköy Kapısı’dır (Şekil 3.1). Önemli 

kapılar iki yanında burçlar ile korunmuş ve çift kanatlı ahşap kanatlar ile 

kapatılmıştır. Birçoğu ise tek kanatlı kapılar olup basit geçitlerdir. Doğu yönündeki 

Tophane Kapısı’nı tahkim eden burç kalıntısı, 1956 yılında açılan Kemeraltı Caddesi 

ile Lüleciler Caddesi köşesinde yer almaktadır. Bu burç doğu yönünde Galata 

Surları’nın sınırını teşkil etmesi bakımından önemlidir.  

 

Şekil 3.1 : Galata Surları restitüsyonunda kapılar (Eyice, 1969). 

Yağkapanı ve Azap Kapısı arası nispeten en korunmuş kısımdır. Testereciler 

Sokağı’nın karşısına gelen burçtan başlayarak Şişhane Sokağı’ndaki burç mahalline 

kadar olan kısım tamamı ile mevcuttur. Horozlu Yanık Kapı veya Harup Kapısı 

denilen kapı ile bunun yakınındaki burcun özgün hali korunmuştur. Deniz tarafındaki 

surlar ile sahil arasında tıpkı İstanbul tarafındaki surlarda olduğu gibi bir açıklık 

olmuştur. Pierre Gylles’in ifadesine göre burada bir takım kulübeler, mağazalar, 

dükkanlar ve gemilerden mal çıkarmaya tahsis edilmiş iskeleler ile kalafat yeri 
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vardır. Şişhane ve Hendek Sokaklar’ında yer alan surlar günümüze ulaşmamıştır. 

Kuledibi’nden itibaren St. Pierre Kilisesi’ni takiben Hezaren Sokağı’na inen kısım ile 

buradan Arap Camii’ne kadar olan kısmın da bazı bölümleri mevcuttur. Bu noktadan 

aşağıya doğru Nafe Sokağı’nın yanından geçen duvar ise hamamın arka tarafında ve 

külhan yönünde görülmektedir (Eyice, 1969).  Karaköy’den Kule Kapısı’na çıkan 

duvardan ise hiçbirşey kalmamıştır. Kule Kapısı’ndan Tophane’ye giden yol 

üzerinde St. Benoit Manastırı dahilinde kalan burç ile Tophane civarında Kale 

Sokağı’ndaki burcun yuvarlak bir şekilde görülen temellerinden başka kısım 

günümüze ulaşmamıştır (Arseven ve Yelkenci, 1989). 

Adını Meyid İskelesi’nden alan Meyid Kapısı (Kasımpaşa Kapısı olarak da 

adlandırılmaktadır), deniz sur kapılarının batı yönündeki ilk kapısıdır. Eremya 

Çelebi, Meyit Kapısı adının Şişhaneden inen yola Meyit Yokuşu ismiyle yaşatmaya 

devam edildiğini söylemektedir. Azap Kapısı ise Atatürk Köprüsü’nün başında, 

Sokollu Camii’nin tam önündedir. Mamboury (1951), güney yönünde konumlanmış 

kapıdan St. Antonio Kapısı olarak söz eder. Osmanlı zamanında verilen isim, tersane 

yanındaki Azablar Kışlası’ndan gelmektedir. Kapının arkasındaki demirci 

atölyelerinde gemiler için gerekli demir gülle ve benzeri malzeme üretilmiştir. 

(Kömürcüyan, 1988; Mamboury, 1951). Arseven (1989), Kürkçü Kapısı’nı Kürekçi 

Kapısı olarak adlandırmaktadır. Kapının arkasında şehir kışlasının ve pazar yerinin 

bulunduğu ve Yelkenci Hanı yanında olduğu söylenmektedir (Schneider ve Nomidis, 

1944). 

Karaköy Kapısı, güney yönündeki son kapı olup Karaköy Meydanı’na açılmakta ve 

Karaköy Köprüsü’nün başında konumlanmaktadır. Bu adın burada bulunan St. 

Chiara Kilisesi’nden ötürü verilmiş olduğu varsayılmaktadır (Schneider ve Nomidis, 

1944).  

Kömürcüyan (1988), Karaköy Kapısı’na kadar olan tüm kapıların önünde iskele 

bulunduğunu belirtmektedir. Bunlardan biri de adının pazardan alındığı düşünülen 

Balık Pazarı Kapısı’dır.  

Yağ Kapanı Kapısı, Galata Kulesi’nden güney yönünde denize direk inilen yokuşun 

sonundaki kapıdır. Kapının sağ tarafındaki burçta bir hapishane olmasından dolayı 

Zindan Kapısı denmiştir. Kurşuncular Çarşısı ile kışlanın bulunduğu alanda yer alan 

Kurşunlu Mahzen Kapısı, Gümrük Sokağı’nın girişinde olup güneydoğu yönüne 
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bakan kapıdır (Schneider ve Nomidis, 1944). Evliya Çelebi’ye göre burası Rumların 

Ayios Nicolaos dedikleri Porta di San Nicola’dır. Yeni kapı ise doğu yönünde 

Kurşunlu Mahzen ve Mumhane Kapıları’nın arasındaki geçittir (Eyice, 1969). 

Eremya Çelebi’ye göre sürekli yağ eritilip mum yapıldığından “Mumhane Kapısı” 

adını alan kapı, güneydoğu yönünde Şarap İskelesi Sokağı’nda bulunan kapıdır. 

Kireç Kapısı ise 9. kapı olarak belirtilmiştir. Eğri Kapı, güneydoğu yönünde 

konumlanmıştır (Kömürcüyan, 1988; Schneider ve Nomidis, 1944).  

Kara Surları kapılarından Tophane Kapısı, doğu yönündedir ve Fatih Sultan 

Mehmet’in top döktürdüğü semte açılan kapı olduğu için bu adı almıştır. Günümüzde 

Necati Bey Caddesi üzerinde yer alan kapı, Vavassore ve Maurand tarafından Porta 

Bombarde olarak da adlandırmıştır ( Mamboury, 1953; Kuş, 2009). Kara Surları’nın 

bir diğer kapısı olan Küçük Kule Kapısı, Yüksek Kaldırım merdivenleri başında, 

Büyük Kule Kapısı ise Galata Kulesi’nin Şişhane tarafında yer almıştır. Yeni Azap 

Kapısı ise Osmanlı Döneminde açılmıştır (Kömürcüyan, 1988; Schneider ve 

Nomidis, 1944). 

İç sur kapılarından Kule Dibi Kapısı, Galata Kulesi eteğindedir ve 2. imtiyaz 

safhasında yapılan duvarda yer almıştır. Horoz Kapısı (Mihail Kapısı olarak da 

adlandırılmıştır) ise Yüksek Kaldırım merdivenlerine açılmaktadır. Voyvoda Kapısı, 

Voyvoda Caddesi başında, Küçük (İç) Karaköy Kapısı ise Necatibey Caddesi 

başında yer almıştır (Mamboury, 1953). Harup Kapı, Yolcuzade Sokağı’nın Yanık 

Sokak’a açıldığı noktada konumlanmıştır. Harup Kapı ile karıştırılan Yanık Kapı ya 

da Kilise Kapısı ise St. Pietro Kilisesi yakınındadır. İç Azap Kapısı, Tersane Caddesi 

üzerinde, limanın iç kapısıdır. Cevahir Çıkmazı Geçidi ise adını aldığı çıkmazdaki 

surun üzerindedir (Mamboury, 1953; Eyice,  1969). 
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4.  GALATA SUR KALINTILARININ TEKNİK YÖNDEN İNCELENMESİ 

İkinci bölümde aktarılan Galata genel yerleşim tarihçesinden sonra Galata Surları’nın 

ayrıntılı özelliklerine ve tarihsel değişimine üçüncü bölümde yer verilmiştir. Bu 

bölümde ise Galata Surları’na dair yapılan teknik inceleme ve belgelendirme 

çalışmaları aktarılmaktadır. Bölüm, iki alt başlıkta incelenmektedir. İlk başlık olan 

“Sur Kalıntılarının Mevcut Durumu”nda, yapılan envanter çalışmaları aktarılmış, 

kalıntıların günümüzdeki durumuna ait bilgiler verilmiştir. İkinci alt başlık olan “Sur 

Kalıntıları Belgelendirme Çalışmaları”nda ise 9 ve 16 numaralı burçlarda yapılan 

çalışmalar aktarılmaktadır. 

4.1 Sur Kalıntılarının Mevcut Durumu  

Galata Surları’ndan günümüze ulaşan kalıntılar, yapılan alan çalışması ile 

belirlenmiş ve mevcut durumları analiz edilmiştir. Bu kalıntılardan Müeyyetzade 

Mahallesi, 115 ada 3 parselde, St. Benoit Lisesi arazisi içinde bulunan 9 numaralı 

burç ile Bereketzade Mahallesi, 162 ada 55 parselde bulunan 16 numaralı burç 

ayrıntılı olarak incelenerek belgelenmiştir.  

Azap Kapı’dan başlanarak sahil boyunca, batıdan doğuya doğru, mevcut sur 

kalıntılarının her birine bir envanter numarası verilmiş ve bu sıra ile kalıntılar 

incelenmiştir. İncelenen 20 adet kalıntıdan 13 adedi sur kalıntısı, 7 adedi burç 

kalıntısıdır (Çizelge 4.1, Şekil 4.1).   
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Çizelge 4.1 : Envanter Verileri. 

ENV.NO. MAHALLE ADA PARSEL KALINTI 
1 Arap Cami 1488  18-22,83,102 Sur Kalıntısı 
2 Arap Cami 1488 25, 67, 66, 56, 100 Sur Kalıntısı 
3 Arap Cami 1508 31, 34, 35 Sur Kalıntısı 
4 Arap Cami 1506 14 Kule  
5 Arap Cami 1122 11, 10, 9, 8, 7, 6 Sur Kalıntısı 

6 Kemankeş 94 9 
Kastellion Kalesi 
Duvarları Kalıntısı 

7 Kemankeş 94 132 Sur Kalıntısı 
8 Hacı Mimi 129 7 Burç Kalıntısı 
9 Müeyyetzade 115 3 Burç Kalıntısı 
10 Bereketzade 150 8 Sur Kalıntısı 

11 Bereketzade 151 1 
Galata Kulesi çevre 
Duvarları Kalıntısı 

12 Bereketzade 151 1 Galata Kulesi 
13 Bereketzade 162 44, 51, 52, 26, 23 Sur Kalıntısı 
14 Bereketzade 162 50 Burç 
15 Bereketzade 162 3, 4, 6, 55, 20, 46 Sur Kalıntısı 
16 Bereketzade 162 55 Burç 
17 Emekyemez 253 81, 37 Sur Kalıntısı 
18 Emekyemez 270 23-34, 67-69 Sur Kalıntısı 
19 Emekyemez 253 69 Kule Kalıntısı 
20 Emekyemez 252 65, 66, 67, 68, 82 Sur Kalıntısı 

 

 

Şekil 4.1 : Galata Surları envanteri anahtar paftası (BE).  
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1 numaralı sur kalıntısı 

1 numaralı sur kalıntısı, Arap Cami Mahallesi’nde, Yelkenciler Caddesi, Üstübücüler 

Sokak ve Cevahir Çıkmazı arasında, Azapkapı Camii’nin doğu yönünde, 1488 ada 

18, 19, 20, 21, 22, 83, 102 parseller arasında, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde yer 

almaktadır. Sur parçasının güneybatı cephesi önünde İstanbul Metrosu Haliç 

Köprüsü merkez şantiyesine ait prefabrik bir yapı bulunmaktadır (Şekil 4.2). 

 

Şekil 4.2 : 1 no’lu sur kalıntısı vaziyet planı (BE). 

Sur parçası, yaklaşık olarak 25 m uzunluğunda, 1.5 m genişliğinde, 6 m 

yüksekliğindedir. Cepheleri üzerinde istimlâk edilerek yıkılan yapılara ait sıva ve 

duvar kalıntıları bulunmaktadır. Zaman içinde gördüğü müdahalelerden dolayı 

hasarlıdır ve özgün taş dokusu tahrip olmuştur (Şekil 4.3, Şekil 4.4). 

 

Şekil 4.3 : 1 no’lu sur parçası kuzeydoğu cephesi (BE, 2010). 



 
46

 

Şekil 4.4 : 1 no’lu sur parçası, güneybatı cephesi (BE, 2010).  

2 numaralı sur kalıntısı 

2 numaralı sur kalıntısı, Arap Cami Mahallesinde, Yelkenciler Caddesi ve Tersane 

Caddeleri ile Cevahir Çıkmazı ve Üsküfçüler Sokakları arasında, Azapkapı 

Camii’nin doğu yönünde, 1488 ada 25, 67, 66, 56, 100 parseller arasında kuzeydoğu-

güneybatı istikametinde yer almaktadır (Şekil 4.5). Sur kalıntısı, İstanbul Metrosu 

Haliç Köprüsü Merkez Şantiyesi sahası içindedir (Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.5 : 2 no’lu sur kalıntısı vaziyet planı (BE). 
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Sur parçası, yaklaşık olarak 37 m uzunluğunda, 2,5 m genişliğinde, 8 m 

yüksekliğindedir. Güneydoğu cephesinin sağ tarafında iki sıralı üç adet kazamat 

görülmektedir. Duvarın devamındaki kazamatlar mevcut olmayıp izleri duvar 

üzerinde okunabilmektedir (Şekil 4.7, Şekil 4.8, Şekil 4.9). 

 

Şekil 4.6 : 2 no’lu sur parçası güneydoğu cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.7 : 2 no’lu sur parçası güneydoğu cephesi ve kazamatlar (BE, 2010). 

280  100  100 

600 

280  
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Şekil 4.8 : 2 no’lu sur parçası güneydoğu cephesi ve kazamat izleri (BE, 2010). 

 

Şekil 4.9 : 2 no’lu sur parçası güneydoğu cephesi ve kazamat izleri (BE, 2010). 
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Şekil 4.10 : 2 no’lu sur kesiti (BE, 2010). 

Kazamat ayakları kaba yonu taştandır. 100 cm genişlikte, 140 cm derinliktedir. Alt 

sıradaki kazamatlar hafif sivri kemerli olup kemerler 30x30 cm’lik yassı tuğlalar 

kullanılarak örülmüştür. Üst sıra kazamat dizisinin kemer yüksekliği, alt sıraya göre 

daha alçakdır ve kemerleri yuvarlaktır. Kemerler, bir taş-üç tuğla almaşık olarak 

örülmüştür. Kazamat kemerlerinin genişliği 280 cm’dir. Alt kazamatlarda yerden 

kemere yükseklik 280 cm’dir. Zeminden üst kazamat kemerine yükseklik 600 cm’dir 

(Şekil 4.7).  

Sur beden duvarının, iki yüzü kaba yonu taş örgülü, çekirdek kısmı moloz dolgudur. 

Beden duvarının kalınlığı 110 cm’dir. Kuzeybatı cephesi üzerinde, güneydoğu 

cephesindeki üst sıra kazamatların eşik kotuyla aynı hizada iki sıra tuğladan bir hatıl 

dizisi cephe boyunca devam etmektedir (Şekil 4.10). 

Kuzeybatı cephesi, sur parçasının kazamatsız dış cephesidir. Kaba yonu taştan düz 

olarak inşa edilmiştir (Şekil 4.11). Cephenin deniz tarafına yakın kısmı üzerinde 

örülerek kapatılmış olan Cevahir Çıkmazı’na açılan geçit yeri, duvar yüzeyi üzerinde 

görülebilmektedir (Şekil 4.12). 

110 140 
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Şekil 4.11 : 2 no’lu sur kuzeybatı cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.12 : 2 no’lu sur kuzeybatı cephesi ve geçit izi (BE, 2010). 

 

 

 

 

 

Örülerek 
kapatılmış 

geçit 
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3 numaralı sur kalıntısı 

3 numaralı sur kalıntısı, Arap Cami Mahallesi’nde, Yelkenciler Caddesi üzerinde, 

Kurtçu Hamam Sokak’ın köşesinde, 1508 ada 31, 34, 35 parseller sınırında, 

kuzeybatı-güneydoğu istikametinde yer almaktadır (Şekil 4.13).  

 

Şekil 4.13 : 3 no’lu sur kalıntısı vaziyet planı (BE). 

 

Şekil 4.14 : 3 no’lu sur parçasının bulunduğu parsel (BE, 2010). 

Sur parçasının 31 parsel sınırındaki kısmı görülebilmekte, diğer kısmı komşu yapının 

beden duvarı olarak devam etmektedir (Şekil 4.14). Sur parçasının 31 parseldeki 

kısmı yaklaşık 5 m uzunluğunda, 7.7 m yüksekliğindedir. Genişliği ölçülememiştir. 

Bu cephe örgüsünde, moloz ve kaba yonu taşların karışık kullanıldığı görülmektedir. 

Cephe üzerindeki doku, üzerine inşa edilmiş ve sonra yıkılmış yapı tarafından hasara 

uğramıştır (Şekil 4.15).  
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Şekil 4.15 : 3 no’lu sur parçası güneybatı cephesi (BE, 2010). 

4 numaralı burç 

4 numaralı burç, Arap Cami Mahallesinde, Yemeniciler Caddesi üzerinde, Ziyalı 

Sokak ile Arap Kayyum Sokak’ları arasında, Yelkenci Han’ın doğu cephesi 

köşesinde,  1506 ada 14 parselde yer almaktadır (Şekil 4.16).  

 

Şekil 4.16 : 4 no’lu burç vaziyet planı (BE). 
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Dörtgen planlı burcun kuzeye bakan cadde cephesi görülebilmektedir, diğer cepheler, 

etrafındaki yapılar tarafından kapatılmıştır (Şekil 4.17). 

 

Şekil 4.17 : 4 no’lu burç kuzey cephesi (BE, 2010). 

Burç, 9.70 x 9.75 m ölçülerinde, kare planlı bir yapı olup yaklaşık yüksekliği sokak 

kotundan itibaren 10 m civarındadır. Yapının zemin katı ticarethane, üst katı demir 

dökümhanesi olarak kullanılmaktadır. Ticarethane olarak kullanılan zemin katta 

içerideki malzemelerden ve duvarlar üzerindeki kaplamadan yapıya ait herhangi bir 

iz okunamamaktadır. Yapının Yelkenciler Caddesi’ne bakan ön cephesi, zemin kat 

hizasında ticarethaneye ait muhdes ekler ile kapatılmış durumdadır (Şekil 4.18). 

 

Şekil 4.18 : Burç kuzey cephesinde muhdes ekler (BE, 2010). 
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Üst katta iki adet cephe açıklığı görülmektedir. Bu açıklıklar arkasında, üst katın 

dökümhaneye dönüştürülmesi sırasında yapılması muhtemel tuğladan bir duvar 

bulunmaktadır. Şu anda bu duvar üzerinde iki adet demir doğramalı pencere 

bulunmaktadır. Burcun üst örtüsü Yelkenciler Caddesi yönünde ahşap kirişler ile 

taşınan ondüle asbest levhalardan oluşmaktadır. Arka cephesi üzerinde betonarme bir 

döşeme mevcuttur (Şekil 4.19). 

 

Şekil 4.19 : Burç kuzey cephesi (BE, 2010). 

Yapının, üst kattan alınan ölçüsüne göre batı cephesi uzunluğu 9.75 m’dir ve 

üzerinde üç adet açıklık bulunmaktadır. Bu açıklıklardan ortadaki, dıştan düz atkılı, 

içten kemerli olup üst kattaki dökümhaneye giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. 

Yanlardaki her iki açıklık tuğla örülerek kapatılmıştır, açıklıkların üzerleri 

kemerlidir. Kemerli açıklıkların genişlikleri 80 cm’dir. Kemer alınları 27 cm’dir ve 

tuğla örgülüdür. Her iki kemerli açıklığın üst kotları aynı hizadadır ve burç üst 

kotundan 110 cm aşağıdadır. Cephenin sol yanındaki kemerli açıklığın alt kotu eşikte 

birikmiş toprak ve bitki örtüsünden tespit edilememektedir, sağ yandaki açıklığın 

kemere yüksekliği 200 cm.’dir (Şekil 4.20).  

Üst kat iç mekanı, ortada 22 cm’lik bir bölücü duvar ile iki parçaya ayrılmıştır. 

Bölücü duvar üzerinde açılan bir boşluk ile atölye olarak kullanılan iki bölüm 

arasında geçiş sağlanmaktadır. Mekanın doğu yönündeki parçasında dökümhane 

fırını bulunmaktadır. Fırının bacası burcun güney cephesinden görülebilmektedir 

(Şekil 4.21). 
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Şekil 4.20 : Burcun üst kat batı cephesindeki açıklıklar (BE, 2010). 

    

Şekil 4.21 : Burç güney cephesini çevreleyen yapılar (BE, 2010). 
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5 numaralı sur kalıntısı 

5 numaralı sur kalıntısı, Arap Cami Mahallesinde, Fermeniciler Caddesi üzerindeki 

yapı dizisi ile Rüstem Paşa Kervansarayı arasındaki, 1122 ada, 11, 10, 9, 8, 7, 6 

parsellerde, batı-doğu istikametinde yer almaktadır (Şekil 4.22).  

Surun 7 ve 8 parseller arkasında bulunan parçasının güney cephesi, Fermeniciler 

Caddesi üzerinden görülebilmektedir (Şekil 4.23). Surun diğer kısımları komşu 

yapılar üzerinden görünebilmektedir. Fermeniciler Caddesi üzerindeki bu yapılar, sur 

parçalarına bitişik olarak inşa edilmişlerdir (Şekil 4.24, 4.25). Bu parsellerdeki sur 

parçalarının yaklaşık uzunluğu 18 m’dir. 

 

Şekil 4.22 : 5 no’lu sur parçası vaziyet planı (BE). 

  

Şekil 4.23 : 7-8 parseller arkasındaki sur parçası (BE, 2010). 
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Şekil 4.24 : Sur parçasının doğu yönünden görünüşü (BE, 2010). 

 

Şekil 4.25 : Sur parçasının bitişik yapı eteğindeki parçası (BE, 2010). 
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6 numaralı Kastellion kalıntıları 

6 numaralı Kastellion Kalesi duvarı kalıntıları, Kemankeş Mahallesinde, Kemankeş 

Caddesi üzerindeki Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü olarak kullanılan 

yapıyı çevreleyen, 94 ada 9 parseldeki yüksek duvarlardır (Şekil 4.26). 

 

Şekil 4.26 : 6 no’lu Kastellion Kalesi duvarı kalıntıları vaziyet planı (BE). 

Duvarlar, Kurşunlu Mahzen Yeraltı Cami’nin Kemankeş Caddesi üzerindeki girişi 

yakınından başlar, Kemankeş Cami ile Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

binası arasından geçer ve genel müdürlük binası etrafını kuşatarak güneybatı 

yönünde son bulur. Duvarların kuzeydoğu cephesi Kemankeş Cami avlusundan, 

kuzeybatı cephesi, Karantina Sokak’tan görülebilmektedir (Şekil 4.27, Şekil 4.28). 

Kastellion Kalesi duvar kalıntılarının yaklaşık yüksekliği 10 m’dir. 
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Şekil 4.27 : Kastellion Kalesi duvarları kalıntıları kuzeydoğu cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.28 : Kastellion Kalesi duvarları kalıntıları kuzeybatı cephesi (BE, 2010). 



 
60

7 numaralı sur kalıntısı 

7 numaralı sur kalıntısı, Kemankeş Mahallesi, Gümrük Sokak üzerindeki Kemankeş 

Kara Mustafa Paşa Camii’nin güneydoğu cephesi bitişiğinde, 94 ada 132 parselde 

bulunmaktadır (Şekil 4.29). 

 

Şekil 4.29 : 7 no’lu sur kalıntısı vaziyet planı  (BE). 

Sur parçası Kemankeş Camii minaresi pabucundan Kastellion Kalesi duvarına kadar 

devam eder. Sur parçası, 1.25 m genişliğinde, 11.60 m uzunluğunda ve 7.20 m 

yüksekliğindedir (Şekil 4.30). 

 

Şekil 4.30 : Kemankeş Camii güneydoğu cephesinde sur kalıntısı (BE, 2010). 
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8 numaralı burç kalıntısı 

8 numaralı burç kalıntısı, Hacı Mimi Mahallesi, Kemeraltı Caddesi ile Lüleciler 

Caddesi köşesinde, 129 ada 7 parselde bulunmaktadır (Şekil 4.31).  

 

Şekil 4.31 : 8 no’lu burç kalıntısı vaziyet planı (BE). 

Burç kalıntısının yaklaşık ölçüleri, 10x6 m’dir. Burç kalıntısının uzun kenarı 

Kemeraltı Caddesi’ne paraleldir. Yapının kavisli ön cephesi kuzeydoğu yönüne, 

Lüleciler Caddesi’ne bakmaktadır. Burcun beden duvarları ve ortasındaki dolgu 

kısım görülebilmektedir (Şekil 4.32). 

 

Şekil 4.32 : 8 no’lu burç kalıntısı (BE, 2010). 
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9 numaralı burç ve sur kalıntısı 

9 numaralı burç ve sur kalıntısı, Müeyyetzade Mahallesi, Lüleci Hendek Caddesi ve 

Revani Sokak köşesinde, 115 ada 3 parselin kuzey ucunda bulunmaktadır ve Özel St. 

Benoit Fransız Lisesi arazisi içindedir (Şekil 4.33).  

Burç, 7 x 5.8 m boyutlarındadır, avlu zemininden yüksekliği 10 m’dir. Kuzeydoğu 

cephesi daireseldir. Kaba yonu taştan yığma olarak inşa edilen beden duvarları 

güneydoğu cephesi üzerinde görülebilmektedir (Şekil 4.34, Şekil 4.35). St. Benoit 

Lisesi’ne ait yapı, burcun batı cephesine bitişik inşa edilmiştir.  

 

Şekil 4.33 : 9 no’lu burç vaziyet planı (BE). 

İki katlı yapının zemin katının altında 6.4 m derinliğinde bir sarnıç bulunmaktadır.  

Sur parçası ise kuzeydoğu-güneybatı istikametinde olup burcun doğu yönündeki arka 

köşesine bağlanmaktadır (Şekil 4.36). Yapı, St. Benoit Lisesi arazisi içinde 

olmasından dolayı mevcut sur kalıntıları içinde en iyi durumda olan parçadır. 
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Şekil 4.34 : 9 no’lu burcun kuzey cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.35 : 9 no’lu burcun güneydoğu cephesi (BE, 2010). 
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Şekil 4.36 : Burca doğu yönünden bağlanan sur parçası (BE, 2010). 

10 numaralı sur kalıntısı 

10 numaralı sur kalıntısı, Bereketzade Mahallesi, Fırıncı Sokak üzerinde, Galata 

Kulesi’nin kavisli çevre duvarlarının devamında, 150 ada 8 parselde yer almaktadır 

(Şekil 4.37). Sur parçasının uzunluğu yaklaşık 26 m’dir (Şekil 4.38). 

 

Şekil 4.37 : 10 no’lu sur kalıntısı vaziyet planı (BE). 
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Şekil 4.38 : 10 no’lu sur parçasının kuzeydoğu cephesi (BE, 2010). 

11 numaralı Galata Kulesi çevre duvarları kalıntısı 

11 numaralı Galata Kulesi çevre duvarları kalıntısı, Bereketzade Mahallesi, Şahkulu 

ve Fırıncı Sokakları üzerinde, 151 ada 1 parselde bulunmaktadır (Şekil 4.39). 

 

Şekil 4.39 : 11 no’lu çevre duvarları kalıntısı vaziyet planı (BE). 

Çevre duvarının yaklaşık 45 m’lik kısmı ile Büyük Kule Kapısının diğer yanında 

devam eden 6 m’lik kısmının zemin kotundaki parçası mevcuttur (Şekil 4.40, Şekil 

4.41). Kavisli çevre duvarı üzerinde, taşınarak yerleştirilen Bereketzade Çeşmesi 

bulunmaktadır (Şekil 4.42). 
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Şekil 4.40 : Çevre duvarlarının dış cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.41 : Büyük Kule Kapısı çevre duvarı kalıntısı (BE, 2010). 

 

Şekil 4.42 : Galata Kulesi çevre duvarı ve Bereketzade Çeşmesi (BE, 2010). 
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12 numaralı Galata Kulesi 

12 numaralı Galata Kulesi, Bereketzade Mahallesi, 151 ada 1 parselde yer almaktadır 

(Şekil 4.43). Yaklaşık 16 m’lik dış çapı ve 60 m’lik yüksekliği ile Galata Surları’nın 

baş kulesidir (Şekil 4.44). 

 

Şekil 4.43 : 12 no’lu Galata Kulesi vaziyet planı (BE). 

 

Şekil 4.44 : Galata Kulesi (BE, 2010). 
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13 numaralı sur kalıntısı 

13 numaralı sur kalıntısı, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokak ile Kule 

Çıkmazı ve Laleli Çeşme Sokakları arasında yer alan 162 ada 44, 51, 52, 26 ve 23 

parseller arasında bulunmaktadır (Şekil 4.45). Sur parçası, etrafına inşa edilen yapılar 

tarafından çevrelenmiştir (Şekil 4.46). 

 

Şekil 4.45 : 13 no’lu sur kalıntısı vaziyet planı (BE). 

 

Şekil 4.46 : 13 no’lu sur hattı ve çevre yapıları (BE, 2010). 

St. Pierre 
Kilisesi 

16 no’lu 
burç 

14 no’lu 
burç 

13 no’lu 
sur hattı 
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14 numaralı burç 

14 numaralı burç, Bereketzade Mahallesi, Laleli Çeşme Sokak üzerinde, 162 ada 50 

parselde bulunmaktadır (Şekil 4.47). Burç, Galata Kulesi’nden güneye doğru inen sur 

hattı üzerindeki ilk burçtur. 

 

Şekil 4.47 : 14 no’lu burç vaziyet planı (BE). 

U planlı burç, yaklaşık olarak 9.90x6.70 m ölçülerindedir. Kuzey cephesi kavislidir 

ve bu cephe üzerinde iki adet pencere bulunmaktadır. Alt kottaki pencere düz atkılı, 

üst kottaki ise kemerlidir. Zemin kotundan alt kottaki pencerenin başlangıcına kadar 

yüzey sıvalıdır. Yonu taşı örgülü cephe üzerinde farklı kotlarda üç sıra yassı tuğladan 

hatıl dizileri görülmektedir. Alt kotta bulunan pencere, içeriden tuğla ile örülerek 

kapatılmıştır. Pencerenin dışında demir parmaklık bulunmaktadır. Üst kottaki 

pencere ahşap doğramalıdır. Yapının ahşap çatısı çökmüş durumdadır (Şekil 4.48, 

Şekil 4.49, Şekil 4.50, Şekil 4.51). 
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Şekil 4.48 : Galata Kulesi’nden 14 no’lu burç (BE, 2010). 

 

Şekil 4.49 : 14 no’lu burç ve hasarlı çatı örtüsü (BE, 2010). 

Yapının doğu cephesi üzerinde, çatı kotuna yakın kısımlarda kılıçlar görülmektedir. 

Sur, yapının beden duvarı üzerine arka köşesinden saplanmaktadır. 
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Şekil 4.50 : Burcun kuzey cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.51 : Burcun kuzey cephesi (BE, 2010). 
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15 numaralı sur kalıntısı 

15 numaralı sur kalıntısı, Bereketzade Mahallesi, Şair Ziya Paşa Caddesi ile Galata 

Kulesi Sokak arasındaki 162 ada 3, 4, 6, 55, 20 ve 46 parseller arasında, kuzey-güney 

doğrultusunda yer almaktadır (Şekil 4.52, 4.53). 

 

Şekil 4.52 : 15 no’lu sur kalıntısı vaziyet planı (BE). 

 

Şekil 4.53 : Sur hattının Galata Kulesi’nden görünümü  (BE, 2010). 
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Sur parçası, 14 numaralı burçtan başlayarak güneybatı istikametinde devam eder, 16 

numaralı burç ile St. Pierre Kilisesi arasından geçerek St. Pierre Han’da son bulur. 15 

numaralı sur parçasının kuzey cephesi, 162 ada, 55 parseldeki arsadan 

görülebilmektedir (Şekil 4.54, Şekil 4.57). 

 

Şekil 4.54 : 162 ada 55 parselden geçen sur kuzey cephesi (BE, 2010). 

16 numaralı burcun solunda kalan sur parçası üzerinde, bitişik olarak inşa edilmiş ve 

sonrasında yıkılmış yapılara ait izler bulunmaktadır. Bu kısımda duvarın yüksekliği 

zemin kotundan itibaren ortalama 17 m’dir. Duvarın burca birleştiği ucunda 

yükseklik 14 m’dir. St. Pierre Kilisesi’nden çekilen fotoğraflarda surun üzerinde, 

kuzey yönünde, tuğla örgülü kısımların olduğu görülür. Burada, surun tepe 

noktasında, kalınlığın üç tuğla kadar olduğu, yer yer kalınlığın tek tuğlaya düştüğü 

görülmektedir. Ancak duvarın üst kotundan yaklaşık 2 m aşağısında, kilise 

tarafındaki yüzünün payandalarla desteklendiği görülmektedir (Şekil 4.55). 

Burca yakın kısımda duvarın üst kısmı yaklaşık 30-40 cm kalınlıktadır. Duvarın üst 

kısmı burcun arka köşesine gelerek son bulur, altta payandalı kısım burcun güney 

duvarına bitişik olarak devam eder (Şekil 4.56). 
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Şekil 4.55 : Sur üzerindeki tuğla örgülü kısım ve payandalar  (BE, 2010). 

 

Şekil 4.56 : Sur üzerindeki tuğla örgülü kısım ve payandalar  (BE, 2010). 
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Burcun batı yönündeki köşesinden devam ederek kilise yapılarına bitişik olarak 

devam eden sur hattı, Eski Banka Sokak üzerinde bulunan St. Pierre Han’ın doğu 

cephesinde son bulur (Şekil 4.57). 

 

Şekil 4.57 : 162 ada 55 parselden geçen sur kuzey cephesi (BE, 2010). 

16 numaralı burç 

16 numaralı burç, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, Şair Ziya Paşa 

Caddesi, 162 ada, 55 parsel içinde yer almaktadır. Burç, Galata Kulesi’nin 

güneybatısı yönünde uzanan sur hattı üzerinde, Kuleden itibaren ikinci burçtur (Şekil 

4.58). 

U planlı burç, 9.80 x7.70 m ölçülerinde, avluya bakan kuzey cephesi dairesel, 

yüksekliği yaklaşık olarak 16 m olan bir yapıdır. Düz olan güney cephesinden, St. 

Pierre Kilisesi ile arasındaki sur duvarına bitişiktir. Kaba yonu taştan yığma olarak 

inşa edilmiştir (Şekil 4.59). 
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Şekil 4.58 : 16 no’lu burç vaziyet planı (BE). 

 

Şekil 4.59 : 16 no’lu burç kuzey cephesi görünümü (BE, 2010). 
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17 numaralı sur kalıntısı 

17 numaralı sur kalıntısı, Emekyemez Mahallesi, Yanık Kapı Sokak ile Buğulu 

Sokak arasındaki, 253 ada 81 ve 37 parseller arasında bulunmaktadır. Sur kalıntısı 

Harup Kapı’nın güneyindeki 19 numaralı burç kalıntısından çıkarak kuzeybatı-

güneydoğu istikametinde, yapılar arasından devam eder ve Buğulu Sokak üzerinde 

son bulur (Şekil 4.60). 

 

Şekil 4.60 : 17 no’lu sur parçası vaziyet planı (BE). 

Burç kalıntısından itibaren yaklaşık 20 m’lik kısmının genişliği 1.5 m’dir, Buğulu 

Sokak’ın zemin kotundan 9.5 m yüksekliktedir. Geri kalan 14 m’lik kısımda sur 

parçası haraptır ve üzerine tuğla bir duvar örülmüştür. Zeminden 4.5 m’lik kısım 

özgün kaba yonu taş örgülüdür (Şekil 4.61, Şekil 4.62, Şekil 4.63, Şekil 4.64, Şekil 

4.65, Şekil 4.66). 
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Şekil 4.61 : 17 no’lu sur parçasının Buğulu Sokak cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.62 : 4.5 m. yükseklikte özgün kaba yonu duvar dokusu (BE, 2010). 
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Şekil 4.63 : 17 no’lu sur parçasının iki yapı arasından görünümü (BE, 2010). 

 

Şekil 4.64 : 17 no’lu sur parçasının 20 m.’lik özgün bölümü (BE, 2010). 
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Şekil 4.65 : Sur parçasının 19 no’lu burç kalıntısına bağlandığı bölüm (BE, 2010). 

 

Şekil 4.66 : 17 ve 18 no’lu sur parçaları ve burç kalıntısı (BE, 2010). 
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18 numaralı sur kalıntısı 

18 numaralı sur kalıntısı, Bereketzade Mahallesi, Emekyemez Sokak ve Yolcuzade 

Sokakları arasında, 270 ada 23, 24, 25…..., 34 parseller ile 67, 68, 69 parseller 

arasında, kuzey-güney istikametinde yer almaktadır (Şekil 4.67). Sur, 19 numaralı 

burç kalıntısında başlayarak yaklaşık olarak 92 m uzunluğunda, 1.8 m enindedir. 

 

Şekil 4.67 : 18 no’lu sur kalıntısı vaziyet planı (BE). 

Sur, burç kalıntısının kuzeydoğu cephesi üzerinden başlar (Şekil 4.68). Buradan 

kuzeydoğu yönünde devam edildiğinde Yanık Kapı Sokak üzerinde, sur üzerindeki 

Harup Kapıya ulaşılır (Şekil 4.69). Kapı üzerinde sur yüksekliği zemin kotundan 

yaklaşık 6.50 m, kesit genişliği 1.8 m’dir. Kapı genişliği 2.7 m, kemere yükseklik 4.6 

m’dir. Kemer üzengi seviyesinin zemin kotundan yüksekliği 3.6 m’dir. Kemer 

örgüsünde bir sıra taş, iki sıra tuğla kullanılmıştır. Kapı kemeri demir 

konstrüksüyonla takviye edilmiştir.  
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Şekil 4.68 : 18 no’lu sur ve burç kalıntısı (BE, 2010). 

 

Şekil 4.69 : 18 no’lu sur ve Harup Kapı (BE, 2010). 
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Şekil 4.70 : 18 no’lu surun 29-28 parsellerdeki kısmının doğu cephesi (BE, 2010). 

29 ve 28 parseller üzerindeki sur parçası üzerinde kemerli mazgal pencere kalıntıları 

bulunmaktadır (Resim 4.70). Bu açıklıkların ölçüleri değişkendir. Yükseklikleri 100 

cm civarındadır. Kemer örgüsünde, 15 cm genişlikte, 30 cm boyunda yarım yassı 

tuğlalar kullanılmıştır (Şekil 4.71). 

 

Şekil 4.71 : Sur parçası üzerinde mazgal pencere (BE, 2010). 
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Sur hattı boyunca cephe üzerinde istimlak edilerek yıkılan yapılara ait kalıntılar 

görülmektedir. Zaman içinde yapılan müdahaleler sonrasında sur yüzeyleri ağır 

tahribata uğramış durumdadır (Şekil 4.72). 

 

Şekil 4.72 : 18 no’lu sur hattı doğu cephesi ve kuzey ucu (BE, 2010). 

Sur hattının batı cephesi üzerinde de istimlak edilerek yıkılan binalara ait izler 

görülmektedir. Batı cephesinin doğu cephesine göre daha az tahribata uğradığı 

görülmektedir. Bu cephe üzerinde taş dokusu seçilebilmektedir (Şekil 4.73). 

 

Şekil 4.73 : 18 no’lu sur hattı batı cephesinin kuzey ucundan görünüşü (BE, 2010). 
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Batı cephesindeki arazi kotunun doğu cephesine nazaran daha düşük olduğu 

görülmektedir. Bu bakımdan bu cephe yönünde zemin kotundan itibaren sur daha 

yüksektir (Şekil 4.74, Şekil 4.75). 

 

Şekil 4.74 : 18 no’lu sur batı cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.75 : 18 no’lu sur üzerindeki Harup Kapı’nın batı cephesi (BE, 2010). 

Harup Kapı’nın batı cephesinde kemer yüksekliği, doğu cephesine nazaran daha 

düşüktür. Bu cephedeki kemer örgüsü bugün mevcut değildir. Kapıya alttan demir 

konstrüksüyon ile destek yapılmıştır. Kapının batı cephesi üzerinde bir Ceneviz 

kitabesi bulunmaktadır. Kitabe çalınmaya karşı korunmak maksadıyla muhafazaya 

alınmıştır (Şekil 4.76, Şekil 4.77). 
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Şekil 4.76 : Harup Kapı batı cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.77 : Harup Kapı batı cephesi üzerindeki kitabe (BE, 2010). 
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19 numaralı burç kalıntısı 

19 numaralı burç kalıntısı, Emekyemez Mahallesi, Yolcuzade Sokak üzerinde, Harup 

Kapı’nın güneyinde, 253 ada 69 parselde yer almaktadır (Şekil 4.78). 

17, 18 ve 20 numaralı sur hatlarının birleşim noktasında bulunan dörtgen planlı burç 

kalıntısı, yaklaşık olarak 8x8 m ölçülerindedir. Çevre yapıların istimlak edilmesi ile 

ortaya çıkmış cepheleri üzerinde, yıkılmış yapılara ait kalıntılar bulunmaktadır. Burç 

yapısı üzerine briketler ile kat çıkılmıştır (Şekil 4.79, Şekil 4.80, Şekil 4.81). 

 

Şekil 4.78 : 19 no’lu burç vaziyet planı (BE). 

 

Şekil 4.79 : Harup Kapı’nın güneyinde 19 no’lu burç kalıntısı (BE, 2010). 
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Şekil 4.80 : 19 no’lu burcun kuzey cephesi (BE, 2010). 

   

Şekil 4.81 : 19 no’lu burç kalıntısı güneydoğu cephesi (BE, 2010). 



 
89

20 numaralı sur kalıntısı 

20 numaralı sur parçası kalıntısı, Emekyemez Mahallesi, Yolcuzade Sokak üzerinde, 

253 ada 65, 66, 67, 68, 82 parseller sınırında yer almaktadır (Şekil 4.82). Burç 

kalıntısından başlayarak güney yönünde yaklaşık 5 m’lik kısmı görülebilmektedir. 

İstimlâk edilerek yıkılan yapılara ait duvar kalıntılarından dolayı sur parçası kalıntısı 

görülememektedir (Şekil 4.83). 

 

Şekil 4.82 : 20 no’lu sur parçası kalıntısı vaziyet planı (BE). 

 

Şekil 4.83 : 20 no’lu sur parçasının burç kalıntısı altındaki bölümü (BE, 2010). 
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4.1.1 Galata Surları kalıntılarına dair belgeleme çalışmaları 

Envanter çalışması yapılan 20 adet sur kalıntı içerisinde; Müeyyetzade Mahallesi, 

115 ada 3 parselde, St. Benoit Lisesi arazisi içinde bulunan 9 numaralı burç kalıntısı 

ile Bereketzade Mahallesi, 162 ada 55 parselde bulunan 16 numaralı burç kalıntısı 

günümüzde bütünüyle mevcut olmaları ve restitüsyon aşamasında diğer burçlar için 

örnek teşkil edebilmeleri nedenleriyle belgelenmiştir. Belgeleme şu başlıklar 

çerçevesinde aktarılmaktadır: 1. Yapının konumu ve çevre verileri, 2. Yapının 

mimari özellikleri, 3. Yapı kat planları, ve 4. Yapı Cepheleri. Yapı kat planları kotlar 

şeklinde anlatılmaktadır. 

4.1.1.1 9 numaralı burç  

9 numaralı burcun konumu ve çevre verileri 

9 numaralı burç, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Müeyyetzade Mahallesi, Lüleci Hendek 

Caddesi, 115 ada, 3 parsel içinde, Özel St. Benoit Fransız Lisesi arazisi içinde yer 

almaktadır. Burç, Lüleci Hendek Caddesi ile Revani Sokak’ın kesiştiği köşedeki avlu 

içinde, St. Benoit Lisesi’nin Fen Laboratuarlarının bulunduğu binasına bitişik 

konumdadır (Şekil 4.84, Şekil 4.85). 

 

Şekil 4.84 : 9 no’lu burç hava fotoğrafı (İ.B.B Harita, 2010). 

Özel St. 
Benoit 
Fransız 
Lisesi 

9 no’lu 
burç 
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Burç, Özel St. Benoit Fransız Lisesi’nin kuzeybatı ucunda, komşu yapıya bitişik 

olarak küçük bir avlu içinde bulunmaktadır. Burcun kuzeybatı ve güneybatı cepheleri 

etrafındaki yapılar ile çevrelenmiştir. Güneydoğu cephesinde ise cephenin zemine 

yakın kısmı kantin olarak kullanılan yapı tarafından kapatılmış durumdadır. 

 

Şekil 4.85 : 9 no’lu burç vaziyet planı (BE). 

9 numaralı burcun mimari özellikleri 

St. Benoit arazisi içinde bulunan 9 numaralı burç, U planlıdır. Uzun kenarı 7.02 m, 

kısa kenarı 5.84 m ölçülerindedir ve kuzeybatı yönündeki giriş cephesi dairesel 

planlıdır. Zeminden yüksekliği yaklaşık olarak 10 m’dir. Kaba yonu taştan yığma 

olarak inşa edilmiştir. Kuzeybatı ve kuzeydoğu cepheleri avluya bakmaktadır (Şekil 

4.86).  

Yapıya kuzeybatı (ön) cephesi üzerindeki dairesel taş merdiven ile ulaşılan, kemerli 

bir kapı boşluğundan girilmektedir. Bu cephede üst kotta kemerli bir pencere daha 

bulunmaktadır. Bu pencere boşluğu yarı yüksekliğine kadar taş ile kapatılmıştır 

(Şekil 4.86). Burcun kuzeydoğu cephesine bir duvar parçası, cephenin güneydoğu 

köşesinden birleşmektedir. Bu duvar parçası sur hattının bir parçasıdır. 
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Şekil 4.86 : 9 no’lu burcun kuzey yönünden görünüşü (BE, 2010). 
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Yapının güneydoğu yönündeki arka cephesinde iki adet kapı boşluğu bulunmaktadır. 

İlk kapı, giriş kotunda olup üzeri kemerlidir. İkinci kapı boşluğu bir üst kottadır. 

Yapının güneydoğu cephesine bakıldığında kaba yonu taş örgülü  beden duvarları ve 

orta kısımdaki moloz taştan dolgu kısım seçilebilmektedir (Şekil 4.87).   

 

Şekil 4.87 : 9 no’lu burcun güneydoğu cephesi (BE, 2010). 
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9 numaralı burcun kat planları 

+1.53 kotlu kat planı 

 

Şekil 4.88 : 9 no’lu burcun +1.53 kotu planı-rölöve (BE). 
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Şekil 4.89 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi giriş kapısı ve merdiven (BE, 2010). 

Yapının girişine, kuzeybatı cephesinde bulunan dokuz basamaklı taş bir merdiven ile 

ulaşılır (Şekil 4.88). 21 cm’lik bir basamakla kemerli kapı boşluğundan içeri girilir 

(Şekil 4.89). Yaklaşık 1 m genişlikte ve 2.14 m uzunluktaki  üzeri tonozlu geçitten 

geçilerek +1.53 kotundaki ana mekana ulaşılır. Bu mekan, 2.88 x 3.41 m 

boyutlarındadır. Mekanın altında 6.40 m derinliğinde bir sarnıç bulunmaktadır. 

Mekanın ortasında, sarnıç ağzında profilli bir mermer bilezik bulunmaktadır (Şekil 

4.90). Girişin karşısında, yapının güneydoğu cephesi üzerinde demir bir kapı 

bulunmaktadır. 

İç mekanda 3-3 kesiti yönündeki güneydoğu duvarı, dış cepheden anlaşıldığı üzere 

kaba yonu dolgu bir duvardır. Dolgu duvar üzerinde güneydoğu cephesine açılan 

kapı nişi, içeride 158 cm, dış cephede 103 cm genişliğindedir. Kapı boşluğu etrafında 

yaklaşık 20 cm’lik söveler bulunur. Bu duvar üzerindeki nişin zeminden yüksekliği 

200 cm civarındadır ( Şekil 4.90). Kapı nişi üzerinde yassı tuğlalardan örülmüş 25 

cm yüksekliğinde, 113 cm genişliğinde bir lento bulunmaktadır. Tuğla lento alttan üç 

sıra yuvarlak kesitli demir çubuklar ile desteklenmiştir. Lento üzerinde yassı tuğla 

örgülü bir hafifletme kemeri bulunmaktadır. Kemer yüksekliği, 83 cm, kemer 

derinliği 84 cm’dir. Kemer alnı genişliği 30 cm’dir (Şekil 4.91, Şekil 4.92). 

Giriş 
Kapısı 

boşluğu 

Taş 
merdiven 



 
96

  

Şekil 4.90 : İç mekan ve mermer sarnıç bileziği (BE, 2010). 

İç mekanı çevreleyen dört duvar üzerinde, zeminden 200 cm yüksekte, 18 cm 

kalınlığında alçıdan bir kuşak dönmekte ve bu kuşağın üzerinde 100 cm genişlikte 

alçı panoların bulunduğu bir tezyinat kuşağı bulunmaktadır. Kuşak 10 cm kalınlıklı 

bir alçı silme ile son bulur ve tekne tonoz tavan başlar.  

 

Şekil 4.91 : Kapı boşluğu üzerindeki tuğla kemer ve lento (BE, 2010). 
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Şekil 4.92 : Kapı boşluğu üzerindeki tuğla lento ve demir çubuklar (BE, 2010). 

Hafifletme kemeri üzerini de kapatan alçı pano kuşağın ancak bir kısmı mevcuttur. 

Mekanda zeminden yaklaşık 210 cm yüksekte 10x10 cm’lik kare kesitli iki adet 

ahşap kiriş bulunmaktadır. (Şekil 4.93). 

 

Şekil 4.93 : Güneydoğu cephesi üzerindeki tuğla hafifletme kemeri (BE, 2010). 
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Alçı panolar yaklaşık 93 cm yüksekliğinde ve ortalama 60 cm genişliğindedir. 

Panoların etrafında 2 cm kalınlığında, üzerlerinde üçgen bezemeli iki adet kuşak 

dönmektedir. Bu duvar üzerindeki panolar düz atkılıdır (Şekil 4.94). 

 

Şekil 4.94 : Güneydoğu cephesi duvarındaki alçı pano tezyinat parçası (BE, 2010). 

Mekanın, 1-1 kesitinin baktığı güneybatı duvarı ile 4-4 kesitinin baktığı kuzeybatı 

duvarının kesiştiği köşede kemerli bir pencere boşluğu bulunmaktadır. Bu pencere  

boşluğu dış cepheden burca bitişik olarak inşa edilmiş yapının beden duvarı ile 

kapatılmış durumdadır. Pencere boşluğu dış cepheye doğru daralmaktadır. Pencere 

boşluğunun parapet yüksekliği 48 cm, genişliği iç mekan duvarı üzerinde 109 cm’dir. 

Boşluk, dış cephe üzerinde 34 cm genişliğinde, 51 cm yüksekliğindedir (Şekil 4.95).  

Duvar üzerinde pencere kemerinin yaklaşık 8 cm üzerinde alçı kuşak dönmektedir. 

Kuşak üzerinde alçı panolardan oluşan tezyinat, duvar boyunca devam etmektedir. 

Bu duvar üzerindeki tezyinat ardışık şekilde yerleşmiş düz atkılı ve kemerli 

panolardan oluşmaktadır (Şekil 4.96). 

4-4 kesitinin baktığı duvar üzerinde, kemerli giriş kapısına ulaşan üzeri tonoz örtülü 

geçit bulunmaktadır. Tonozlu geçit üzerinden kuzeybatı cephesi beden duvarının 

kalınlığı tespit edilebilmektedir. Duvar kalınlığı yaklaşık 210 cm’dir. Geçidin iç 

cephedeki genişliği 106 cm, yüksekliği 246 cm’dir. Üzengi noktasının zeminden 

yüksekliği, 200 cm’dir.  
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Şekil 4.95 : Güneybatı duvarı üzerinde kapalı pencere (BE, 2010). 

 

Şekil 4.96 : Duvar üzerindeki alçı pano tezyinat kuşağı kalıntıları (BE, 2010). 

Kuzeybatı cephesi duvarındaki alçı tezyinat kuşağının ortasında kemerli bir pano ve 

her iki yanında düz atkılı panolar yer almaktadır. Kavisli duvar birleşim yerlerindeki 

panolar kemerlidir. Panolar açıklığın kemeri tarafından kesilmiştir (Şekil 4.97). 

2-2 kesitinin baktığı kuzeydoğu duvarı üzerinde kapalı, kemerli bir pencere 

bulunmaktadır. Bu pencerenin parapet yüksekliği 45 cm olup genişliği 120 cm, 

yüksekliği 144 cm’dir. Pencere, dış cepheye doğru daralmaktadır ve genişliği 68 cm, 

yüksekliği 95 cm olmaktadır. Bu duvar üzerindeki tezyinat kuşağında düz atkılı ve 

kemerli panolar ardışık biçimde sıralanmaktadır (Şekil 4.98). 
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Şekil 4.97 : Tekne tonoz tavan ve alçı silme kuşağı (BE, 2010). 

 

Şekil 4.98 : Kuzeydoğu duvarı üzerindeki alçı pano tezyinat kuşağı (BE, 2010). 
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Mekanın üst örtüsü tekne tonozdur (Şekil 4.99). Tuğla örgülü tekne tonozun ayna 

kısmı dikdörtgen olup 100x60 cm ölçülerindedir. Etrafında alçı bir profil 

dönmektedir. 

 

Şekil 4.99 : Mekanın tekne tonoz üst örtüsü (BE, 2010). 

 

Şekil 4.100 : İç mekan ortasındaki mermer sarnıç bileziği (BE, 2010). 
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İç mekanın ortasındaki mermer sarnıç ağzı bileziği yaklaşık 60 cm dış çapında ve 48 

cm yüksekliğindedir (Şekil 4.100). Üst kısmında iç çapı 34 cm’dir. Dış yüzeyinde, 

kenar kısmında 7 cm kalınlığında 16 adet dilim bulunmaktadır. Dilimler arası 4 cm 

kadardır. Bileziğin bir kısmı kırılmıştır (Şekil 4.101). Sarnıç ağzından bakıldığında 

sarnıcın kare planlı olduğu görülür. Sarnıcın iç yüzeyi sıvalıdır. Derinliği 6.40 m’dir 

(Şekil 4.102). 

 

Şekil 4.101 : Mermer sarnıç bileziği (BE, 2010). 

 

Şekil 4.102 : 9 no’lu burç içindeki sarnıcın iç görünümü (BE, 2010). 



 
103

+6.08 kotlu kat planı 

Yapının kuzeybatı (ön) cephesinde, giriş kapısının üzerinde ikinci bir açıklık 

bulunmaktadır. Kemerli olan bu açıklığın alt kotu +6.08’dir. Genişliği 62 cm, 

yüksekliği 136 cm olan açıklık, 76 cm yüksekliğinde moloz dolgu ile kapatılmıştır. 

Üst kat döşemesi kotunun, açıklığın alt kotu ile aynı seviyede olması muhtemeldir. 

Güneydoğu cephesi üzerindeki açıklığın alt kotu ise +4.82 olarak okunmuştur. Bu 

kota ulaşılamadığından iç mekan hakkında bilgi edinilememiştir (Şekil 4.103). 

 

Şekil 4.103 : 9 no’lu burcun +6.08 kotlu kat planı-rölöve (BE). 
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+8.78 kotlu platform katı planı 

Yapının platform seviyesinde bitkilenme görülmektedir. 60 cm kalınlığında ve 

yaklaşık 147 cm yüksekliğinde bir parapet,  +10.16 kotunda yapıyı çevrelemektedir 

(Şekil 4.104).   

 

Şekil 4.104 : 9 no’lu burcun +8.78 kotlu kat planı-rölöve (BE). 
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9 numaralı burcun cepheleri 

Kuzeybatı cephesi (ön cephe) 

Yapının kuzeybatı cephesi üzerinde, biri alt kotta giriş kapısı boşluğu olmak üzere iki 

adet açıklık bulunmaktadır. Girişe, yapının kuzeybatı cephesinin kavisli yüzeyine 

bitişik taş basamaklı bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Dokuz basamaklı merdivenin 

genişliği 97 cm olup basamak genişliği ortalama 27 cm, rıht  yüksekliği ise ortalama 

20 cm’dir. Giriş kapısı boşluğu, merdivenin son basamağından 20 cm yüksektedir. 

Giriş boşluğunun üzeri tuğla örgülü kemerdir. Kemer tuğlaları, ortalama 4 cm 

kalınlığında, kemer alnı 15 cm genişliğindedir. Giriş kapısı boşluğu, cephe üzerinde 

81 cm genişliğinde 208 cm yüksekliğindedir. Kemer üzengisinin eşikten yüksekliği 

161 cm’dir. 

Üst kottaki ikinci açıklığın eşik kotu +6.08 olup, açıklığın genişliği 62 cm, taş 

lentoya kadar yüksekliği 136 cm’dir. Açıklık üzerindeki taş lentonun boyu 108 cm, 

yüksekliği 20 cm’dir. Lento üzerinde, taştan bir hafifletme kemeri bulunur. Kemer 

aynası, yassı tuğlalar ile örülüdür. Kemer yüksekliği lentodan itibaren 44 cm, kemer 

alnı 26 cm’dir. Açıklık, eşikten itibaren 76 cm yüksekliğe kadar moloz taş ile 

örülerek kapatılmıştır. Kuzeybatı-kuzeydoğu cephelerinin kesişiminde, +8.68 

kotunda, 32x25 cm boyutlarında bir çörten deliği bulunmaktadır (Şekil 4.105). 

Kuzeydoğu cephesi (sol yan cephe) 

Yapının kuzeydoğu cephesi üzerinde +5.82 kotunda, 90 cm yüksekliğinde, 12 cm 

genişliğinde mazgal pencere izi görülür. Mazgal pencere bir dolgu ile kapatılmıştır. 

Zemin kattaki kapatılmış pencereye ait izler dış cephede görülmektedir. Güneydoğu 

yönünde avluyu sınırlayan duvar, surdan geriye kalan kısımdır. Bu duvar, yapıya, 

kuzeydoğu cephesinin arka köşesinden bağlanmaktadır (Şekil 4.106). 
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Şekil 4.105 : 9 no’lu burcun kuzeybatı cephesi (BE, 2010). 

 

Şekil 4.106 : 9 no’lu burcun kuzeydoğu cephesi (BE, 2010). 



 
107

Güneydoğu cephesi (arka cephe) 

Yapının güneydoğu cephesi, düz olan, Lise tarafındaki arka cephesidir. Bu cephe 

üzerinde iki adet kapı boşluğu bulunmaktadır. Zemin kattaki kapı boşluğu, tek 

kanatlı demir bir kapı ile örtülüdür. Kapı boşluğunun eşik kotu +1.56 olup genişliği, 

cephe üzerinde 103 cm, yüksekliği, eşikten kapı boşluğu üzerindeki lentoya 169 

cm’dir. Lentonun boyu 231 cm, yüksekliği 38 cm’dir. Lento üzerinde, taş-tuğla 

almaşık örgülü bir hafifletme kemeri bulunur. Kemer yüksekliği lentodan itibaren 88 

cm, kemer alnı ise 30 cm’dir. Kemer aynası yassı tuğlalar ile örülmüştür. İkinci kapı 

boşluğu, kuzeydoğu cephesini oluşturan beden duvarına bitişiktir. Boşluk üzerinde 

taş bir lento bulunmaktadır. Lentonun boyu 126 cm, genişliği yaklaşık olarak 26 

cm’dir. Kapı boşluğunun alt kotu yaklaşık +4.82 olup genişliği 90 cm, yüksekliği 

148 cm kadardır. Cephe üzerinde, beden duvarları ile orta kısımdaki dolgu duvar 

ayırt edilebilmektedir. Beden duvarlarının cephe üzerindeki yaklaşık kalınlığı 147 

cm’dir. +10.04 kotunun aşağısındaki yaklaşık 30 cm’lik duvar kısmı yassı tuğla 

örgüden oluşmaktadır. Cephe üzerinde +1.43 kotu altında kalan kısım sıvalıdır. -2.00 

kotundan itibaren cephe kantin binası tarafından kapatılmaktadır (Şekil 4.107). 

 

Şekil 4.107 : 9 no’lu burcun güneydoğu cephesi (BE, 2010). 
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Güneybatı cephesi (sağ yan cephe) 

Yapının güneybatı cephesinin, bir kısmı, St. Benoit Lisesi’ne ait Lüleci Hendek 

Caddesi üzerindeki binanın inşasında kapanmıştır. Giriş katında güneybatı cephesi 

ile kuzeybatı (ön) cephesinin birleşiminde bulunan pencere bu nedenden dolayı 

kapalıdır (Şekil 4.108). 

 

Şekil 4.108 : 9 no’lu burcun güneybatı cephesi (BE, 2010). 
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4.1.1.2 16 numaralı burç 

16 numaralı burcun konumu ve çevre verileri 

16 numaralı burç, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, Şair Ziya Paşa 

Caddesi, 162 ada, 55 parsel içinde yer almaktadır. Burç, Galata Kulesi’nin güney 

batısı yönünde uzanan sur hattı üzerindedir ve Kule’den itibaren ikinci burçtur (Şekil 

4.109). 

  

Şekil 4.109 : 16 no’lu burç hava fotoğrafı (İKE, 2010). 

Burcun bulunduğu parsel otopark olarak kullanılmakta olup parsele Şair Eşref Paşa 

Caddesi üzerinden girilmektedir. Burcun kuzeyinde ve parsele girişin sağında İtalyan 

Havrası, güney yönünde, burcun bitişiğinde St. Pierre Kilisesi ve batı yönünde burca 

bitişik olarak tek katlı bir depo yapısı bulunmaktadır. Burcun bulunduğu parselin 

etrafı yapı blokları ile çevrilidir (Şekil 4.110, 4.111). 

Galata 
Kulesi 
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Şekil 4.110 : 16 no’lu burç vaziyet planı (BE). 

 

Şekil 4.111 : 16 no’lu burcun Galata Kulesi’nden görünümü (BE, 2010). 

 

 

 

St. Pierre 
Kilisesi 

Burç  
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16 numaralı burcun mimari özellikleri 

16 numaralı burç, 9.80 x 7.70 m ölçülerinde, U planlı olup, avluya bakan kuzey 

cephesi daireseldir. Zeminden yüksekliği 16.16 m’dir. Kaba yonu taştan yığma 

olarak inşa edilmiştir. 

Yapının doğu (sol yan) cephesi ile kuzey (avlu) cephesinde kapı boşlukları ve demir 

putrel kirişler bulunmaktadır. Kapı boşluklarının bir kısmında demir kapılar 

görülmektedir. Yapının doğu (sol yan) cephesinde yüzeyde sıva ve çeşitli kaplama 

kalıntıları göze çarpmaktadır (Şekil 4.112). 

 

Şekil 4.112 : 16 no’lu burç, doğu ve kuzey (avlu) cephesi (BE, 2010). 

Yapının batı (sağ yan) cephesine bitişik, tuğladan yığma tek katlı bir depo 

bulunmaktadır. Burcun bu cephesinde biri alt kotta, örülerek kapatılmış, diğeri açık 

iki adet kemerli açıklık bulunmaktadır (Şekil 4.113). 
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Şekil 4.113 : 16 no’lu burcun kuzey ve batı cepheleri (BE, 2010). 
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16 numaralı burcun kat planları 

16 numaralı burç, zaman içinde eklenen betonarme döşemeler ile beş kata 

bölünmüştür.  

+1.18 kotlu kat planı 

 

Şekil 4.114 : 16 no’lu burcun +1.18 kotlu kat planı-rölöve (BE). 
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Yapıya, kullanıcı müdahalesi ile açılan, kuzey (avlu) cephesindeki, +1.18 kotundaki 

muhdes kapıdan girilmektedir. Giriş kapısı boşluğu, demir bir kapı ile kapatılmıştır. 

Girişten geçilerek yapının iç mekanına geçilmektedir (Şekil 4.114, Şekil 4.115). 

 

Şekil 4.115 : 16 no’lu burç kuzey cephesi (BE, 2010). 

Yapının iç mekanı dikdörtgene yakın bir şekilde olup yaklaşık olarak 9.50 x 4.70 m 

boyutlarındadır. Taban kotu 1.18 m.’dir (Şekil 4.114).  

Mekanın güney duvarı (St. Pierre Kilisesi yönü) önünde, sura ait etek kısmı 

bulunmaktadır. Bu kısım, zeminden yaklaşık olarak 157 cm yüksekliktedir. Güney 

duvarı, etek kısmından +3.63 kotundaki betonarme döşemeye kadar kaba yonu taş 

örgülüdür. Bu kottan itibaren tuğla örgülü olduğu görülmektedir (Şekil 4.116). 
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Şekil 4.116 : +1.18 kotunda iç mekan ve güney duvarının görünüşü (BE, 2010). 

Mekanda batı yönündeki beden duvarı üzerinde, burca bitişik müştemilata bağlantıyı 

sağlayan ve örülerek kapatılmış bir geçit bulunmaktadır. Bu geçidi kapatan tuğla 

duvar görülmektedir. Bu kotta beden duvarları kaba yonu taştan inşa edilmiştir ve  

herhangi bir hatıl izine rastlanmamıştır (Şekil 4.117). 

+ 3.63  

Kaba yonu 
sur etek 

kısmı 

+ 1.18  
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Şekil 4.117 : Batı duvarı üzerinde örülerek kapatılmış açıklık (BE, 2010). 

Burcun kuzey cephesi daireseldir. Bu cephede duvar, kullanıcı müdahalesi ile 

çürütülerek geçiş sağlamak amacıyla açılmıştır. Geçiş kapısı genişliği, cephede 130 

cm, içeride 150 cm olup yüksekliği 230 cm’dir. Geçiş kapısı boşluğu, demir bir kapı 

ile kapatılmıştır. 

Mekanın doğu yönündeki beden duvarı zemin kotunda, içeriye doğru yaklaşık 30 cm 

taşkındır. Doğu yönündeki beden duvarı üzerinde herhangi bir hatıl izine 

rastlanmamıştır. 

Duvar üzerindeki giriş kapısından +1.18 kotundaki beden duvarı kalınlıkları tespit 

edilebilmiştir. Buna göre, giriş kapısı açıklığından alınan ölçüye göre dairesel kuzey 

cephesi duvarının kalınlığı 185 cm, batı cephesi üzerindeki depoya geçiş kapısı 

üzerinden alınan ölçüye göre batı cephesi beden duvarı kalınlığı 128 cm’dir. 

 

 

 

 

Örülerek 
kapatılmış 

geçit 

putrel 
kirişli 

betonarme 
döşeme 
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+3.63 kotlu kat planı 

 

Şekil 4.118 : 16 no’lu burcun +3.63 kotlu kat planı-rölöve (BE). 

+3.63 kotu, 1. kat putrel kirişli betonarme döşeme kotudur (Şekil 4.418). Kullanıcı 

müdahalesi ile burç içine eklenen bu kat döşemeleri zaman içinde ağır hasar görmüş 

ve yer yer çökmüştür. Bu kottaki döşeme de çökmüş ve bir kısmı kalmıştır (Şekil 

4.119, Şekil 4.120). 
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Şekil 4.119 : +3.63 kotundaki döşeme parçası ve kirişler (BE, 2010). 

 

Şekil 4.120 : +3.63 kotlu çöken döşeme ve putrel kirişler (BE, 2010). 
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+3.63 kotunda, güney duvarı tuğla örgülüdür. Tuğla duvarın ortasında yaklaşık 190 

cm genişlikte ve 330 cm yükseklikte taş örgülü dolgu bir kısım görülmektedir. Bu 

dolgu kısım, zaman içinde bu duvar üzerinde bir müdahale yapıldığına işaret 

etmektedir (Şekil 4.121). 

 

Şekil 4.121 : Tuğla örgülü güney duvarı ve moloz taş dolgu kısım (BE, 2010). 

+3.63 kotunda, batı cephesi beden duvarı üzerinde 147 cm genişlikte, 280 cm 

yükseklikte tuğla örülerek kapatılmış kemerli bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Bu 

boşluk, döşeme kotundan 15 cm yükseklikte başlamakta olup kemer üzengi 

yüksekliği, eşikten itibaren 206 cm’dir. Kemer, 15 cm genişlikte yassı tuğladan 

örülmüştür. +5.68 kotu boyunca, kemer üzengisi hizasında, tuğla örgülü güney 

duvarı hariç taş örgülü beden duvarlarında 15 cm kalınlıkta üç sıra tuğladan hatıl 

dönmektedir (Şekil 4.122). 
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Şekil 4.122 : Batı cephesinde kemerli kapı boşluğu ve tuğla hatıl sırası (BE, 2010). 

Dairesel kuzey duvarı üzerinde, yaklaşık 135 cm genişlikte, döşemeden itibaren 30 

cm parapet yüksekliği olan, 204 cm yükseklikte bir boşluk bulunmaktadır. Boşluğun 

üst kısmı iç cephede kemerlidir. Boşluk önünde +3.63 kotlu döşemenin 120 cm’lik 

kısmı mevcuttur (Şekil 4.123). 

+3.63 kotunda doğu cephesi beden duvarı üzerinde de bir kapı boşluğu 

bulunmaktadır. Bu boşluğun genişliği 105 cm olup, yüksekliği dış cephede 196 cm, 

iç cephede 220 cm’dir. Boşluğu demir bir kapı kapatmaktadır. +5.68 kotu boyunca 

devam eden 15 cm kalınlıklı üç sıra tuğladan oluşan hatıl, bu duvar boyunca da 

devam etmektedir (Şekil 4.124). 
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Şekil 4.123 : +3.63 kotunda kuzey cephesindeki açıklık (BE, 2010). 

 

Şekil 4.124 : +3.63 kotunda, doğu cephesindeki kapı boşluğu (BE, 2010). 
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+7.03 kotlu kat planı 

 

Şekil 4.125 : 16 no’lu burcun +7.03 kotlu kat planı (BE). 

+ 7.03 kotunda güney duvarı üzerinde yassı tuğladan örülü bir kemer bulunmaktadır. 

Kemerin üzengi noktaları batı cephesinde +7.00 civarında, doğu cephesi duvarı 

üzerinde +5.83 kotundaki hatıl hizasından başlamaktadır. Kemer tepe noktası kotu 

+8.98’dir. Kemer kalınlığı yaklaşık 46 cm., kemer derinliği 182 cm’dir. Kemer 

üzerindeki dolgu kısım da yassı tuğladan örülmüştür (Şekil 4.125, Şekil 4.126). 

+7.03 kotundaki putrel kirişli betonarme döşemenin güney duvarından 6 m’lik kısmı 

ile kuzey duvarından 1.2 m’lik kısmı mevcut olup aradaki kısım çökmüş durumdadır 

(Şekil 4.127, Şekil 4.128). 
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Şekil 4.126 : Güney duvarı üzerinde tuğla örgülü kemer (BE, 2010). 

+ 7.03  
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Şekil 4.127 : +7.03 kotlu putrelli betonarme döşeme (BE, 2010). 

 

Şekil 4.128 : +7.03 kotundaki çökmüş döşeme ve putrel kirişler (BE, 2010). 

+7.03 kotunda kuzey cephesi yönünde, döşemenin 120 cm’lik parçası ile kuzey 

cephesi üzerinde döşemeden itibaren 64 cm parapet yüksekliği olan, genişliği 190 

cm, yüksekliği 157 cm olan bir pencere boşluğu bulunmaktadır (Şekil 4.129). 
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Şekil 4.129 : Kuzey cephesinde +7.67 kotundaki pencere açıklığı (BE, 2010). 

+7.03 kotunda doğu cephesi üzerinde de, 100 cm genişliğinde, 217 cm yüksekliğinde 

bir kapı boşluğu bulunmaktadır (Şekil 4.130). 

 

Şekil 4.130 : +7.03 kotunda döşeme parçası (BE, 2010). 
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+9.77 kotlu kat planı 

 

Şekil 4.131 : 16 no’lu burcun +9.77 kotlu kat planı (BE). 

+9.77 kotundaki döşeme, diğer döşemelere göre nispeten sağlamdır ve bütünlüğünü 

korumaktadır. Döşeme üzerindeki boşluktan tahta bir merdiven ile bu kota 

ulaşılmaktadır (Şekil 4.131, Şekil 4.132). 
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Şekil 4.132 : +9.77 kotundaki putrel kirişli betonarme döşeme (BE, 2010). 

+9.77 kotunda, batı cephesi duvarı üzerinde, 44 cm parapet yüksekliği olan, 147 cm 

genişlikte, 200 cm yükseklikte, üzengi noktası alt kenarından 144 cm yükseklikte, 

kemer kısmı, yassı tuğla örgülü bir boşluk; dairesel kuzey duvarı üzerinde 120 cm 

parapet yüksekliği olan, 80 cm genişlikte, 85 cm yükseklikte bir pencere boşluğu ve 

doğu cephesi üzerinde, alt kenarı döşeme ile aynı hizada, iç cephede 70 cm, dış 

cephede 114 cm genişlikte, 194 cm yükseklikte bir kapı boşluğu bulunmaktadır 

(Şekil 4.131). 

 

+ 9.77 
kotlu 

döşeme  

+ 7.03 
kotlu 

döşeme  
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+12.42 kotlu kat planı 

 

Şekil 4.133 : 16 no’lu burcun +12.42 kotlu kat planı (BE). 

+12.42 kotundaki putrel kirişli betonarme döşemenin güney duvarından itibaren 220 

cm’lik kısmı çökmüş durumdadır. Doğu cephesi beden duvarı üzerinde iki adet kapı 

boşluğu bulunmakta olup, güney duvarına yakın olan ilk boşluk 67 cm genişlikte, 

188 cm yüksekliktedir. İkinci boşluk, kavisli duvar üzerinde olup iç cephede 72, dış 

cephede 107 cm genişlikte, 208 cm yüksekliktedir (Şekil 4.133). 
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Bu kotta, kiliseye bitişik güney cephesi üzerinde dairesel bir kemer görülmektedir. 

Bu kemerin yüksekliği yaklaşık olarak üzengi noktasından tepe noktasına 184 cm, 

kemer kalınlığı 30 cm’dir. Yapı güney cephesi üst kotundan kemer tepe noktasına 

yaklaşık uzaklık 60 cm’dir. Kemer içi moloz taş dolgudur (Şekil 4.134). 

 

Şekil 4.134 : Güney cephesindeki  taş-tuğla almaşık örgülü kemer (BE, 2010). 
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16 numaralı  burcun cepheleri 

Kuzey (avlu) cephesi 

Yapının kuzey cephesi, avluya bakan dairesel cephedir. Cephenin zeminden 

yüksekliği 16.16 m’dir. Bu cephede dört adet boşluk bulunmaktadır. 

Birinci boşluk yapıya giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. Kapı boşluğunun basamak 

kotu +1.18 olup genişliği 130 cm, yüksekliği 233 cm’dir. Kapı boşluğu üzerinde 

demir bir kapı bulunmaktadır. İkincisi bir kapı boşluğudur ve alt kotu +4.17 olup 

genişliği 110 cm, yüksekliği 204 cm’dir. Üçüncüsü bir pencere boşluğudur; alt kotu 

+7.67’dir, genişliği 211 cm, yüksekliği 157 cm’dir. Dördüncüsü bir pencere 

boşluğudur; alt kotu +10.98 olup genişliği 87 cm, yüksekliği 84 cm’dir. Bu pencere 

boşluğunun üstünde demir putrellerden bir iş iskelesi bulunmaktadır. Bu iskelenin 

demir payandalarının alt kotu +12.01, üst kotu +13.92’dir. Cephe üzerinde muhtelif 

kotlarda beden duvarına ankre edilmiş putreller görülmektedir (Şekil 4.135). 

 

Şekil 4.135 : Kuzey cephesinde kapı ve pencere boşlukları (BE, 2010). 
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Doğu (sol yan) cephesi 

Yapının doğu cephesi, avluya bakan dairesel cephenin solundaki uzun cephedir. 

Cephenin yüksekliği 16.16 m olup bu cephe üzerinde beş adet kapı boşluğu 

bulunmaktadır. Birinci kapı boşluğunun alt kotu +3.63 olup genişliği 116 cm, 

yüksekliği 196 cm’dir. İkinci boşluğun alt kotu, +7.37’dir, genişliği 102 cm, 

yüksekliği 212 cm’dir. Üçüncü boşluğun alt kotu +9.77’dir ,genişliği 114 cm, 

yüksekliği 190 cm’dir. Dördüncü boşluk, +12.42 kotundan başlamakta, genişliği 67 

cm, yüksekliği 188 cm’dir. Beşinci boşluk ise +13.50 kotunda başlamaktadır, 

genişliği 107 cm, yüksekliği 200 cm’dir. 

Cephenin +11.94 kotunda, başka bir yapıya ait döşeme ve seramik duvar kaplaması 

izleri görülmektedir. Kuzey cephesinde olduğu gibi bu cephe üzerinde de putreller 

bulunmaktadır (Şekil 4.136). 

 

Şekil 4.136 : Doğu cephesi ve cephe üzerindeki kapı boşlukları (BE, 2010). 
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Batı (sağ yan) cephesi 

Yapının batı cephesi, avluya bakan dairesel cephenin sağındaki uzun cephedir. 

Cephe yüksekliği 16.22 m’dir. Bu cepheye bitişik olarak tek katlı tuğladan yığma bir 

depo bulunmaktadır. Cephe üzerinde, biri tuğla örülerek kapatılmış olan iki adet 

kemerli kapı boşluğu bulunmaktadır. 

Birinci kapı boşluğunun alt kısmını, muhdes deponun çatısı örtmektedir. Alt kotu 

+3.78 olup genişliği 116 cm, yüksekliği 196 cm’dir. Kapı boşluğunun üst kotu +6.50 

olup, üzengi noktasından kemer tepe noktasına yükseklik 74 cm’dir. Kemer kısmı taş 

malzeme ile örülmüştür ve kapı boşluğu delikli tuğla örülerek kapatılmıştır. İkinci 

boşluk da kemeridir ve alt kotu +10.21, genişliği 147 cm, yüksekliği 200 cm, üzengi 

yüksekliği 144 cm’dir. Bu boşluğun kemer kısmı da taş örgülüdür (Şekil 4.137). 

 

Şekil 4.137 : Batı cephesi ve cephe üzerindeki kapı boşlukları (BE, 2010). 
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Güney (St. Pierre Kilisesi) cephesi 

Yapının güney cephesi, St. Pierre Kilisesi’ne bitişiktir. +11.41 kotundan sonraki 

cephe kısmı görülebilmektedir. Cephe üzerinde +16.16 kotundan yaklaşık 30 cm 

aşağısında taş ve tuğladan ardışık olarak örülmüş kemer görülmektedir. Kemer alnı 

yaklaşık olarak 30 cm ve kemer yüksekliği 184 cm’dir. Kemer göbeği kâgir malzeme 

ile örülmüştür (Şekil 4.138). 

 

Şekil 4.138 : Güney cephesi ve cephe üzerindeki kemer (BE, 2010). 
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5.  RESTİTÜSYON 

Galata Surları’na yönelik restitüsyon önerilerinin ele alındığı bu bölümde; 

restitüsyon verileri, yorumları ve bu veriler çerçevesinde restorasyon önerisine 

aktarılacak bilgilerin derlendiği bir bölüm sonucu yer almaktadır.  

5.1 Restitüsyon Verileri 

Restitüsyon çalışmasına eski harita, gravür ve fotoğrafların derlenmesi ile 

başlanmıştır. Gravürler ve eski haritalar ilk olarak çizim ve yayın tarihlerine göre 

sıralanmış, birbirleri ile karşılaştırılmış, Galata Surları ve tahkimat yapıları ile ilgili 

restitüsyonda kullanılabilecek veriler aranmıştır.  

Gravürler, genellikle perspektif-plan niteliğindedir ve çizimlerde orantısızlıklar 

görülmektedir. Bu durum Galata Surları üzerindeki burçlar incelenirken açık bir 

şekilde göze çarpmaktadır. 1700’lerden sonra hazırlanmış haritalardan, ölçmeye 

dayalı olmaları nedeniyle, daha nitelikli veriler alınabilmektedir. 

İstanbul’u resmeden en erken tarihli kaynak, 1422 tarihli Buondelmonte 

Gravürü’dür. Ortaçağ Dönemi İstanbul’u ve Galata’sı hakkında bilgiler içermektedir. 

Birçok kopyası bulunmakta ve her bir kopyada, değişik zamanlarda yapılmalarına 

bağlı olarak farklılıklar gözlemlenmektedir. Gravürlerin birçoğunda, aynı altlık 

kullanılmış ancak resmedildikleri dönemlerin farklılıkları işlenmiştir.   

1776 tarihli Kauffer Haritası, ölçmeye dayalı ilk İstanbul haritasıdır (Tekeli, 1994). 

Tarihi Yarımada, Anadolu yakası ve Galata ayrıntılı olarak işlenmiştir. Ancak Galata 

Surları ile ilgili en kapsamlı çalışma ve çalışmamızın temel dayanağı, 1858-1860 

tarihli D’Ostoya Haritası’dır. Surların yıkımından önceki durumunu ayrıntılı şekilde 

göstermesi bakımından önemli bir veri kaynağıdır. Goad Haritaları’nın 1905 tarihli 

Galata paftaları, barındırdığı veriler ve D’Ostoya Haritası ile günümüz haritaları 

arasındaki bağlantıyı sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Galata Surları’na ait 

sınırlı sayıdaki fotoğraflar da, surları tahkim eden burçlar ve kara hendeklerine ait 

objektif veri kaynaklarıdır. 
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Gravürler ve haritalar 

Buondelmonte Gravürü (Urbis Constantinopolitanae), 1422 

Konstantinopolis’in bilinen ilk ve en eski tarihli görünümünü içeren belge, Floransalı 

gezgin ve din adamı Cristoforo Buondelmonte (1385-1430) tarafından 1422 yılında 

hazırlanan perspektif-plan niteliğindeki çizimdir. Doğu seyahati esnasında 

Konstantinopolis’e ve Pera’ya uğrayan Buondelmonte, bu yerleri Liber Insularum 

Archipelagi adlı seyahatnamesinde betimlemiş ve resmetmiştir. Pera’nın da 

görülmekte olduğu bu Konstantinopolis planı, kentin 15. Yüzyıl’ın ilk çeyreğindeki 

topoğrafyasını açığa kavuşturan önemli bir belgedir. Plan, 1422 yılında hazırlanan  

“Liber Insularum Archipelagi” adlı yazma atlasta yer almış, daha sonra eser, 

Anselmo Banduri tarafından “Imperium Orientale Sive Antiquitates 

Constantinopolitanae” adlı esere konularak 1711 yılında Paris’te basılmıştır 

(Kubilay, 2010). 

Buondelmonte Gravürü’nün çeşitli kopyaları mevcuttur. Kopyaların genelinde, Pera 

surlarla çevrilidir ve surlar üzerinde tahkimat burçları bulunmaktadır. Pera, iki adet iç 

sur ile üç bölgeye ayrılmıştır. Haliç yönünde, 1. imtiyaz alanı önünde yer alan sur 

hattı dışındaki diğer deniz surları görülmemektedir. Galata Kulesi’nden başlayarak 

güney yönünde Karaköy’e inen sur hattı, Büyük Hendek’ten başlayarak Yolcuzade 

Sokak boyunca güney yönünde denize inen sur hattı ve 1. imtiyaz alanı önündeki 

batı-doğu yönlü deniz suru hattı ise görülebilmektedir.  Dış surları ve 1. imtiyaz 

alanını Haliç yönünden sınırlayan sur hattı üzerinde dendanlar bulunmaktadır. Surlar 

üzerinde, kazamatlar ve dörtgen planlı burçlar resmedilmiş, U planlı burçlar ise 

gösterilmemiştir. Dörtgen planlı burçlar üzerinde dışarıya taşkın dendanlı kısımlar 

mevcuttur. Tepeye yakın kısımlarda gözetleme açıklıkları bulunmaktadır. 

Güneydoğu yönünde, sahilde Kastellion Kalesi ve Traverios Kulesi görülmektedir 

(Şekil 5.1, Şekil 5.2). 

Buondelmonte Gravürü’nün Vatikan kopyası incelendiğinde Galata Kulesi’nin 

güneyindeki alanda bir kilise yapısı görülmektedir ki bu yapı St. Paulus ve St. 

Domenico Kilisesi olmalıdır. Şu halde surlar ile çevrilmiş bu bölgenin 1. ve 2. 

imtiyaz alanları olduğu belirlenebilmekte ve Haliç kıyısındaki sur hattının deniz 

surları olduğu kesinlik kazanmaktadır.  
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Şekil 5.1 : Buondelmonte Gravürü (İstanbul Haritaları, 2010). 

 

Şekil 5.2 : Buondelmonte Gravürü’nde Pera (İstanbul Haritaları, 2010). 
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Gravürde 1. ve 2. imtiyaz alanlarını batı-doğu yönünde ayıran ve Voyvoda Yolu 

boyunca devam eden sur hattı işlenmemiştir. Vatikan kopyasında Kastellion Kalesi 

ve Traverios Kulesi daha net görülmektedir (Şekil 5.3). Bu gravürde de burçlar 

üzerinde taşkın dendanlı platformlar görülmektedir. Dış ve iç surlar üzerine kapılar 

işlenmiştir. Vatikan kopyasında, iç surlar üzerinde yer alan dendan dizisi 

görülmektedir. 

    

Şekil 5.3 : Buondelmonte Gravürü Vatikan kopyası (Eyice, 1969). 

Buondelmonte Gravürü’nün British Museum kopyasında da surları tahkim eden kare 

planlı burçlar mevcuttur (Şekil 5.4). Burçlar üzerinde dışarı taşkın dendanlı 

platformlar görülmektedir. Surlar üzerinde de önde dendan dizisi ve arkasında 

seğirdim işlenmiştir.  

 

Şekil 5.4 : Buondelmonte Gravürü British Museum kopyası (Eyice, 1969). 
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Buondelmonte Gravürü’nün bir başka Venedik kopyasında ise surları tahkim eden 

burçlar dairesel planlıdır. Burçların zemin kotunda, kapı boşluğu, tepeye yakın kotta 

iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır ve basık bir çatı örtüsü ile kapatılmıştır. 

Gravürde Galata Kulesi’nin güneyinde bir kilise yapısı resmedilmiştir. Bu kilisenin 

St. Petrus-Paulus Kilisesi ya da St. Paulus-St. Domenico Kilisesi olabileceği yorumu 

yapılabilir. Zira kilisenin batısındaki sur hattı Galata Kulesi’nden başlamakta ve bu 

sur hattı üzerinde iki adet dairesel planlı burç bulunmaktadır. Ancak kilisenin güney 

yönündeki sur hattı, üzerinde kare planlı burçlar olduğu halde resmedilmiştir. Bu sur 

hattı, 1. imtiyaz alanını Haliç yönünde sınırlayan deniz surları olabilir. Şu halde bu 

kilise, 1. imtiyaz alanı içinde birincil derecede önemli St. Paulus-St. Domenico 

Kilisesi olabilmektedir ve gravür yoruma açık kalmaktadır. Galata Kulesi’nin 

sağında yer alan St. Nicolas Burcu ile solunda bulunan St. Michael Burcu diğer 

burçlardan daha büyük resmedilmişlerdir (Şekil 5.5).  

 

Şekil 5.5 : Buondelmonte Gravürü Venedik kopyası (Eyice, 1969). 

Bir diğer Vatikan kopyasında ise burçlar, platform kısımlarında dendan dizili 

resmedilmişlerdir; ancak, platformları dışa taşkın değildir. Burçlar üzerinde üst 

kotlarda mazgal pencereler bulunmaktadır. Surlar üzerinde ise dendan dizisi ve 

seğirdim yolları mevcuttur. Galata Kulesi’nin güneyindeki 1. ve 2. imtiyaz alanları 

birleşik olarak gösterilmiş olup St. Paulus-St. Domenico Kilisesi işlenmiştir (Şekil 

5.6). 
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Şekil 5.6 : Buondelmonte Gravürü başka bir Vatikan kopyası (Eyice, 1969). 

Buondelmonte Gravürü’nün Paris Bibliothèque Nationale kopyası, Vatikan kopyası 

ile plan şeması, surlar ve burç biçimleri bakımdan örtüşmektedir. Mahalleler içindeki 

yapılarda ise farklılıklar söz konusudur. Galata Kulesi altında çizilen St. Paulus-St. 

Domenico Kilisesi etrafındaki ve diğer mahalleler içindeki yapılar seyrek çizilmiştir 

(Şekil 5.7). 

    

Şekil 5.7 : Buondelmonte Gravürü Bibliothèque Nationale kopyası (Wikipedia). 
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Buondelmonte Gravürü’nün bir diğer Paris Bibliothèque Nationale kopyasında 

Galata Kulesi, dış surlar, doğu yönünde Galata Kulesi’nden başlayarak Karaköy’e 

inen sur hattı ve dairesel planlı burçlar görülmektedir (Şekil 5.8). Surlar ve burçlar 

üzerinde dendan dizisi ve mazgal pencereler bulunmaktadır. Galata Kulesi’nin 

güneyinde 1. ve 2. imtiyaz alanları içinde kiliseler görülmektedir. Galata Kulesi, 

üzerinde çatı örtüsü ile resmedilmiştir. 

 

Şekil 5.8 : Buondelmonte Gravürü Bibliothèque Nationale kopyası (Eyice, 1969). 

Schedel Gravürü (Constantinopel), 1493 

İstanbul’un batı kaynaklı yayınlarda yer alan basılı ikinci görüntüsünü içeren harita-

resimdir. Basım tarihi 1493 olmasına rağmen görünüm olarak Bizans İstanbul’unun 

son dönemini yansıtır. Alman gravür sanatçısı D. Hartman Schedel (1440-1514) 

tarafından yapılıp, Anton Koberger tarafından 1493’de Nürnberg’de yayımlanan 

Liber Chronicarum adlı eserde yer almıştır (Kubilay, 2010). 
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Schedel Gravürü’nde Marmara Denizi’nden göründüğü şekilde Sur içi ve Galata-

Pera bölgesi yer alır (Şekil 5.9). Surlar üzerinde çift başlı kartal tasvirli Bizans 

arması ve diğer soylulara ait armalar görülmektedir. 

 

Şekil 5.9 : Schedel Gravürü (Wikipedia). 

Schedel Gravürü’nde Pera kısmen görülmektedir. Deniz surları, üzerlerinde kare 

planlı burçlar ile birlikte işlenmiştir. Sur ve burçlar üzerinde dendan dizisi yer 

almaktadır. Burçlar üzerindeki platform kısımları, dışarıya taşkın olarak resmedilmiş 

olup burçların üzerinde pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Vavassore Gravürü, 1480 

Vavassore Gravürü’nde, 1480’lerdeki Konstantinopolis ve Galata, Üsküdar 

yönünden resmedilmiştir. Galata dış ve iç surları, birlikte işlenmiştir. 1. ve 2. imtiyaz 

alanlarını ayıran batı-doğu istikametli sur hattı görülmemekte olup diğer sur hatları 

ile Galata, dört mahalleye ayrılmaktadır. Dış ve iç surlar üzerinde dendan dizisi 

görülmektedir. Kuzey yönündeki sur hattı boyunca hendekler işlenmiş ve Galata 

Kulesi’nin önündeki dairesel sur hattı, payandaları ile gösterilmiştir. Galata 

Kulesi’nden başlayarak St. Pierre Kilisesi’ne bitişik devam eden sur hattının 

kazamatları işlenmiştir. Surları tahkim eden burçların platformları dışa taşkın olup 

dendan dizilidir. Üst örtüleri sivri kırma çatı şeklinde gösterilmiştir (Şekil 5.10, Şekil 

5.11) 
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Şekil 5.10 : Vavassore Gravürü (Müller-Wiener, 2001). 

 

Şekil 5.11 : Vavassore Gravüründe Galata ve surlar (Eyice, 1969). 
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Matrakçı Nasuh’un Galata Minyatürü, 1535 

Minyatürde, 16. Yüzyıl’daki İstanbul ve Galata resmedilmiştir. Galata’yı çevreleyen 

kara ve deniz surları ile surları tahkim eden burçlar görülmektedir. Burçların tepe 

kısımları külah şeklinde çatı örtüsü ile örtülüdür. İç surlardan, Galata Kulesi’nden 

çıkarak güneye inen iki sur hattı işlenmiştir (Şekil 5.12). 

 

Şekil 5.12 : Matrakçı Nasuh Minyatürü (Freely, 2000). 

J. Maurand Gravürü, 1544 

Maurand Gravürü’nde Galata, Haliç’ten bakılarak resmedilmiştir. Bu gravürde deniz 

surları üzerinde dendan dizileri olup surları tahkim eden burçlar, üzerlerinde çatı 

örtüleri ile gösterilmiştir (Şekil 5.13). 

 

Şekil 5.13 : Maurand Gravürü’nde Galata Surları (Eyice, 1969). 
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Münster-Kandel Gravürü (Constantinopel Des Griechischen Keyserthumbs 

Hauptstatt, Im Lande Thracia Am Meere Gelegen), 1544 

1544 basımlı Cosmographia Atlası’nda yer alan David Kandel çizimi kuşbakışı 

panoramada, Vavassore şeması kullanılmıştır. Osmanlı İstanbul’u, Üsküdar 

kıyılarından görüldüğü şekilde resmedilmiştir (Kubilay, 2010). Gravürde Galata ve 

surlar işlenmiştir (Şekil 5.14). 

 

Şekil 5.14 : Münster, Kandel Gravürü (İstanbul Haritaları, 2010). 

Melchior Lorichs Gravürü, 1560 

Lorichs’in panoramasında İstanbul ve Haliç,  Galata’dan İstanbul’a doğru bakılarak 

resmedilmiştir. Bu kesitte ön planda Galata deniz surlarının bir kısmı ve solda bir 

burç bulunmaktadır. Gravürün sağ alt köşesinde bir minare ve kırma çatı örtüsü 

resmedilmiştir. Bu cami 1536’da ibadete açılan Yağkapanı Kapısı’nın yanında yer 

alan Makbul İbrahim Paşa Camii olmalıdır. Sol tarafta suru tahkim eden, Haliç’e 

bakan kısmı dairesel, U planlı bir burç görülmektedir. Burcun üstünde herhangi bir 

çatı örtüsü ve dendan dizisi bulunmamakta olup sur içine bakan kısmında bir açıklık 

bulunmaktadır. Gravürde görülen bu burç tipi, günümüzde ayakta olan burçlar ile 

örtüşmektedir.  

Galata Surları’nın yıkımından önceki durumunun belgelendiği D’Ostoya 

Haritası’nda (1858-1860) ve Galata Surları’nı gösteren restitüsyon çalışmalarında bu 

U planlı burç, kare planlı olarak işlenmiştir. Gravürde görülen deniz surları üzerinde 

dendan dizisi görülmemektedir (Şekil 5.15). 
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Şekil 5.15 : M. Lorichs panoramasında burç, 1560’lar (Müller-Wiener, 2001). 

M. Lorichs Panoraması’nın devamında, ön planda kare planlı bir burç görülmekte 

olup burcun platform kısmı dışa doğru taşkındır ve üzerinde sivri kırma çatı 

bulunmaktadır (Şekil 5.16). Müller-Wiener’e (2001) göre bu burç Buğluca (Porta St. 

Antonio) geçidi yanındaki burçtur. 

 

Şekil 5.16 : M.Lorichs Panoraması’nda burç, 1560’lar (Müller-Wiener, 2001). 
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Braun-Hogenberg (Byzantivm Nunc Constatinopolis) Gravürü, 1572 

Gravürde 16. Yüzyıl sonundaki İstanbul ile iki yanında Osmanlı sultanları olmak 

üzere ortada dönemin sultanı olan III. Mehmet resmedilmiştir (Şekil 5.17). Gravür, 

Vavassore şeması kullanılarak hazırlanmış olup ortada sur içi, sağda Haliç ve Galata 

görülmektedir. Galata Bölgesi’nin dışında, kıyıda kadırgaların durduğu Tersane-i 

Amire ve gerisinde Ok Meydanı sırtları yer alır. Galata, dış ve iç surları ile gravüre 

işlenmiştir. 

 

Şekil 5.17 : Byzantivm Nunc Constatinopolis, 1572 (İstanbul Haritaları, 2010). 

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sindeki kuşbakışı İstanbul haritası 

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesi’nin 17. Yüzyıl kopyasında yer alan haritada İstanbul, 

Beyoğlu üzerinden Sarayburnu’na doğru kuşbakışı olarak resmedilmiştir. Ön planda 

Galata görülmektedir (Şekil 5.18). 

Haritada Galata Surları, surları tahkim eden burçlar, iç sur hatları ve kuzey 

yönündeki hendekler işlenmiştir (Şekil 5.19). Ön planda Galata Kulesi dairesel çevre 

duvarları ile çizilmiştir. Bölge, Galata Kulesi’nden başlayarak güney yönünde, sahile 

kadar devam eden iki sur hattı ile üç mahalleye ayrılmış şekilde görülmektedir. 

Surlar ve tahkim burçları dendanlı olarak çizilmiş olup burçlar üzerinde kırma çatı 

örtüsü bulunmamaktadır; ancak, Haliç Surları üzerindeki önemli burçların kırma 

çatıları işlenmiştir. Bunlar Karaköy Kapısı, Yağkapanı Kapısı ve Azapkapı Camii 

yakınındaki Buğluca (St. Antonio) Kapısı’dır. 
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Şekil 5.18 : Kitab-ı Bahriye’de İstanbul ve Galata (Müller-Wiener, 2001). 

 

Şekil 5.19 : Kitab-ı Bahriye’de Galata ve Surları, (Eyice, 1969). 
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Nakkaş Osman Minyatürü 

16. Yüzyıl’ın ikinci yarısında Nakkaş Osman tarafından hazırlanan minyatürde 

Galata, dış ve iç surları ile resmedilmektedir. Bu kuşbakışı çizimde iç surlar eksiksiz 

gösterilmiş olup Galata beş mahalleye ayrılmaktadır. Surlar ve surları tahkim eden 

burçlar ayrıntıya girmeden gösterilmiştir (Şekil 5.20). 

 

Şekil 5.20 : Nakkaş Osman Minyatürü, Hünername (Eyice, 1969). 

Baron Louis Des Hayes de Courmenin Gravürü, 1621 

Gravürde İstanbul, Beyoğlu üzerinden bakılarak kuşbakışı betimlenmektedir. Pera  

Bölgesi, sur içine göre daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Galata Surları ile çevrili 

alan dışında Pera Bağları (Vignes de Pera) ayrı olarak işaretlenmiş, yollar çizilmiştir 

(Şekil 5.21). 

 

Şekil 5.21 : Courmenin Gravürü ve Galata (İstanbul Haritaları, 2010). 
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Grelot Gravürü, 1680 

Guillaume Joseph Grelot Gravürü’nde, Galata’da yoğun bir kent dokusu 

resmedilmiştir. Galata Kulesi ve batıya doğru, Lüleci Hendek boyunca devam eden 

sur hattı görülebilmektedir. İç surlar ise seçilememektedir. Gravürün sağında, Galata 

Kulesi’nden batıya doğru devam eden kara surunun üzerinde bir burç görülmekte ve 

bu burçtan güneye inen bir sur hattı seçilebilmektedir. Bu burç, Büyük Kule 

Kapısı’nın yanındaki St. Nicolas Burcu olmalıdır. Ancak bu çizim gerçeği 

yansıtmamaktadır çünkü Galata Kulesi ile arasındaki mesafe, gravürdeki kadar fazla 

değildir (Şekil 5.22, Şekil 5.23).  

 

Şekil 5.22 : Grelot Gravürü’nde Galata, 1680 (İstanbul Haritaları, 2010). 

 

Şekil 5.23 : Grelot Gravürü’nde Galata, 1680 (Eyice, 1969). 
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Mallet Gravürü (Plan de Constantinople), 1683 

 

Şekil 5.24 : Mallet Gravürü (İstanbul Haritaları, 2010). 

Mallet, Portekiz ordusunda ve Fransa kralı XVI. Louis’in hizmetinde çalışan bir 

mühendistir. 1683 yılında hazırladığı beş ciltlik ansiklopedik bilgiler içeren yapıtında 

haritalar da yer almaktadır. İstanbul haritasında sur içi ile birlikte Galata ve Pera da 

resmedilmiştir. Bölgeyi çevreleyen surlar ile Kasımpaşa’daki tersaneye işaret eden 

çatılar dışında başka bir yapı gösterilmemiştir. Çizim oldukça sade olup çizimde bir 

Türk evi resmedilmiştir (Kubilay, 2010) (Şekil 5.24, Şekil 5.25). 

 

Şekil 5.25 : Mallet Gravürü’nde Galata ve Türk Evi (İstanbul Haritaları, 2010). 
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17. Yüzyıl’a ait bir Venedik tablosunda Galata ve Kulesi 

17. Yüzyıl’a ait bir Venedik tablosunda Galata ve Kule resmedilmiştir. Bu tabloda ön 

planda, Galata Kulesi ve çevre surları birlikte görülmektedir. Surlar, üzerlerinde 

dendan dizisi ve payandaları ile birlikte resmedilmiştir (Şekil 5.26). 

 

Şekil 5.26 : 17. Yüzyıl’a ait bir Venedik tablosunda Galata ve Kulesi, (Eyice 1969). 

Liebaux Gravürü (Veue De La Ville Et Du Port De Constantinople) 

Grelot’un 1680 tarihli İstanbul görünümünün, Liebaux tarafından yapılmış bir 

kopyasıdır. Fener bahçesinden Üsküdar’a kadar uzanan mevkiden Tarihi Yarımada 

ve sur içi İstanbul’u, Haliç ve Galata-Pera bölgesi görülür. Önde Kadıköy, Üsküdar 

Sarayı ve Kız Kulesi yer alır (Kubilay, 2010) (Şekil 5.27). 

 

Şekil 5.27 : Liebaux Gravürü (İstanbul Haritaları, 2010). 
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Banduri Gravürü (Urbis Constantinoplitae in XIV Regiones ivisae qualis fuerit 

fub Honorio et Arcadio,necnon ejusdem suburbiorum Delineatıo), 1711 

On dört bölgeye ayrılmış kentin, banliyöleri ile birlikte gösterildiği ve yapılar 

hakkında bilgiler içeren belgesel nitelikli bir çalışmadır (Kubilay, 2010) (Şekil 5.28). 

 

Şekil 5.28 : Banduri Gravürü, 1711 ( İstanbul Haritaları, 2010). 

Tomas Lopez Haritası (Plano Topografico De Constantinopla, Y De Las 

Poblacciones Adiacentes), 1783 

Harita, İstanbul’un 1782 tarihinde geçirmiş olduğu üç büyük yangını konu almakta, 

1782 yılı yangınlarının etkilerini göstermekte ve kentteki önemli yapılar ile kapıların 

listesini içermektedir. Sur içi ile birlikte Galata-Pera bölgesi de işlenmiştir. Galata, 

dış ve iç sur hatları ile surlar üzerindeki kapılar ve yollar haritaya işlenmiştir (Şekil 

5.29).  

 

Şekil 5.29 : Tomas Lopez Haritası, 1783 (İstanbul Haritaları, 2010). 
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Kauffer Haritası (Carte de Constantinople), 1776  

İnşaat mühendisi olan Kauffer’in öncülüğünde Fransız elçiliği maiyetinde hazırlanan 

haritadır. 1776’da çizilmeye başlanan harita, ilk önce Kauffer’in birlikte çalıştıkları 

Le Chevalier’in 1800 yılında basılan kitabında yayınlanmıştır. Ardından Melling’in 

“Voyage Pittoresque de Contantinople et du Rives du Bosphore” (Paris, 1819) adlı 

albümünde yer almıştır. Melling Albümü’nde yayınlanan bu planlar, 19. Yüzyıl 

başındaki İstanbul ve Boğaziçi yerleşmesinin niteliğini öğrenmemizi sağlayan 

önemli belgelerdir. 19. Yüzyıl boyunca yayınlanacak haritaların çıkış noktası Kauffer 

planı olmuş, değişik boyutlarda birçok yayında yer almıştır (Kubilay, 2010) (Şekil 

5.30). 

 

Şekil 5.30 : Kauffer Haritası, 1776 (İstanbul Haritaları, 2010). 

D’Ostoya Haritası, 1858-1860 

1858-60 tarihli Belediye Meclis mühendisi G. D’Ostoya'nın "Plan Général de Galata, 

Péra, Pancalti" adlı haritası, Galata Surları’nın 1864 yılında, yıkım öncesi durumunu 

göstermesi bakımından önemli bir belgedir. 1/2000 ölçekli haritada, kâgir ve ahşap 

yapılar farklı renklerde işlenmiştir. Böylelikle kâgir surlar, konut dokusu içinde 

kolaylıkla ayırt edilebilmektedir (Şekil 5.31).  
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Harita incelendiğinde surların önemli bir bölümünün ayakta olduğu görülmektedir. 

Ancak bugünkü Voyvoda Caddesi’ne paralel olarak Harup Kapı’nın altından 

başlayarak Voyvoda Kapısı’na kadar kesintisiz devam eden, bölgeyi batı-doğu 

yönünde kesen sur hattı ile Galata Kulesi’nin doğusundaki St. Nicolas Burcu’ndan 

başlayarak Karaköy’e kadar inen sur hattının büyük bir kısmı haritada 

görülmemektedir.  

Surlar üzerindeki tahkimat burçları harita üzerinde seçilebilmektedir. Galata’yı 

kuzeyden çevreleyen ve kara surları boyunca devam eden hendeklerin, haritanın 

hazırlandığı tarihte doldurulmuş olduğu ve yol olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 5.31 : D’Ostoya Haritası,1858-1860 (Osmanlı Bankası Araş. Mer.). 

C. Stolpe Haritası, 1863 

C. Stolpe Haritası, 19. Yüzyıl’ın sonunda İstanbul’un nüfusunu oluşturan Müslüman, 

Hıristiyan ve Musevi toplumlarının şehrin bölgelerine göre dağılımını gösterir. 

Tarama yöntemi ile yapılan bu renkli haritada, cami, mescit, kilise, suyolu, su 

terazileri, karakollar, bostan ve parklar, Müslüman ve gayri Müslimlerin oturdukları 

yerler ayrı şekil ve renklerle gösterilmiştir (Kayra, 1990; Özyurt, 2007) (Şekil 5.32).  
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Şekil 5.32 : C. Stolpe Haritası, 1863 (Kayra, 1990; Özyurt, 2007). 

Launay Haritası, 1864 

VI. Daire'nin mühendislerinden olan ve surlarının yıkılması sürecinde surlara dair 

teknik bilgileri ve yıkım safhalarını kaydetmekle görevlendirilen Launay'ın Galata 

Surları’nın yıkımından önce mevcut yapı envanterini kaydettiği çalışmasıdır. Bu 

haritada mevcut surlar, burçlar, önemli ulaşım yolları ve bu yolların geçtiği kapılar 

belirtilmiştir (Şekil 5.33).  

 

Şekil 5.33 : Launay Haritası, 1864 (Akın,1995). 
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E. Henri Gavand, Tünel projesi, 1871-1874 

Henri Gavand’ın Karaköy-Pera arası yeraltı metrosu projesinde, metronun geçeceği 

güzergâh ve çevresindeki sur kalıntıları gösterilmiştir. Proje üzerinde Galata Kulesi 

ve çevre duvarları kalıntıları, Büyük Hendek boyunca devam eden surlar, Kule ile 

Karaköy arasındaki sur hattı ile deniz surlarının bir kısmı görülmektedir (Şekil 5.34). 

 

Şekil 5.34 : Gavand Tünel Projesi, 1871-1874 (Kayra, 1990; Özyurt, 2007). 

Goad Haritası (Pera-Galata), 1905 

Charles Edouard Goad’ın hazırladığı İstanbul yangın sigorta haritalarının Pera-

Galata paftaları üzerinden Galata Surları’nın yıkım sonrası durumu hakkında bilgi 

edinilmektedir (Şekil 5.35). Harita üzerinde ahşap ve kagir yapılar farklı renklerde 

gösterilmiş, sur kalıntıları farklı bir tarama ile belirtilmiştir. Goad Haritası sayesinde, 

Galata Surları’nın yıkımı öncesi durumunu gösteren 1858-1860 D’Ostoya Haritası ile 

günümüz haritaları arasında bağlantı kurulabilmektedir.  

 

Şekil 5.35 : Goad Haritası (Pera-Galata) - 1905 (İKE, 2010). 
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Gottwald-Mordtmann Haritası, 1907  

1863 C. Stolpe Haritası altlık olarak kullanılarak 1907 yılı itibariyle mevcut sur 

kalıntılarının işlendiği, Galata sur kapılarının, ulaşım yollarının ve önemli yapılarının 

yerlerinin gösterildiği bir çalışmadır (Şekil 5.36). 

 

Şekil 5.36 : Gottwald-Mordtmann Haritası, 1907.  
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Schneider-Nomidis Haritası (Galata Au Moyen-Age), 1946  

A. M. Schneider ve M. Nomidis tarafından yapılan çalışmada, 1303-1335 yılları 

arasında Galata’daki Ceneviz yerleşiminin sınırları Galata Bölgesi planı üzerinde 

gösterilmiştir (Şekil 5.37). Harita üzerinde sahile paralel mevcut sahil sınırının 

gerisindeki kesik siyah çizgi hattı, 1300’lerdeki sahil şeridini göstermektedir. Kesik 

kırmızı çizgiler, 1303 yılındaki ilk Ceneviz yerleşimini belirtmektedir. Dolu 

çizgilerle 1316-1335 arasında ilk imtiyaz alınarak yapılan sur duvarları gösterilmiş, 

duvarlar üzerinde tahkimat burçları ve kapılar belirtilmiştir. 

 

Şekil 5.37 : Galata’daki ilk Ceneviz yerleşimi (Schneider ve Nomidis, 1946). 

Galata’nın topoğrafik ve arkeolojik planı, 1944 

A. M. Schneider ve M. Nomidis tarafından yapılan çalışmada, Galata ve çevresinin 

topoğrafyası ve önemli yapıları dönemin güncel haritası üzerine işlenmiştir (Şekil 

5.38). Harita üzerinde Galata Surları’na ait mevcut kalıntılar koyu renk ile 

gösterilirken tamamlanan sur hattı ise açık renkli tarama ile belirtilmiştir. Yeşil renk 

ile belirtilmiş kısımlar, bölgenin önemli dini ve sivil yapılardır. 
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Şekil 5.38 : Galata planı, 1944 (Müller-Wiener, 2001). 

Galata’nın 1303-1400 yılları arasındaki genişleme evrelerini gösterir çalışma  

A. M. Schneider ve M. Nomidis tarafından yapılan çalışmada, Galata’daki Ceneviz 

yerleşiminin evreleri ve imtiyaz alanları tarihleri ile belirtilmiş ve 16. Yüzyıl’daki 

önemli yapıları haritada gösterilmiştir (Şekil 5.39).  

Çalışmada sur hattı ve üzerindeki burçlar ile kapılar gösterilmiştir. Kapıların isim 

listesi de haritaya işlenmiştir. Sur dışında Osmanlı Dönemine ait Azapkapı Sokollu 

Camii ve Tophane Kılıç Ali Paşa Camii haritada görülmektedir. 1303 tarihli 1. 

imtiyaz alanı içinde fetihten sonra Arap Camii’ne döndürülen St. Paulus-St. 

Domenico Kilisesi, yıktırılarak yerinde Rüstem Paşa Kervansaray’ı inşa edilen St. 

Michelle Katedrali ve bugün Perşembe Pazarı Hırdavatçılar Çarşısı’nın olduğu yerde 

St. Francisco Kilisesi bulunmaktadır. 1349 tarihli 2. imtiyaz alanı içinde St. Pierre 

Kilisesi, St. George Kilisesi ve Podesta Sarayı gösterilmiştir. 1352 tarihli 3. imtiyaz 

alanında ise Kastellion Kalesi ile yanında Kemankeş Camii’ne çevrilen St. Antonio 

Kilisesi işlenmiş ve 1400 tarihli 6. imtiyaz alanında ise St. Benoit Manastırı 

belirtilmiştir. 
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Şekil 5.39 : Galata 1303-1400 (Schneider ve Nomidis, 1946). 

Mamboury’in Peyrae-Galata Haritası, 1951 

E. Mamboury’in 1951 yılında yaptığı kapsamlı çalışmada, Galata’nın fetih dönemi 

öncesi son durumu haritada gösterilmiştir (Şekil 5.40). İmtiyaz bölgeleri, sur 

duvarları, surlar üzerindeki burçlar, kapılar, önemli ulaşım aksları ve bölgenin 

önemli yapıları haritaya işlenmiştir. Harita üzerinden sur duvarlarına ait inşa tarihleri 

ile burçların isimleri ve inşa tarihleri öğrenilebilmektedir. Galata sur dışındaki alanlar 

antik dönem isimleri ile birlikte haritada yer almaktadır. 

 

Şekil 5.40 : Peyrae-Galata 1303-1453 (Mamboury,1951).  
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Semavi Eyice’nin Galata Surları restitüsyonu çalışması 

Eyice’nin çalışmasında, Galata Surları fetih öncesindeki son sınırları ile işlenmiş ve 

kapılar Osmanlı Dönemine ait isimler ile belirtilmiştir (Şekil 5.41). Sur içi ve dışında 

önemli cami, kilise ve hanlar da haritaya eklenmiştir. Eyice, literatürde farklı 

isimlerle geçen kapıları “Adı Meçhul Kapı” olarak isimlendirmeyi tercih etmiştir. 

Bunlar Azapkapı Sokollu Camii’nin batısında yer alan Porta St. Antonio (Buğluca) 

Kapısı, İç Azap Kapısı’nın güneyinde yer alan Cevahir Çıkmazı üzerinde olduğu için 

Cevahir Geçidi olarak adlandırılan geçit ve Lüleci Hendek Caddesi üzerinde Eski 

Parmak Kapısı, Meryem Kapısı olarak anılan kapılardır. 

 

Şekil 5.41 : Galata Surları restitüsyonu çalışması (Eyice, 1969). 

Müller-Wiener’in Galata Surları restitüsyonu çalışması 

Müller-Wiener’in çalışmasında, dönemin mevcut durumunu gösterir harita üzerine 

sur kalıntıları işlenmiş ve eksik kısımlar tamamlanarak restitüsyon önerisi 

yapılmıştır. Sur hattı üzerinde bulunan kapıların isimleri ve kitabe taşlarının yerleri 

belirtilmiştir (Şekil 5.42). 
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Şekil 5.42 : Galata Surları restitüsyonu (Müller-Wiener, 2001). 

Galata Surlarına ait verilerin değerlendirilmesi 

Surları tahkim eden burçların özgün biçimlerini öğrenebilmek amacıyla yapılan 

incelemede, gravürlerde farklılıklar göze çarpmaktadır. 1422’ye tarihlenen 

Buondelmonte Gravürü’nün Vatikan’da bulunan bir kopyasında burçlar kare planlı 

ve platform kısımları dışa taşkındır (Şekil 5.43). 

 

Şekil 5.43 : Buondelmonte Gravürü,Vatikan kopyası (Eyice, 1969). 

Buondelmonte Gravürü’nün British Museum’daki kopyasında da bir önceki kopyayı 

destekler nitelikte kare planlı ve platform kısımları dışa taşkın burçlar görülmektedir. 

Gravürün Venedik kopyasında ise tüm burçlar dairesel planlıdır ve bir miktar dışa 

taşkın çizilmiştir (Şekil 5.44). Gravürün başka bir Vatikan kopyasında ise burçlar 

kare planlı ancak dışa taşkın değildir (Şekil 5.45). 
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Şekil 5.44 : Buondelmonte Gravürü Venedik kopyası, (Eyice, 1969). 

 

Şekil 5.45 : Buondelmonte Gravürü Vatikan kopyası, (Eyice, 1969). 

Gravürün Bibliothèque Nationale kopyasında burçlar, ilk Vatikan kopyasında olduğu 

gibi kare planlı ve dışa taşkındır. Bir diğer Bibliothèque Nationale kopyasında ise 

burçlar dairesel planlıdır. Buondelmonte Gravürleri’nin hiçbirinde burçlar üzerinde 

yüksek çatılar görülmemektedir. 1480 yıllarını tasvir eden Vavassore Gravürü’nde 

surlar ve burçlar ayrıntılı biçimde görülmektedir (Şekil 5.46). Burçlar dairesel planlı, 

platform kısımları dışa taşkın ve sivri çatılıdır. 
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Şekil 5.46 : Vavassore Gravürü (Eyice, 1969). 

1535 tarihli Matrakçı Nasuh Minyatürü’nde de kimi burçların üzerlerinde dik çatılar 

görülmektedir. 1560’larda resmedilmiş Melchior Lorichs Panoraması’nda deniz 

surları üzerinde görülen burç, günümüzde ayakta olan burçlar ile benzeşmektedir 

(Şekil 5.15). Gravürün Haliç Tersanesi yönünde, devamındaki St. Antonio Burcu ise 

kare planlı, platform kısmı dışa taşkın ve sivri çatılı olarak resmedilmiştir. Piri 

Reis’in Kitab-ı Bahriye’sindeki kuşbakışı İstanbul Haritası’nın 17.Yüzyıl kopyasında 

da burçlar, Haliç’teki kapıları tahkim edenler hariç, çatısızdır (Şekil 5.19).  

Tüm bu veriler ve ayaktaki yapıların mevcut durumları irdelendiğinde burçların tepe 

kısımlarının durumu hakkında kesin bir yargıya varılamamaktadır. Mevcutların 

üzerinde de bunu kanıtlayacak bir iz görülememiştir. Ancak St. Benoit Lisesi çan 

kulesinin Lorichs gravüründe görülen, kemerler ile desteklenen dışa taşkın dendanlı 

ve üzeri kırma çatılı kuleye olan benzerliği dikkat çekmektedir (Şekil 5.47, Şekil 

5.48). 



 
166

 

Şekil 5.47 : M.Lorichs panoramasında kırma çatılı burç (Müller-Wiener, 2001). 

    

Şekil 5.48 : St. Benoit Kulesi’nin kemerli çıkması (Müller-Wiener, 2001). 

Gravürler üzerinden, Galata Surları ve tahkimat burçlarının özgün durumları 

hakkında bir sonuca ulaşabilmek mümkün olamamıştır. Bu bakımdan mevcut sur, 

burç kalıntıları ile eski fotoğraflar üzerinde ipuçları aranmıştır. Gravürlerde görülen 

sur dendanlarının varlığı, 1855-1860’larda Beyazıt Kulesi’nden çekilen panoramada 

görülen Galata Kulesi eteğinden başlayarak St. Pierre Kilisesi boyunca güneye 

devam eden sur duvarının üzerinde seçilebilmektedir (Şekil 5.49).  

Büyük Hendek’ten çekilen ve Galata Kulesi ile kara surlarını gösteren başka bir 

fotoğrafta da surlar üzerindeki dendanlar görülebilmektedir (Şekil 5.50). 
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Şekil 5.49 : 1855-1860’larda Beyazıt Kulesi’nden Galata Kulesi (Eyice, 1969).  

 

Şekil 5.50 : Büyük Hendek, kara surları ve dendan izleri (Müller-Wiener, 2001).  

1824-1827 yılları arasında İsveç elçisi olarak görev yapan Carl Gustaf Löwenhielm, 

çalışmasında Galata Kulesi ve çevresini resmetmiştir. Kavisli çevre duvarları, sur ve 

kare planlı burç, üzerlerinde dendan dizisi ile işlenmiştir (Şekil 5.51).   
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Şekil 5.51 : Galata Kulesi ve çevresi (Löwenhielm, 2003).  

Löwenhielm’in bir diğer suluboya çalışmasında Harup Kapı ve güneyindeki kare 

planlı burç görülmektedir. Harup Kapı’nın bulunduğu sur parçası üzerinde dendan 

dizisi bulunmamaktadır. Kare planlı burcun ise dendanları mevcuttur (Şekil 5.52).   

 

Şekil 5.52 : Harup Kapı ve çevresi (Löwenhielm, 2003).  
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Emekyemez Mahallesi’nde bulunan, Yolcuzade Sokak boyunca, Haliç’e doğru inen 

surlar ile bu sur hattının devamı olan Arap Cami Mahallesi’nde Tersane Caddesi 

kenarındaki sur parçası ve Bereketzade Mahallesi’nde, Galata Kulesi’nden 

başlayarak Bankalar Caddesi’ne doğru inen sur hattı ayaktadır. Diğer sur parçaları 

ise yapı parsellerinin arasında kalmış ve parselleri ayıran duvarlar haline 

gelmişlerdir. Ayakta kalan sur parçaları üzerindeki özgün yapı elemanları ise zaman 

içinde yapılan müdahaler ile kaybolmuştur. Ancak Tersane Caddesi üzerindeki 2 

numaralı sur parçasından duvar kalınlığı, seğirdimin yaklaşık genişliği ve kazamatlar 

hakkında bilgi sağlanabilmektedir. Dendanların ölçüleri, seğirdim-dendan ilişkisi, 

zeminden seğirdime ve seğirdimden burç platform seviyesine ulaşımın nasıl olduğu 

hakkında Galata Surları’na ait kalıntılardan yeterli bilgi edinilemediğinden Kara 

Surları, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Yedikule Hisarı ve Sur-ı Sultani incelenmiş 

ve bu yapılar üzerinden bilgiler derlenmiştir. 

Kara Surları 

İstanbul Kara Surlarının, II. Teodosios Döneminde (408-450) başlayıp 413’de 

tamamlandığı kabul edilmektedir. Doğal bir engel olan Marmara ve Haliç kıyılarında 

İstanbul Surları’nın burçlarla donatılmış tek sıralı bir savunma duvarından 

oluşmasına karşılık kara tarafında, üçlü bir engelleme tasarlanmıştır. Bu savunma 

sistemi; bir esas duvar (mega teichos), ön sur (mikron teichos, exo teichos) ve bir 

hendek (taphros) ile aralarında kalan alanlardan meydana gelmektedir (Şekil 5.53).  

 

Şekil 5.53 : Kara surları-Belgrad Kapısı civarı (BE, 2011).  
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Esas sur yaklaşık 4,80 m genişlikte, 11-14 m yüksekliktedir. 50-75 m aralarla 

dizilmiş burçlarla donatılmıştır. Burçlar esas duvardan daha yüksektirler. Şehir içi 

tarafındaki açık merdivenler, duvar üzerine yükselmeyi sağlamaktadır. Yine 

merdivenler ile duvar seğirdim seviyesinden burç platformuna çıkılmaktadır. Burcun 

zemin katına şehir içinden giriş bulunmaktadır. Esas atış katına ise seğirdim 

düzleminden dolaysız girilmektedir (Şekil 5.54).  

Ön sur duvarı iki katlı planlanmış; alt kat atış mazgalları ile donatılmıştır (Şekil 

5.55). Seğirdim yolu dendanlar tarafından korunmaktadır. İki esas sur burcu arasına 

bir tane ön sur burcu rastlamaktadır. Biçimleri U ve dörtgen olarak düzenlenmiştir. 

Ön sur burçları da iki katlı planlanmıştır. Zemin kat seviye yükseltici alt yapıdır 

(Şekil 5.56, Şekil 5.57).  

 

Şekil 5.54 : Belgrad Kapısı civarında burç (BE, 2011).  
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Şekil 5.55 : Ön sur atış mazgalları ve seğirdimi taşıyan tonoz grubu (BE, 2011). 

 

Şekil 5.56 : U planlı ön sur burcu (BE, 2011). 
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Şekil 5.57 : Dörtgen planlı ön sur burcu (BE, 2011). 

Kara surları üzerindeki kapılar, anayolların şehir dışına çıkış noktalarında 

düzenlenmiştir Esas sur kapısı, tek açıklıklı, kemerli, yüksek bir geçittir. İki yandan 

iki burç arasına alınarak kapı önünde sıkışık bir alan yaratılmış ve burçlar tarafından 

korumaya alınmıştır (Şekil 5.58). Şehir içi tarafında merdivenler, kapı üstüne çabuk 

çıkış sağlamakta ve kapı önüne gelen düşmana karşı yoğun savunma yapma imkanı 

vermektedir. Kapı geçidi mermer söveler arasına alınan ahşap kapı kanatlarıyla 

geceleri ve savaş anında denetlenebilmekteydi. Tek açıklıklı ön sur kapısı da aynı 

eksen üzerinde düzenlenmiştir (Şekil 5.59, Şekil 5.60). Sur kapısından çıkan yolu 

bugün şehir dışına bağlayan Osmanlı Dönemi taş köprüleri yerine, antik sur önünde, 

savunma süresinde sökülen ahşap köprüler düzenlenmiş olmalıdır. (Ahunbay, 1994). 
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Şekil 5.58 : Esas sur kapısının dıştan görünümü, Mevlana Kapı (BE, 2011). 

 

Şekil 5.59 : Ön sur kapısının içten görünümü, Mevlana Kapı (BE, 2011). 
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Şekil 5.60 : Ön sur kapısı dıştan görünümü, Mevlana Kapı (BE, 2011). 

Yedikule’den Haliç’e kadar sur hattı takip edilerek özellikle ön sur hattı üzerindeki 

burçlar incelenmiş, mimari özellikleri, yapım teknikleri; seğirdim-dendan ilişkisi ve 

ölçüleri ile ilgili bilgiler edinilmiştir.  

Ön sur hattı üzerinde bulunan burçlar, biçim ve boyut bakımından Galata Surları’nı 

tahkim eden burçlara daha yakındır. Burçlar dörtgen ve U planlıdır (Şekil 5.61, Şekil 

5.62).  

 

Şekil 5.61 : Dörtgen planlı ön sur burcu (BE, 2011). 



 
175

 

Şekil 5.62 : U planlı ön sur burcu (BE, 2011). 

Dörtgen planlı burçlarda, orta kat ile platform katı döşemeleri beşik ve manastır 

tonozu iken U planlı burçlarda ise kubbe tonozdur. Beşik tonoz örgüsünde taş ve 

tuğla, kubbe tonozlarda özellikle dairesel kısımlarda tuğla, manastır tonozunda ise 

sadece tuğla kullanıldığı görülmektedir (Şekil 5.63, Şekil 5.64, Şekil 5.65, Şekil 5.66, 

Şekil 5.67).  

 

Şekil 5.63 : Dörtgen planlı burç orta kat beşik tonozlu üst örtüsü (BE, 2011). 



 
176

 

Şekil 5.64 : Dörtgen planlı ön sur burcu beşik tonoz üst örtüsü (BE, 2011). 

 

Şekil 5.65 : Aynı burcun zemin katını örten manastır tonozlu üst örtüsü (BE, 2011). 
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Şekil 5.66 : U planlı bir ön sur burcunun sur içinden görünüşü (BE, 2011). 

 

Şekil 5.67 : Aynı burcun orta kat tuğla örgülü kubbe tonoz üst örtüsü (BE, 2011). 

U planlı burçlarda kubbe tonoz platform döşemesinin iki farklı şekilde taşındığı ,bazı 

burçlarda tonoz başlangıcının beden duvarı üzerine oturduğu, diğerlerinde beden 

duvarı önünde, tuğla ayaklar ve kemerlere oturduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5.68, 

Şekil 5.69). Manastır tonozlu döşemelerde, döşemeyi taşıyan tuğla kemerlerin beden 

duvarına oturduğu ve taş ayaklar tarafından taşındığı farklı uygulamaları mevcuttur 

(Şekil 5.65, Şekil 5.70, Şekil 5.71).  
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Şekil 5.68 : U planlı burcun kubbe tonoz platform döşemesi (BE, 2011). 

 

Şekil 5.69 : Tuğla ayak ve kemerli kubbe tonoz platform döşemesi (BE, 2011). 
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Şekil 5.70 : U planlı bir burcun manastır tonozlu platform döşemesi (BE, 2011). 

 

Şekil 5.71 : Manastır tonozunu taşıyan taş ayak (BE, 2011). 
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Burçların ön ve yan cephelerinde özellikle esas atış katı olan orta katlarında 

pencereler bulunmaktadır. Pencereler mazgal şeklinde olduğu gibi özellikle ön 

cephede dairesel olan örnekler de mevcuttur (Şekil 5.72, Şekil 5.73). 

 

Şekil 5.72 : U planlı bir ön sur burcunda mazgal pencereler (BE, 2011). 

 

Şekil 5.73 : U planlı bir ön sur burcunda dairesel pencere (BE, 2011). 
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Mazgal pencereler, üzeri düz taş lentolu veya kemerli olabilmektedir. Pencere 

kemerlerinde tuğlanın yanında kemer biçimi verilmiş taşlar da kullanılmıştır. 

Dairesel pencereler ise kavis verilmiş taş parçalarının birleştirilmesi ile 

oluşturulmuştur (Şekil 5.74, Şekil 5.75, Şekil 5.76).  

       

Şekil 5.74 : Düz taş lentolu mazgal pencere (BE, 2011). 

 

Şekil 5.75 : Üzeri taş kemerli mazgal pencere (BE, 2011). 
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Şekil 5.76 : U planlı bir burcun orta katında mazgal pencereler (BE, 2011). 

Anadolu Hisarı 

Hisar, Anadolu yakasında, bugün aynı adla anılan Anadolu Hisarı semtinde, İstanbul 

Boğazı’nın yaklaşık 780 m genişliğindeki en dar yerinde, Göksu Deresi’nin Boğaz’a 

döküldüğü yerdedir. I. Bayezid (Yıldırım, 1389-1403), Bizans’ı kuşatmadan önce, 

Boğaziçi’nden geçişleri kontrol altına alabilmek ve Göksu Vadisi’ne girişi 

önleyebilmek için, Türklerin idaresinde olan Anadolu yakasında bir hisar yaptırmayı, 

strateji bakımından uygun görerek Boğaz’ın iki yakasının en dar olduğu yerde bu 

kaleyi yaptırmıştır. Hisar için Göksu Deresi’nin denize döküldüğü yer ile Boğaz 

arasında yükselen kayalık topuk seçilmiştir. Aşıkpaşazade’nin bildirdiğine göre kale, 

1394-95’de inşa edilmiştir. Avrupa yakasında, 1452’de Rumeli Hisarı’nı yaptırırken 

II. Mehmet (Fatih), tam karşısında olan Anadolu Hisarı’nın da güçlendirilmesi 

gerektiğini görerek, etrafına bir hisarpeçe inşa ettirmiştir. A. Gabriel’e göre, ortaçağ 

mimarisine göre yapılan Anadolu Hisarı’nın en eski kısmı, dört köşe planlı bir baş 

kule ile bunu saran bir gömlekten ibaret olan iç kaledir (Şekil 5.77).  

Baş kule kare planlı olup, üstü tonozlu bir mekandan ibarettir. Bu baş kuleyi saran ve 

gömlek denilen yamuk dörtgen biçimli duvarın köşelerinde küçük kuleler vardır. 

Kuleler arasındaki bağlantı, dendanların arkasında çepeçevre dolaşan bir seğirdim ile 

sağlanmıştır. Avludan seğirdime çıkış, bazıları temel duvarlarının içinde olan taş 

merdivenler yardımıyla olmaktadır.  
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Şekil 5.77 : Anadolu Hisarı (BE, 2011). 

Sonradan 1452’de Fatih Sultan Mehmet’in çevirttiği, köşeleri burçlu hisarpeçe ile 

Anadolu Hisarı bir taaruz kalesi durumunu almıştır. 19. Yüzyıl’ın ortalarına 

gelinceye kadar mimari bütünlüğü korunmuştur. 1830’lardan itibaren hisar duvarları 

ile Göksu Deresi ve deniz arasındaki kıyı doldurulmuş ve burada ahşap yapılar 

yapılmıştır. Bu dönemde hisar bakımsız kalmış ve hisarpeçenin dışarı açılan iki 

kapısı yıkılıp duvarda iki geniş gedik açılarak avludan geçirilen yol, Anadolu 

yakasının ana sahil caddesi olmuştur (Eyice, 1994).  

Günümüzde hisarpeçe, cadde üzerine gelen kısımları haricinde kuzeybatı yönündeki 

U planlı ve kuzey yönünde daire planlı burçları ile ayaktadır. Mevcut durumu 

itibariyle deniz tarafındaki beden duvarı üzerinde dendan genişliği yaklaşık 70 cm, 

dendan dişi uzunluğu 105 cm, iki diş arası 65 cm’dir. Avlu zemininden seğirdime 

yükseklik 100 cm, seğirdim genişliği yaklaşık 90 cm’dir. Dendan parapeti yüksekliği 

45 cm, dendan yüksekliği 140 cm, tuğla kısım 35 cm’dir (Şekil 5.78). 

Kuzeydoğu yönündeki U planlı burcun ortası, avlu kotuna kadar boştur. Platform 

düzlemine dair bir iz görülmemektedir. Dendanlar alçak bir parapet ile beden duvarı 

üzerine oturmaktadır (Şekil 5.79, Şekil 5.80).  
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Şekil 5.78 : Hisarpeçe dendanları (BE, 2011). 

     

Şekil 5.79 : Kuzeydoğudaki burcun sur dışından görünümü (BE, 2011). 
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Şekil 5.80 : Kuzeydoğudaki burcun sur içinden görünümü (BE, 2011). 

Kuzeybatı yönünde, cadde kenarındaki diğer burç, deniz tarafındaki burca göre daha 

yüksek ve geniştir. U planlı burcun avlu tarafı kemerli ve düz atkılı açıklıklar 

bulunan bir duvar ile kapalıdır. Burcun merkez kısmı boştur. Beden duvarlarında 

mazgal pencereler ve duvar iç yüzeyinde döşemelere ait kiriş delikleri bulunmaktadır 

(Şekil 5.81, Şekil 5.82, Şekil 5.83). Hisarpeçenin yarım yuvarlak burçlarının ikisinin 

içinde minare merdiveni biçiminde helezoni merdivenlerin var olduğu Semavi Eyice 

tarafından söylenmektedir (Eyice, 1994). 
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Şekil 5.81 : Kuzeybatıdaki burcun sur dışından görünümü (BE, 2011). 

 

Şekil 5.82 : Kuzeybatıdaki burcun sur içinden görünümü (BE, 2011). 
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Hisarpeçenin ayakta kalan kuzey yönündeki dairesel burcu, diğer burçlara nazaran 

daha yüksektir. Deniz tarafındaki U planlı burçlardan farklı olarak seğirdime 

bağlantısı vardır. Burca bitişik dendanlı sur parçasının kalınlığı 240 cm’dir (Şekil 

5.84). 

 

Şekil 5.83 : Kuzeybatı burcunun iç görünümü-döşeme kirişi boşlukları (BE, 2011). 

 

Şekil 5.84 : Kuzeydeki dairesel burcun sur içinden görünümü (BE, 2011). 
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Rumeli Hisarı 

Boğaziçi’nde, Rumeli yakasında bulunan hisar, İstanbul’un fethi hazırlıkları 

sırasında, Boğaz’ın kontrolünü sağlamak maksadı ile, II. Mehmet tarafından, 

Anadolu yakasında, I. Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı’nın karşısına 

yaptırılmıştır. Hisarın inşasının hazırlıklarına 1451-1452 kışında başlanmış ve 1452 

sonbaharında inşası sona ermiştir. Fetihten sonra hisar, stratejik önemini kaybettiği 

için Osmanlı Dönemi boyunca hapishane olarak kullanılmışır. 1509 depremi ile zarar 

gören hisar tamir edilmiş, 17. Yüzyıl’ın ortalarında bir yangın geçirmiştir. III. Selim 

Döneminde (1789-1807) tamir edilen hisar, 19. Yüzyıl başlarından itibaren de, kendi 

haline bırakılmış ve sur içinde bir mahalle oluşmuştur. 1953’de kapsamlı bir 

çalışmayla sur içindeki evler istimlak edilerek kaldırılmış ve hisar tamir edilmiştir. 

Hisar, yerinin stratejik durumu ile arazinin şekli de hesaba katılarak, bir bütün 

halinde tasarlanarak yapılmıştır. Rumeli Hisarı, üç büyük kule, kuleleri birbirine 

bağlayan surlar ve surlar üzerindeki burçlardan oluşmaktadır. Bu üç büyük kule; 

denizden rakımı 43 m olan bir noktasında, kuzey yönünde Saruca Paşa Kulesi, 

güneyinde 57 m rakımlı Zağanos Paşa Kulesi ve doğu yönünde, deniz kenarında 

Halil Paşa Kulesi’dir (Şekil 5.85).  

       

Şekil 5.85 : Rumeli Hisarı vaziyet planı (BE, 2011). 

A-Saruca Paşa Kulesi 

B-Zağanos Paşa Kulesi 

C-Halil Paşa Kulesi 

D-Hisarpeçe 

E-Küçük Zağanos Paşa Kulesi 
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Geriye doğru yükselen kayalık arazide kurulmuş hisar denize dayanmaktadır. Deniz 

tarafındaki kule ile yanındaki kapı, bir dış duvar (hisarpeçe) ile korunmaktadır. 

Değişik kalınlıkta olan beden duvarları, tehlikeli yerlerde 5 m’yi bulmakta, sarp 

kısımlarda ise, kalınlık 3 m’ye inmektedir. Avludan beden duvarlarındaki seğirdime 

merdivenler ile çıkılmaktadır. Arazi eğimine uyan beden duvarları ile birlikte 

seğirdim de merdiven şeklindedir. Üç büyük kuleden başka beden duvarlarına bitişik 

küçük kuleler vardır. Kulelerin içlerindeki ahşap katlardan yalnız kuzeydeki Saruca 

Paşa Kulesi’ndekiler kalmıştır. Saruca Paşa ve Zağanos Paşa Kuleleri, avluya 

merdivenli kapılar ile bağlanmaktadır. Seğirdimden bu kulelere irtibat olmadığından, 

avlu ve beden duvarları düşman eline geçtiği takdirde, büyük kulelerin düşmana 

bağımsız olarak dayanması sağlanmıştır. Her kulede kat sayısı ile kirişleri ve katları 

bağlayan merdivenlerin tipleri değişiktir (Eyice, 1994). 

Kara tarafında, kuzey ve güney kuleleri arasındaki batı surları üzerinde beş adet burç 

vardır. Güney kulesine yakın olan burçlar dairesel, ortadaki burç kare planlı, kuzey 

kulesine yakın iki burç da U şeklindedir. Kara surları üzerindeki dairesel ve kare 

planlı burçlar, seğirdim düzleminde surları birbirine bağlamaktadırlar (Şekil 5.86).  

 

Şekil 5.86 : Batı yönündeki kara surları ve üzerindeki burçlar (BE, 2011). 

Kara surları üzerindeki U planlı burçların orta kısımları boşdur ve avluya bakan 

cepheleri açıktır. Platform seviyelerine seğirdim düzleminden taş merdivenler ile 

çıkılmaktadır (Şekil 5.87). 
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Şekil 5.87 : Kara surları üzerindeki U planlı burçlar (BE, 2011). 

Kuzey kulesi ile deniz kenarındaki doğu kulesi arasında iki burç, doğu kulesi ile 

deniz kenarındaki Küçük Zağanos Paşa Kulesi olarak isimlendirilen köşe kulesi 

arasında iki burç ve köşe kulesi ile güney kulesi arasında da iki adet burç 

bulunmaktadır (Şekil 5.88, Şekil 5.89).  

 

Şekil 5.88 : Rumeli Hisarı kuzey kulesi ve kuzeydoğu deniz surları (BE, 2011). 
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Şekil 5.89 : Rumeli Hisarı doğu kulesi ve deniz surları (BE, 2011). 

Güney suru üzerindeki burçlar U planlıdır ve orta kısımları boştur ancak diğer U 

planlı burçlardan farklı olarak avluya bakan cepheleri seğirdim düzlemi üzerinde 

kapalıdır. Seğirdim düzleminin altında ise yüksek bir kemer bulunur (Şekil 5.90, 

Şekil 5.91). 

    

Şekil 5.90 : Rumeli Hisarı güney suru üzerinde seğirdim (BE, 2011). 
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Şekil 5.91 : Güney suru üzerindeki burcun sur içinden görünümü (BE, 2011). 

Burç üzerindeki kemerli geçitler, sur parçalarını seğirdim düzleminde birbirine 

bağlamaktadır. Ancak burç içinde platform düzlemine çıkışı sağlayacak bir bağlantı 

elemanı bulunmamaktadır (Şekil 5.92, Şekil 5.93). 

 

Şekil 5.92 : Aynı burcun iç kısmından görünüşü (BE, 2011). 
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Şekil 5.93 : Platform seviyesinde dendanlar ve dar seğirdim kısmı (BE, 2011). 

Kuzey yönündeki 1 no’lu U planlı burcun merkez kısmı toprak seviyesine kadar boş 

olup beden duvarları üzerinde, platform seviyesinde dendanlar ve seğirdim yer 

almaktadır. Seğirdim genişliği 200 cm, dendan genişliği 75 cm’dir. Dendan boyu 135 

cm, iki dendan dişi arası 85 cm’dir. Parapet yüksekliği 80 cm, dendan yüksekliği 110 

cm ve tuğla kısım 40 cm’dir. Avludan platform düzlemine, burca bitişik taş bir 

merdiven ile ulaşılmaktadır (Şekil 5.94, Şekil 5.95, Şekil 5.96). 

    

Şekil 5.94 : 1 no’lu burcun avlu yönünden görünüşü (BE, 2011). 



 
194

 

Şekil 5.95 : Avludan burç platform seviyesine çıkan taş merdiven (BE, 2011). 

 

Şekil 5.96 : 1 no’lu burç platform seviyesi ve ortasındaki boş kısım (BE, 2011). 

Kuzeydoğu yönündeki 2 no’lu deniz surları üzerine, sur beden duvarı içinde yer alan 

açık taş bir merdiven ile ulaşılır. Seğirdim genişliği 200 cm, taş merdivenin genişliği 

95 cm’dir. Merdivenin olduğu kısımda seğirdim daralmaktadır.  
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Surlar üzerinde dendan genişliği 75 cm, dendan boyu 145-150 cm, iki dendan dişi 

arası 95 cm’dir. Parapet yüksekliği 70 cm, dendan yüksekliği 120 cm, tuğla kısım 35 

cm’dir. Seğirdim düzleminde, dendan dişleri hizasında, 60x60 cm’lik mazgallar 

bulunmaktadır (Şekil 5.97, Şekil 5.98). 

    

Şekil 5.97 : 2 no’lu deniz suru üzerindeki seğirdim ve merdiven (BE, 2011). 

 

Şekil 5.98 : 2 no’lu deniz suru üzerindeki dendan ve  mazgal (BE, 2011). 
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Doğu yönünde, 3 no’lu deniz suru üzerine, sur duvarı içinde yer alan açık taş bir 

merdiven ile ulaşılır. Seğirdim yolu genişliği 355 cm, merdiven genişliği 125 cm’dir. 

Merdiven kısmında seğirdim daralmaktadır. Dendan genişliği 70 cm, dendan dişi 

boyu 135-150 cm, iki diş arası 75 cm’dir. Parapet yüksekliği 55 cm, dendan 

yüksekliği 120 cm, tuğla kısmın yüksekliği 30 cm’dir (Şekil 5.99). 

 

Şekil 5.99 : 3 no’lu deniz suru üzerindeki dendanlar ve seğirdim (BE, 2011). 

Deniz tarafında, Halil Paşa Kulesi’nin güneyindeki 4 no’lu burcun platform 

düzlemine, seğirdimden taş bir merdiven ile ulaşılır. Burcun orta kısmında dairesel 

bir boşluk bulunmaktadır. Platform seviyesinde dendan genişliği 70 cm, dendan dişi 

boyu 110-120 cm, iki diş arası 60-75 cm’dir. Parapet yüksekliği 85 cm, dendan 

yüksekliği 115 cm, tuğla kısım 30 cm’dir (Şekil 5.100). 

 

Şekil 5.100 : 4 no’lu burcun kuzey yönünden görünümü (BE, 2011). 
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Deniz tarafındaki, 5 no’lu sur üstüne, beden duvarı içindeki açık bir merdiven ile 

ulaşılmaktadır. Seğirdim genişliği 285 cm, merdiven genişliği 110 cm’dir. Dendan 

genişliği 70 cm, dendan boyu 140-150 cm, iki diş arası 80-90 cm, parapet yüksekliği 

85 cm, dendan yüksekliği 125 cm ve tuğla kısmın yüksekliği 30 cm’dir (Şekil 5.101). 

 

Şekil 5.101 : 5 no’lu deniz surunda burç, seğirdim ve dendan dizisi (BE, 2011). 

Batı yönündeki 6 no’lu kara suru parçasının seğirdim düzlemine, avlu kotundan 

beden duvarı içindeki açık bir mediven ile ulaşılmaktadır. Seğirdim, eğimden dolayı 

merdiven şeklinde basamaklıdır ve  genişliği 360 cm’dir. Avludan seğirdime çıkan 

merdivenin genişliği ise 120 cm’dir. Sur üstünde dendan genişliği 80 cm, dendan 

boyu 140-150 cm, iki dendan arası 90 cm, dendan parapeti yüksekliği 70 cm, dendan 

yüksekliği 100 cm ve tuğla kısmın yüksekliği 40 cm’dir (Şekil 5.102). 
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Şekil 5.102 : 6 no’lu sur üzerinde basamaklı seğirdim ve dendanlar (BE, 2011). 

Batı yönünde kara surları üzerinde, Saruca Paşa Kulesi’nin güneyindeki 7 no’lu U 

planlı burcun platform düzlemi üzerinde dendan genişliği 70-75 cm, dendan boyu 

90-100 cm, dendan arası 80 cm, parapet yüksekliği 65 cm, dendan yüksekliği 110 cm 

ve tuğla kısmın yüksekliği 30 cm’dir (Şekil 5.103). 

 

Şekil 5.103 : 7 no’lu U planlı burcun platform seviyesi ve dendanlar (BE, 2011). 
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Deniz tarafındaki Halil Paşa Kulesi’ni koruyan hisarpeçe üzerinde U planlı bir burç 

bulunmaktadır. Avluya bakan cephesindeki kemerli kapıdan geçilerek burç içindeki 

merdivenler ile sur seğirdim düzlemine ulaşılmaktadır (Şekil 5.104). 

 

Şekil 5.104 : Hisarpeçe üzerindeki U planlı burç ve dendan dizisi (BE, 2011). 

Yedikule Hisarı 

Yedikule Hisarı, kara surlarının güney ucunda, kendi adıyla anılan semttedir. Hisar 

II. Mehmet tarafından 1457-1458’de kara surlarının en önemli kapılarından biri olan 

Altın Kapı’nın doğusunda inşa ettirilmiştir. İstanbul’un fethinden sonra kuşatmada 

tahrip olan surlar onarıldığı gibi Altın Kapı’nın iki pilonu ve aynı sıradaki iki Bizans 

kulesinin bulunduğu sur hattına üç kuleli bir sur ilave edilip beşgen şeklinde, yedi 

kuleye sahip bir hisar yaptırılmıştır. Beşgen şeklindeki yapı, üç köşesinde birer 

büyük kule ve ikisi yarım yuvarlak, dördü köşeli küçük burçlar ile takviye edilmiş 

surdan oluşur. Hisarın, Altın Kapı’nın dışında, II. Mehmet tarafından yaptırılan 

müstahkem kuleli bir kapısı ile kuzeyde küçük bir koltuk kapısı vardır. Bu kapı 

sonradan örülmüştür. Büyük kulelerin üstleri yüksek, piramidal şekilli, iki kademeli 

külahlarla örtülü idi. Bu üç büyük kuleden kuzeydoğudaki Darı veya Hazine Kulesi 

ile güneydoğudaki Kız Kulesi veya Top Kulesi silindir şeklindedir. Zindan Kulesi 

ortadaki kuledir ve prizma şeklindedir. Bu kulenin giriş kapısının sağında ve solunda 
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burada hapsedilen yabancı tutuklular tarafından duvarlara kazınmış birçok yazıt 

bulunmaktadır. Bu yüzden “Kitabeler Kulesi” adı da verilmiştir. Altın Kapı’nın 

pilonlarının yanındaki kulelerden kuzeydeki aslen dört köşe olan ve “Pastorama 

Kulesi” olarak tanınan Bizans burcu, 1724-1725’te sekiz köşeli olarak yeniden 

yapılmış, inşasına III. Ahmet Döneminde ( 1703-1730) başlanan kule III. Osman 

Döneminde (1754-1757) tamamlanmıştır. Genelde “III. Ahmet Kulesi” olarak 

anılmaktadır. Güneydeki Bizans burcu ise 1766 depreminde yıkılmıştır. Yerine bir 

daha yapılmayan bu burç, “Küçük Kule” adıyla tanınır. Günümüzde hendek 

seviyesinde kalıntıları görülmektedir. Giriş kapısının üstündeki kuleye “Bayrak 

Kulesi” denilmektedir. II. Mehmet Döneminde Osmanlı hazinesinin korunması için 

inşa edilen yapı, aynı zamanda hapishane olarak da kullanılmıştır. Hazine III. Murat 

Döneminde (1574-1595) saraya taşınmış ancak yapı, II. Mahmut Dönemine kadar 

hapishane olarak kullanılmıştır. 1958-1970 yılları arasında kapsamlı bir restorasyon 

geçiren yapıda Altın Kapı, III. Ahmet Kulesi, Darı Kulesi, beden duvarları ve giriş 

kapısı yenilenmiştir (Yılmaz, 1994) (Şekil 5.105). 

 

Şekil 5.105 : Yedikule Hisarı planı (İstanbul Surları, İ.B.B, 2009).  
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Yapının güney yönündeki surunun seğirdim seviyesine, iki taş merdiven ile 

ulaşılmaktadır; merdivenin genişliği 115 cm, basamakların rıht yüksekliği ortalama 

30 cm’dir. Seğirdimin genişliği 415 cm’dir, merdivenler seğirdim genişliği içinde 

çözülmüştür. Merdivenlerin çıkış kısımlarında seğirdim daralmaktadır (Şekil 5.106, 

Şekil 5.107).  

 

Şekil 5.106 : Yedikule Hisarı güney suru (BE, 2011).  

 

Şekil 5.107 : Avludan seğirdime çıkan taş merdiven (BE, 2011).  
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Güney suru üzerinde dendan parapetinin yüksekliği 70 cm, dendan genişliği 75 

cm’dir. Dendan yüksekliği parapetten tuğla kısma kadar 115 cm, tuğla kısım ise 60 

cm’dir. Dendan dişlerinin uzunluğu 150 cm, iki diş arası 75 cm’dir. Parapetlerin 

üzerinde, seğirdim zemini seviyesinde mazgallar bulunmaktadır. Mazgalın iç 

kısmında genişlik 75 cm, dış kısmında 30 cm’dir (Şekil 5.108). 

 

Şekil 5.108 : Güney suru üzerindeki dendanlar (BE, 2011).  

Yapının güney suru üzerindeki yarım daire planlı burcun seğirdim düzleminden 400 

cm yükseklikteki platform seviyesine, genişliği 100 cm olan taş bir merdiven ile 

ulaşılmaktadır. Burcun platform seviyesinde parapet yüksekliği 80 cm, dendan 

yüksekliği 110 cm, tuğla kısım 60 cm’dir. İki dendan arası 65 cm, dendan genişliği 

70 cm’dir (Şekil 5.109, Şekil 5.110). 
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Şekil 5.109 : Güney suru üzerindeki yarım daire planlı burç (BE, 2011).  

 

Şekil 5.110 : Yarım daire planlı burç platform seviyesi (BE, 2011).  

Doğu yönündeki Zindan (Kitabeler) Kulesi’nin (no. 5) 1. platform seviyesinde 

dendan uzunluğu 175 cm, genişliği 70 cm, iki diş arası 70 cm, parapet yüksekliği 55 

cm, dendan yüksekliği 110 cm, tuğla kısım 60 cm’dir. Platform seviyesinde bulunan 

çörten yuvaları 40x35 cm’dir (Şekil 5.111). Kule beden duvarı üzerindeki mazgal 

pencerelerin genişliği içte 70 cm, dışta 15 cm, yüksekliği 90 cm’dir (Şekil 5.112). 
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Şekil 5.111 : Zindan Kulesi 1. platform seviyesinde dendanlar (BE, 2011).  

 

Şekil 5.112 : Zindan Kulesi beden duvarı üzerinde mazgal pencere (BE, 2011).  
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Doğu yönündeki Zindan Kulesi ile giriş kapısının üstündeki Bayrak Kulesi 

arasındaki sur kısmında bulunan dendanların ölçüleri; uzunluk 140 cm, genişlik 70 

cm, iki diş arası 75 cm, parapet yüksekliği 80 cm, dendan yüksekliği 120 cm, tuğla 

kısım 70 cm’dir (Şekil 5.113). 

 

Şekil 5.113 : 5-8 no’lu kuleler arasındaki sur dendanları (BE, 2011).  

Kuzeydoğu yönünde, sur üzerindeki dendanlar farklı tiptedir; parapet yüksekliği 15 

cm kadardır, dendan dişi üç parça olup orta parça yüksek, iki yan parça alçaktır 

(Şekil 5.114). 

 

Şekil 5.114 : 4-10 no’lu yapılar arasındaki sur dendanları (BE, 2011).  
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Kuzeydoğu yönündeki Hazine Kulesi’nin (no. 4) 1. platform seviyesinde dendan 

ölçüleri; uzunluk 140 cm, genişlik 80 cm, iki diş arası 70 cm, parapet yüksekliği 60 

cm, dendan yüksekliği 100 cm, tuğla kısım 55 cm’dir. Kimi dendan dişleri üzerinde 

mazgallar bulunmaktadır. Mazgal genişliği içte 60 cm, dışta 12 cm, yüksekliği 55 

cm’dir (Şekil 5.115). Platform seviyesinde bulunan çörten delikleri 80x50 cm 

ölçülerindedir. Çörten tabanları mermer plakadandır; cepheden 10 cm dışarı taşkındır 

(Şekil 5.116). Burcun beden duvarları üzerindeki mazgal pencereler içte 70 cm, dışta 

15 cm genişlikte, 95 cm yüksekliğindedir (Şekil 5.117, Şekil 5.118). 

 

Şekil 5.115 : Hazine Kulesi 1. platform seviyesinde dendanlar (BE, 2011).  

 

Şekil 5.116 : Hazine Kulesi 1. platform seviyesindeki çörten (BE, 2011).  
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Şekil 5.117 : Hazine Kulesi’nde mazgal pencere (BE, 2011).  

 

Şekil 5.118 : Hazine Kulesi’ndeki mazgal pencerenin dıştan görünümü (BE, 2011).  
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Kuzey yönündeki sur üzerinde dendan ölçüleri; uzunluk 155 cm, genişlik 70 cm, iki 

diş arası 70 cm, parapet yüksekliği 75 cm, dendan yüksekliği 105 cm, tuğla kısım 55 

cm’dir. Dendan üzerinde ve seğirdim seviyesinde mazgallar bulunmaktadır. 

Zemindeki mazgalların genişliği; içte 75 cm, dışta 35 cm’dir. Yükseklik 65 cm’dir. 

Dendan üzerindeki mazgalların genişliği; içte 60 cm, dışta 10 cm, yükseklik 80 

cm’dir (Şekil 5.119, Şekil 5.120). 

 

Şekil 5.119 : Kuzey yönündeki sur üzerinde mazgallı dendan (BE, 2011).  

 

Şekil 5.120 : Kuzey yönündeki sur üzerinde dendan altında mazgal (BE, 2011).  



 
209

Sur-ı Sultani 

II. Mehmet tarafından Topkapı Sarayı’nın inşası sırasında (1465-1478), 

Sarayburnu’nun etrafındaki Marmara Surları, karadan bir surla birleştirilerek Sur-ı 

Sultani oluşturulmuştur. Sur-ı Sultani, bazen sadece deniz surlarının iki ucunu 

karadan birleştiren Osmanlı duvarı için kullanılan bir tabir olmuş, bazen de Topkapı 

Sarayı’nın etrafını çeviren Marmara sahil surlarını da içine alan tüm surları 

kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Sarayın giriş kapısı Bâb-ı Hümayun’un üzerindeki 

kitabede okunan 1478 tarihi, sahil surunu kara tarafından kapatan duvarın 

tamamlandığı, böylelikle Sur-ı Sultani’nin tamamlandığı tarihtir (Tezcan, 1994). 

Topkapı Sarayı’nı çevreleyen savunma sistemi yaklaşık 3 m kalınlığındaki surlar ve 

aralarında dizilmiş kare planlı burçlardan oluşmaktadır. Sur üzerinde seğirdim ve 

mazgallı dendanlar yer alır (Şekil 5.121).  

 

Şekil 5.121 : Sur-i Sultani batı surunun Gülhane Parkından görünümü (BE, 2011).  

Burçlar üç katlıdır; toprak seviyesindeki zemin kat, seğirdim seviyesindeki orta kat 

ve burç üzerindeki platform katıdır. Toprak seviyesinden zemin katına dolaysız 

girilir. Zemin kat üst örtüsü tonozdur ve seğirdim ile aynı düzlemdeki orta kat 

döşemesini taşır (Şekil 5.122). Zemin katta tonozlu mekanın her iki yanında bulunan 

geçitler ile sur beden duvarı içinden merdivenler ile seğirdim seviyesine çıkılır (Şekil 

5.123, Şekil 5.124). Seğirdim seviyesinden burcun orta katına kemerli kapılardan 

girilir (Şekil 5.125). Orta kat, üzeri tonozlu bir mekandır, sur dışına bakan beden 

duvarı içinde dairesel mazgal pencerenin yer aldığı üzeri tuğla tonozlu bir niş 

bulunmaktadır (Şekil 5.126). Mekanın sağ tarafında bulunan üzeri tonoz örtülü bir 

merdiven ile burç beden duvarı içindenden platform seviyesine ulaşılmaktadır (Şekil 

5.127, Şekil 5.128).  
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Şekil 5.122 : Burcun sur içinden görünümü (BE, 2011).  

 

Şekil 5.123 : Sur beden duvarı içinden seğirdime çıkan merdiven girişi (BE, 2011).  
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Şekil 5.124 : Seğirdim ve sur üzerindeki dendan dizisi (BE, 2011). 

    

Şekil 5.125 : Beden duvarı içindeki merdivenin çıkış kısmı (BE, 2011).  
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Şekil 5.126 : Kemerli niş içinde dairesel atış mazgalı (BE, 2011).  

    

Şekil 5.127 : Burç orta katını platforma bağlayan taş merdiven (BE, 2011).  
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Şekil 5.128 : Platforma bağlanan taş merdivenin çıkış kısmı (BE, 2011).    

5.2 Restitüsyon Çalışması 

5.2.1 Galata Surları restitüsyonu çalışması 

Çalışmanın ilk aşamasında, Galata Surları’nın yıkımından önceki son durumunu 

göstermesi bakımından önemli bir bilgi kaynağı olan D’Ostoya Haritası yardımıyla, 

Galata sur hattı çizilerek 1858-60 yıllarındaki durumu belirginleştirilmiştir. Harita 

üzerinde sarı renkli çizgiler mevcut sur hattını ve surlar üzerindeki burçları 

göstermektedir. (Şekil 5.129). 

D’Ostoya Haritası’nda, Büyük Hendek boyunca yapılar tanımlanacak olursa; Galata 

Kulesi’nden itibaren 1 ve 2 no’lu yapılar dörtgen planlı burç, 3 no’lu yapı U planlı 

burç, 4 no’lu yapı ise dörtgen planlı köşe burcudur (Şekil 5.130). Büyük Hendek’in 

kuzeyindeki alan ise Müslüman mezarlığıdır. Mezarlığın içinden çekilen resimde 

Galata Kulesi ve surlar görülmekte; D’Ostoya Haritası’nda gösterilen 1 no’lu burç 

ağaçların ardında kalmaktadır. (Şekil 5.131). 
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Şekil 5.129 : D’Ostoya Haritası üzerinde sur hattı (İKE, 2010; BE). 

 

Şekil 5.130 : D’Ostoya Haritası’nda Büyük Hendek 1858-1860 (İKE, 2010). 
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Şekil 5.131 : Büyük Hendek ve Müslüman Mezarlığı, 1855-64 (Eyice 1969). 

1870’lerde Büyük Hendek üzerinden çekilen fotoğraf Galata Kulesi, sur hattı ve 

burçları göstermektedir. Surların önünde hendek ve devamında, D’Ostoya 

Haritası’nda “Rue Hendek” olarak adlandırılan yol yeralmaktadır. 1 no’lu burç 

üzerinde kırma çatı örtüsü görülmekte, 2 no’lu burç üzerinde ise herhangi bir çatı 

örtüsü bulunmamaktadır (Şekil 5.132). Fotoğraftan sur hattı boyunca ve burç 

üzerinde bir dendan dizisinin olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 5.132 : Büyük Hendek ve kara surları (Müller-Wiener, 2001). 

1870’lerde Büyük Hendek üzerinden çekilen bir başka fotoğrafta ise D’Ostoya 

Haritası’nda da işaretlenen 3 no’lu burç ve 4 no’lu köşe burcu görülmektedir. Üst 

kısmı yıkılmış durumda olan burcun batı yönündeki cephesi üzerinde iki adet kemerli 

açıklık bulunmaktadır. 4 no’lu burcun da tepe kısmında diğer burçlarda olduğu gibi 

dendan dizisi olması muhtemel bir hareket görülmektedir (Şekil 5.133).  

1 no’lu 

burç 

2 no’lu 

burç 
Dendan 

dizisi 
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Şekil 5.133 : 1870’lerde Büyük Hendek (Sandalcı, 2000). 

Büyük Hendek üzerinde bulunan 3 no’lu burcun 1875 sonrasına ait bir fotoğrafında, 

batı cephesi önünde, sura bitişik ahşap bir yapının inşa edilmiş olduğu görülmektedir 

(Şekil 5.134). 

 

Şekil 5.134 : 3 no’lu burcun 1875 sonrası durumu (Freely, 2001).       

3 no’lu 
burç 

4 no’lu 
burç 
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1880’lerde çekilen fotoğrafta Galata Kulesi’nden güneydoğu yönünde devam eden 

kazamatlı sur parçası üzerinde kazamatlar net olarak seçilebilmekte, ancak dendan 

dizisi görülmemektedir (Şekil 5.135). 

 

Şekil 5.135 : Galata Kulesi ve kazamatlı sur parçası (Albert, 1907). 

Gottwald-Mordtmann’ın çalışmasında yer alan bir fotoğrafın Buğluca Sokak’a ait 

olduğu belirtilmektedir. Goad Haritası ile karşılaştırıldığında fotoğrafın, sur içinden, 

Buğluca Camisi Sokak’tan, güney yönünde çekildiği anlaşılmaktadır. Yolun 

sonundaki kemerli geçidin de Buğluca (St. Antonio) Kapısı olduğu öngörülmektedir 

(Şekil 5.136, Şekil 5.137).  

 

Şekil 5.136 : Goad Haritası’nda Buğluca Geçidi (İKE, 2010). 
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Şekil 5.137 : Buğluca Geçidi (Gottwald ve Mordtmann, 1907). 

Celal Esad Arseven’in “Eski Galata ve Binaları” adlı eserinde yer alan Yelkenci Han 

krokisinde; Kürkçü (Kürekçi) Kapısı, kazamatlı sur hattı ve Yemeniciler Caddesi 

tarafındaki hanın doğu köşesine bitişik olan burç gösterilmiştir. Çizimde kazamatlı 

sur hattı, Yelkenci Han’ın kuzey cephesi boyunca devam etmekte ve burcun kuzey 

cephesine bitişik olarak doğuya doğru sürmektedir (Şekil 5.138). 

 

Şekil 5.138 : Yelkenci Han, deniz surları ve burç (Arseven ve Yelkenci, 1989). 

D’Ostoya Haritası’nda, Yelkenci Han’ın kuzey cephesi boyunca devam eden sur ve 

üzerindeki kazamat dizisi seçilebilmektedir. Ancak Arseven’in çiziminde olduğu gibi 

kazamatlı duvarın, burcun kuzey kenarına bitişik olarak devam etmediği, burcun batı 

ve doğu cephelerine saplandığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, deniz surları 

incelendiğinde kazamat dizisinin sadece Kürkçü Kapı ile Yağ Kapanı Kapısı 

arasında olduğu görülmektedir (Şekil 5.139). 
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Şekil 5.139 : Yelkenci Han ve burç kalıntısı, D’Ostoya Haritası (İKE, 2010). 

Arseven’in çalışmasında, Yağ Kapanı Kapısı’nın doğusunda Zindan Sokak ile 

Fermeniciler Caddesi arasındaki burca ait bir kroki mevcuttur ve bu krokide sur 

parçası ve burcun planı görülmektedir. Burcun kuzey, güney ve doğu cepheleri 

üzerinde açıklıklar bulunmaktadır (Şekil 5.140). 

 

Şekil 5.140 :  Zindan Sokaktaki burç (Arseven ve Yelkenci, 1989). 

D’Ostoya Haritası’nda, Zindan Sokak’taki burcun sadece güney duvarının mevcut 

olduğu görülmekte, burcun yerinde ise kâgir bir yapı bulunmaktadır (Şekil 5.141). 

Goad Haritaları’na bakıldığında ise burcun bulunduğu yerdeki kâgir yapı için “ispirto 

fabrikası” denilmektedir (Şekil 5.142). Arseven’in çalışmasının 1913’de yayınlandığı 

düşünüldüğünde, burç kalıntısının fabrika tarafından kullanılmış olması olasıdır.  
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Şekil 5.141 : Zindan Sokak’taki burç kalıntısı, D’Ostoya Haritası (İKE, 2010). 

 

Şekil 5.142 : Zindan Sokak’ta ispirto fabrikası, Goad Haritası (İKE, 2010). 

Arseven’in çalışmasında, Lüleci Hendek üzerinde, St. Benoit Lisesi arazisi içindeki 

burca ve burcun doğusundaki kapıya ait bir kroki bulunmaktadır (Şekil 5.143). Kroki 

etiketinde “Meryem Sokak’ındaki Burç” denilmiştir. Günümüzde “Revani” Sokak’ın 

ismi Goad Haritasında “Rue Marie-Meryem Sokak” olarak geçmektedir (Şekil 

5.144). Gottwald ve Mordtmann (1907) , Covel’in listesine dayanarak bu kapıya 

“Hasan Ağa Kapısı” demiştir. 1951 tarihli Mamboury’in “Peyrae-Galata” haritasında 

bu kapı için Eski Parmak Kapısı-Meryem Kapısı denilirken, Eyice restitüsyonunda 

bu kapı “Adı Meçhul Kapı” olarak adlandırılmıştır. 
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Şekil 5.143 : 9 no’lu burç ve Meryem Kapısı (Arseven ve Yelkenci, 1989). 

 

Şekil 5.144 : Goad Haritası’nda 9 no’lu burç ( İKE, 2010). 

Gottwald ve Mordtmann (1907), Şekil 5.145’deki fotoğrafın arka planında yer alan 

yapının, Lüleci Hendek’te, Hisardibi yakınlarındaki köşe burcu olduğunu 

söylemektedir. Goad Haritası’na bakılarak bu burcun, Lüleci Hendek ile Bit pazarı 

Sokakları’nın kesişiminde, “Rue Saurma-Sarma Sokak” üzerindeki köşe burcu 

olduğu söylenebilmektedir (Şekil 5.146). Fotoğrafta bucun üzerinde ahşap bir ek 

görülmektedir. 
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Şekil 5.145 : Lüleci Hendek’te köşe burcu (Gottwald ve Mordtmann, 1907). 

 

Şekil 5.146 : Lüleci Hendek Hisardibi’nde köşe burcu, Goad Haritası (İKE, 2010). 

Yanık Kapı ve EmekYemez Sokakları’nın kesişiminde bulunan Harup Kapı’nın 

Gottwald-Mordtmann çalışmasındaki fotoğrafının altında “Yanık Kapısı” 

yazmaktadır. Halbuki Yanık Kapı, Harup Kapısı’nın ilerisinde, Yanık Kapı Sokak 

sonunda, Okçu Musa Caddesi ile Hezaren Caddeleri kesişiminde bulunmaktadır. 

Fotoğraf, Goad Haritası’nda gösterildiği şekilde Harup Sokak’tan, kapının batı 

yönünden çekilmiştir (Şekil 5.147, Şekil 5.148). Kemerli olan kapının üzerinde 

Ceneviz kitabesi görülmektedir. Günümüzde kapının kemeri yıkılmış durumdadır; 

geçiş, çelik kirişler ile takviye edilmiştir. Zamanla yol seviyesi de yükselmiştir (Şekil 

5.149). Kapının doğu tarafındaki kemer, diğer tarafına göre daha yüksektir (Şekil 

5.150).  

Köşe 
burcu 
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Şekil 5.147 : Goad Haritası’nda Harup Kapı (İKE, 2010). 

                    

Şekil 5.148 : Harup Kapı (Gottwald ve Mordtmann,1907). 
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Şekil 5.149 :  Harup Kapı (BE, 2010). 

 

Şekil 5.150 : Harup Kapı, doğu yönü, 1970 (2 no’lu KK Arşivi). 

Gottwald- Mordtmann çalışmasındaki bir fotoğraf, “Hacı Ali Sokak’ta sur kalıntısı” 

olarak tanımlanmıştır (Şekil 5.151). Fotoğrafta kuzey yönündeki kâgir apartman ile 

güney yönündeki kazamatlı sur kalıntısı arasından aşağı doğru inen yol Horoz 

Sokak’tır ve Hacı Ali Sokak’ın paralelindeki Yüksek Kaldırım’a bağlanmaktadır.  
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Şekil 5.151 : Hacı Ali Sokak’ta sur parçası (Gottwald ve Mordtmann,1907). 

Goad Haritası incelendiğinde Hacı Ali Sokak üzerinden batı yönündeki Yüksek 

Kaldırım’a bağlanan tek aralık Horoz Sokak’tır ve kuzey yönündeki apartman 

haritada da görülmektedir (Şekil 5.152). D’Ostoya Haritası’nda, fotoğraftaki 

apartmanın yerinde kapıyı tahkim eden bir burç bulunmaktadır (Şekil 5.153). 

 

Şekil 5.152 : Hacı Ali Sokak ve Horoz Sokak, Goad Haritası (İKE, 2010). 
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Şekil 5.153 : Hacı Ali Sokak ve Horoz Sokak, D’Ostoya Haritası (İKE, 2010). 

Günümüzde Hacı Ali Sokak ile Horoz Sokak’ın köşelerindeki yapılardan kuzey 

yönündeki Rigo Apartmanı’dır ve 1907 tarihli fotoğrafta da görülmektedir (Şekil 

5.151). 1907 tarihli fotoğrafta Horoz Sokak’ın güney köşesinde görülen sur 

kalıntısının olduğu yerde ise, betonarme bir yapı bulunmaktadır (Şekil 5.154, Şekil 

5.155). 

 

Şekil 5.154 : Hacı Ali ve Horoz Sokak köşesinde Rigo Apartmanı (BE, 2010). 
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Şekil 5.155 : Hacı Ali ve Horoz Sokak köşesindeki betonarme yapı (BE, 2010). 

Arseven’in, Horoz Kapısı’na ve kapının kuzeyindeki burca ait bir krokisi 

bulunmaktadır (Şekil 5.156). 

 

Şekil 5.156 :  Horoz Kapısı ve çevresi (Arseven ve Yelkenci, 1989). 

Gottwald-Mordtmann çalışmasında yer alan bir fotoğrafta, Galata Kulesi ve kuleden 

başlayarak batı yönünde devam eden sur hattı ile tahkimat burçları görülmektedir. 

Fotoğraf, St. Pierre Kilisesi’ne bitişik olan ikinci burcun yakınlarından çekilmiştir. 

Fotoğrafın sağ alt köşesindeki kâgir yapı, 16 numaralı burç, Galata Kulesi’ne yakın 

olan yapı ise 14 numaralı burçtur (Şekil 5.157). 
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Şekil 5.157 : Galata Kulesi, sur hattı ve burçlar (Gottwald ve Mordtmann, 1907). 

 

Şekil 5.158 : 14 no’lu burç (Gottwald ve Mordtmann, 1907). 

14 
no’lu 
burç 

16 
no’lu 
burç 
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14 numaralı burcun batı ve kuzey cephesi resimde görülmektedir; dairesel kuzey 

cephesinin üst kotunda bir adet pencere, batı cephesi üzerinde de bir kitabe yer 

almaktadır. Yapının orta kısmında bir silme bulunmaktadır. Burcun üstü kare planlı 

ayaklar ile taşınan bir çatıyla örtülüdür. Sur üzerinde, burca batı cephesinden bitişen, 

pencereli, duvarları sıvalı bir yapı mevcuttur (Şekil 5.158). Goad Haritası 

incelendiğinde bu yapının College des Freres St. Pierre (St. Pierre Sörler Yurdu) ile 

bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 5.159). Burç günümüzde harap durumdadır. 

Üst örtüsü çökmüştür (Şekil 5.160). 

 

Şekil 5.159 : 14 no’lu burç, Goad Haritası (İKE, 2010). 
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Şekil 5.160 : 14 no’lu burç (BE, 2010). 

Çalışmanın başında D’Ostoya Haritası üzerinde sur hattı belirginleştirilerek mevcut 

ve eksik kısımlar ortaya çıkarılmıştır. D’Ostoya Haritası incelendiğinde bölgenin 

parselasyonunun sur hattına göre şekillendirildiği görülmektedir. Bu bakımdan sur 

kalıntıları parsel sınırları boyuncadır. Sur hattının tamamlanması sürecinde buna 

dikkat edilmiş, eldeki eski kartpostallar ve fotoğrafların Goad Haritası ile 

karşılaştırılması sonucu elde edilen verilerle, eksik sur kısımları tamamlanmış ve 

D’Ostoya Haritası üzerine işlenmiştir. Harita üzerinde sarı renkli çizgiler mevcut sur 

hattını gösterirken tamamlanan sur hattı, kırmızı renkli çizgiler ile gösterilmiştir 

(Şekil 5.161, Şekil 5.162, Şekil Ek C.2, Şekil Ek C.3). 
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Şekil 5.161 : 1905 Goad Haritası’nda sur kalıntıları (İKE, 2010; BE). 

 

Şekil 5.162 : Galata Surları’nın bütünü, D’Ostoya Haritası (İKE, 2010; BE). 
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5.2.2 Burç kalıntıları restitüsyon önerisi çalışması 

Bu bölümde 9 ve 16 numaralı burçların restitüsyon önerisine yer verilmiştir. Galata 

Surları’ndan kısıtlı bir kısmı mevcuttur ve günümüze ulaşan kalıntılar da zaman 

içinde müdahalerle özgün niteliklerini kaybetmişlerdir. Galata Surları’nın etap etap 

inşa edilmeleri ve zaman içinde geçirdikleri değişimler sonucu burç ve sur kalıntıları, 

farklı yapısal özellikler göstermektedirler. Çalışmaya konu olan 9 numaralı burcun 

bulunduğu sur hattının 1400 yılında, 16 numaralı burcun bulunduğu sur hattının ise 

1349 yılında inşa edildiği bilinmekte iken, günümüze gelene kadar ne tür 

müdahalelerden geçtikleri hakkında yeterli bilgi yoktur. 1907 yılına ait az sayıda 

fotoğraf, burçların cepheleri hakkında bilgi vermektedir. Burç kalıntıları içinde 

çalışmanın tehlikeli olması da kapsamlı bir incelemeyi olanaksızlaştırmaktadır. 16 

numaralı burçta, özgün olarak ancak beden duvarları sayılabilir. 9 numaralı burcun 

ise 1800’lerde bir müdahale geçirdiği tarihi haritalardan ve iç mekanındaki izlerden 

anlaşılmaktadır.  

Restitüsyon önerisinin hazırlanması sürecinde, mevcut sur ve burç kalıntıları, eski 

gravürler, fotoğraflar etüd edilmiş, ayrıca sur ve burç mimarisini oluşturan yapı 

elemanları hakkında veriler toplamak amacıyla İstanbul Kara Surları, Anadolu 

Hisarı, Rumeli Hisarı, Yedikule Hisari ve Sur-ı Sultani incelenmiş, araştırma 

sonucunda eldeki veriler ile 9 numaralı burç üzerinden bir restitüsyon önerisi 

hazırlanmıştır. 

Lüleci Hendek’teki 9 numaralı burç restitüsyonu önerisi 

9 numaralı burcun bulunduğu, Lüleci Hendek boyunca devam eden sur hattı, Galata 

Tahkimatının 6. ve son genişleme evresinde, 1400’lü yıllarda inşa edilmiştir. Eski 

gravürlerden 1680 tarihli Grelot Gravürü’nde dendan dizisi, seğirdim, hendekler ve 

kazamat dizisi görülmektedir. (Şekil 5.163). Sur hattı boyunca, kazamat dizisinin 

varlığını destekleyen diğer kaynaklar, 1946 tarihli Schneider-Nomidis Çalışması ve 

Semavi Eyice’nin Galata Surları Restitüsyonu’dur (Şekil 5.164, Şekil 5.165).  
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Şekil 5.163 : Lüleci Hendek’te surlar, Grelot Gravürü (İstanbul Haritaları, 2010). 

 

Şekil 5.164 : Lüleci Hendek’te kazamatlı sur hattı (Schneider ve Nomidis, 1946). 
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Şekil 5.165 : Eyice Restitüsyonu’nda kazamatlı sur hattı (Eyice, 1969). 

Arseven’in çalışmasındaki 9 numaralı burç ve çevresine ait krokiye ve D’Ostoya 

Haritasına bakıldığında, burcun kuzeydoğu köşesinden başlayarak aynı yönde avlu 

boyunca devam eden mevcut duvarın sur parçası olduğu kesinlik kazanmaktadır. 

D’Ostoya Haritası’nda burç ve surların güneydoğusunda St. Benoit’e ait ahşap 

yapıların olduğu görülmektedir (Şekil 5.166, Şekil 5.167). 

 

Şekil 5.166 :  9 no’lu burç ve Meryem Kapısı (Arseven ve Yelkenci, 1989).  
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Şekil 5.167 : D’Ostoya Haritasında 9 no’lu burç ve sur hattı ( İKE, 2010). 

Goad Haritası’nda, ahşap yapıların yerlerinde kâgir yapılar bulunmaktadır. 

1900’lerde hendek doldurulmuş ve üzerinde binalar inşa edilmiştir. Burcun güney 

batısında yeralan surun önündeki hendek üzerine St. Benoit’e ait binaların, surun 

arkasında yer alan ahşap müştemilatın yerine de ekmek fırınının inşa edilmiş olduğu 

Goad Haritası’ndan okunmaktadır (Şekil 5.168). 

 

Şekil 5.168 : Goad Haritası’nda 9 no’lu burç ( İKE, 2010). 
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Burcun özgün zemin kotu bilinmemektedir. Hendeğin doldurulması ve St. Benoit’e 

ait yapıların inşası sırasında arazinin topoğrafyası değişmiş olmalıdır. D’Ostoya ve 

Müller-Wiener Haritaları’nda eş yükselti eğrileri olmasına rağmen buradan bir 

sonuca ulaşılamamaktadır (Şekil 5.169).  

   

Şekil 5.169 : Müller-Wiener Haritası eşyükselti eğrileri (Müller-Wiener, 2001). 

Restitüsyon önerisinde İstanbul Kara Surları burçlarının mimarisi esas alınmıştır. 9 

numaralı burç, Kara Surları’nı tahkim eden burçlarda olduğu gibi üç katlı olarak 

düzenlenmiştir. Zemin kat, sur içi yönünde, toprak kotundan dolaysız girilen kemerli 

bir girişi olan, sağır cepheli bir mekandır. Sur kazamatı içindeki kemerli bir kapı 

boşluğundan, üzeri tonoz örtülü bir vestibüle ulaşılır ve buradan geçilerek mekana 

girilir. Mekanın  kaba yonu taş örgülü duvarları sıvasızdır (Şekil Ek A.56).  

Kara Surları’nın U planlı burçlarında da görüldüğü üzere döşeme örtülerinin kubbe 

tonoz olmasına rağmen 9 numaralı burcun zemin kat üst örtüsü, mekanın kare planlı 

olmasından dolayı beşik tonoz örtülü olarak önerilmiştir. Burcun 1800’lerde 

geçirdiği müdahale ile özgün kat yüksekliği değiştirilerek bir ara kat ilave edilmiş 

olmalıdır. Bu ara katta kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinde kapı, diğer cephelerde 

ise pencere boşlukları açılmıştır. Zemin kat duvarlarının sıvanması ile de su sarnıcı 

yapılmış olduğu düşünülebilir. Mevcuttaki zemin kat üst örtüsü aynalı tonozdur ve 

kuzeydoğu cephesindeki kapalı mazgal pencerenin alt kotuyla döşeme aynı 

seviyededir. Buradan yapılan düzenleme ile özgün zemin kat üst döşemesinin 

yükseltildiği sonucuna ulaşılmaktadır (Şekil Ek A.59, Şekil Ek A.60, Şekil Ek A.61). 
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Orta kat, esas atış katı olup seğirdimden geçilen, mazgal pencereler ile dışa açılan 

mekandır. Kuzeydoğu cephesi üzerindeki kapalı mazgal pencere esas alınarak orta 

katın döşeme kotu bulunmuştur. Kuzeybatı cephesindeki üzeri kemerli açıklığın da 

sonradan genişletildiği öngörülerek mazgal pencere olarak düzenlenmiştir. 

Restitüsyon önerisinde burcun güneybatı cephesindeki bina kaldırılarak orta katta bu 

cephede de mazgal pencere açılmıştır. Orta katın üst kat döşemesi ise kubbeli tonoz 

olarak düzenlenmiştir (Şekil Ek A.57, Şekil Ek A.59, Şekil Ek A.62, Şekil Ek A.63).  

Platform katı ise seğirdimden taş bir merdiven ile ulaşılan, dendanlarla çevrili üst 

kattır. Burcun özgün dendanlarının biçim ve boyutları bilinmemektedir. Kara 

Surları’nda da platform seviyesi ve dendanları özgün bir örnek mevcut değildir. 

Hisarlar ve Kara Surları üzerindeki burç dendanları üzerinden alınan ölçülerle 

restitüsyon önerisindeki burç ve sur dendanları boyutlandırılmıştır. Üzeri taş kaplama 

kabul edilen platform düzleminden yağmur sularının uzaklaştırılması için de mevcut 

çörten yuvasının aksi yönünde güneybatı cephesinde de çörten yuvası açılmış ve 

kesme taştan çörtenler yuvalara yerleştirilmiştir (Şekil Ek A.58, Şekil Ek A.59, Şekil 

Ek A.64). 

Kazamatlı surların restitüsyon önerisinde Tersane Caddesi üzerindeki 2 numaralı sur 

parçası esas alınmıştır. Sur dendanlarının boyutları da hisar surları üzerinden alınan 

ölçülere göre düzenlenmiştir (Şekil 5.170, Şekil Ek A.64). 

 

Şekil 5.170 : 9 no’lu burç-sur ilişkisi-restitüsyon önerisi (BE). 
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16 numaralı burç restitüsyon önerisi 

16 numaralı burç ve sur hattının, Ceneviz Dönemindeki durumu gösteren erken 

tarihli kaynak, 1480 tarihli Vavassore Gravürü’dür. Gravürde, Galata Kulesi’nden 

başlayarak kuzey-güney yönünde devam eden sur hattı üzerinde, kazamatlar, dendan 

dizisi ve seğirdim belirtilmiştir (Şekil 5.171).  

 

Şekil 5.171 : Vavassore Gravürü’nde Galata ve surlar (Eyice, 1969). 

1855-1860 tarihli Galata Kulesi fotoğrafında, sur  üzerinde seğirdim ve dendan sırası  

görülmektedir ve kazamatlar 1858-60 tarihli D’Ostoya Haritasına da işlenmiştir. 

Ancak haritada sadece Galata Kulesi ve 14 numaralı burç arasında kazamatlar 

bulunmaktadır (Şekil 5.172, Şekil 5.173).  

     

Şekil 5.172 : 1855-1860’larda Beyazıt Kulesi’nden Galata Kulesi (Eyice, 1969). 
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Şekil 5.173 : Kazamatlı sur hattı, D’Ostoya Haritası (İKE, 2010). 

Gottwald ve Mordtmann tarafından, St. Pierre Kilisesi’nin doğusundaki bahçeden 

çekilmiş fotoğrafta, burcun güney cephesi ve ona doğudan birleşen sur görülmektedir 

(Şekil 5.174). Burca doğu köşesinden bağlanan surun üzerinde alaturka kiremitten 

bir harpuşta bulunmaktadır. Burcun güney cephesinin, tepeye yakın kısmında da bir 

kemer vardır. 

 

Şekil 5.174 : 16 no’lu burç güney cephesi (Gottwald ve Mordtmann, 1907). 
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Fotoğrafta sur dendanları ve seğirdime ait herhangi bir iz görülmemektedir. 

Muhtemelen kilise yapılarının inşası esnasında, sur hattının bütününde görülen 

kazamatlar yıkılmış olmalıdır. 

Gottwald-Mordtmann çalışmasında yer alan yakın plan fotoğrafta, 16 numaralı 

burcun doğu cephesi üzerinde, mazgal pencere izleri ile kuzey cephesinde, 

günümüzde de mevcut olan dikdörtgen pencere görülmektedir. Mazgal pencere izleri 

kuzey cephesindeki pencere ile aynı hizadadır (Şekil 5.175). Kuzey cephesindeki 

pencerenin genişletilmiş bir mazgal pencere olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 5.175 : Doğu- kuzey cephelerinde pencereler (Gottwald ve Mordtmann, 1907). 
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6.  RESTORASYON 

Restorasyon önerisi kapsamında, Müeyyetzade Mahallesi, 115 ada-3 parselde, St. 

Benoit Lisesi arazisi içinde yer alan 9 numaralı burç ile Bereketzade Mahallesi, 162 

ada-55 parseldeki, St. Pierre Kilisesi’nin kuzeyindeki 16 numaralı burç ele alınmış ve 

korumaya yönelik restorasyon önerisi hazırlanmıştır. 

6.1  9 Numaralı Burcun Restorasyonu Önerisi 

Lüleci Hendek Caddesi üzerinde, St. Benoit Lisesi arazisi içinde yer alan 9 numaralı 

burç, Ortaçağ İstanbul’una ve Ceneviz Dönemine ait önemli bir belge niteliği 

taşıyan, yaklaşık 600 yıllık bir yapıdır. Galata Surları’ndan kalan birkaç yapı 

parçasından en korunmuş ve iyi durumda olanıdır. Korunabilmesinde St. Benoit 

Lisesi arazisi içinde olmasının payı büyüktür. 1858-60 tarihli D’Ostoya Haritası’nda 

burç ve yakın çevresindeki sur hattı eksiksizdir. Burcun kuzeybatı cephesi Lüleci 

Hendek’e bakmakta, güneydoğu cephesinde ahşap bir yapı bulunmakta, yan 

cephelerinde herhangi bir yapı görülmemektedir.  

Goad Haritaları’nın 1905 tarihli Galata paftasında ise D’Ostoya Haritası’nda görülen 

ahşap yapı yerine kâgir yapılar yapıldığı ve günümüzde burcun güneybatı cephesini 

kapatan yapının da Goad Haritası’nın hazırlandığı 1900’lerde yerinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Burcun içinde de birtakım müdahalelerin yapıldığı görülmekle 

birlikte, tüm bu müdahalelerin 1800-1900 yılları arasında yapılmış olduğu 

düşünüldüğünden yapının olduğu gibi korunmasına yönelik bir restorasyon önerisi 

hazırlanmıştır. 

Burcun restorasyonu, bakım ve onarım ağırlıklı yapılmalıdır. Yapının geneli iyi 

durumdadır. Ancak burcun liseye bakan güneydoğu cephesinin kaba yonu taş örgülü 

orta kısmı hasarlıdır. Derzlerde boşalma ve malzeme kaybı bulunmaktadır. Cephede 

çimento harçla yapılmış sıva kalıntıları bulunmaktadır. Güneydoğu cephesi, özellikle 

+ 1.56 kotundaki kapı boşluğundan başlayarak kantin binasının – 2.50 saçak kotuna 

kadar sıvalıdır. Ağırlıklı olarak bu cephede, muhdes eklerden temizlik yapıldıktan 

sonra taşların zamanla ufalanması ile oluşan delikler uygun taş malzeme ile 
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doldurulmalı ve derz boşalması olan kısımlarda temizlik yapıldıktan sonra aslına 

uygun derz harcı ile tekrar derzlenmelidir. Taş lento üzerindeki hafifletme kemeri 

taşları ve kemer aynası örgüsündeki tuğlalarda görülen hasarlar giderilmelidir (Şekil 

Ek A.71). 

Burcun kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneybatı cepheleri sağlam durumdadır. Bu 

cephelerdeki çimento esaslı sıva kalıntıları temizlenmelidir. Kuzeydoğu cephesinde 

üst kotta yer alan kapalı mazgal pencere ile alt kotta tuğla örülerek kapatılmış ve 

zamanla değiştirilmiş pencere açılmalıdır. (Şekil Ek A.70). 

Güneydoğu cephesindeki demir kapı üzerindeki korozyon temizlenmeli ve 

paslanmaya karşı koruma altına alınmalıdır. Kapı boşluğuna emniyeti sağlamak 

üzere korkuluk eklenmelidir (Şekil Ek A.67, Şekil Ek A.71). Kuzeybatı cephesindeki 

giriş kapısı boşluğuna üst kısmı cam, alt kısmı sac kaplı çift kanatlı demir bir kapı 

konulması önerilmiştir (Şekil Ek A.65, Şekil Ek A.69). 

Burcun sıvalı iç yüzeylerinde kabarma ve dökülmeler, alçı pano ve silmelerde 

malzeme kayıpları bulunmaktadır. Detaylı bir sıva raspasından sonra derz boşlukları 

doldurulmalı, duvar üzerine aslına uygun kireç esaslı bir sıva uygulanmalı, alçı pano 

ve silmeler onarılmalıdır (Şekil Ek A.68). Burcun +6.08 kotunda bulunan üst katının 

duvarlarının ve tavanının hasarlı olması kaçınılmazdır. Onarım çalışmalarında bu 

mekânın rölövesi alınmalı, hasar tespiti yapılarak gerekli müdahaleler yapılmalıdır.  

Burcun platform seviyesine çıkılamamıştır, bu bakımdan döşemenin tipi ve hasar 

durumu bilinmemektedir. Platform seviyesinin tonoz bir örtüyle ile taşındığı tahmin 

edilmektedir. Onarım çalışmalarında platforma çıkılarak döşeme tipi ve hasar 

durumu belirlenerek gerekli işlemler uygulanmalıdır. Platformu çevreleyen kaba 

yonu taş örgülü parapetin korunması amacıyla projede üzerine kesme taş harpuşta 

eklenmiş, güneydoğu cephesindeki muhdes tuğla örgülü kısım ise kaldırılmıştır. 

Platform seviyesinde yağmur suyunun tahliyesi için mevcut çörten deliğine taş bir 

çörten eklenmeli, güneybatı cephesinde bir çörten deliği açılarak buraya bağlanacak 

bakır bir yağmur suyu haznesi ve iniş borusu ile su tahliyesi yapılmalıdır (Şekil Ek 

A.66, Şekil Ek A.72). 
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6.2 16 Numaralı Burcun Restorasyonu Önerisi 

Galata Kulesi’nden Haliç’e doğru inen sur hattı üzerindeki St. Pierre Kilisesi’ne 

bitişik 16 numaralı burç, 1349 yılında, 2. imtiyaz alanının savunulması için Galata 

Kulesi ile birlikte aynı dönemde inşa edilmiştir. 1387 yılında batısındaki alanın 3. 

imtiyaz alanı olarak Pera’ya dâhil edilmesi ile içte kalmış ve askeri işlevi azalmıştır.  

1900’lere ait fotoğraflar ve haritalarda görüldüğü üzere yapıya bitişik konutlar 

bulunmakta ve yapı, konutların bir parçası olarak kullanılmaktadır. 1949 tarihli Suat 

Nirven Haritası’nda doğu cephesine bitişik üç katlı bakır tel imalathanesi 

görülmektedir. 1966 tarihli hava fotoğraflarında da görülen imalathane ve çevre 

binalar, 1970’lerde yıkılarak sur ve burç meydana çıkarılmış, ancak burcun 

doğusundaki duvarda ve burç cephesinde bu dönemin izleri kalmıştır. İmalathane 

döneminde özellikle imalathaneye bitişik doğu cephesi ile kuzey cephesinde beden 

duvarı üzerinde kapı boşlukları açılmıştır. Bu müdahaleler neticesinde açıklıklar 

boyunca çatlaklar meydana gelmiştir. Atölye olarak kullanıldığı dönemden kalan 

putrelli betonarme döşemeler büyük oranda çökmüş durumdadır. Ayakta kalan 

döşemelerin ise taşıyıcılık özellikleri yoktur. Yapının, üst örtüsü bulunmadığından 

yağmur suları içine girmekte ve yapıya zarar vermekte, döşemeler çökmektedir. 

Burcun batı cephesine ve sur duvarına bitişik yığma tuğladan tek katlı bir yapı 

bulunmaktadır. Bu yapının üst örtüsü putrelli betonarme döşemedir. Yapının 

betonarme döşemesinde çökmeler ve kopmalar vardır; putrel ve demir bağlantılar 

çürümüştür.  

Surlar, önüne inşa edilen yapıların tahribatı ile zarar görmüştür. Bakır 

imalathanesinin güneyindeki sur üzerinde, putrel yuvaları bulunmaktadır. Bu 

müdahaleler sonrasında zayıflayan surun onarılması gerekmektedir. Duvar 

üzerindeki boşluklar ve malzeme kayıpları giderilmeli, bitkiler temizlenmelidir.  

Restorasyon önerisinde 1907 yılına ait fotoğraflar esas alınmıştır. Fotoğraflarda 

görüldüğü üzere doğu cephesinde, kuzey cephesindeki pencere boşluğunun 

hizasında, iki adet mazgal pencere izi görülmektedir (Şekil 5.175). Kuzey 

cephesindeki pencerenin ve batı cephesindeki kemerli açıklığın, bu cephelerdeki 

mazgal pencerelerin genişletilmesi ile oluşturulduğu düşünülerek cephelerde mazgal 

pencerelerin tekrar düzenlenmesi önerilmiştir (Şekil Ek B.66, Şekil Ek B.70, Şekil 

Ek B.71, Şekil Ek B.72).  
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Burcun onarımında ilk olarak tehlike arz eden putrelli betonarme döşeme kalıntıları 

kontrollü bir şekilde sökülmeli ve inşaat molozu yapı dışına atılmalıdır. Cephelerdeki 

muhdes açıklıklar, uygun taş malzeme ve teknikle örülerek kapatılmalıdır. Yapı iç 

duvarlarındaki çimento esaslı sıva kalıntıları ve boşalan derzler temizlenmeli, uygun 

bir harçla derzlenmelidir (Şekil Ek B.70, Şekil Ek B.71, Şekil Ek B.72).  

Sökülen putrel kiriş yuvaları kullanılarak ahşap kirişli döşeme uygulanması 

öngörülmüştür. Yapının özgün döşemeleri hakkında bilgi olmadığından ve herhangi 

bir iz de görülemediğinden mevcut kotlarda döşemeler yapılması düşünülmüştür. 

Döşemeler arasında düşey sirkülâsyon için ahşap merdivenler kullanılmıştır (Şekil 

Ek B.65, Şekil Ek B.66, Şekil Ek B.68, Şekil Ek B.69). 

Yapının üstü alaturka kiremit kaplı ahşap oturtma çatı ile kapatılmıştır. Yapı beden 

duvarları yaklaşık 16 m yükseklikte son bulmaktadır. Bu kısımlarda taş örgüsünde 

bozulma olup duvarlar farklı seviyededir. Mevcut durum ile eski fotoğraflar 

karşılaştırıldığında; seviyenin eskiye nazaran 30-40 cm kadar düştüğü görülmektedir. 

Bu durum çatının yıkılması sırasında meydana gelmiş olmalıdır. Onarımda, yapı 

saçak kotu +16.50 olacak şekilde duvar üstleri seviyelendirilmeli ve çatı 

uygulanmalıdır (Şekil Ek B.67, Şekil Ek B.70).  

Özellikle doğu ve kuzey cephelerinde, derzlerde boşalma ve taş malzemede kayıp 

oranı yüksektir. Cephelerde atölye döneminden kalma putreller bulunmaktadır. Bu 

eklentiler beden duvarı içine ankre edilmişlerdir. Putreller, cepheye yakın yerden 

kesilmelidir. Boşluklar uygun taşlar ile onarılmalıdır. Boşalan derzlerdeki harç 

kalıntıları temizlenmeli, hasarlı taşlar değiştirilmeli ve uygun harç ile derzlenmelidir 

(Şekil Ek B.70, Şekil Ek B.71, Şekil Ek B.72). 

Burca giriş için batı cephesi üzerinde +3.78 kotundaki, üzeri kemerli kapı boşluğu 

kullanılacaktır. Bu kota çıkmak için ahşap bir merdiven inşa edilecektir. Burcun batı 

cephesine bitişik yapının yıkılması ile burada 50 cm’lik bir dolgu yapmak 

gerekmektedir. Doldurularak tesviye edilen zemin üzerine ahşap merdiven 

kurulabilecektir (Şekil Ek B.71).  
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7.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Galata Surları’na ait kalıntıların restorasyonunda ilk olarak yıpranmaya karşı basit ve 

ivedilikle uygulanabilecek önlemler alınmalıdır. Kendi haline terk edilmiş yapılar ya 

çöplük olarak kullanılmakta, ya da işgal edilmektedir. Yapılar temizlenmeli, 

etraflarındaki alan yeşillendirilmeli ve ilgili belediye kolluk kuvvetleri ile 

korunmalıdır. Orta vadede yapıları, muhdes eklerden temizlemek üzere istimlâk 

kararları çıkarılmalıdır. İstimlâklar ile kazanılan arazilerde, park ve yeşil alan 

uygulaması yapılmalıdır. Galata Surları mevcut kalıntılarının kültür turizmine 

kazandırılması adına bölgede sur güzergahı ve gezi parkuru hakkında bilgi verecek 

ve yönlendirecek tabela sistemi kurulmalıdır (Şekil 7.1).   

Müeyyezade Mahallesinde, St. Benoit Lisesi içinde yer alan 9 numaralı burcun, 

Galata Kulesi’nden başlayarak Tophane’ye inen Lüleci Hendek Caddesi üzerinde 

olması önemlidir. Zira bu aksın çehresi, üzerindeki 19. Yüzyıl konutlarının 

restorasyonu ile değişmiştir. Lüleci Hendek ve Hacı Mimi Mahallesindeki kimi 

yapıların sergi mekânı olarak düzenlenmesi ve çevrede sanat atölyelerinin kurulması, 

bu güzergâhın önemli bir kültür aksına dönüşmesini sağlamıştır.  

Burç, Lüleci Hendek Caddesi ile Revani Sokak köşesinde, etrafı duvarlarla çevrili, 

müstakil giriş kapısı olan ufak bir avlu içinde bulunmaktadır ve Lise binaları ile 

ilişkisi kontrollüdür. Avlu giriş kapısının ve avlunun düzenlenmesi ile burç 

kolaylıkla ziyarete açılabilecek durumdadır. Bu bakımdan yapılacak bir restorasyon 

uygulaması ve çevresinde yapılacak bir düzenleme ile burç, bu kültür aksına dahil 

edilebilir ve ziyarete açılabilir (Şekil 7.2, Şekil 7.3, Şekil 7.4, Şekil 7.5, Şekil 7.6).  
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Şekil 7.1 : Galata sur içindeki tescilli yapılar ve sur kalıntıları. 
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Şekil 7.2 : 9 no’lu burç ve çevre düzenlemesi önerisi (BE). 
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Şekil 7.3 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi çevre düzenlemesi (BE). 

 

Şekil 7.4 : 9 no’lu burç kuzeydoğu cephesi çevre düzenlemesi (BE). 
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Şekil 7.5 : 9 no’lu burç  2-2 kesiti (BE). 

 

Şekil 7.6 : 9 no’lu burç 3-3 kesiti (BE). 
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Bereketzade Mahallesi’nde, St. Pierre Kilisesi’nin kuzeyinde bulunan 16 numaralı 

burç, Ziya Paşa Caddesi üzerinden girilen geniş bir arsa içinde bulunmaktadır. Burç 

ve içinde bulunduğu arsa, özel mülktür. Arsa, otopark olarak kullanılmakta; burç 

kullanılmamaktadır. Ziya Paşa Caddesi ve çevresi ağırlıklı olarak ticarethanelerden 

oluşmakta ise de, bölge Galata’nın çekirdeği niteliğindedir ve dini, sivil önemli 

yapıları barındırdığından aynı zamanda yoğun bir turizm alanıdır. Burcun bulunduğu 

arsanın girişinde İtalyan Havrası, güneyinde St. Pierre Kilisesi, güneybatısında St. 

Pierre Han ve Bankalar Caddesi bulunmakta, Şair Eşref Caddesinden Laleli Çeşme 

Sokak’a devam edildiğinde Galata Kulesi’ne ulaşılmaktadır. Burç, tarihi öneminin 

yanında, önemli noktalara yakınlığı ile de ön plana çıkmaktadır. Geniş bir arazi 

içinde olması, etkinliklerde kullanılabilirliği açısından avantaj sağlamaktadır. Bu 

bakımdan burcun restorasyonu, çevresi ile birlikte ele alınmalı; burç ve sur hattının 

bitişiğinde yer alan St. Pierre Kilisesi ve St. Pierre Han’ın da korunmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Restorasyon önerisinde, burç ve surun önünde yeşil bir bant oluşturulmuştur. Yeşil 

bandın önünde engebeli toprak zemin tesviye edilerek üzerine parke taş kaplama 

yapılmıştır. Sert zeminli bu kısmın bir bölümü ziyaretçi otoparkı, geri kalanı ise 

etkinlik alanı olarak kullanılabilecektir. Ziyaretçilerin yararlanması için yeşil alan 

içinde, burcun kuzeydoğu cephesi önünde, oturma alanı düzenlenmiştir (Şekil 7.7, 

Şekil 7.8). 

Burç, sergileme işlevi için uygun büyüklüktedir. Kültürel etkinliklerde sergileme 

amaçlı kullanımının yanında kendisi de tarihi ve kültürel bir değer olarak ziyarete 

açılabilir, düzenli bakım ve onarımla uzun yıllar yaşatılabilir (Şekil 7.9, Şekil 7.10, 

Şekil 7.11, Şekil 7.12). 
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Şekil 7.7 : 14 ve 16 no’lu burçlar için çevre düzenlemesi önerisi (BE). 

 

Şekil 7.8 : 16 no’lu burç için çevre düzenlemesi önerisi vaziyet planı (BE). 
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Şekil 7.9 : 16 no’lu burç doğu cephesi çevre düzenlemesi önerisi (BE). 

 

Şekil 7.10 : 16 no’lu burç kuzey cephesi çevre düzenlemesi önerisi (BE). 
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Şekil 7.11 : 16 no’lu burç batı cephesi çevre düzenlemesi önerisi (BE). 

 

Şekil 7.12 : 16 no’lu burç b-b kesitinde sergi düzenlemesi önerisi (BE). 
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EKLER 

EK A : 9 numaralı burca ait paftalar 
EK B : 16 numaralı burca ait paftalar 
EK C : Haritalar 
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EK A 

 

Şekil A.1 : 9 no’lu burç +1.53 kotu planı-rölöve (BE). 
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Şekil A.2 : 9 no’lu burç +6.08 kotu planı-rölöve (BE). 
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Şekil A.3 : 9 no’lu burç +8.78 kotlu platform seviyesi planı-rölöve (BE). 
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Şekil A.4 : 9 no’lu burç 1-1 kesiti-rölöve (BE). 
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Şekil A.5 : 9 no’lu burç 2-2 kesiti-rölöve (BE). 
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Şekil A.6 : 9 no’lu burç 3-3 kesiti-rölöve (BE). 
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Şekil A.7 : 9 no’lu burç 4-4 kesiti-rölöve (BE). 
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Şekil A.8 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi-rölöve (BE). 
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Şekil A.9 : 9 no’lu burç kuzeydoğu cephesi-rölöve (BE). 
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Şekil A.10 : 9 no’lu burç güneydoğu cephesi-rölöve (BE). 
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Şekil A.11 : 9 no’lu burç güneybatı cephesi-rölöve (BE). 
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Şekil A.12 : 9 no’lu burç +1.53 kotu planı-malzeme analizi (BE). 



 
274

 

Şekil A.13 : 9 no’lu burç +6.08 kotu planı-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.14 : 9 no’lu burç +8.78 kotu planı-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.15 : 9 no’lu burç 1-1 kesiti-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.16 : 9 no’lu burç 2-2 kesiti-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.17 : 9 no’lu burç 3-3 kesiti-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.18 : 9 no’lu burç 4-4 kesiti-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.19 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi-malzeme analizi (BE). 

 



 
281

 

Şekil A.20 : 9 no’lu burç kuzeydoğu cephesi-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.21 : 9 no’lu burç güneydoğu cephesi-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.22 : 9 no’lu burç güneybatı cephesi-malzeme analizi (BE). 
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Şekil A.23 : 9 no’lu burç +1.53 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.24 : 9 no’lu burç +6.08 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.25 : 9 no’lu burç +8.78 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.26 : 9 no’lu burç 1-1 kesiti-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.27 : 9 no’lu burç 2-2 kesiti-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.28 : 9 no’lu burç 3-3 kesiti-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.29 : 9 no’lu burç 4-4 kesiti-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.30 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.31 : 9 no’lu burç kuzeydoğu cephesi-bozulma/hasar tespit (BE). 



 
293

 

Şekil A.32 : 9 no’lu burç güneydoğu cephesi-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.33 : 9 no’lu burç güneybatı cephesi-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil A.34 : 9 no’lu burç +1.53 kotu planı-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.35 : 9 no’lu burç +6.08 kotu planı-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.36 : 9 no’lu burç +8.78 kotu planı-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.37 : 9 no’lu burç 1-1 kesiti-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.38 : 9 no’lu burç 2-2 kesiti-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.39 : 9 no’lu burç 3-3 kesiti-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.40 : 9 no’lu burç 4-4 kesiti-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.41 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.42 : 9 no’lu burç kuzeydoğu cephesi-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.43 : 9 no’lu burç güneydoğu cephesi-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.44 : 9 no’lu burç güneybatı cephesi-dönem analizi (BE). 
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Şekil A.45 : 9 no’lu burç +1.53 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.46 : 9 no’lu burç +6.08 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.47 : 9 no’lu burç +8.78 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.48 : 9 no’lu burç 1-1 kesiti-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.49 : 9 no’lu burç 2-2 kesiti-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.50 : 9 no’lu burç 3-3 kesiti-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.51 : 9 no’lu burç 4-4 kesiti-restorasyon müdahale (BE). 

 



 
313

 

Şekil A.52 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.53 : 9 no’lu burç kuzeydoğu cephesi-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.54 : 9 no’lu burç güneydoğu cephesi-restorasyon müdahale (BE). 



 
316

 

Şekil A.55 : 9 no’lu burç güneybatı cephesi-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil A.56 : 9 no’lu burç zemin kat planı-restitüsyon önerisi (BE). 
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Şekil A.57 : 9 no’lu burç 1. kat planı-restitüsyon önerisi (BE). 
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Şekil A.58 : 9 no’lu burç platform katı planı-restitüsyon önerisi (BE). 
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Şekil A.59 : 9 no’lu burç 1-1 kesiti-restitüsyon önerisi (BE). 
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Şekil A.60 : 9 no’lu burç 3-3 kesiti-restitüsyon önerisi (BE). 
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Şekil A.61 : 9 no’lu burç 4-4 kesiti-restitüsyon önerisi (BE). 
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Şekil A.62 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi-restitüsyon önerisi (BE). 

 

 

 

 



 
324

 

Şekil A.63 : 9 no’lu burç kuzeydoğu cephesi-restitüsyon önerisi (BE). 
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Şekil A.64 : 9 no’lu burç güneydoğu cephesi-restitüsyon önerisi (BE). 
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Şekil A.65 : 9 no’lu burç +1.53 kotlu kat planı-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil A.66 : 9 no’lu burç platform seviyesi planı-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil A.67 : 9 no’lu burç 2-2 kesiti-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil A.68 : 9 no’lu burç 3-3 kesiti-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil A.69 : 9 no’lu burç kuzeybatı cephesi-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil A.70 : 9 no’lu burç kuzeydoğu cephesi-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil A.71 : 9 no’lu burç güneydoğu cephesi-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil A.72 : 9 no’lu burç güneydoğu cephesi-restorasyon önerisi (BE). 
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EK B 

 

Şekil B.1 : 16 no’lu burç +1.18 kotu planı-rölöve (BE). 
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Şekil B.2 : 16 no’lu burç +3.63 kotu planı-rölöve (BE). 
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Şekil B.3 : 16 no’lu burç +7.03 kotu planı-rölöve (BE). 
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Şekil B.4 : 16 no’lu burç +9.77 kotu planı-rölöve (BE). 
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Şekil B.5 : 16 no’lu burç +12.42 kotu planı-rölöve (BE). 
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Şekil B.6 : 16 no’lu burç platform seviyesi planı-rölöve (BE). 
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Şekil B.7 : 16 no’lu burç 1-1 kesiti-rölöve (BE). 
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Şekil B.8 : 16 no’lu burç 2-2 kesiti-rölöve (BE). 
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Şekil B.9 : 16 no’lu burç 3-3 kesiti-rölöve (BE). 
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Şekil B.10 : 16 no’lu burç 4-4 kesiti-rölöve (BE). 
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Şekil B.11 : 16 no’lu burç doğu cephesi-rölöve (BE). 
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Şekil B.12 : 16 no’lu burç kuzey cephesi-rölöve (BE). 
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Şekil B.13 : 16 no’lu burç batı cephesi-rölöve (BE). 
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Şekil B.14 : 16 no’lu burç +1.18 kotu planı-malzeme analizi (BE). 

 



 
348

 

Şekil B.15 : 16 no’lu burç +3.63 kotu planı-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.16 : 16 no’lu burç +7.03 kotu planı-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.17 : 16 no’lu burç +9.77 kotu planı-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.18 : 16 no’lu burç +12.42 kotu planı-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.19 : 16 no’lu burç +16.16 kotu planı-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.20 : 16 no’lu burç 1-1 kesiti-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.21 : 16 no’lu burç 2-2 kesiti-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.22 : 16 no’lu burç 3-3 kesiti-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.23 : 16 no’lu burç 4-4 kesiti-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.24 : 16 no’lu burç doğu cephesi-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.25 : 16 no’lu burç kuzey cephesi-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.26 : 16 no’lu burç batı cephesi-malzeme analizi (BE). 
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Şekil B.27 : 16 no’lu burç +1.18 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.28 : 16 no’lu burç +3.63 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.29 : 16 no’lu burç +7.03 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.30 : 16 no’lu burç +9.77 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.31 : 16 no’lu burç +12.42 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.32 : 16 no’lu burç +16.16 kotu planı-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.33 : 16 no’lu burç 1-1 kesiti-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.34 : 16 no’lu burç 2-2 kesiti-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.35 : 16 no’lu burç 3-3 kesiti-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.36 : 16 no’lu burç 4-4 kesiti-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.37 : 16 no’lu burç doğu cephesi-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.38 : 16 no’lu burç kuzey cephesi-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.39 : 16 no’lu burç batı cephesi-bozulma/hasar tespit (BE). 
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Şekil B.40 : 16 no’lu burç +1.18 kotu planı-dönem analizi (BE). 



 
374

 

Şekil B.41 : 16 no’lu burç +3.63 kotu planı-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.42 : 16 no’lu burç +7.03 kotu planı-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.43 : 16 no’lu burç +9.77 kotu planı-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.44 : 16 no’lu burç +12.42 kotu planı-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.45 : 16 no’lu burç +16.16 kotu planı-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.46 : 16 no’lu burç 1-1 kesiti-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.47 : 16 no’lu burç 2-2 kesiti-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.48 : 16 no’lu burç 4-4 kesiti-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.49 : 16 no’lu burç doğu cephesi-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.50 : 16 no’lu burç kuzey cephesi-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.51 : 16 no’lu burç batı cephesi-dönem analizi (BE). 
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Şekil B.52 : 16 no’lu burç +1.18 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.53 : 16 no’lu burç +3.63 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.54 : 16 no’lu burç +7.03 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.55 : 16 no’lu burç +9.77 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 

 



 
389

 

Şekil B.56 : 16 no’lu burç +12.42 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 



 
390

 

Şekil B.57 : 16 no’lu burç +16.16 kotu planı-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.58 : 16 no’lu burç 1-1 kesiti-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.59 : 16 no’lu burç 2-2 kesiti-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.60 : 16 no’lu burç 3-3 kesiti-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.61 : 16 no’lu burç 4-4 kesiti-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.62 : 16 no’lu burç doğu cephesi-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.63 : 16 no’lu burç kuzey cephesi-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.64 : 16 no’lu burç batı cephesi-restorasyon müdahale (BE). 
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Şekil B.65 : 16 no’lu burç +3.70 kotu planı-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil B.66 : 16 no’lu burç +9.84 kotu planı-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil B.67 : 16 no’lu burç çatı planı-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil B.68 : 16 no’lu burç 1-1 kesiti-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil B.69 : 16 no’lu burç 3-3 kesiti-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil B.70 : 16 no’lu burç kuzey cephesi-restorasyon önerisi (BE). 
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Şekil B.71 : 16 no’lu burç batı cephesi-restorasyon önerisi (BE). 

 



 
405

 

Şekil B.72 : 16 no’lu burç doğu cephesi-restorasyon önerisi (BE). 
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EK C 

 

Şekil C.1 : D’Ostoya Haritası üzerinde sur hattı (İKE, 2010; BE). 
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Şekil C.2 : 1905 Goad Haritası’nda sur kalıntıları (İKE, 2010; BE). 
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Şekil C.3 : Galata Surları’nın bütünü, D’Ostoya Haritası (İKE, 2010; BE). 
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