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ÖNSÖZ 

İstanbul’un, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmış tarihi 

alanları içinde, Bizans Dönemi yapıları önemli bir yer tutmaktadır. Ortaçağ 

İstanbul’undan günümüze, mimari üslupları, mekan tasarımları, opus sectile, mozaik, 

fresk ya da keramoplastik bezeme öğeleriyle, eşsiz birer tarihi belge niteliği 

taşımakta olan bu anıtlar, dönemlerinin yapım tekniklerinin, estetik değerlerinin, 

mimari ve sosyal ortamlarının anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Çalışmada, 

İstanbul’daki ilk yapım tarihleri 843-1204 yılları arasına rastlayan kiliselerden  

günümüze ulaşabilenler taranmış; uzun zamandır bilimsel bir inceleme ve analiz 

yapılmamış, acil müdahale gerektiren üç yapı (Vefa Kilise, Atik Mustafa Paşa 

Camileri ile Fethiye Camii ve Müzesi/Pammakaristos Manastırı Kilisesi), içinde 

bulundukları semtlerle birlikte incelenmiştir. Kiliselerin yapım teknikleri, 

malzemeleri, bilinen onarımları, bugünkü kullanımları ve çevreleriyle birlikte 

korunma sorunları saptanmıştır. Bu aşama süresince detaylı bir arşiv ve kütüphane 

araştırması, yapılar ve çevrelerinde lazerli teodolitle ölçümler,  fotoğraf ve çizimlerle 

belgeleme yapılmıştır. 

 

Yapıların bulundukları, Vefa, Çarşamba, Ayvansaray Semtleri’nde, kısıtlı sosyo-

ekonomik şartlar ve eğitime sahip kullanıcılar yoğunluktadır. Bu durum son derece 

önemli olan anıtların ve çevrelerinin koruma bilinci olmayan kişiler tarafından tahrip 

edilmesine yol açmaktadır. Buna ek olarak, 2006’da Tarihi Yarımada’nın 

Süleymaniye, Fener-Balat-Ayvansaray, Sulukule gibi semtleri, “yenileme alanı” ilan 

edilmiştir. Ancak bu semtler Dünya Mirası Alanı ya da alanla etkileşim bölgesi 

içinde yer almaktadır ve yenileme gibi bir kavramla baştan zıt düşmeleri bir yana, 

ulusal ve uluslararası koruma mevzuatı çerçevesinde korunması gereken çok boyutlu 

bir kültür mirası alanına dahildirler. Tezde hazırlanan öneriler bu önemli anıtlar ve 

çevrelerinin iyileştirilmesine yöneliktir. 

 

Doktora sürecinde, Dumbarton Oaks’daki çalışmalarımda yardımcı olan DO 

çalışanlarına, Vefa Kilise Camii rölövesi ölçümlerinde yardımcı olan 

Dr.İnş.Müh.Umut Almaç’a, İ.T.Ü. Mim. Fak. lisans öğrencilerinden Lebriz Atan, 

Günce Kuntay, Hakan Taştan’a, Vefa Kilise ve Atik Mustafa Paşa Camileri 

rölöveleri ölçümlerinde yardımcı olan Y.Mimar Füsun Ece Ferah’a, İ.T.Ü. Mim. Fak. 

lisans öğrencilerinden Emrullah Akbıyık, Behsat Koç, Abdullah Kurt, Ömer 

Şehitoğlu’na, Fethiye Camii ve Müzesi rölövesinde yardımcı olan İ.T.Ü. Mim. Fak. 

lisans öğrencilerinden Hande Aksoy, Susanne Boss, Hasan Gökbora, Amina Patak, 

Nida Pekcan, MehmetTürkmen, Mustafa Deniz Yıldırım’a, fotoğraf çekimlerinde 

yardımcı olan Mimar Barış Canpolat ve Mimar Barış Süer’e, haritaların grafik 

işlemlerinde yardımcı olan Mimar A. Rıza Vural’a, Osmanlıca belgelerin 

transkipsiyonu için Dr. Mimar Aras Neftçi’ye, gösterdikleri rehberlik, destek ve 

olumlu katkılarından dolayı tez izleme komitesi hocalarım Doç. Dr. Yegan Kahya ve 

Doç. Dr. Arzu Öztürk’e, doktora savunmasındaki öneri ve katkıları için Prof. Dr. 

Nevra Necipoğlu ve Prof. Dr. Turgut Saner’e, doktora ders aşamasında Bizans 
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İSTANBUL’DAKİ ORTA BİZANS DÖNEMİ KİLİSELERİ VE 

ÇEVRELERİNİN KORUNMASI İÇİN ÖNERİLER 

ÖZET 

İstanbul’un UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan “Tarihi Alanları” 

içinde, Bizans dönemi anıtları önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada 843-1204 yılları 

arasında, başkent olarak tüm ekonomik, sosyal, mimari gelişmelerin merkezi 

durumundaki Konstantinopolis’te inşa edilerek, günümüze ulaşabilen kiliselerden 

üçü : Vefa Kilise, Atik Mustafa Paşa, Fethiye (Pammakaristos Manastırı Kilisesi) 

Camileri koruma disiplini açısından incelenmiş ve öneriler geliştirilmiştir. Tezin 

başlığı saptanırken yapıların üçünün de ilk yapım tarihleri olan Orta Bizans dönemi 

esas alınmıştır. Ancak Orta Bizans Dönemi yapılarının, tezde incelenen üç yapıda da 

görüldüğü üzere, Geç Dönem (1261-1453) ek ve onarımlarından ayrı ele 

alınamayacağı görülerek; bu ek ve onarımlar da çalışma kapsamında detaylı olarak 

incelenmiştir.  

İncelenen yapılar ve çevrelerinin özgün niteliklerinin korunması, kentsel belleğin 

sürekliliği ve içinde bulundukları dokuyla bütünleşik değer oluşturmaları açılarından 

önemlidir. Ortaçağ İstanbul’undan günümüze, mimari üslupları, mekan tasarımları, 

opus sectile, mozaik, fresk ya da keramoplastik bezeme öğeleriyle, eşsiz birer tarihi 

belge niteliği taşımakta olan bu üç anıt, dönemlerinin yapım tekniklerinin, estetik 

değerlerinin, mimari ve sosyal ortamlarının anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. 

Uzun zamandır kapsamlı bir bilimsel araştırmanın konusunu oluşturmayan bu 

yapılara, önemleri ve çevrelerinin de acil müdahale gerektirmesi dolayısıyla öncelik 

verilmiştir. Vefa, Çarşamba, Ayvansaray Semtleri’nde bulunan bu önemli anıtlar, 

uzun süren bakımsızlık ve koruma yönünde tutarlı bir program olmaması sonucu 

tahribe açıktır. Çalışmada ele alınan anıtlar ve çevreleriyle ilgili ayrıntılı tarihsel 

araştırma, hassas ölçümler, fotoğraf ve çizimle belgeleme yapılmış ve koruma 

sorunları irdelenmiş; her anıt ve çevresi için, deprem riskini de gözönüne alan, 

bakım, onarım, yönetim ve kullanım önerileri geliştirilmiştir.  

Ülkemizde, doğal ve kültürel miras konusunda devlet ve toplumun hassasiyetinin 

artması; uluslararası koruma kavramlarının tüm kesimler tarafından benimsenerek, 

siyasi irade ve karar süreçlerine yerleşmesi gerekmektedir. Süleymaniye ve Fener-

Balat Kentsel Bölgeleri’nin, tutarlı ekonomik ve sosyal gelişme politikaları içeren bir 

kent ve bölge planlamasıyla canlandırılmaları uygun olacaktır. Yenileme 

projelerinden vazgeçilerek; mevcut bütçe varolan yapıların konservasyonunda 

kullanılmalıdır. Çarşamba ve Ayvansaray’daki zengin mimari ve arkeolojik mirasın 

uluslararası kabul görmüş koruma ilkelerine uygun şekilde, kültür turizmi için 

değerlendirilmesi gerekir; ancak bunun için ciddi çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Tez kapsamında ayrıntılı olarak incelenen, üç anıt, ekler alarak ve çeşitli onarımlarla 

günümüze ulaşmıştır. Hem ilk tasarım dönemlerine ait kısımlar, hem de sonradan 

aldıkları ekler, Ortaçağ’dan günümüze, sanat ve mimarlık tarihine ışık tutan, önemli 

belgeler niteliğindedir. Ancak, üç anıtta da ortak olarak, kullanıcıların bilinçsizliği ve 
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projesiz onarımlardan kaynaklanan aşırı müdahaleler, vandalizm sonucu tahripler, 

uygun olmayan eklerle, malzeme-strüktür sorunları ve bozulmalar gözlemlenmiştir. 

Bu çalışma sonucunda yapıların çevrelerinin iyileştirilmesine yönelik hazırlanan 

önerilerin, bundan sonraki çalışmalara bir altlık oluşturması hedeflenmiştir. Yapılarla 

ilgili hazırlanan öneriler ise yapılacak bir uygulama aşamasında dikkat edilmesi, 

öncelikle araştırılması gereken hususları ayrıntılı olarak belirtmektedir. Tezin, 

gelecek çalışmalarda bir rehber olarak kullanılması beklenmektedir. Bu konularda 

öngörülen yararı sağlayarak, çalışmanın, yapıların ve çevrelerinin korunmasına 

yönelik olumlu ve somut bir adım oluşturması umulmaktadır. 
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PROPOSALS FOR THE CONSERVATION OF THE MIDDLE BYZANTINE 

PERIOD CHURCHES OF ISTANBUL AND THEIR NEIGHBOURHOODS 

SUMMARY 

Istanbul, as the former capital of the Eastern Roman Empire, has a unique collection 

of Byzantine monuments which are part of a multi-layered urban fabric. 

Unfortunately, most of the Byzantine monuments and the neighborhoods in which 

these unique medieval buildings are situated, present a poor state of preservation 

today. They are in need of urgent care and call for preservation and improvement. 

Thus, three of the Middle Byzantine Era churches: Vefa Kilise Camii, Atik Mustafa 

Paşa Camii and Fethiye Camii (Pammakaristos Monastery Church) and their 

neighborhoods were chosen for this study. Since a wide period can be attributed to 

Byzantine architecture, Middle Byzantine Era with its specific building 

characteristics was chosen and all of the three monuments’ first construction date 

belongs to the above mentioned period.  

After the Iconoclasm, in the Middle Byzantine Period (843-1204) Byzantine society 

changed radically and religion became the dominant factor in all areas of life. Private 

worshipping and increase in the number of monasteries resulted in a new form in 

church architecture. As several Byzantine specialists agree, this new form expresses 

itself both in Middle (843-1204) and Late (1261-1453) Byzantine Eras. As several 

specialists such as Professors Cyril Mango, Robert Ousterhout and Paul Magdalino 

agree, Middle (843-1204) and Late (1261-1453) Byzantine Eras can best be 

examined together due to the fact that all the Middle Byzantine Era structures had 

additions in the Late Byzantine Era. The aim of the study was to provide a thorough 

analysis and develop proposals for the three selected edifices which had been built 

between 843-1204 in Constantinople, as the capital of the Byzantine Empire and 

center of the economic, social and architectural development of the eastern 

Mediterranean civilization. The three edifices had additions and went through 

interventions in the Late Era (1261-1453). These additions and interventions were as 

well thoroughly examined in the course of this study. 

The concerns of the study were determined by the following research topics: 1. 

Current conditions of the physical-social environment of the selected medieval 

buildings, 2. The conditions of the monuments nearby, 3. Which building complex 

(monastery, building group, urban fabric etc.) were the selected edifices part of when 

they were first built ? 4. Previous observations, research, articles, 5.Traces of the 

previous interventions and dates of earthquakes, fires which might have caused them. 

In order to provide some insight to the abovementioned questions, various libraries 

(The Library of  German Institute of Archeology in Istanbul, The Library of the 

Istanbul Research Institute, The Library of American Research Institute in Istanbul  

and archives (Dumbarton Oaks Archives (Washington, D.C., USA),  The Archives of 

European Center for Byzantine and Post- Byzantine Monuments  (Thessaloniki ), 

The Ottoman Archives of the Prime Ministry of Turkish Republic, The Archives of 

the General Directorate of the Pious Foundations, The Archives of the Istanbul 
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Archeology Museum were consulted for references. Regarding the Ottoman Archive 

documents, assistance from experts was received for the precise transcriptions of the 

manuscripts from Ottoman to Turkish. First, each building’s location was described 

and important monuments in their vicinities were dealt with. Then the long pasts and 

previous interventions of the buildings were explained. Photograph albums were 

composed and measured drawings were prepared with the help of a total station. 

Drawings were accompanied by detailed descriptions taking into account the new 

research and recent observations. To be able to conduct a thorough analysis, the 

fabric of the buildings and the changes which they have gone through were examined 

carefully. As a conclusion, evaluations on the buildings and their surroundings were 

made. 

The summer fellowship at “Dumbarton Oaks Research Library” in 2008, provided 

some important photographs from the earlier field works and surveys. They have 

been of great help in making comparisons while writing the detailed descriptions. 

Since recent interventions have wiped out many key traces on the buildings, such 

archival photographs present more information than the current conditions of the 

buildings. When previous photographs from archives or dissertations were examined 

in detail, great losses such as the parapet slabs dating back to seventh century A.D 

were found out. They disappeared from the minaret balcony of Kilise Camii 

sometime after 1995 when they were photographed for the last time.  

Another contribution of the archival research was the photographs of the North 

Church of the Fethiye Camii taken by the Byzantine Institute of America when it was 

stripped completely out of its plaster during The Pious Foundations’ repair in 1957-

59. By the help of these photographs, which have not been evaluated in detail since 

they were taken, it was possible to compare the previous and current conditions. A 

book
1
 was published about Pammakaristos (the Fethiye Camii), but it was mainly 

based on the restoration of the Byzantine Institute of America in the South Church.  

After the 1980’s, suffering and deterioration for the cultural heritage have been 

experienced due to the unawareness of the society for the preservation of the cultural 

heritage. Rising value of the land in Istanbul with gaps in the Turkish legal system 

augmented the problems. All of the three churches have been repaired without any 

projects and permission from The Pious Foundations. Atik Mustafa Paşa, which was 

treated in the above mentioned manner, has some very severe structural problems, 

which can be viewed with the naked eye. The cracks and deformations should be 

carefully examined with non-destructive testing methods; the cracks should be 

monitored.  

A monument cannot be considered apart from its physical environment and 

neighboring settlements. Therefore, this dissertation focusing on three Middle 

Byzantine churches, also provides detailed information about their neighborhoods. 

Two of the inspected monuments are part of the areas on UNESCO’s World Heritage 

List and the third one has close interaction to the listed areas. Therefore their 

neighborhoods also have a role as important cultural heritage and should be 

improved along with the monuments themselves. As a result of the examination of 

                                                 

 

1
 Mango, Cyril, 1978, The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos ( Fethiye Camii ) at 

Istanbul, ( Hans Belting, Cyril Mango, Doula Mouriki ), Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 
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the surroundings and legal dimensions, it is noteworthy to mention that the 

monuments and their neighborhoods are currently threatened by a law (Url-1) which 

came into force in 2006 and changed the status of the Süleymaniye and Ayvansaray 

from conservation sites to “renewal areas”. The law presumes that the renewal areas 

have lost their unique cultural heritage and it enables total reconstructions of the 

physical environment. Although Süleymaniye and part of Ayvansaray are World 

Heritage Areas, they have been declared as renewal areas. However, they possess 

archeological remains in addition to their architectural features. The projects 

developed for these renewal areas will change the sizes of parcels, fabric and heights 

of the settlements as well as harming the Golden Horn Walls in priority and other 

archeological remains. Therefore, the authenticity of the areas will be consequently 

lost. 

The three Middle Byzantine-era monuments, which have been handled in the study, 

highlight the urban fabric and are unique historical assets which convey valuable 

information about the architectural styles, building techniques, decorative arts and 

social life of the Middle Ages. It is as important for their neighborhoods as the 

monuments themselves to preserve the authentic features, for the sustainability of the 

urban memory and integrated value of a monument with its physical and social 

environment. In the course of the study, data from library and archival research were 

collected, photographic surveys, measured drawings on the sites, descriptions and 

chronological analyses were prepared and evaluated in the scope of architectural 

conservation discipline. As a result, guidelines for the preservation and improvement 

of these medieval buildings and their neighborhoods were developed. Bearing in 

mind the earthquake risk, proposals for maintenance, repair, management and 

utilization of the architectural and archeological values were put forward.  

It is hoped that these guidelines and proposals will be of help for future studies. 

Environmental proposals for the neighborhoods are determined to be used as a base 

for future plans in urban conservation. The guidelines for the monuments can be used 

as a reference in case of an intervention on any of the three edifices. The parts of the 

monuments which should be “carefully or in priority” examined/excavated are 

carefully indicated in the guidelines. Therefore the study is expected to be a concrete 

step for the conservation of the three edifices and their neighborhoods if the above 

mentioned goals can be achieved. 
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1.  GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Geçmişinin, Yenikapı kurtarma kazılarıyla, günümüzden 8500 yıl öncesine Neolitik 

Dönem/Cilalı Taş Devri’ne uzandığı anlaşılan Tarihi Yarımada, pek çok medeniyete 

ev sahipliği yapmıştır. İstanbul’un, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası 

Listesi’ne alınmış tarihi alanları içinde, Bizans Dönemi yapıları önemli bir yere 

sahiptir.  

Orta Bizans döneminde, Bizans mimarisi ve toplumun sosyal yapısı, 7.yy. başı - 843 

arasındaki, karanlık çağlar olarak da nitelendirilen “İkonkırıcı Dönem”’de radikal 

olarak değişmiştir (Magdalino,1990, s.165). Nüfusun ve suyun azalmasıyla büyük 

hamamlar kullanılamaz duruma gelmiş; tiyatro, pandomim ve mim gösterileri 

öncelikle, araba yarışları ise Orta Bizans döneminde (9.-13. yy.’lar) azalarak 

kademeli olarak ortadan kalkmış, halkın sosyal hayatı sadece din odaklı hale 

gelmiştir (Mango,1984, s.338). Bu dönem sonunda ortaya yeni bir mimari biçim ve 

kavram çıkmıştır (Ousterhout, 2001, s.3). Dini yapılara, özellikle manastır 

komplekslerine verilen önem artmış, yeni malzeme yerine devşirme malzeme 

kullanılmıştır (Magdalino, 2002, s.529). Bu yeni mimari üslup Orta (843-1204) ve 

Geç (1261-1453) dönem Bizans mimarisinde kendini göstermiştir ve Orta Bizans 

Dönemi yapıların çoğu Geç Dönem’de ekler almış ve onarımlar geçirmiş olduğundan 

bu iki dönemin en iyi şekilde birlikte incelenebileceği düşünülmektedir (Ousterhout, 

2001, s.3). 

Çalışmada hedeflenen 843-1204 yılları arasında, başkent olarak tüm ekonomik, 

sosyal, mimari gelişmelerin merkezi durumunda bulunan İstanbul’da inşa edilerek, 

günümüze ulaşabilen kilise yapılarından üçünün (Vefa Kilise Camii, Atik Mustafa 

Paşa Camii, Fethiye Camii ve Müzesi) incelenerek, yapım teknikleri, malzemeleri, 

bilinen onarımları, bugünkü kullanımları ve çevreleriyle birlikte korunma 

sorunlarıyla ilgili verileri saptamaktır. Yapıların üçü de Geç Dönem (1261-1453) ek 

ve onarımlarına sahiptir. Bu ekler de çalışma kapsamında ele alınmıştır. Sorunlar 
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ortaya konduktan sonra, çevresel ölçekten başlayarak, yapıların deprem riskleri, 

strüktürel durumları analiz edilerek, bakım + onarım ve yönetim + kullanım 

programları önerilmiştir. Bu yapılar ve çevrelerinin özgün niteliklerinin korunması, 

kentsel belleğin sürekliliği ve içinde bulundukları dokuyla bütünleşik değer 

oluşturmaları açılarından önemlidir. Ortaçağ İstanbul’undan günümüze, mimari 

üslupları, mekan tasarımları, opus sectile, mozaik, fresk ya da keramoplastik bezeme 

öğeleriyle, eşsiz birer tarihi belge niteliği taşımakta olan bu üç anıt, dönemlerinin 

yapım tekniklerinin, estetik değerlerinin, mimari ve sosyal ortamlarının 

anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Uzun zamandır kapsamlı bir bilimsel 

araştırmanın konusunu oluşturmayan bu yapılara, önemleri ve çevrelerinin de acil 

müdahale gerektirmesi dolayısıyla öncelik verilmiştir.   

Bu dönemden günümüze ulaşan yapıların çevreleri, örneğin içinde Vefa Kilise 

Camisini barındıran Süleymaniye Bölgesi, Fethiye Camisinin bulunduğu Çarşamba 

ve Atik Mustafa Paşa’nın bulunduğu Ayvansaray semtleri, son elli yıldır yaşanan 

kentsel dönüşüm sürecinde çöküntü bölgeleri haline gelmiştir. Bu bölgelerdeki gerek 

Cumhuriyet dönemi, gerek daha öncesine ait kültürel miras, düşük gelir ve eğitime 

sahip kullanıcıların elindedir. Bu durum, çevreleri ile bir bütün oluşturan, bulunduğu 

fiziksel ve sosyal çevreden soyutlanamayan yapıların, koruma bilinci olmayan kişiler 

tarafından tahrip edilmesi sonucunu doğurmaktadır.  

İstanbul’un 2010 yılında Dünya Kültür Başkenti olması vesilesi ile son yıllarda, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı gibi kurumlar tarafından yeni 

projeler geliştirilmesine hız kazandırılmıştır. Ancak, geliştirilen projelerin, yeterli ön 

araştırma yapılmadan ve standartlar belirlenmeden ihale edilmeleri; 

uygulamalarındaki bilimsel ve teknik hatalar sonucu koruma ve restorasyon 

alanlarında beklenen kalite sağlanamamakta ve yaratılan kaynaklar verimli 

kullanılamamaktadır. 03.04.2011 tarihinde, Süleymaniye Külliyesi tabhanesine 

yapılan teknik gezide, 3 ° C olan hava sıcaklığında, avludaki (metal bilezikleri 

bulunan, kırmızı Mısır porfirinden yapılmış) antik sütunlardan birinin basınçlı su ile 

yıkandığı görülmüştür. Yeterli araştırma ve doğru projelendirme yapılmadan, ihale 

şartnamesinde iş bitirme süresini kış ayları ve hava şartları düşünülmeden belirleyen 

bir sistemde çalışılmaktadır.  

Son yıllarda, Tarihi Yarımada’daki Süleymaniye, Fener-Balat-Ayvansaray, Sulukule 

gibi alanlar, yenileme alanı ilan edilmişlerdir; ancak bu yenileme alanları Dünya 
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Mirası Alanı içinde veya etkileşim bölgesinde yer almaktadır. Yenileme gibi bir 

kavramla baştan zıt düşmeleri bir yana, ulusal ve uluslararası korumacılık mevzuatı 

çerçevesinde korunması gereken çok boyutlu bir kültür mirası içermektedirler. Bu 

alanlarda uygulamaya sokulmaya çalışılan yenileme projeleri toplum yararını değil, 

rantı ve yağmayı öne çıkarmaktadır. İstanbul’daki bu çöküntü bölgelerinin, 

yaşayanlarının da katılımı ile iyileştirilmesi, toplumsal çıkarları gözeten, katılımcı, 

şeffaf ve denetlenebilir uygulamalar yürütülmesi gerekmektedir.  

1.2 Kapsam ve Yöntem 

Tez çalışmasında, üç Ortaçağ anıtı ayrıntılı olarak, bu anıtları çevreleyen yirmibeş 

mahalle ise daha genel anlamda ele alınmıştır. Hazırlanan içerik doğrultusunda, 

detaylı bir arşiv ve kütüphane araştırması, yapılar ve çevrelerinde lazerli teodolitle 

ölçümler, fotoğraf ve çizimlerle belgeleme yapılmıştır. Ayrıca Pera Müzesi “ Semavi 

Eyice Arşivi”, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşivi, Encümen Arşivi, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dumbarton Oaks Arşivi, European 

Center for Byzantine and Post-Byzantine Monuments Arşivi (Selanik), INHA 

(Institut National d’Histoire de l’Art (Ulusal Sanat Tarihi Enstitüsü), Sultan 

II.Abdülhamit Fotoğraf Albümleri ve ulaşılabilen özel arşivler taranmıştır. Anıtlarda 

yerinde gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, bu 

yapıların ve çevrelerinin en iyi şekilde korunması için uygun çözüm önerileri 

geliştirilmiştir.  

Bu çalışma, ele alınan yapılar ve çevrelerinin mimari koruma disiplini açısından 

incelenmesi yönünden önemlidir. Ele alınan anıtlar, 19. yy.’ın ikinci çeyreğinden 

itibaren, mimarlık ve sanat tarihçileri tarafından incelenmiştir. Ancak yapıların ve 

içerdikleri öğelerin tasvirlerini içeren önceki çalışmalar bu çalışmaya altlık ve 

kaynak oluşturmakla beraber; yapıların somut olarak korunabilmesi için gerekli 

teknik verileri içermemektedir. Bu çalışmada yapılar için öncelikli araştırılması, 

dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmiş; bazı restitüsyon denemeleri, kronolojik 

analizler önerilmiştir. Elde olan olanaklarla, hassas ölçümler yapılarak, yapıların 

güncel durumları titizlikle belgelenmiştir. Bu anlamda çalışmanın gelecekte 

hazırlanacak bir onarım projesinde önemli bir referans olması  ve yapıların 

korunmasına somut bir katkıda bulunması hedeflenmiştir. 
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2.   İSTANBUL’UN TARİHİ GELİŞİMİNDE ORTA BİZANS DÖNEMİ 

İmparator İustinianus’dan (527-565) sonra, Bizans İmparatorluğu, İran, Slav, Bulgar, 

Arap saldırıları sonucu kaybedilen topraklarla çok küçülmüş, ekonomisi zayıflamış, 

ülke “karanlık bir döneme” girmiştir (Yerasimos, 2005, s.76). 8. yy.’da Bizans 

İmparatorluğu artık sadece Anadolu, Balkanların sahil kesimi, Kırım, Yunan Adaları, 

Sicilya ve İtalyan Yarımadası’nın güney uçlarını elinde bulunduran, eski 

imparatorluğun küçük bir parçası gibidir (Magdalino, 2002a, s.169). Doğudaki üç 

patriklik olan Kudüs, İskenderiye ve Antakya Arap hükümdarlığına geçmiş; bu 

patrikliklerin etrafındaki, 4.-6. yy.’larda imparatorluğun ekonomi ve kültür kaynağını 

oluşturan, Suriye, Mısır, Filistin toprakları da kaybedilmiştir (Magdalino, 2002a, 

s.169). 626’da Konstantinopolis’in Avarlar ve Slavlar tarafından kuşatılması 

esnasında su sistemi tahrip edilmiş, 654’te Mısır’ın Araplar’ın eline geçmesinden 

sonra şehir en önemli tahıl kaynağından mahrum kalmıştır (Magdalino, 2002, s.531). 

8. yy.’da yazılmış olan Parastaseis, Konstantinopolis’in fiziksel açıdan çok harap 

durumda bulunduğunu ve nüfusunun fazlasıyla azalmış olduğunu bildirmektedir 

(Cameron ve Herrin, 1984, s.45).  

2.1 İkonkırıcı Dönemden Latin İmparatorluğu’na ( 717-1204 ) 

2.1.1 Birinci ve ikinci ikonkırıcı dönemler  

717’de Bizans İmparatoru olan III. Leon, “Ekloga” isimli kanun derlemesi ve 

ikonkırıcılık politikası ile tanınmaktadır (Gregory, 2005, s.184). 726’da neşredilen 

Ekloga, çoğunluğu hala Latince olan eski kanunları anlamakta zorlananlar için 

yazılmış pratik bir el kitabıdır; önsözünde, imparatorun tanrının adaletini dünyada 

dağıtmak için varolduğu bildirilen kitaptaki kanunların içinde, boşanmanın yasak 

olması, vücudun bazı kısımlarının ceza olarak kesilmesi gibi oldukça sert olanlar 

mevcuttur (Gregory, 2005, s.185).  

Tanrı’nın ve azizlerin fiziksel tasvirleri olan ikonlar “eikones”, ahşap üzerine iki 

boyutlu olarak boyanırlar, ibadet esnasında kullanılırlar; özellikle 6. yy.’ın ikinci 

yarısında kullanımları çok yaygınlaşmıştır (Brubaker ve Haldon, 2001, s.30). Erken 
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9. yy. tarihçisi Theophanes’e göre, Musevi ve Araplar’dan etkilenerek, ikonların 

üretilmesini, günah olarak görmeye başlayan III. Leon, 726’da İmparatorluk 

Sarayı’nın bronz kapısı üzerinden İsa’nın resmini söktürmüş; 730’da imparatorluk 

konsilini toplayarak ikonları yasaklamıştır (Brubaker ve Haldon, 2001, s.30). 

İkonkırıcılara göre, ikon İsa’nın sadece insan tarafını yansıtmakta, tanrı tarafını 

yansıtmamaktaydı ve İsa’nın tanrı-insan olma özelliğinin bu şekilde ikonlarla yok 

edilmesi kabul edilemezdi (Gregory, 2005, s.196). Bu yasak doğu ve batı kiliseleri 

arasında bir bölünmeye (schisma) neden olmuştur (Gregory, 2005, s.190). 787’de 

(Nicaea) İznik’te toplanan konsilde, İmparatoriçe İrene’nin isteğiyle ikonkırıcılık 

kaldırılmıştır (Brubaker ve Haldon, 2001, s.30). Daha sonra, 813’te tahta geçen V. 

Leon, kendisinden önceki 25 yıl içersinde yaşanılan askeri başarısızlıkları 

ikonkırıcılığın terk edilmesine bağlayarak; 815’te Ayasofya’da toplanan konsille 

ikonkırıcılığı geri getirmiştir (Gregory, 2005, s.205). 

820’de tahta geçen II. Mikhail, Slavların çıkardığı büyük isyanı Bulgar Hanı 

Omurtag’ın yardımıyla bastırabilmiş; bu esnada Bizans’ın zayıflamasından 

yararlanan Araplar, İspanya’dan gelerek 826’da Girit’i almış; 827’de Sicilya’ya ayak 

basmaları ile Bizans için ciddi tehlike oluşturmaya başlamışlardır (Gregory, 2005, s. 

207). Arapların Sicilya’ya ayak basmaları ile Bizanslılar ve Araplar arasında, Güney 

İtalya ve Sicilya’nın kontrol edilmesi üzerine, çok uzun süre devam eden bir 

mücadele başlamıştır (Magdalino, 2002a, s.171). Güney İtalya topraklarında aynı 

zamanda papalık da bulunduğu için batı Avrupa da bu mücadelede yerini almıştır 

(Magdalino, 2002a, s.171).  

II. Mikhail’den sonra, 821’de tahta oğlu Theophilos geçmiştir. Theophilos, askeri 

anlamda çok başarısız olmuş, 831’de Palermo, 841’de batı Sicilya Emevilerin eline 

geçmiştir (Norwich, 1997, s.134). Tüm bu askeri başarısızlıklara rağmen Theophilos, 

orduyu güçlendirmiş ve Konstantinopolis surlarını onartmıştır (Gregory, 2005, 

s.208). Theophilos’un karısı Theodora, imparatorun ölümünden sonra, Theophilos’un 

ölüm döşeğinde ikonkırıcılığın kaldırılmasını vasiyet ettiğini beyan ederek; 843’teki 

resmi bir toplantıda, (787 yılı İznik Konsili kararlarının aynen kabulü ile), 

ikonkırıcılığı kaldırmıştır (Karlin-Hayter, 2002, s.153). Resme ibadet ederken, 

aslında resimde temsil edilene ibadet edildiği kabul edilmiştir (Mathews, 2000, s.26).  

Süsleme sanatı, ikonkırıcı dönemde tamamen terk edilmemiş ancak ölçek ve sahası 

oldukça kısıtlanmıştır; ikonların restorasyonu ile din temalı sanat eserleri tekrar 
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üretilmeye başlamıştır (Karlin-Hayter, 2002,s.162). Sanatçılar, eski teknikleri tekrar 

canlandırmak ve yeni teknikler geliştirmek için çalışmışlardır (Gregory, 2005, s.212). 

2.1.2 Balkanlar’da misyonerlik faaliyetleri (843-864) 

İkonkırıcılığın sona ermesiyle, özellikle Bizans İmparatorluğu’nu örnek alan ve 

Hristiyanlığı uygar kültür olarak gören Slavlar üzerinde, Bizans Kilisesi misyonerlik 

faaliyetlerine girişmiştir (Dvornik, 1970, s.105). İkonkırıcılığın sona ermesiyle, 

manastırlar ve din adamlarının toplumdaki yeri, daha yüksek bir noktaya taşınmıştır 

(Gregory, 2005, s.212).   

Avar Kağanlığının yıkılmasından sonra, muhtemelen bugünkü Slovakya ve Çek 

Cumhuriyeti’nin bulunduğu topraklarda kurulan Büyük Moravya, merkezi 

Avrupa’da kurulan ilk Slav devletidir. Zamanla büyüyerek, güçlenen Moravya’nın en 

güçlü hükümdarı Prens Ratislav, ülkesini Frenk İmparatorluğu’nun işgalci 

güçlerinden korumak için, 862’de, Konstantinopolis’ten ülkesine misyonerler 

gönderilmesini ve bağımsız bir kilise kurulmasını, ancak ibadet dilinin Slavca 

olmasını istemiştir (Dvornik, 1970, s.105). Konstantinopolis’ten, misyonerlerin 

başında bulunmak üzere Konstantinos ve Methodios adında iki kardeş 

görevlendirilmiştir. Konstantinos, yola çıkmadan evvel, daha önce sözlü olan Slav 

dili için bir alfabe hazırlamıştır; bu nedenle hala kullanılmakta olan Kiril Alfabesi ile 

Yunan Alfabesi arasında benzerlikler bulunmaktadır (Gregory, 2005, s.214). Kendi 

dillerinde ibadet olanağı sağlamak, doğu kilisesinin, Latincede ısrarlı olan batı 

kilisesi karşısında üstünlük sağlamasını ve Slavların Bizans Hristiyanlığını kabul 

etmelerini sağlamıştır (Dvornik, 1970, s.105). 

Moravya, Bizans Hristiyanlığını kabul edince, Bulgar Prensi Boris, Frenk 

İmparatorluğu’ndan yardım istemiş; ancak III. Mikhail’ın ordusunu üzerine 

göndermesi karşısında,  Hristiyanlığı kabul ederek, 864’te vaftiz olmuştur (Gjuzelev, 

1988, s.130). Bulgarların hristiyan olması, Bizans’ın politik ve kültürel alanda 

sağlamış olduğu önemli başarılardan biridir (Gregory, 2005, s.216). 

2.1.3 Patrik I. Photios Ayrılığı (863-867) 

III. Mikhail’ın Patriği I. Photios, Kutsal Üçleme ile ilgili bazı konularda, Batı 

Kilisesinin uygulama ve teoride hatalı olduğunu ileri sürmüştür (Gregory, 2005, 

s.213). Photios’a göre, Batı Kilisesi, “filioque” kelimesini kullanarak, kutsal ruhun 
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baba ve oğuldan meydana geldiğini belirtmektedir (Gregory, 2005, s.213). Ancak, 

Photios, özgün hristiyanlık inanışında, kutsal ruhun sadece babadan kaynaklandığını, 

“filioque” kelimesinin kullanımının inanışta değişiklik meydana getirdiğini 

belirtmiştir;  böylece batı ve doğu kiliseleri arasında yeni bir ayrım ortaya çıkmıştır 

(Gregory, 2005, s.213). 

Photios, din adamı olduğu kadar bilimadamı kişiliği ile de sözü edilmeye değerdir 

(Gregory, 2005, s.224). En önemli iki eseri, bazıları günümüze ulaşmayan 386 

kitabın tasvir edildiği “Bibliotheka” ve ilginç veya problemli bulduğu sözcük veya 

cümlelerden oluşan “Lexikon” (sözlük)’dür (Gregory, 2005, s.224). 

2.1.4 Makedon Hanedanı 

Balkanlardaki misyonerlik faaliyetleri devam ederken, Makedonya göçmeni, Ermeni 

kökenli bir aileden gelen I. Basileios, 867’de III. Mikhail’i uykusunda öldürterek; 

yaklaşık 200 yıl sürecek Makedon Hanedanını başlatmıştır (Mango, 1986, s.193). I. 

Basileios’un torunu VII. Konstantinos, dedesinin hayatını “Vita Basili” adlı 

biyografik kitapta anlatmıştır; bu kitaba göre, meşgul bir yönetici ve fakirlerin 

koruyucusu olan I. Basileios, aynı zamanda sanatla da ilgilidir (Gregory, 2005, 

s.219). İmparatorun başarıları arasında, sarayın içinde Nea Ekklesia (Yeni Kilise)’yi 

880’de yaptırmış olması gelmektedir (Mango, 1986, s.193; Ćurčić, 2010, s.274). Bu 

kilise çoğu tarihçi tarafından, Orta Bizans Dönemi (843-1204) kilise tipolojisinin ilk 

örneği olarak kabul edilmektedir (Mango, 1986, s.193). I. Basileios, İustinianus 

kanunlarını güncellemiş, avukat ve yargıçların pratik kullanımları için bir el kitabı 

“Procheiron” bastırmıştır (Gregory, 2005, s.223). Bastırdığı “Epanagoge” adlı kitapta 

ise, imparator ve patrik arasındaki ilişkiler, imparator ve patriğin birlikte dünyanın 

yönetiminden sorumlu oldukları, imparatorun daha çok devlet, patriğin ise ruhani 

işlerden sorumlu olduğu belirtilmiştir (Gregory, 2005, s.223). 

913’te tahta geçen VII. Konstantinos politikadan çok sanat ve edebiyatla ilgilidir 

(Gregory, 2005, s.230). İmparatorluk yönetimi ile ilgili “De administrando imperio” 

ve imparatorluk törenleriyle ilgili “De ceremoniis” kitapları değerli bilgiler 

içermektedir; De ceremoniis, imparatorluk törenlerini, imparatorların yaşamını, kilise 

ve kamu alanlarındaki yaşamı, taç giyme törenlerini, yortu günlerini, askeri törenleri, 

cenazeleri vb. anlatması açısından önemlidir (Millingen, 1912, s.49). VII. 

Konstantinos 920-944 yılları arasında, iktidarı Romanos Lekapenos ile paylaşmıştır. 
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Romanos Lekapenos zamanında güçlenen aristokrasi “dynatoi”, fakirlerin 

topraklarını ele geçirmiştir (Gregory, 2005, s.230). Aristokrat aileler güç ve paraları 

sayesinde açlık ve işgallere dayanmışlar; fakir ailelere ait toprakları satın alarak veya 

hileyle ele geçirmişlerdir (Gregory, 2005, s.230). Romanos Lekapenos’tan sonra II. 

Basileios’un saltanatı (976-1025) sırasında Ruslarla işbirliği yapılmış ve Ruslar 

Ortodoks hristiyanlığı kabul etmişlerdir (Kazhdan, 1991, s.504). İmparator III. 

Romanos Argiros zamanında ise toprak ağaları iyice güçlenmişler; IX. Konstantinos 

Monomakos zamanında (1042-1055) batıdaki feodal sisteme benzeyen bir sistem 

oluşmuştur (Gregory, 2005, s.247-9). Bu sistemin batıdaki sistemden önemli farkı 

devlet kavramının hiçbir zaman ortadan kalkmaması ve “pronoia” denilen 

derebeyliğin miras bırakılabilir veya bölünebilir olmamasıdır (Ostrogorsky, 1999, 

s.343). Fakat yine de devlet gücünde ve gelirlerinde azalma meydana gelmiştir. 11. 

yy. ortasında Bizans ordusu da zayıflamış, yerel askeri güçlerin tasfiye edilmesi ile 

paralı askerlere ve ittifak devletlerinin yardımlarına muhtaç duruma düşmüştür 

(Kazhdan, 1991, s.504). IX. Konstantinos, Khios'taki (Sakız Adası) Nea Moni’ye ve 

başkentteki Mangana Sarayı'nda yaptırdığı kiliseye büyük miktarda para harcadığı 

için eleştirilmiştir (Psellos
2
, s.119). IX. Konstantinos zamanında aynı zamanda doğu 

ve batı kiliselerinin belirgin bir şekilde ayrılması, batı imparatorluğunun ekonomik, 

politik ve askeri anlamda güçlenmeye başladığı dönemde Bizans İmparatorluğu’nun 

daha da zayıflamasına yol açmış; 1054 yılında tamamen kopan doğu ve batı kiliseleri 

arasındaki ayrım bu tarihten sonra hiç kapanmamıştır (Kazhdan, 1991, s.1851). 

Anadolulu önemli bir asker ailesine mensub, I. İsaakios Komnenos, 1057’de taç 

giyerek; ülkenin zayıflayan askeri gücünü toparlamak için sert önlemler almıştır 

(Kazhdan, 1991, s.1011). Hatta işi kilisenin mallarına dahi el koymaya götürünce, 

kilise ve devlet arasında problemler yaşanmıştır (Gregory, 2005, s.253). I. İsaakios 

1059’da hastalanarak Studios Manastırına çekilmiştir (Kazhdan, 1991, s.1011). 

Ondan sonra imparator olan X. Konstantinos Dukas (1059-67), askeri gücü arttırma 

politikasını terk ederek, paranın değerini düşürmüş ve mali kaynakları 

Konstantinopolis’e harcamıştır (Gregory, 2005, s.254). Bu durumdan yararlanan 

Macarlar, Kumanlar, Normanlar, saldırıya geçmişler; Selçuklular doğu sınırına 

dayanmışlardır (Gregory, 2005, s.254). 1071’de, İmparator IV. Romanos Diogenes 

                                                 

 
2
 11. yy.’da yaşamış ( 1017-1096 ) Bizanslı düşünür, ilahiyatçı, yazar ve devlet adamı. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kios
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sak%C4%B1z_Adas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mangana_Saray%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lahiyat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yazar
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Devlet_adam%C4%B1&action=edit&redlink=1
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komutasındaki Bizans ordusu, Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu karşısında 

yenilmiş; Romanos Diogenes esir düşmüştür (Ostrogorsky, 1999, s.296). 

Ostrogorsky bu yenilginin Orta Bizans döneminin de sonu olduğunu ileri sürmüştür, 

ancak çoğu tarihçi 1204’teki Latin işgalini son olarak kabul etmektedir (Ostrogorsky, 

1999, s.296; Magdalino, 2002,a, s.169). Bu yenilgi, Selçukluların fazla bir direnişle 

karşılaşmadan Anadolu’da ilerlerlemelerini sağlamıştır (Gregory, 2005, s.255). 

Savaştan sonra imparator olan VII. Mikhail Dukas zamanında ekonomi büyük bir 

darboğaza girmiş, parada develüasyon devam etmiş, temel tahıl birimi ölçüsünde 

dahi azaltma yapılmıştır (Gregory, 2005, s.256). 

2.1.5 Komnenos Hanedanı 

Aleksios Komnenos’un 1081’de taç giymesiyle Makedon Hanedanının yerini 

Komnenos Hanedanı almıştır; I. Aleksios Komnenos, devleti çok güç bir durumdan 

kurtararak yıkılmadan devam etmesini sağlayan imparatordur (Kazhdan, 1991, s.63). 

Venedikliler ile yaptığı antlaşma (1082) ile, Venedikliler Bizans’a deniz gücü 

yardımı yapma karşılığında, para ve imparatorluk içinde serbest olarak ticaret yapma 

hakkı kazanmışlardır (Gregory, 2005, s.258). Venedikliler bu antlaşma ile deniz 

imparatorluklarını kurmuş, rakiplerine karşı ciddi bir avantaj sağlamışlardır 

(Gregory, 2005, s.258). Venediklilerle yaptığı antlaşma sonucu Norman tehlikesini 

azaltan I. Aleksios, Balkanlara yönelmişken, I. Haçlı Seferi yeni bir tehlike olarak 

ortaya çıkmıştır (Kazhdan, 1991, s.63). 

2.1.6 Haçlı Seferleri 

2.1.6.1 I. Haçlı Seferi 

Haçlı savaşı, kaybedilen Kudüs, Antakya ve İskenderiye’deki kutsal toprakları geri 

alma düşüncesiyle Batı’da ortaya çıkmış; Haçlı seferleri sonucunda Bizans toprakları 

köylü, çocuk, maceracılardan oluşan bir güruhla dolmuştur (Asbridge, 2004, s.103-

5). 1096’da başıbozuk dağınık bir grup halinde yola çıkan Haçlı ordusu, Macaristan 

ve Balkanlar’da yağma yaparak İstanbul’a ulaşmış; burada kontrol altına alınamayan 

Haçlıları, Aleksios, Anadolu’ya göndermiş  ve Anadolu’da Türkler karşısında 

şiddetli bozguna uğramışlardır (Asbridge, 2004, s.103-5). Haçlılar 1098’de 

Antakya’yı ele geçirmiş ancak söz vermiş oldukları gibi kenti Bizans’a 

devretmemişler; 15 Temmuz 1099’da  Kudüs’ü ele geçirmişler; Bizans topraklarını 
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ele geçirme teşebbüsleri ise Aleksios’un başarılı askeri harekatıyla sonuçsuz 

kalmıştır (Gregory, 2005, s.263). Daha sonra tahta çıkan II. İoannes Komnenos 

(1118-1143), Anadolu ve Balkanlar’da imparatorluğun gücünü tekrar toparlamaya 

çalışmış; Antakya’yı Haçlılar’dan geri almak ve orta Anadolu’da Bizans 

hakimiyetini tekrar kurmak isterken, bir kaza sonucu ölünce, yerine oğlu I. Manuel 

Komnenos (1143-1180) geçmiştir (Ostrogorsky, 1999, s.351). 

2.1.6.2 II. Haçlı Seferi 

I. Manuel tahta çıktıktan sonra Konya (Ikonion) ve Suriye seferlerine çıkmış, bu 

sırada ufukta II. Haçlı Seferi belirmiştir (Kazhdan, 1991, s.1290-1). II. Haçlı 

seferinde hiç bir başarı kazanılamamış, fakat Manuel’in başarılı idaresi sayesinde 

Bizans İmparatorluğu çok az zarar görmüştür (Gregory, 2005, s.268). Anna 

Komnene’nin, o yıllarda tamamlanan eseri Alexiad’da, Haçlıların niyetinin baştan 

beri kutsal toprakları geri almaktan çok Bizans İmparatorluğunu ele geçirmek olduğu 

yazılmıştır (Comnena, 1928 s. 248-9). Bu esnada batıda da, Bizanslıların Haçlıların 

amacını anlamadıkları, Haçlıların başarısızlığından sadece Bizans’ın çıkarlarını 

düşünen Manuel’in kısmen sorumlu olduğu düşünülmekte ve Bizans-karşıtlığı 

yaygınlaşmaktadır (Gregory, 2005, s.260). Manuel, İtalya’da kaybedilen Bari, 

Brindisi gibi şehirleri ve Antakya’yı 1159’da geri alarak Haçlı seferlerinin sebeb 

olduğu toprak kaybını gidermiş; ancak bu seferler çok pahalıya mal olduğu için 

ekonomi daha da bozulmuştur (Ostrogorsky, 1999, s.360). Manuel, 1176’da, 

Miryokefalon Savaşı’nda, II. Kılıçarslan komutasındaki Anadolu Selçuklu Ordusu 

karşısında uğradığı yenilgiden sonra toparlanamamıştır (Ostrogorsky, 1999, s.360).  

Manuel’in Konstantinopolis’teki en önemli eserlerinden biri, Blakhernae 

Bölgesi’nde, kendi adı ile anılan B1-B12 Kuleleri arası karasurlarıdır (Schneider ve 

Meyer-Plath, 1943, s.109-121) (Şekil 2.1). Manuel’den sonra tahta II. Aleksios 

Komnenos (1180-83) geçmiş; ondan sonra hükümdar olan Andronikos Komnenos 

(1183-85), pek başarılı olamamıştır (Kazhdan, 1991, s.94). Andronikos Komnenos, 

çıkan bir isyanda halk tarafından öldürülünce, Komnenos Hanedanı’nın saltanatı 

sona ermiştir (Kazhdan, 1991, s.94). 1185’den sonraki 20 yıl içersinde, merkezi 

devlet otoritesi giderek çökmüş, yerel hanedanlar, derebeyler, kendi bağımsızlıklarını 

ilan etmişler; IV.Haçlı Seferi’nin sonucu kendini önceden belli etmiştir (Gregory, 

2005, s.271). 
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Şekil 2.1 : Blakherna Surları, B1,B2,B3 kuleleri (20.03.10). 

2.1.6.3 III. Haçlı Seferi 

Andronikos Komnenos’den sonra, II. İsaakios Angelos (1185-1195) yeni imparator 

olmuş, pek çok mali kaynağı Konstantinopolis’teki yapı işlerine aktarmıştır 

(Kazhdan, 1991, s.1012). Blakhernae Surları’ndaki B14 Kulesi, İsaakios Angelos 

Kulesi olarak da bilinmektedir; en üst katı Blakhernae Sarayı’nın seyir salonu olarak 

kullanılmıştır (Schneider ve Meyer-Plath, 1943, s.109-21). Bizans İmparatorluğunun 

Balkanlar’daki durumu pek iyiye gitmezken, 1189’da III. Haçlı Seferi’nin gelmesi 

koşulları iyice zorlaştırmış; Sırplar ve Bulgarlar da Haçlılarla işbirliği yapmışlardır 

(Gregory, 2005, s.271). Sırbistan yarı-bağımsız duruma gelmiş; Kıbrıs adası 

İngilizler tarafından ele geçirilmiştir (Gregory, 2005, s. 271).  

2.1.6.4  IV. Haçlı Seferi 

Haçlı idealine hiç inanmamış olan Bizans Kilisesi ile Papalık arasında, 9. yy.’dan 

beri devam eden bir ayrılık bulunmakta; her ikisi de Tanrının dünyadaki tek 

temsilcisi, evrensel (ekümenik) hakimiyetin sahibi olduğunu iddia etmektedir 

(Kazhdan, 1991, s.557-60). Venedikliler Bizans İmparatorluğu’un zenginliklerini, 

11. yy. sonunda imparatorluk içinde imtiyazlı ticaret yapmaya başladıktan sonra 

övmeye başlamışlardır (Choniates, 1975, s.647-51). Venediklilerin Doğu’daki 

zenginliği övmeleri ile Bizans’ın Haçlı ideali karşısında bir düşman gibi algılanması 

birleşince, IV. Haçlı Seferi amacından saparak Konstantinopolis’e yönelmiş; 12 

Nisan 1204’te Haçlılar tarafından ele geçirilen Konstantinopolis, kötü biçimde 

yağmalanmıştır (Choniates, 1975, s.647-51). Tarihçi Niketas Khoniates’e göre,  
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“sanattan ve güzellikten anlamayan barbar Latinler, sınırsız kitap, heykel, rölik, el 

yazması, hatta imparatorların mezarlarını yağmalayarak, bir kısmını da Batı’ya 

özellikle Venedik’e kaçırmışlardır” (Choniates, 1975, s.647-51). Konstantinopolis’in 

ele geçirilmesi ile Bizans İmparatorluğu dağılmış, Haçlılar ve Venedikliler 

arasındaki bir antlaşmaya göre Latin İmparatorluğu kurulmuştur (Kazhdan, 1991, 

s.1183). 

2.1.7 Bizans toplum ve kültür hayatındaki değişimler (7.-12. yy.’lar) 

Bizans mimarisi ve toplumun sosyal yapısı “karanlık çağlarda” (İkonkırıcı Dönem-

7.yy. başı-843) radikal olarak değişmiş, nüfusun ve suyun azalmasıyla büyük 

hamamlar kullanılamaz duruma gelmiş; ayrıca hamam antik dönemdeki kültürel 

merkezlik özelliğini kaybetmiştir (Magdalino, 1990, s.165). Öncelikle tiyatro, 

pandomim ve mim gösterileri, daha sonra araba yarışları kademeli olarak ortadan 

kalkmış; halkın sosyal hayatı sadece din odaklı hale gelmiştir (Mango, 1984, s.338). 

Dini yapılara, özellikle manastır komplekslerine verilen önem artmıştır ve yeni 

malzeme yerine devşirme malzeme kullanılmıştır (Magdalino, 2002, s. 529).  

12. yy. Bizans’ın kültürel, sosyal, ekonomik hayatında yine köklü değişikliklere 

sahne olmuş; bunların etkisi imparatorluğun son 300 yılına da yansımıştır 

(Choniates, 1975, s.108-9). En önemli değişiklik askeri aristokrasinin gelişmesidir 

(Choniates, 1975, s.108-9). 12. yy.’da kilise yapımında bir patlama görülmüş, 

ikonların gerçeğe çok yakın olmasına önem verilmiştir (Şekil 2.2) (Gregory, 2005, 

s.278-9). Mozaik ve fresklerde daha önceki soyut formlar terk edilmiş, figürler üç 

boyutlu bir bakış açısından, hareketli olarak resmedilmiştir (Gregory, 2005, s.279). 

Klasik realizme, Hellenistik dönem kitaplarının kopyalanması ile geri dönülmüştür 

(Gregory, 2005, s.278-9). 

2.1.8 Bizans parası (4.-12. yy.’lar) 

Ortaçağ’da oldukça geçerli bir para birimi olan ve imparatorluk sınırları dışında da 

kullanılan Bizans altın sikkelerine “solidus” veya “nomisma” denilmekteydi (Hendy, 

1985, s.506). Bizans sikkeleri, I. Constantinus’dan sonra 700 yıl değerini koruyarak 

aynı kalite ve karatta basılmıştır (Gregory, 2005, s.218). Başlangıçta Bizanslılar da 

Roma geleneğini koruyarak, sikkelerin ön yüzüne imparatorun resmini (genellikle 

sadece baş kısmı) koymuşlardır (Gregory, 2005, s.218). İkonkırıcı dönemden sonra, 

paranın ön yüzünde imparatorla beraber İsa figürü yer almaya başlamıştır (Gregory, 
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2005, s.218). İsa imparatorluğun gerçek yöneticisi, kralların kralı olarak 

görülmektedir; imparator da İsa’nın yeryüzündeki temsilcisidir (Gregory, 2005, 

s.218).  

 

Şekil 2.2 : Kilise Camii, dışnarteks merkezi kubbe tamburu, mozaik detayı (Babacan, 

1996, s.164). 

10. yy. ortasında, imparator Nikephoros Phokas (963-967), parada devalüasyon 

yaparak eski sikkenin 1/12’si ağırlığında bir sikke bastırmıştır.  (Hendy, 1985, 

s.507). Bu tarihten itibaren başlayan enflasyon ile Bizans nomisması prestij ve 

uluslararası geçerliliğini büyük ölçüde yitirse de, yine de imparatorluğun sonuna 

kadar, Akdeniz bölgesindeki temel para birimlerinden biri olma ve çeşitli 

milletlerden tacirler tarafından kullanılma özelliğini korumuştur (Hendy, 1985, 

s.510). 

2.1.9 Manastır hayatı 

İlk olarak Mısır’da, 3. yy.’ın sonlarına doğru kurulmaya başlayan manastırlar, 

buradan Filistin, Mezopotamya, Suriye ve Küçük Asya’ya yayılmıştır (Mango, 2002, 

s.209). 7.yy.’da, hristiyan manastırları en batıdan, doğuda Çin’e kadar görülmektedir; 

Ortaçağ’da iyice yaygınlaşarak, kalıcı bir gelenek haline dönüşmüştür (Mango, 2002, 

s.209). Dünyadan el etek çekip, toplumun uzağında dua ve ibadet yoluyla Tanrı’yı 

arama Hristiyanlığın erken yıllarında kökleşmiş; akımın oluşmasında Hint, 
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Mezopotamya, İran, Yahudi dinlerinin ve pagan Antikite’nin benzer yaklaşımları 

etkili olsa da, İncil sözlerinin ve Hz. İsa’nın yaşamının bu yönde yorumlanması 

Hristiyanlığa özgü bir kuram geliştirilmesini sağlamıştır (Ahunbay, 2008, s.1159).  

Erken manastırlar, daha çok kırsal bölgelerde yer almışdır; buna karşın, şehir 

duvarları içinde de erken tarihli manastırların varlığına rastlanmaktadır (Mango, 

2002, s.209). Erken Bizans dönemi’nde Sina Dağı, İksendi (Auxentios) - Yudi Dağı, 

Saman Dağı’nda manastırlar bulunmaktadır (Gregory, 2005, s.238). 8. yy.’da, 

manastır merkezi haline gelen Bithynia’daki
3
 Olimpos Dağı’nda 50 kadar birbirinden 

bağımsız manastırın varlığı bilinmektedir (Gregory, 2005, s.238). 963 yılında ise 

Aynaroz Dağı’ndaki Büyük Lavra Manastırı’nın imparor Nikephoros Phokas’ın 

desteğiyle kurulması, günümüze kadar devam eden önemli bir manastır merkezinin 

başlangıcını oluşturmuştur (Gregory, 2005, s.238). Kutsal dağ manasında olan 

Aynaroz Dağı, Makedonya’nın Halkidiki Yarımadası’nın en doğu ucunda, Selanik’in 

doğusunda yer almakta, (modern gelişmelerden etkilenmemiş olmasıyla) bugün hala 

Ortaçağ’a ait özelliklerini büyük ölçüde korumaktadır (Gregory, 2005, s.238). Erken 

manastırların birçok özelliği ortaçağ manastırlarında da görülmektedir (Mango, 

2002, s.213). 

Erken dönem manastırlar iki şekilde düzenleniyordu : “laura” modelinde rahipler 

kilise ve hizmet binalarının etrafına yapılarak dağıtılmış ayrı hücrelerde 

yaşamaktadır (Şekil 2.3); diğer model “coinobion” ’da rahiplerin ortak mekanları ve 

bir yemekhaneleri mevcuttur (Şekil 2.4) (Mango, 2002, s.212). Anadolu ve ardından 

başkent Kontantinopolis, coinobion’u benimsemiştir (Ahunbay, 2008, s.1159). 

Bizans manastırları kendi içinde bağımsızdır; Batı’daki Fransiskan, Benedikt 

manastırları gibi birbiriyle bağlantılı değildir (Mathews, 2000, s.22). Manastırların 

kuruluş defterleri olan “typikon”  manastır hakkında, yönetim şeması, kimin 

vakfettiği, kimlerin çalıştığı, arazisinin büyüklüğü, nasıl kullanıldığı vb. ayrıntılı 

bilgiler içermektedir (Kazhdan, 1991, s.2132). Typikon, islam geleneğindeki 

vakfiyenin geniş kapsamlısı ve kurallar derlemesi şeklinde olanıdır; birbirinden 

bağımsız olarak şekillenen Bizans Manastırları’ndaki kuralların belirleyicisidir 

(Ahunbay, 2008,  s.1159).   

 

                                                 

 
3
 Roma İmparatorluğu’nun kuzeybatı Anadolu’da Marmara, Boğaz ve Karadeniz ile sınırlı bölgesi. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Alexander%20P.%20Kazhdan
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Şekil 2.3 : “Laura” tipi manastır, Mısır (Mango, 2002). 

 

Şekil 2.4 : St. Martyrius, “coinobion” tipi manastır (Mango, 2002). 

Konstantinopolis’teki ilk manastır, geç 4. yy.’da Dalmatos tarafından kurulmuştur 

(Mango, 2002, s.209). 536 yılında ise Theodosius surları içinde kalan alanda, 

yaklaşık 30 adet manastırın varlığı bilinmektedir (Mango, 2002, s.209). Ortaçağ’da 

Konstantinopolis’te inşa edilen kiliselerin çoğu manastır kilisesidir (Mango, 2002, 

s.209). Kendi topraklarına sahip olan manastırlar, ürettikleriyle geçinmekte, 

ürettikleri mallardan gelen kârın fazlası fakirlere harcanmaktaydı (Mango, 2002, 

s.209). Tarım ve endüstriyel üretim (şarap vb.) yanında manastırlar, yolcular için 

han, yaşlı ve düşkünler için bakımevi, hastane olarak hizmet veriyorlardı (Mango, 

2002, s.211). Bazı manastırların içinde okul bulunmaktaydı; bazı manastırlar ise 
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kitap üretmişlerdir (Mango, 2002, s.211). 1139’da Konstantinopolis’teki Pantokrator 

Manastırı’nın büyük ve donanımlı bir hastanesi mevcuttur (Orlandos, 1941, s.198). 

2.2 Ortaçağ İstanbul’unda Kentsel ve Mimari Değişim ve Gelişmeler 

2.2.1 Kentsel gelişim ve değişim 

Konstantinopolis, 324-330 yılları arasındaki kuruluşundan 600 yılına kadar üç 

kümülatif gelişme evresi göstermektedir (Magdalino, 2002, s.529). Birinci evre, I. 

Constantinus ve onu takip eden 4. yy. imparatorlarının hükmünde, şehirdeki masif 

büyüme, yeni bir sur duvarının inşası, merkezi cadde Mese’nin oluşturulması, Büyük 

Saray’ın inşası vb. yapım işlerinden oluşmaktadır (Şekil 2.5) (Magdalino, 2002, 

s.529). İkinci evre, yaklaşık 405 yılında başlayıp, şehrin hinterlandından gelecek 

tehlikelere karşı II. Theodosius tarafından kara surlarının, kuşatmalara dayanabilmek 

için kapalı ve açık sarnıçların yaptırılmasıdır (Şekil 2.5) (Mango, 1990, s.125). 

 

Şekil 2.5 : Orta Bizans Dönemi’nde Konstantinopolis (Magdalino, 1993). 

 II. Theodosius Surları, kentin çevresini ve çehresini değiştirmiş, kent alanı 6 

km2’den 14 km2’ye çıkmıştır (Şekil 2.6) (Müller-Wiener, 2007, s.20). Genişletilen 

bu kent alanı, Notitia Urbis’e göre, 14 bölgeye ayrılmaktadır (Şekil B.23). Üçüncü 

evrede, kiliselerin mahallelerin odak noktaları haline gelmesiyle, geç antik şehir 



18 

 

erken hristiyan şehri haline dönüşmüştür; 600 yılında şehir nüfusu 300.000 ile 

500.000 arasındadır (Mango, 1990, s.125).  

 

Şekil 2.6 : İstanbul Kara Surları (23.02.2010). 

7. yy.’ın ilk yarısında Mısır’ın kaybedilmesiyle önce temel tahıl kaynağından 

mahrum kalan şehir, daha sonra Avarların 626’da suyolunu tahrip etmesiyle büyük 

sıkıntı yaşamış, bir ölüm kalım mücadelesi vermiştir (Magdalino, 2002, s.531). 

Nüfusun açlık, susuzluk, yangınlar, depremler ve 542’den itibaren aralıklarla 200 

sene devam eden veba salgınıyla 70.000 civarına indiği düşünülen 610 ile 760 yılları 

arasında, hiçbir büyük yapı inşaatı veya onarımı bilinmemektedir (Magdalino, 2002, 

s.531). Kontantinopolis, I. Constantinus zamanındaki eski sınırlarına çekilmiş, büyük 

hamamlar, tiyatrolar, anıtlar harap duruma düşmüş, mezarlıklar Constantinus 

duvarının içine kadar küçülen şehirde iç noktalara gelmiştir (Magdalino, 2002, 

s.531). Şehir Geç Antikten, Ortaçağa girerken sosyal yapısı da değişmiş, 4.-6. yy.’lar 

arası kentsel açık alanlarda yapılan halk etkinlikleri, 7. yy.’dan sonra daha içe dönük, 

ev ve aileyle yapılan etkinliklere dönüşmüş; kamu yapıları küçük kiliseler ve 

savunma yapıları ile sınırlanmıştır (Ousterhout, 2002, s.193). 746’da son bir veba 

salgınının ardından, nüfusu 20.000-30.000 kalan şehre Yunanistan ve Ege 

adalarından göçmenler getirilmiş; 766’da ise su kemeri onarılarak, 1204’e kadar 
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devam edecek bir yeniden canlanmanın ilk adımları atılmıştır (Magdalino, 2002, 

s.532). 

Deniz ve karasurlarıyla çevrelenmiş Konstantinopolis, 5. yy.’da oturmaya başlayan 

ve sonra gelişmeye devam eden, kabaca üçgen bir plana sahiptir, (Şekil 2.5). 

Yarımadanın uç kısmında Büyük Saray, Hipodrom ve Aya Sofya en önemli yapı 

grubunu oluşturmaktadır; 12.yy.’da şehrin kuzeybatı köşesindeki Blakhernae Sarayı 

imparatorluk sarayı olarak kullanılmaya başlanmış; Büyük Saray sadece resmi işler 

için kullanılmaya devam etmiştir (Ousterhout, 2002, s.196). Büyük Saray girişinde, 

kuzeyinde Aya Sofya ile sınırlanan Augustaion Meydanı yer almakta, sarayın Chalke 

Kapısı’dan güneyindeki Milion’a sütunlu bir cadde uzanmaktaydı (Şekil 2.5). Şehrin 

ana caddesi Mese, Milion’dan dairesel planlı Constantinus Forumu’na, oradan Altın 

Kapı’ya varıyordu (Şekil 2.5). Mese’den kuzeye doğru (Kutsal Havariler Kilisesi’ni 

geçtikten sonra) ayrılan ikinci ana aks ise Edirnekapı’dan Balkanlar’a doğru 

yönlenmişti (Şekil 2.5). Theodosius surlarına yakın alanda çok az yapılaşma vardı 

(Ousterhout, 2002, s.197).  

Orta Bizans dönemi boyunca, yeni inşaatların çoğu zenginler tarafından yaptırılan 

özel konutlardı; kamu yapısı olarak nitelendirilecek hamamlar, tersaneler, ambarlar, 

hastaneler, yetimhaneler ise manastırlar tarafından yaptırılmakta ve kontrol 

edilmekteydi (Ousterhout, 2002, s.197). Orta Bizans dönemi’nde ana limanlar, 

yabancı ticaret kolonileri, ticaret merkezi Marmara kıyısından çok Haliç kıyısında 

toplanmıştı (Şekil 2.5) (Magdalino, 2002, s.533).  

Bu dönemdeki konutlar Antik Roma’da bulunan çok katlı yapılara (insulae) 

benzemekteydi; 12. yy. şairi İoannes Tzetzes, 3 katlı bir apartmanda oturduğunu, üst 

katında bir rahip, ailesi ve domuzlarının, alt katında ise bir çiftçinin yaşadığını 

yazmıştır (Ousterhout, 2002, s.197). 11. yy. tarihçisi Mikhail Attaleiates ise bir 

konakta yaşamakta; konak bir avlu etrafında toplanmış bir kaç farklı birim, bunların 

üzerine avluya doğru çıkma yapan bir ikinci kat, bir eşek tarafından döndürülen bir 

tahıl değirmeni ve özel bir şapelden oluşmaktaydı (Bouras, 1983, s.1). Orta ve alt 

sınıf konutları çok az bezemeye sahipti; ancak üst sınıf konutlarında mermer duvar 

ve yer kaplamaları, mozaik ve freskler bulunmaktaydı (Bouras, 1983, s.1). Kitaplar 

lüks tüketim olarak kabul edilir ve kaşık çatal sadece üst sınıf zengin ailelerde 

kullanılırdı (Ousterhout, 2002, s.199). 
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2.2.2 Dini mimari ve kiliseler 

Orta Bizans Dönemi kilise mimarisinin, Konstantinopolis’te, 9.yy.’ın son çeyreğinde, 

Büyük Saray içinde I. Basileios tarafından yaptırılan iki kilise ile başladığı 

düşünülmektedir (Krautheimer, 1984, s.259). Bunlardan biri 864’te tamamlanan St. 

Mary kilisesi, diğeri ise 880’de tamamlanan Nea (Yeni Kilise) ’dir; ikisi de tamamen 

yok olmuştur (Krautheimer, 1984, s.259). 880 civarında, yaptırılmış olan Nea 

Kilisesi, Orta Bizans kilise mimarisinin ilk ve önemli örneklerinden kabul 

edilmektedir (Ćurčić, 2010, s.274). Kilisenin “bir gelin gibi inci, altın ve gümüşle 

bezenmiş zengin süslemeleri, 5 kubbesi, 2 adet avlu çeşmesi”,  bulunduğu Vita 

Basili’de anlatılmıştır (Mango, 1986, s.193). O. Panvinio’ya ait 15. yy. gravüründe 

Nea olduğu düşünülen 5 kubbeli bir yapı görülmektedir (Şekil 2.7); yapı 16. yy.’da 

barut deposu olarak kullanılırken bir patlama sonucu yok olmuştur (Ćurčić, 2010, 

s.274). Mathews ve Hawkins tarafından,  9. yy.’ın II. yarısına tarihlendirilen Atik 

Mustafa Paşa, eğer bu tarihlendirme arkeolojik bir buluntu ile kesinlik kazanırsa, 

İstanbul’daki Orta Bizans Kiliseleri içinde bugüne ulaşmış en erken örnek olacaktır 

(Mathews ve Hawkins, 1985, s.128). 

 

Şekil 2.7 : Panvinio’ya göre Hipodrom ve çevresi, 15. yy. sonu (Müller-Wiener, 

2007, s.70). 

Bu döneme ait diğer bir kilise, Fenari İsa Camii’nin kuzey kilisesidir (Müller-

Wiener, 2007, s.126). İki katlı yapı, kare-içinde-haç planlıdır; 907’deki yapım tarihi 

ile İstanbul’da ayakta kalan en eski Orta Bizans dönemi kiliselerindendir (Ćurčić, 
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2010, s.274) (Şekil 2.8). Bir diğer yapı da, 10 x 17’lik plan ölçüleriyle oldukça küçük 

olan Bodrum Camisi
4
’dir; I. Romanos Lekapenos tarafından 920 öncesinde 

yaptırılmıştır (Müller-Wiener, 2007, s.103). Camiye dönüşümü sırasında pek çok 

değişiklik geçiren ve 1911’deki bir yangında ağır tahribata uğrayan yapının kubbesi, 

İkonkırıcı dönem sonrası günümüze ulaşabilen en eski özgün kubbedir (Ćurčić, 

2010, s.276) (Şekil 2.9). 

 

Şekil 2.8 : Fenari İsa Camii, Kuzey Kilise doğu cephesinden detay (tuğla bezeme 

motifleri görülmektedir) (28.06.2003). 

 

Şekil 2.9 : Bodrum Camii (Myrelaion Manastır Kilisesi), kuzey cephe (28.06.03). 

                                                 

 
4
 Bodrum Camii ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için C. L. Striker’ın “The Myrelaion (Bodrum Camii) in 

Istanbul” (Princeton, N.J., 1981) kitabına bakılmalıdır. 
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Orta Bizans Dönemi’ne ait günümüze ulaşmış diğer yapılar Vefa Kilise 

(naos+narteks, 11.yy.), Gül (11.yy. sonu/12.yy. başı), Zeyrek (1136), Eski İmaret 

(1087 öncesi), Hırami Ahmet Paşa (12.yy.) ve Kalenderhane (12.yy.sonu) 

Camileridir. Kariye Müzesi ve Fethiye’nin kuzey yapıları Komnenos dönemine ait 

kısımlar içermektedir; ancak bu yapılar aldıkları ekler ve geçirmiş oldukları 

onarımlar sonucu özellikle dış cephelerinde Paleolog dönem özelliği 

göstermektedirler. Orta Bizans Dönemi’ne ait, 20. yy.’ın ilk ve ikinci çeyreğine 

kadar gelmiş, fakat günümüze ulaşamamış kiliselerden bazıları ise şunlardır : Şeyh 

Murat (9.-12.yy.), Toklu Dede (11.yy.’ın ikinci yarısı), Sekbanbaşı (11.-12.yy.’lar) 

Mescidleri ve Odalar Camii (12.-13.yy.). Şeyh Murat Mescidi’nin güney cephesinde, 

orta bölümün cephe düzeni Vefa Kilise Camii’ne çok benzemektedir (Şekil 2.10); 

yıkılmamış olsa bazı restitüsyon problemleri için karşılaştırma yapılabilirdi. 

 

Şekil 2.10 : Şeyh Murat Mescidi güney cephesi (Paspates, 1877). 

Osmanlı Dönemi’nde Zeyrek Camii olarak adlandırılan Aziz Kurtarıcı Pantokrator 

Kilisesi, şehir siluetinin önemli bir parçası olarak Unkapanı üzerinde yüksek bir 

noktadan Haliç’e bakmaktadır (Şekil 2.11). İstanbul’daki Orta Bizans Dönemi 

kiliseleri içinde konumu, büyüklüğü, şehir tarihindeki olaylarla yakından ilgisi 

günümüze kadar ününü korumasını sağlamıştır (Şekil 2.5). İmparator II. İoannes 

Komnenos ve eşi İrene tarafından yaklaşık 1118-1136 yılları arasında inşa ettirilen 

yapı, birbiri ile bağlantılı üç kiliseden oluşmaktadır; bu üç kilise Pantokrator 
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Manastırı’nın merkezini oluşturmakla birlikte imparatorluk ailesinin anıt mezarı 

olma işlevine de sahiptir (Ahunbay ve Ousterhout, s.265) (Şekil 2.11). Pantokrator 

Manastırının Güney Kilisesi, “Evrenin Hakimi” Pantokrator İsa’ya, Kuzey Kilise, 

“Şefkatli Meryem”’e (Theotokos Eleousa), ortada yer alan mezar şapeli “Başmelek 

Mikhail”’e adanmıştır; kilise ve manastırın mimarının Nikephoros olduğu 

bilinmektedir. (Müller-Wiener, 2007, s.211). 700 rahibi barındırabilen manastırının 

misafirhane, yaşlılar evi ve hastanesi bulunmaktadır (Eyice, 1986, s.533). 

 

Şekil 2.11 : Atatürk Bulvarı, Zeyrek ve kuzeybatısında Eski İmaret Camileri 

(01.08.06). 

Eski İmaret Camii, Zeyrek Semti’nde, Haliç’e inen dik bir yokuş üzerindedir (Şekil 

2.11); İmparator I. Aleksios Komnenos’in annesi Anna Dalassena tarafından, 11. 

yy.’ın dördüncü çeyreğinde, bir kadınlar manastırı olan Pantepoptes’in kilisesi olarak 

yaptırılır (Müller-Wiener, 2007, s.120). Fetihten sonra, manastır imarete, kilise de 

camiye dönüştürülür; 1918’de bölgede çıkan yangında büyük zarar görür, güdük 

minaresi yıkılır (Eyice, 1979, s.276). 1970’li yıllarda (Y.Mimar) Fikret Çuhadaroğlu 

tarafından restore edilerek bugünkü görünümüne kavuşmuştur (Eyice, 1979, s.276). 

Beşik tonozlu bir altyapı üzerine oturan, kapalı yunan haçı planlı yapının naosu üç 

neflidir. Naosunun batısında iki katlı bir narteksi ve dışnarteksi mevcuttur. Acil 

müdahale gerektiren yapının (Şekil 2.12), iç bezemesinden günümüze pek fazla şey 

ulaşmamış; ulaşan kabartma motifli mermer kornişler ve kapı sövelerinin 

kullanıcıları tarafından boyandığı görülmüştür. 
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Şekil 2.12 : Eski İmaret Camii batı cephesi (19.06.2003). 

2.2.2.1 Yapıların boyutları, plan ve hacim özellikleri 

Orta Bizans Dönemi’nde, Erken Dönemdeki gibi büyük kalabalıklar için değil, daha 

özel ve küçük topluluklar için kiliseler yapılmıştır (Mathews, 2000, s.28). Haç planlı 

kiliseler, dini inancın yapıda sembolize edilmesi fikriyle inşa edilmiştir : dört payeli 

orta mekan İsa’nın çarmıha gerilişini ve dünyanın dört ucunu temsil eder; kubbe ise 

cennetin sembolüdür (Krautheimer, 1984, s.207). Bizans sanatı için en önemli arena 

olan kilise, merkezcildir (santripetal); bakışlar cenneti temsil ettiği düşünülen 

merkezi kubbede toplanmaktadır (Mathews, 2000, s.27).  

Orta Bizans Dönemi (843-1204) kilise tipolojisinde kare içinde haç planlı (cross-in-

square) tip, zarif, kompakt, kolay inşa edilebilir ve Bizans liturjisine oldukça uygun 

olmasıyla en sık rastlanan tip olmuştur (Diehl, 1910, s.408). Bu tipin planında, bir 

kare içine, 4 köşesine birer ayak veya sütun veya her ikisinin karışımı kullanılarak 

daha küçük bir kare yerleştirilmektedir (Şekil 2.13). Ortadaki küçük karenin üzerine 

kasnaklı bir kubbe oturtulmakta; merkezden dış duvarlara uzanan haçvari kollar ise 

beşik tonozlar ile örtülmektedir. Bu plan şemasına sahip yapıların apsis (doğu) 

cepheleri genellikle üç parçadan oluşmaktadır; ortada dışarı taşkın apsis, kuzeyinde 

prothesis, güneyinde diakonikon hücreleri, genellikle daha az dışarı taşkın olacak 

şekilde yer alırlar (Şekil 2.13) (Krautheimer, 1984, s.207).  Ana apsisin kuzey ve 

güneyinde bulunan ve pastoforia (παστοφόρια) olarak adlandırılan bu hücrelerden, 
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diakonikon kutsal kitapların muhafaza edilmesi, prothesis ise dini merasimin 

hazırlanması için kullanılmaktadır (Kazhdan, 1991, s.1594).  

 

Şekil 2.13 : Eski İmaret Camii planı (Ebersolt, 1979, levha:39). 

Bizans Kiliseleri’ndeki yan şapellere Yunanca olarak parekklesia denmektedir 

(Ćurčić, 1977, s.94). Orta Bizans dönemi, özellikle İkonkırıcı dönem öncesinde 

inorganik ekler şeklinde yapılmış olan yan şapeller, Orta Bizans Dönemi’nde kilise  

mimarisinin önemli ve tamamlayıcı parçaları haline dönüşmüştür (Ćurčić, 1977, 

s.94). 

2.2.2.2 Yapı elemanları ve malzeme 

Konstantinopolis’teki yapılarda kullanılan standart malzemeler taş, tuğla ve kireç 

harcıdır; bu malzemeler genelde devşirme olarak getirilen çeşitli mermer ve taşlar ile  

oluşturulan lento, korniş, kaplama, sütunlar, sütun başlıkları vb. yapı elemanlarıyla 

tamamlanır. Çatılar kiremit, taş veya kurşun ile kaplanmaktadır; cam küçük 

boyutlarda üretilebildiği için ahşap, taş veya alçı şebeke içinde kullanılmaktadır 

(Ousterhout, 2001, s.128). Hallensleben, Fethiye Camii’nde, dışnarteks kuzey kanadı 

altında yer alan mezar odasındaki moloz içinde transenna parçaları bulmuştur 

(Hallensleben, 1963-4, s.180). Bulduğu parçalar rengi solmuş yeşilimsi ince cam ve 



26 

 

etrafındaki alçı çerçeveden oluşmaktadır; bu parçalarla hipotetik bir restitüsyon 

yapmıştır (Şekil 2.14).  

 

Şekil 2.14 : Pammakaristos Kilisesi, transenna restitüsyonu (Hallensleben,1963-64, 

s.181), 

Devşirme malzeme 

6. yy.’dan itibaren kötüleşen ekonomik koşullarla birlikte, devşirme malzeme 

kullanımı çok yaygınlaşmış; 717’deki Arap kuşatmasından önce, İmparator II. 

Tiberius (698-705) ve II. Anastasius (713-715) zamanlarında Marmara Surları’nda 

yapılan onarımlarda devşirme malzeme bolca kullanılmıştır (Ćurčić, 2010, s.252-4). 

Özellikle 6. yy.’a ait harap ve kullanılmayan yapıların malzemelerinin kullanıldığı bu 

onarımlarda, surların Büyük Saray’a yakınlığı, Saray’ın malzemelerinin de 

kullanılmış olduğunu düşündürmektedir (Ćurčić, 2010, s.252). İkonkırıcı 

imparatorların sonuncusu olan Theophilos (829-842) tarafından Blakhernae 

Bölgesi’nde ana sur duvarı önüne yaptırılan üç beşgen planlı kulede (B15,B16,B18), 

alt kısımlarda devşirme kesme taş malzeme, üst kısımlarda tuğla kullanılmıştır 

(Ćurčić, 2010, s.268). Yine Theophilos tarafından Marmara surlarının yeniden 

şekillendirilmesi kapsamında ele alınan Bukoleon Sarayı cephesinde Geç Antik 

dönem devşirme malzeme kullanılmıştır (Ćurčić, 2010, s.270). Vefa Kilise Camii 

dışnarteksinde, 5. ve 6. yy.’a tarihlendirilen devşirme malzeme kullanılmıştır (bkz. 

3.4.1.5). Bugün, Fethiye Müzesi olarak kullanılan, Pammakaristos manastırı mezar 
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şapelinde de (Güney Kilise) devşirme malzeme kulllanımı görülmektedir (bkz. 

5.4.1.7). 

Gizli tuğla tekniği 

İlk olarak Nikolai Brunov tarafından 1920’lerde fark edilen bu teknik, Orta Bizans 

Dönemi mimarisini üslupsal bir dönem olarak karakterize eden en önemli 

özelliklerden biridir; 11.yy. başından 12.yy. sonuna kadar Konstantinopolis, yakın 

çevresi ve Kiev başta olmak üzere, Güney Sırbistan, Batı Bulgaristan ve Kudüs’te 

örneklerine rastlanmıştır (Vocotopoulos, 1979, s.247). Bu teknikte, iki tuğla sırasının 

arasında bir gizli tuğla sırası oluşturulur; duvar ister almaşık, ister sadece tuğla duvar 

olsun, gizli tuğla sıraları, bir oyuntu oluşturacak şekilde duvar yüzeyinin iç tarafında 

kalır ve harçla gizli tuğla sıralarının önü kapatılır (Şekil 2.15). Sonuç olarak, iki tuğla 

sırası arasındaki derzler, normal tuğla sıralarının iki-üç katı kalınlığa sahipmiş gibi 

görünür; kalın derzlerin açık pembe rengi ile daha koyu ve sıcak renkteki ince tuğla 

sıraları renk farklılığı ile bir doku oluşturur. 

 

Şekil 2.15 : Pantokrator, dışnarteks kubbesi, güney pencere, gizli tuğla tekniği 

(26.10.02). 

2.2.2.3 Bezeme 

İç mekanlarda mermer duvar kaplamaları, kornişler, kapı söveleri, sütunlar, sütun 

başlıkları, yer döşemesi, opus sectile tekniğinde döşemeler, mozaik ve freskler (Şekil 

2.16); dış cephelerde ise tuğla ile yapılan zig-zag, balıksırtı, balık ağı, güneş vb. 
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motifler ve kirpi saçaklar, mermer kornişler, sağır nişler, tuğla ve taşın alternatif 

kullanımının verdiği polikromi gibi bezeme öğeleri kullanılmıştır (Şekil 2.17). 

 

Şekil 2.16 : Göreme Vadisi, El Nazar Kilisesi (X. yy.), bezemeler Orta Bizans 

dönemi duvar resimlerine örnek oluşturmaktadır (06.03.09). 

 

Şekil 2.17 : Pantokrator, Güney Kilise, güney cephenin batı ucu, fresk detayı 

görülmektedir (06.01.03). 

 Zeyrek Camii Güney Kilise, iyi korunmuş mermer duvar kaplamaları, opus sectile 

döşemesi ve minbere çevrilerek günümüze ulaşmış ikonostasisin mermer parçalarıyla 

döneminin bezemesine dair zengin bir belge oluşturmaktadır (Şekil 2.18). Eski 

İmaret Camii’nin özel kesilmiş tuğlalarla oluşturulmuş dış cephe bezemeleri oldukça 

dikkat çekicidir; yapının güney cephesinde boğa gözü, madalyon biçimleri ve 

kıvrılarak içiçe geçen geometrik bir motif (meander) bulunmaktadır (Şekil 2.19). 

Geometrik motifin bir benzeri, Vefa Kilise Camii kuzey cephesinin orta kısmında 

oldukça bozulmuş bir durumda görülmektedir (Şekil B.163). 1960’larda Zeyrek 

Camii içinde yapılan kazıda apsis pencerelerinin vitraylı olduğu öğrenilmiştir; bugün 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte bulunan, üzeri figürlü parçaların, 
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Konstantinopolis’teki özel atölyelerde üretilmiş olduğu düşünülmektedir (Ahunbay, 

2011, s.44). Bodrum Camii’nde 1930’larda yürütülen kazıda, kiliseye ait duvar 

çinileri, parçalar halinde bulunmuştur. Theis da Atik Mustafa Paşa Camii’nde 

(izinsiz olarak) yaptığı sondajda, yer döşemesindeki dolgu içinde polikrom seramik 

parçalarına rastlamıştır (Şekil C.67) (Theis, 2001,s.196). 

 

Şekil 2.18 : Pantokrator, Güney Kilise, opus sectile döşeme, kakma kentaur figürü 

(Demiriz, 2002,  s.49). 

 

Şekil 2.19 : Eski İmaret Camii, güney cephe, bezeme detayı (19.06.03). 
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3.  KİLİSE CAMİİ VE VEFA SEMTİ 

3.1 Yapının Konumu ve Asıl Adı Konusundaki Görüşler 

Kilise Camii, İstanbul’un Fatih İlçesi’nde, Süleymaniye Kentsel Bölgesi içindeki 

Vefa Semti’ndedir (Şekil 3.1). Tarihi Yarımada’nın üçüncü tepesi üzerindeki 

Süleymaniye Bölgesi, Sarıdemir, Hocakadın, Yavuzsinan, Demirtaş, 

Hocagıyaseddin, Mollahüsrev ve Süleymaniye mahallelerini (Şekil 3.1) kapsar. 

Bölgenin sınırlarını, kuzeyde Haliç, güneyde Beyazıt, doğuda Mercan, batıda Atatürk 

Bulvarı oluşturmaktadır (Şekil 3.1).  

 

Şekil 3.1 : Süleymaniye Kentsel Bölgesi ve Vefa Semti hava fotoğrafı (Url-10). 

Vefa Semti sınırları, güneyde Bozdoğan Kemeri, kuzeyde Küçükpazar semti, doğuda 

Süleymaniye ve Hoca Gıyaseddin Mahalleleri, batıda Atatürk Bulvarı ile 

belirlenmektedir (Şekil 3.1). Vefa Semti’nin merkezi, Şehir Tiyatroları Reşat Nuri 

Sahnesi’nin üzerinde bulunduğu, Bozdoğan Kemeri’ne paralel giden Cemal Yener 
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Tosyalı Caddesi ile Katip Çelebi Caddesi ve Süleymaniye’den gelen Vefa 

Caddesi’nin kesiştiği küçük alandır (Şekil 3.1). 

Kilise Camii’nin Bizans dönemindeki adı konusunda kesin bir bilgi yoktur (Müller-

Wiener ,2007, s.169); o devirdeki şehir planlamasına göre X. Regio’da bulunur, 

üçüncü tepenin batı yamacındadır (Müller-Wiener, 2007, s.169) (Şekil 3.2, Şekil 

B.23). Yapı günümüzde, Hoca Gıyaseddin Mahallesi, Tirendaz Sokak, 134 pafta, 

565 ada, 14 parselde yer almaktadır (Şekil B.1, Şekil B.2). Molla Şemseddin Gürani 

Camii olarak da tanınan caminin vâkıfı Şeyhü’l-islam Molla Gürani’dir 

(Ayvansarayi, 2001, s.251). Başka kilise camilerinden (Eski İmaret, Fenari İsa, 

Zeyrek) ayırt edilmek için bulunduğu semtin adıyla Vefa Kilise Camii olarak da 

anılmaktadır (Eyice, 1995e, s.375).  

 

Şekil 3.2 : Tarihi Yarımada’nın yedi tepesi (Yıldırım, 2008, s.32). 

Kilise camiye çevrildikten sonra yanına bir medrese kurulmuştur (Kütükoğlu, 2000, 

s.133; Barkan ve Ayverdi, 1970, s.161). 1792’de 3 odalı olduğu anlaşılan Molla 

Gürani Medresesi, 20. yy. başlarında 10 odalı hale getirilmiştir (Kütükoğlu, 2000, 

s.134). 1918’de son derece harap durumda bulunduğu tespit edilen medrese 

günümüze ulaşamamıştır (Kütükoğlu, 2000, s.134). Caminin 1934’e kadar mevcut 

olan ve kendi adını taşıyan mahallesi, bu tarihten sonra Hoca Gıyaseddin 

Mahallesi’ne dahil edilmiştir (Barkan ve Ayverdi, 1970 s.161). Kilise Camii’nin 
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güney-batısında oldukça bakımsız durumda bulunduğu için 2010 projeleri 

kapsamında onarılan bir hazire
5
 bulunmaktadır (Şekil B.1, Şekil B.19). 

19 yy. tarihçilerinden çoğu (Bayet, Lenoir, Salzenberg), yapının, Meryem’e 

sunulmuş olan Theotokos kiliselerinden biri olduğunu düşünmüşler; ve kitaplarında 

yapıyı bu şekilde adlandırmışlardır. Lenoir yapının Meryem’e sunulmuş olan 

Theotokos Lips Kilisesi olduğunu düşünmüş (Lenoir, 1852, s.269); bu görüş, 

Mühlmann tarafından da benimsenmiştir (Mühlmann, 1888, s.8). Fakat Kilise Camii 

olduğu düşünülen Theotokos Lips Manastır Kilisesi’nin Fenari İsa Camii olduğu 

kanıtlanınca bu görüş geçersiz hale gelmiştir (Eyice, 1995e, s.373).  

Yapının asıl adı konusunda, yaygın olarak kullanılmış olan diğer bir isim ise 

Theodoros’dur (Pulgher, 1878, s.22). Ancak araştırmacılar, kilisenin hangi 

Theodoros kilisesi olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşamıştır; zira, Bizans 

döneminde, şehirde, bu azize adanan kiliselerinin sayısı onaltı kabul edilmektedir 

(Janin, 1953, s.155-62). Görüşlerden bir tanesi, Gyllius tarafından, 1540’ta, 

Philadelphion (Şekil B.26) yakınlarında görülen, bir Hagios Theodoros kilisesi 

bulunduğudur (Gyllius, 1729,  s.192). Ancak Eyice, 1484 yılında camiye çevrilmiş 

olan yapının  eski adının, bu tarihe kadar yaşayamayacağını düşünmektedir (Eyice, 

1995e, s.373). Diğer iddialardan bazıları, yapının Tetrapilon (Şehzadebaşı) 

civarındaki Theodoros, Sforakion Mahallesi’ndeki Theodoros Tiron, Karbunaria 

(Kömürcüler) Semti’ndeki Theodoros kiliseleri olduğu şeklindedir; ancak hiçbirinin 

Kilise Camii olduğu hakkında inandırıcı bir dayanak bulunmadığı gibi; Sforakion 

Mahallesi’nin, şehrin ikinci tepesinde, Divanyolu Caddesi’nin kuzeyinde, Sultan II. 

Mahmud’un türbesinin civarında bulunduğu anlaşılmıştır (Eyice, 1995e, s.373). 

Mango, Kilise Camii’nin Vefa civarında, 14. ve 15. yy.’larda kurulan üç manastırdan 

birinin kilisesi olabileceğini ileri sürmüştür. Bunlardan biri, VIII. Mikhail’in yeğeni 

ve İoannes Komnenos Synadenos’un karısı Theodora tarafından, büyük olasılıkla 14. 

yy.’ın ikinci çeyreğinde kurulan “ Bebaias Elpidos ” (Sure Hope)’dur (Mango, 1958, 

s.429). İkincisi, 1300 civarında Mikhail Glabas Tarchaneiotes’in karısı Maria/Martha 

tarafından kurulduğu düşünülen “Glabaina”’dır. Üçüncüsü olan “Gorgoepekoos ” da, 

1300 civarında, Nikephoros Choumnos tarafından, 1034-1041 yıllarında IV. Veya V. 

                                                 

 
5
 Bu hazirede bulunan mezar taşlarından dört tanesi üzerindeki yazılar Latin harflerine çevrilmiştir 

(Şekil A.2). 
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Mikhail tarafından yaptırılmış olan bir kiliseye ekler getirilerek oluşturulmuştur 

(Mango, 1958, s.429). Mango, bu sonuncusunun, Kilise Camii olma olasılığı 

üzerinde çok durmaktadır (Mango, 1958, s.429). 

3.2 Yapının Çevresinin Değerlendirilmesi 

3.2.1 Bölgenin tarihi gelişimi 

Yenikapı’da sürdürülmekte olan Marmaray Arkeolojik Kurtarma Kazısı’nda Mehmet 

Özdoğan tarafından tarihlendirilen, günümüzden 8500 yıl öncesine ait Neolitik 

(Cilalı Taş Devri) buluntular gün ışığına çıkmıştır (Gökçay, 2007, s.168). Bu 

gelişmelerle beraber, halen, Tarihi Yarımada için antik dönem ve öncesine yönelik 

bilgiler sınırlıdır. Eski Yunan Kolonisi Byzantion’un TY’nın I. tepesi civarında 

olduğu düşünülmektedir (Şekil 3.2, Şekil B.24). Byzantion’un birbirini takip eden iki 

sur duvarı olduğu iddia edilmektedir; birincisi Megaralıların ya da Byzas’ın sur 

duvarı, ikincisi ise Septimus Severus’unkidir (Şekil B.23, Şekil B.24) (Mango, 1990, 

s.14). Byzantion’un üzerine, Constantinus’un (M.S. 272-337) şehri, yaklaşık olarak 

324’te kurulmuştur (Mango, 1990, s.13).  

Kilise Camii ve çevresinin bulunduğu üçüncü tepe, antik şehrin duvarları dışında, 

Unkapanı’nın biraz kuzeyinden geçtiği düşünülen Constantinus surunun içinde 

kalmaktadır (Şekil 3.2, Şekil B.23, Şekil B.24) (Mango, 1990, s.14). Antik 

dönemden beri bu alanda varlığını sürdürdüğü bilinen tek yapı İmparator Valens’e 

(IV.yy.) atfedilen su kemeridir; ancak bazı kaynaklar kemeri Hadrian dönemi (II.yy.) 

yapısı olarak göstermektedir (Mango, 1990, s.20) (Şekil B.24). Mango’ya göre, 

Lykos (Bayrampaşa) deresi hayvanları sulamakta ve temizlikte kullanılıyordu; bu 

nedenle şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş olan kemerin en 

azından bir bölümü II. yy. yapısı olmalıdır (Mango, 1990, s.20). Arada yıkılmış 

kısımlarıyla, Fatih tepesinden Beyazıt'a kadar, takriben 971 m. uzunluğundaki (Şekil 

B.1) (Kuban, 1995a, s.319) kemer, Trakya tarafında toplanan suların Beyazıd’daki 

büyük merkez çeşme binasına (Nimfeum Maksimus) ulaşmasını sağlıyordu (Şekil 

B.25) (Eyice, 2006, s.7). V. Konstantinos zamanında (741-775) suyolları ile birlikte 

Valens Kemeri de onarılmıştır; 1019'da ise II. Basileios bir onarım yaptırmıştır 

(Eyice, 2006, s.7). Kemer 11. yy.'dan itibaren kente yönelen kuşatma ve saldırılar 

sırasında büyük zarar görerek iş göremez hale gelmiştir; 1403'te Konstantinopolis'ten 
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geçen İspanyol elçisi Ruy de Clavijo'ya göre, kemerden alınan sularla çevresindeki 

bağ ve bahçeler sulanmaktadır (Eyice, 2006, s.7).  

1453'ten sonra, Osmanlı Dönemi’nde, kentin çektiği su sıkıntısını gören II. Mehmed 

(Fatih) su şebekesini onartıp geliştirirken, sisteme, Bozdoğan Kemeri adını alan bu 

kemeri de katmıştır (Kuban, 1995a, s.319). Bozdoğan Kemeri'nin üst kotu 60 m.'yi 

aştığı için, o dönemde kentin en yüksek yerlerine su ulaştırmak, ancak kemerin 

üzerinden geçen su yolları ile sağlanabilmekteydi (Kuban, 1995a, s.319). 

H. Prost, 1943'te Atatürk bulvarı'nın açılması sırasında caddenin kemere zarar 

vermeden altından geçirilmesine özen göstermiştir (Şekil B.39). Ancak kemerin 

altından bu derecede yüklü bir trafiğin akması sonucu ortaya çıkan titreşimler ve 

egzost gazları kemer taşlarında tahribat oluşmasına yol açmıştır. 1988'de İ.B.Ş. 

Belediyesi tarafından, Doğan Kuban ve Şirin Akıncı yürütücülüğünde 

gerçekleştirilen restorasyon çalışmasında, kemerin Atatürk Bulvarı üzerindeki 

bölümünde temizlik ve güçlendirme yapılmıştır.  

Vefa Semti’nin bulunduğu alan, Bizans İmparatorluğu dönemi’nde kentin en önemli 

meydanlarından Tauri Forumu’nun ve Nimfeum Maksimus’un kuzeyinde, imparator 

saraylarının bulunduğu kentin en yüksek tepesinin (III. Tepe) kuzeybatı 

yamacındaydı (Kuban, 2000, s.83) (Şekil B.25). Bugünkü Vefa Bölgesi’nde, erken 

Bizans Dönemi’nde, Konstantianai adında bir saray ve kilise bulunuyordu (Berger, 

1988, s.471). Bir Ortaçağ efsanesine göre, I. Constantinus döneminde, şehre Ayios 

Stefanos’un vücudunu getiren konvoy Unkapanı’na varınca, cenazeyi taşıyan katırlar 

ayak direyerek ileri gitmemiş; azizin vücudu orada indirilerek, gömüldüğü yerin 

üzerine bir kilise inşa edilmişti (Janin, 1953, s.219). Bu kilise, daha sonraki yıllarda 

bir manastıra dönüştürülmüştü (Berger, 1988, s.473). Manastırın 14. yy.’da varlığını 

sürdürdüğüne dair son kaynak 1389’da şehri ziyaret eden bir Rus hacıya aittir 

(Berger, 1988, s.473). Bugün Unkapanı’nda, Atatürk Bulvarı, Katip Çelebi 

Caddesi’nde bulunan Kimiseos tis Theotokou ( Meryem’in Ölümü) Ayazması ve 

yanında bulunan Meryem Ana Kilisesi’nin bu erken dönem kilise ile bir bağlantısı 

olabileceği düşünülmektedir (Şekil B.1, Şekil B.27). İstanbul’daki ayazmalar ile ilgili 

bir kitap yazan Nikos Atzemoglou’na göre, bugünkü kilise ve ayazmanın bulunduğu 

yerde, İmparator Anastasios döneminde (491-518) de bir kilise vardı (Atzemoglou, 

1990, s. 21). 1080’de burada bir sarnıç, tünel ve ayazma bulunmuştu (Atzemoglou, 

1990, s.22). Etrafında bostanlar olduğu için buraya Ayazmalı Bostan deniyordu 
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(Atzemoglou, 1990, s. 22). Fetihten sonra, kilise yıkılmış, fakat bostan Rumlar 

tarafından ekilip biçilmeye devam etmiştir (Atzemoglou, 1990, s.22). 1750’de 

ayazma tekrar inşa edilmiş, 1921’de sarnıcın üzerine Meryem Ana Kilisesi 

yapılmıştır (Atzemoglou, 1990, s.23). 1914 tarihli Alman Mavileri’nde J8  numaralı 

paftada ayazma ve kilisenin kuzeybatısındaki sokak Ayazmalı Bostan Sokak olarak 

gösterilmiştir. 6-7 Eylül 1955’te zarar gören ve yağmalanan kilise ve ayazma 

1956’da onarılmıştır (Atzemoglou, 1990, s.23). Günümüzde “Ayın Biri Kilisesi” adı 

ile medya da çıkan haberlerle çok popüler hale gelmiştir.  

Vefa, Bizans Dönemi’nde, Mese’nin Adrianapolis/Harisius Kapısı’na (Edirnekapı) 

giden koluna, ve Makron Embolos’a (Uzunçarşı Caddesi–bugünkü İstanbul 

Üniversitesi Merkez Binası’ndan Haliç’e doğru inen cadde) yakın konumuyla, 

varlıklıların, soyluların oturdukları bir semtti (Kuban, 2000, s.83; Eyice, 2006, s.76) 

(Ş.C.26). Bizans’ın son evresinde, kentteki nüfusun azalmasıyla birlikte, bugünkü 

Vefa’nın da bir bölümünü içine alan geniş bir arazide, 1300 başlarında iki, 14. yy.’ın 

ikinci çeyreğinde de üçüncü bir manastır kurulmuştur (Mango, 1958, s.428-429). 

Bunlardan biri, büyük olasılıkla 14. yy.’ın ikinci çeyreğinde kurulan “Bebaias 

Elpidos ” (Sure Hope)’dur (Mango, 1958, s.429). Bu manastırın 1400’te tamir edilen 

bir çan kulesi mevcuttur (Delehaye, 1921, s.95-96). Bir diğeri, 1300 civarında 

kurulduğu düşünülen “Glabania”’dır. Üçüncüsü olan “Gorgoepekoos ” da, 1300 

civarında, mevcut bir kiliseye ekler getirilerek oluşturulmuştur (Mango,1958, s.429). 

Mango’ya göre bu sonuncusunun durumu, Kilise Camii’ne çok uymaktadır (Mango, 

1958, s.429). Kilise Camii civarında bulunan sarnıçların  bu manastırlardan kalma 

olduğu düşünülmektedir (Şekil B.2). Özellikle, Kilise Camii’nin batısında (kısmen 

Bilim Sanat Vakfı binasının altında) ve güneyinde yer alan sarnıçlar, yakınlıkları 

dolayısıyla Kilise Camii ile ilişkili olmalıdırlar (Şekil 3.3, Şekil B.2, Şekil B.20, 

Şekil B.21,) (Bu konu ile ilgili Koruma Kurulu Arşivi’nde yapılan araştırmaya ilerde 

değinilecektir). 

Kilise Camii’nin güneyinde, bugün İstanbul Üniversitesi bahçesinde kalan, 566 

ada/10 parselde yer alan iki kalıntıdan biri sarnıç, diğeri ise işlevi tam tespit 

edilememiş olan oldukça harap durumda bir yapıdır (Şekil B.2, Şekil B.46, Şekil 

B.58) (İkinci yapının, 1934 tarihli Pervititch haritasında görülen Mebus Munir Bey 

Konağı’na ait alt yapı olduğu düşünülmektedir); sarnıcın yağmurlu günlerde hala su 

topladığı görülmüştür. Her iki yapının da Osmanlı döneminde ekler almış ve 
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kapsamlı onarımlar görmüş oldukları açıktır (Şekil B.58); ek yerlerindeki duvar 

örgüsü, bazı kısımlarındaki sivri kemerler bunu göstermektedir. 1966 yılına ait hava 

fotoğrafında, bu yapılarla birlikte bazı duvar izleri görülmektedir (Şekil B.17.b). 

Kilise Camii’nin güneybatısında yer alan Müşküle Sokak’taki bir hurdacıdan, bir 

geçit ve geçidin sonunda bir odaya ulaşılmaktadır (Şekil B.2, Şekil B.22). Tüm 

kalıntıların birbirlerine ve Kilise Camii’ne yakınlıkları, Kilise Camii’nin merkezini 

oluşturduğu manastırın bir parçası olduklarını düşündürmektedir (Şekil B.2). 

 

Şekil 3.3 : 1875 Ekrem Hakkı Ayverdi Haritası’nda Kilise Camii ve çevresi (1875). 

Kentin Osmanlılara geçmesinden sonra II. Mehmed de Bizans’ın saraylar bölgesine 

yerleşmiş; ilk imparatorluk sarayı Eski Saray, kentin merkezinde, Tauri Forumu’nun 

kuzeyinde inşa edilmiştir (Kuban, 2000, s.205) (Şekil B.29). Fethin ardından şehirde 

yirmi gün kalan Fatih, Bayezıt’daki şimdiki Üniversite, Süleymaniye Camii ve 

Biyoloji Enstitüleri sahalarını kaplayan arazide bir saray inşasını emretmiştir 

(Ayverdi, 1953, s.7). Oğlu II. Bayezıd (1481-1512) külliyesini 3. tepede, Tauri 

Forumu’nda yaptırmıştır (Kuban, 2000, s.224) (Şekil B.29). II. Mehmed 

Dönemi’nden başlayarak saraçlar, demirciler, bakırcılar vb. gibi esnaf grupları 3. 

tepe çevresinde yoğunlaşmaya başlamışlardır (Eyice, 2006, s.76).  



38 

 

Bu gelişmeler Vefa Semtinin de oluşumunu belirlemiş; II. Mehmed ve II. Bayezıd 

dönemi bilginlerinden Molla Hüsrev, Molla Gürani ve Şeyh Vefa Efendi kendi 

adlarına Vefa’da mahalleler kurmuş ve abideler yaptırmışlardır (Erdoğan, 1941, s.5). 

Zamanla,  burada adına bir külliye yaptırılmış olan Şeyh Vefa’nın lakabı, semtin adı 

olarak yerleşmiştir (Erdoğan, 1941, s.5). Vefa Külliyesi, medrese, hamam, 

halvethane, türbe ve mezarlıktan oluşmaktadır (Erdoğan, 1941, s.24-25). Bugün, 

medresesi mevcut değildir, camii ise bilimsel olmayan yöntemlerle yeniden inşa 

edilmiştir (Bu konu ile ilgili Koruma Kurulu Arşivi’nde yapılan araştırmaya ilerde 

değinilecektir).  

I. Süleyman (1520-1566) Süleymaniye Külliyesi’ni Bayezıd Külliyesi’nin kuzeyinde 

inşa ettirmiştir (Kuban, 2000, s.238) (Şekil B.29). Aslında Kanuni’nin, Şehzade 

Külliyesi’ni kendisi için yaptırdığına, ancak şehzadesinin zamansız ölümüne 

üzülerek, bu külliyeyi ona adadığına inanılmaktadır (Kuban, 2000, s.238). Daha 

Şehzade Külliyesi bitmeden, Süleymaniye’nin yapımına başlanmış, külliyesinin 

inşaatı için, Kanuni, Sinan’a Eski Saray’ın (Şekil B.29) bahçesini vermiştir; arazinin 

kısıtlı ve Haliç’e doğru eğimli olması, vaziyet planını ustaca tasarlayan Sinan’a 

yeteneğini sınama imkanı sunmuştur (Kuban, 2000, s.238). Süleymaniye, Ayasofya 

gibi İstanbul siluetinde bir imparatorluk damgasıdır; İstanbul'un kent imgesi ile 

bütünleşmiş, Osmanlı imparatorluğunun en simgesel yapısıdır; her göreni 

yüzyıllardır etkileyen büyük ölçeği ve profilinin güzelliği ile kentin Haliç siluetinin 

egemen öğesidir (Kuban, 1998, s. 25). 3. tepenin dik yamacında, ek teraslar üzerinde 

yaptırılmış, Evvel, Sani, Salis, Rabi ve Tıp medreseleri, darüşşifa, tabhane, 

darüzziyafe, darülhadis, darülkurra, türbe, hazire ve hamamdan oluşan külliyenin 

camisidir. Caminin hariminin giriş kapısı üzerindeki kitabe, inşaatın 957 

Cemaziyelevveli'nin evahirinde/1550 (Haziran'ının 7-17'si arası) başladığını, 

kubbenin 9 şevval 963/16  (Ağustos 1556)'da kapandığını ve 964 zilhicce'sinin 

evahirinde (15 Ekim 1557) bittiğini yazmaktadır (Kuban, 1995b, s.96).  

Kanuni Sultan Süleyman Devri vezirlerinden Pertev Mehmed Paşa’nın (Evliya 

Çelebi, 2008, s.281), III. Ahmed’in damadı Nevşehirli İbrahim Paşa’nın (Evliya 

Çelebi, 2008, s.286), Kaymak Mustafa Paşa’nın (Evliya Çelebi, 2008, s.278), Revani 

Çelebi’nin, Payzen Yusuf Paşa’nın, Tersane Emini İbrahim Çelebi’nin (Evliya 

Çelebi, 2008, s.281), Recai Efendi’nin konakları Vefa Semti’nde bulunuyordu 

(Erdoğan, 1941, s.5). Süleymaniye ve Zeyrek sırtlarına sıralanan ekabir konaklarının 
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hepsi ağaçlar ve çiçeklerle düzenlenmiş olan Vefa Meydanı’na bakmakta; halk 

gezinti yapmak için bu meydana akın etmekteydi (Erdoğan, 1941, s.5).  

Vefa Türbesi civarındaki Atıf Efendi Kütüphanesi (Ş.3.4, Şekil B.32) de, Vefa’nın 

bugüne ulaşan önemli anıtlarındandır (Erdoğan, 1941, s.35). I. Mahmud Dönemi'nde 

(1730-1754) üç kez başdefterdarlık yapmış, divan sahibi şair Âtıf Mustafa Efendi 

tarafından kurulmuştur (Koçu, 1958c, s.1276). Celi sülüs hatla yazılmış kitabesinde 

1154 (1741) tarihi okunmaktadır (Koçu, 1958c, s.1278).  Vefa' da, Vefa caddesi ile 

Tirendaz Sokağı ve Sarı Bayezid Caddesi'nin oluşturduğu dörtyol ağzında bulunan 

yapı, büyük vakıf kütüphanelerinden biridir. Bugün Kültür Bakanlığı Kütüphaneler 

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğü'ne bağlıdır. 

 

Şekil 3.4 : Atıf Efendi Kütüphanesi  (DAI, R : 8251). 

 Vefa Caddesi üzerindeki kütüphanenin meşruta evleri, üç katlı, taş konsollara 

oturarak, sokağın kavsine uyum sağlayan dikkat çekici bir cephe oluşturmaktadır 

(Şekil 3.4). Cephe üzerinde, sivri kemerli, kemer aynaları taş+tuğla almaşık dolgulu, 

dikdörtgen açıklıklı, lokma demir parmaklıklı pencereler bulunmaktadır (Şekil 3.4). 

Meşruta evlerin arkasındaki/batısındaki kütüphaneye, Vefa Caddesi üzerinde yer alan 

tonozlu bir geçitle ulaşılmaktadır (Şekil B.1, Şekil B.3). Geçitten ilk olarak bir 

avluya girilmekte, avludan 6 basamak ile bir sekiye çıkılmaktadır. Burada namazgah 
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olarak düşünülmüş mihraplı küçük bir mekan yer alır. Namazgahtan bir sundurma ile 

kütüphanenin okuma salonuna geçilmektedir. Kare planlı bu salon, aynalı tonozlarla 

örtülüdür; üç tarafından, dikdörtgen planlı 5 hücre ile çevrilmiştir (Şekil B.32).  

Vefa, 19.yy. sonu-20.yy. başına kadar önemini korumuş; din ve bilim adamlarının, 

öğrencilerin yoğunlaştığı  Beyazıd, Vezneciler gibi semtlere yakınlığı nedeniyle 

mutena bir semt olmuştur (Erdoğan, 1941, s.33). Kilise Camii’nin güneybatısındaki 

ve Voynük Sücaettin Camii haziresindeki bazı mezar taşlarının okunması, buralara 

gömülü olan kişilerin toplum içinde saygı gören, önemli kişiler olduklarını 

göstermiştir (Şekil A.2). Semt, 1930’lara kadar, suriçi İstanbul’unun eğlence ve sanat 

merkezi olan Şehzadebaşı ve Direklerarası’na yakın konumu ile revaçta kalmıştır 

(Tütel, 2007, s.9) (Şekil B.34). Vefa semtini de içeren, 19. yy.’a kadar üst sınıfın 

ikamet ettiği Süleymaniye bölgesi, Constantinus Devri’nden bu yana, büyük 

yangınlar ve depremlerle biraz farklılaşmış, ama büyük bir değişim geçirmemiş; 19. 

yy. ’ın ikinci yarısına kadar, topografik verilere uyan organik bir gelişme göstermiştir 

(Kuban, 2001, s.3) (Şekil B.26, Şekil B.29).  

19. yy. ortalarında ve 20 yy. başında çekilmiş olan fotoğraflarda bölgenin sahip 

olduğu  organik ve homojen doku gözükmektedir (Şekil 3.5). Kat yükseklikleri ve 

oranları rahatsız edici yapılara rastlanmamakta; geleneksel ahşap ve kagir yapılar 

meyilli arazide Süleymaniye Camii’nden aşağı doğru pitoresk bir görünüm 

oluşturmaktaydı (Şekil 3.5). Kuban (2001)’e  göre, “büyük anıtların diğer yapılarla 

meydana getirdiği boyutsal kontrast, büyük kubbeli yapılardan konutlara doğru 

küçülen bir skala, eski İstanbul’dan kalma belki en önemli biçimsel niteliktir” ( s.9) 

(Şekil 3.5). Bugün, aynı pitoresk görünüm, taban alanları, kat oranları ve 

cepheleriyle dokuyu zedelemekte olan ve çoğunluğu 1970’lerden sonra yapılmış 

betonarme yapılar nedeniyle yakalanamamaktadır (Şekil B.34). 

3.2.2 Süleymaniye Kentsel Bölgesi’nin önemi 

Bugün, ismini 1550-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından 

yaptırılan Külliye’den alan Süleymaniye Bölgesi, Osmanlı sivil ahşap mimarisinin, 

Sinan’ın başyapıtlarından Süleymaniye Camii ile birlikte görülebildiği, İstanbul en 

önemli tarihi merkezlerindendir (Şekil 3.5). 16. yy.’dan beri, Haliç siluetinde, kentsel 

belleği oluşturan vazgeçilmez bir parçadır (Şekil 3.5).  
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Şekil 3.5 : Süleymaniye Camii ve ahşap sivil mimari (Pascal Sébah, 19. yy.sonu). 

1977’de Kültür Bakanlığı tarafından kentsel sit ilan edilen bölge, 1985’te UNESCO 

tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Süleymaniye Bölgesi 

artık bütün insanlığın malıdır ve ancak ulus olarak bu ortak mirasa sahip çıkabilirsek, 

uluslarası arenada çağdaş toplumlar içinde yer alabiliriz. Ne yazık ki Süleymaniye 

Bölgesi, İstanbul şehir silueti ve Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki önemli yerine 

rağmen, arşiv belgeleri ışığında yapılan gözlemler sonucu anlaşıldığı üzere, önemli 

hasarlara uğramış ve pek çok özelliğini yitirmiştir. Oysa, Kuban’a göre, 1968’de hala 

geleneksel sivil mimarlığın bir hazinesi olma özelliğini sürdürmekteydi (Kuban, 

2000, s.405). 

3.2.3 Bölgedeki değişim-bozulma süreci 

3.2.3.1 Demografik farklılaşma-yapıların kullanıcı+işlev değiştirmeleri 

19. yy.’da Karaköy ve Beyoğlu’nda ticari merkezlerin gelişimiyle Süleymaniye terk 

edilmeye başlanmıştır (Ortaylı, s.44). Boş yapılar daha düşük gelire sahip bir kitle 

tarafından doldurulmuş; 20. yy.’da Süleymaniye bölgesi tamamen bir bozulma ve 

yıpranma sürecine girmiştir (Ortaylı, s.44). Endüstrileşme ve sanayinin bölgeye 

girmesi ve yapıların kullanıcılarının el değiştirmesi bir bakım-onarım problemi 

yaratarak, bazı yapıların tamamen kaybedilmesi ile sonuçlanmıştır (Ahunbay, 1998, 
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s.5) (Şekil B.34). Bölgedeki bu yıpranma biraz da bahane edilerek, Dünya Mirası 

Listesi’ndeki Süleymaniye Kentsel Bölgesi, 24.05.2006 tarihinde “yenileme alanı” 

ilan edilmiştir. Ahunbay’a göre, “Uluslarası terminolojide -bozulmuş ve yeniden 

planlamaya açık- bir bölgeyi tanımlayan “yenileme alanı” olarak, İstanbul’da 

Süleymaniye kentsel bölgesinin seçilmesi, rant kaygılarının korumanın önüne 

geçtiğini, koruma alanındaki yasal düzenin kıskaca alındığını göstermektedir” 

(Ahunbay, 2007, s.66).  

Kronolojik haritadan da izlenebileceği üzere, Süleymaniye Kentsel Bölgesi, hem 

arkeolojik, hem kentsel sit özelliği göstermekte, Dünya Mirası Listesi’ndeki önemli 

yeri ile İstanbul’un kültür mirasının en önemli öğelerinden birini oluşturmaktadır. 

Geçirmiş olduğu tüm olumsuz değişimlere rağmen bölgede, Valens Su Kemeri, 

Kalenderhane ve Vefa Kilise Camileri gibi önemli Bizans anıtları ile başta 

Süleymaniye ve Şehzade Külliyeleri olmak üzere, yine bir Sinan eseri olan 

Kepenekçi Sinan Medresesi, Siyavuş Paşa Medresesi, Recai Mehmet Efendi Sıbyan 

Mektebi, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi gibi Osmanlı dönemine ait anıt eserler ve (çoğu 

19. yy. sonu - 20. yy. başına ait) sivil mimarlık örnekleri (sayıca çok azalmalarına 

rağmen) varlıklarını sürdürmektedir (Şekil B.1). 

3.2.3.2 Yangınlar 

20. yy. başında çıkan çeşitli yangınlar, bölgede önemli hasarlara neden olmuşlardır 

(Cezar, 1963, s.327-414). 1908’de Saraçhane civarında Çırçır’daki yangın (Şekil 

B.36), 1911’de Süleymaniye’de başlayıp Beyazıd’a tırmanan Mercan yangını, 

1918’de Cibali’de çıkarak Cerrahpaşa’ya kadar yayılan büyük Fatih yangını çok 

sayıda vakıf eserini, evi ve konağı yok etmiştir (Cezar, 1963, s.327-414). 

3.2.3.3 İmar faaliyetleri 

1940’lara kadar büyük bir imar faaliyeti nedeniyle değişim yaşamamış olan bölge, 

ilk büyük değişimi 26 Şubat 1943 tarihinde açılışı yapılan Atatürk Bulvarı ile 

yaşamıştır (Varlık, 1995, s.382; Cumhuriyet Gazetesi, 27.02.1943) (Şekil B.37, Şekil 

B.39). 1940 yıllarında Unkapanı'ndan Yenikapı'ya uzanan geniş bir bulvar açılması, 

1938’te İstanbul Nazım Planını hazırlamaya başlamış olan Prost tarafından 

önerilmiştir (Prost, 2007, s.86) (Şekil B.38). Şehircilik uzmanı Henri Prost, Atatürk 

Bulvarı adı verilecek bu caddenin, şehrin Marmara kıyısında tasarlanan merkezini 

Beyoğlu semtine bağlamasını düşünmüştür (Prost, 2007, s. 86) (Şekil B.38). Prost, 
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aynı zamanda, Şehzade Camii’ni Fatih Camii’ne bağlayan turistik bir yol ile 

Bozdoğan kemerini meydana çıkarmayı amaçlamıştır (Prost, 2007, s.95) (Şekil 

B.39). “Kemerin iki yanında mevcut binalar buna engel olursa, mahalle imar planları 

ile bu yolun karakteristikleri tespit edilecektir” (Prost, 2007, s.95). Prost’a göre, yeni 

açılacak geniş caddelerde, özellikle Atatürk Bulvarı’nda, bu caddenin genişliği ile 

uygun oranda olmayan arsalar vardır, bunlar birleştirilmelidir (Prost, 2007, s.86) 

(Ş.C.39). Yine Prost’a göre, “münferit ve sayıları yolun mevcudiyetini izaha kafi 

gelmeyecek kadar az olan” binalar istimlak edilmeli, serbest kalan sahalar 

ağaçlandırılarak, eğlence ve spor alanları yapılmalıdır (Prost, 2007,s. 86). Ancak 

Prost planında tavsiye edilen ağaçlandırma ve spor alanı fikrine uyulmamış, yolun 

her iki tarafında istimlak edilerek açılan 25’er metrelik arsalar, belediyeye gelir 

sağlamak amacıyla, satışa çıkarılmıştır (Cumhuriyet, 27.02.1943). Yeni Belediye 

Binası’nın Valens Sukemeri’nden yaklaşık 50 m. güneyine, Şehzade Külliyesi’nin 

karşısına yapılmasına karar verilmiştir (Cumhuriyet, 27.02.1943) (Şekil B.40). 

Beyoğlu ile ilişkinin yoğunlaşması, yol genişliklerinin katlanarak artmasına, bu artış 

da, yeni arterler etrafında daha büyük ulaşım yoğunluğunu teşvik eden bir sürü yeni 

işlevin, kentin vaktiyle sadece konut bölgesi olan alanlarına yerleşmesine, Haliç 

kıyısında yeni depolama alanları, Atatürk Bulvarı üzerinde yeni çarşılar, Maliye ve 

Tekel binaları ve büroların ortaya çıkmasına sebeb olmuştur (Kuban, 2001, s.15) 

(Şekil B.41). Özellikle Yeni Belediye Binası aşırı iri kütlesiyle siluette en baskın 

öğelerden biri durumuna gelmiş; dikdörtgen prizma biçimiyle çevresindeki dokudan 

ayrık, uyumsuz bir görüntü oluşturmuştur. 

Atatürk Bulvarı’nın ve Şehzade Camii - Fatih arasında yer alan caddenin (Cemal 

Yener Tosyalı Caddesi) açılması sırasında, Süleyman Subaşı, Papazoğlu, Yahya 

Güzel, Sekbanbaşı İbrahim Ağa, Firuz Ağa, Revani Çelebi Mescitleri, Voynük 

Şücaettin Camii, yol üzerindeki çeşmeler (Kırkçeşme, Gürcü Mehmed Paşa Çeşmesi, 

vb.), Payzen Yusuf Paşa Türbesi gibi pek çok kültür varlığı yıkılmıştır (Şekil B.44) 

(Eyice, 2006, s.18). Bunlardan, Gazanfer Ağa Medresesi’nin doğusunda kalan 

Kırkçeşme, İstanbul’un en eski ve büyük su şebekesinin bir parçasıydı (Eyice, 2006, 

s.157) (Şekil B.44). Bir Osmanlı çeşmesi olan Kırkçeşme’nin aynataşında çifte 

tavuslu bir Bizans kabartma levhası kullanılmıştı  (Eyice, 2006, s.157) (Şekil 3.6). 

Çeşme 1941’de yıktırılmış, mermer levha ise Ayasofya’nın dış narteksine 

konulmuştur (Eyice, 1975, s.441). Yıkılan diğer bir anıt Sekbanbaşı İbrahim Ağa 
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Mescidi’dir (Eyice, 1995d,  s.489) (Şekil B.45). Sekbanbaşı Mescidi, Unkapanı'ndan 

çıkarken batıda, Gazanfer Ağa Medresesinin aşağısındaki yapı adasında bulunuyordu 

(Şekil B.44). Gazanfer Ağa Medresesi yerinde bırakıldığına göre, ona nazaran yaya 

kaldırımının bile daha gerisinde olan bu mescit durabilirdi (Şekil B.44). Tamamen 

tuğladan yapılmış olan mescid (Şekil B.45), Bizans dönemine ait küçük bir 

kiliseyken, İstanbul'un fethinden sonra Sekbanbaşı İbrahim Ağa adına 1496’da 

mescide dönüştürülmüştü (Müller-Wiener, 2007, s.196). Yıkılan diğer eserler 

arasındaki Voynuk Şücaettin Camii ve haziresinin olduğu arsa üzerinde, bugün 

Manifaturacılar Çarşısı bulunmaktadır (Eyice, 2006, s.82) (Şekil B.1, Şekil B.41). 

Yapı, Alman Mavileri’nde Ayazmalı Bostan Sokağı kenarında “Vink Chedjaeddin 

Camii” olarak işaretlenmiştir. Cami haziresinde bulunan, İstanbul’un fetihten sonraki 

ilk kadısı Hızır Bey’in kabri, İMÇ Blokları’nın avlusunda kalmıştır. 

 

Şekil 3.6 : Kırkçeşme’nin aynataşının detayı (Eyice, 1975, Levha : 20). 

3.2.4 Arşiv belgeleri ile bugünün karşılaştırılması 

Vefa Semti’nin 1934 yılındaki durumunu belgeleyen Pervititch haritasında, Vefa 

Caddesi üzerinde bulunan 31 ve 33 no’lu adalardaki yapıların, parsel büyüklüğü ve 

yapı oranları bakımından diğer sokaklara göre daha iyi korunmuş oldukları 

görülmektedir (Şekil B.46). 30 no’lu adada görülen Karamürsel Mensucat Fabrikası 



45 

 

yerinde bugün İstanbul Üniversitesi’ne ait kampüs alanı içinde Orta ve Yüksek 

Öğretim Yapıları yapılmıştır (Şekil B.1, Şekil B.2). Vefa Kilise Camii’nin 

doğusunda 30 no’lu adaya, plan ve cephe düzenleriyle geleneksel dokuyla 

uyuşmayan, yüksek katlı apartmanlar yapılmıştır (Şekil B.47). Caminin batı 

tarafında, Pervititch haritasında boş olarak görülen arsaya, taban alanındaki genişlik 

ve yükseklik oranları ile dokuyu zedeleyen, betonarme bir yapı 1960’larda inşa 

edilmiştir (Şekil B.17.b, Şekil B.48). Bugün, “Bilim ve Sanat Vakfı” adındaki kurum 

tarafından kullanılan bu yapı, Kilise Camii’nin de parçası olduğu düşünülen 

manastıra ait Bizans sarnıcının kısmen üzerine oturmaktadır (Şekil B.2,Şekil B.20, 

Şekil B.21, Şekil B.48). İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu arşivinde yapılan inceleme sonucu, Fatih, Hacı Kadın 

Mahallesi, 536 ada, büyük kısmı 4 parselde, kısmen de 3 ve 4 parsellerde bulunan bu 

Bizans sarnıcının (Şekil B.21), GEEAYK’nun 09.04.1977 gün ve 9776 sayılı 

kararıyla aynen korunması gerekli önemli eser olarak tescil edildiği görülmüştür. 

Ancak 1972 yılında, sarnıcı tahrip eden, 536 ada, 5 parselde, 1960’larda inşa edilmiş 

olan yapıyla ilgili bir şikayette bulunulmuştur (Şekil B.48). Yüksek Kurul, 

09.09.1972-6579 sayılı kararında “sarnıcın bir kısmını tahrip eden 5 parseldeki 

binanın ne surette yapıldığının belediyeden sorulmasını” talep etmiştir. Ancak 

belediyeden buna ilişkin belge gelmemiş; Kurul tarafından açılan mahkeme 

takipsizlikle sonuçlanmıştır. Kurul dosyasında “aynen korunması gerekli” eski eser 

olarak nitelendirilen sarnıcın 1/50 ölçekli rölövesi ile mukavemeti konusunda gerekli 

rapor ve çizimlerin hazırlanması ile ilgili 08.09.1972-225, 09.09.1972-6579, 

24.01.2008-64, 26.02.2009-648 tarih ve sayılı kararlar ile 2004 yılında sarnıca 

gönderilen raportörün içeri giremediğini belirten bir rapor bulunmaktadır.  

Aynı ada ile ilgili 26.03.2009-701 sayılı kararda ise, 536 ada, 3 parselde yer alan 

yapının yerine rekönstrüksiyon projesinin yapılmasının uygun görüldüğü 

belirtilmiştir (Şekil B.42). 536 ada, 3 parsel boştur, burada bulunan yapı tamamen 

yok olmuş, arsası kısmen batısındaki 5 parselde bulunan Bilim Sanat Vakfının 

otoparkı tarafından işgal edilmiştir (Şekil B.20). Sadece 1918 ve 1966 yılına ait hava 

fotoğrafları bulunan bir yapının, sarnıç üzerine yapılması doğru değildir (Şekil 

B.17.a, Şekil B.17.b). Geleneksel sivil mimariyi taklit eden dekor niteliğinde olacak 

bu yapının cephe düzeninin elde hiç bir veri olmadan nasıl çizildiği bilinmemektedir 

(Şekil B.42).  
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1875 Ayverdi ve Müller-Wiener haritalarına göre, Kilise Camii’nin güneybatısında, 

bugün Cibalı Lisesi’nin bulunduğu yerde, son Bizans İmparatoru Konstantinos 

Dragazes’in mezarı bulunmaktadır ve bu mezarın hemen yanındaki türbede yatan, 

(15.yy. Fatih dönemi askerlerinden) Azeb Baba’nın da (Koçu, 1958d, s.54) 

imparatoru öldüren kişi olduğu düşünülmektedir (Grosvenor, s.47) (Şekil B.50, Şekil 

B.56). Pervititch haritasının bu kısmının eksik olması nedeniyle, parselin 

1930’lardaki durumu tam olarak bilinmemektedir. 1969-70’te bu mezar ve türbenin 

bulunduğu yere, Cibali Lisesi inşa edildiği için, günümüze herhangi bir iz 

ulaşmamıştır (Şekil B.1). 

Tirendaz Sokağa ait, DOA’da bulunan R.V. Nice fotoğrafında görülen sokak oranı, 

karşılıklı çıkmalarla yaratılan gölge ışık etkisi ve hareketlilik bugüne ulaşamamıştır 

(Şekil B.51). Encümen Arşivinde bulunan 1940 yılına ait (Molla Şemsettin Camii 

sokağından çekilerek Vefa Kilise Camii’nin güneybatı köşesinin görüldüğü) 

fotoğrafta, caminin batısında yer alan ahşap yapı da günümüze ulaşamamıştır (Şekil 

B.50). Güney tarafta, hazire ve ağaçların arkasında görülen ahşap yapıların yerinde 

bugün otopark bulunmaktadır. Kilise Camii çevresi ve güneybatısındaki hazire, 

duvarının önündeki sokak lambası ve ağaçlarla, 1940’da bugüne göre daha düzenli 

gözükmektedir. 1943 yılına ait Schneider fotoğrafından sokak dokusunun ne kadar 

zedelendiği anlaşılmaktadır (Şekil B.51, Şekil B.52). 

Kurul Arşivi’nde Kilise Camii çevresi ile ilgili yapılan araştırmada, Şeyh Vefa 

Külliyesi’ne ait caminin (Şekil B.53) 1989’da yeniden yapılması ile ilgili Doğan 

Kuban ve Metin Ahunbay’a ait raporlara rastlanmıştır. Kuban, 24.05.1989 tarihli 

raporunda, sözkonusu cami ile ilgili hiçbir bilimsel değeri kanıtlanmış veri 

olmadığını, Gurlitt’in eskiz niteliğinde çizmiş olduğu planın, özgün yapı ile 

ilişkisinin tam olarak bilinmediğini, dolayısıyla restorasyonun bilimsel nitelik 

taşımadığını belirtmiştir. Metin Ahunbay da, 05.06.1989 tarihli raporunda, alanda 

yapılan kazının özensizce yapıldığına ve bazı önemli ayrıntıların kaybedildiğine 

dikkati çekmiştir. Ahunbay, cami temellerindeki duvar örgüsünün Bizans Dönemi 

izleri taşımadığını, cami ve medresenin Fatih – II. Bayezid dönemlerinden daha geç 

dönemlere ait yapım tekniklerine sahip olduklarını ifade etmiştir. II. Abdülhamit 

döneminde müdahale sınırlarının bilinmediği bir yenileme geçirmiş olan cami ve 

medresenin, “yeniden yapımının” karmaşık mimarlık tarihi problemleri içerdiği ve 

uygulamaya geçilmeden evvel bu problemlerin bir mimarlık tarihi uzmanı tarafından 



47 

 

dikkatle etüd edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Cami, bu uyarıları dikkate 

almaksızın, Dünya Mirası Alanı’ndaki Süleymaniye Bölgesi’nde yeniden yapılmıştır. 

3.2.5 Bölgenin bugünkü durumu 

Bugün, Süleymaniye bölgesi ve Vefa Semti, kısıtlı sosyo-ekonomik düzeye ve 

eğitime sahip kullanıcıların elinde bulunmaktadır (Şekil B.49, Şekil B.54). İ.T.Ü. 

Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi tarafından Süleymaniye Bölgesi’ni inceleyen bir 

çalışma yapılmıştır (Gülersoy ve diğ., 2004, v.3). Çalışma kapsamında, Süleymaniye 

Bölgesi’nde yapılan anketler, bölgenin çoğunluğunun 5-7 kişiden oluşan geniş 

ailelerden oluştuğunu göstermiştir (Gülersoy ve diğ., 2004, v.3, s.104). Bölge, 

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan çok göç almakta olan bölgede, sekiz-on 

erkeğin bir odada barındığı bekar odaları büyük bir problem oluşturmaktadır 

(Gülersoy ve diğ., 2004, v.3, s.104) 

Aslında, İstanbul’un göç probleminin, daha 18. ve 19. yy.’larda başlamış olduğu, 

etnik, dinsel, ekonomik nedenler ve sıklaşan sınır değişiklikleri sonucu kitlesel 

olarak müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu sığınmacıların, daha güvenli olan, 

ve büyük imaretlerde her gün en az 1000 kişinin doyurulduğu başkente geldikleri 

öğrenilmektedir (Başaran, 2007, s.53). Aynı zamanda günümüzdekine benzer olarak 

iş ve sosyo-ekonomik fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin oluşturduğu bir göçmen 

kitlesi de bulunmaktadır (Başaran, 2007, s.53). 1829 kışında yapılan nüfus sayımına 

göre, “Süleymaniye kurbunda Şeyh Ebul Vefa civarındaki Şemseddin Molla Gürani 

mahallesi nüfusu 499’dur ” (Başaran, 2007, s.56). Toplam suriçi nüfusu da yaklaşık 

200.000 kişidir (Başaran, 2007, s.70). O zaman da göç problemi var olduğu halde, 

günümüzdeki sıradanlık ve estetik yozlaşma görülmemekte; dönemin yapıları hala 

bir estetik çaba ürünü olma özelliği göstermektedir. Bugün nüfusun çok fazla 

katlanarak artmış olması ve demografik yapının çok değişmesiyle, kent aldığı göçü 

içinde eritememekte, yeni gelenlerin değerleri geçerli olmaktadır. Yasalardaki ve 

bunların uygulanmasındaki eksikler, İstanbul’da arsaların sağladığı yüksek rantla 

birleşince, yeni yapılarda taban oranları ve kat yükseklikleri maksimum ekonomik 

fayda sağlamak uğruna çevreye duyarsızca belirlenmekte, kültür varlıklarının 

korunması iyice güçleşmektedir. 

Günümüzde, ailelerin çoğu Güneydoğu Anadolu’dan göçmüştür. Annelerin % 43’ü, 

babaların % 44’ü Güneydoğu Anadolu,  özellikle Mardin ve Adıyaman doğumludur 
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(Gülersoy ve diğ., 2004, v.3, s.104). Kullanıcıların çoğu, ticaret sektörü, fabrikalar, 

imalathaneler ve sıradışı işlerde çalışmaktadır; eğitim durumları iyi değildir, 

annelerin % 49’unun ilkokul mezunu, %32’sinin hiç okula gitmemiş olduğu, 

babaların % 50’sinin ilkokul mezunu, % 17’si eğitimsiz, % 2’sinin üniversite 

mezunu olduğu tespit edilmiştir (Gülersoy ve diğ., 2004, v.3, s.76).  

Evlerin iyileştirilmesini isteyen aileler sadece % 11’dir, % 89’unun böyle bir isteği 

bulunmamaktadır; tescilli binalarda oturanların sadece % 42’si binaların korunması 

gerektiğini düşünürken, % 58’i korumanın gereksiz olduğuna inanmaktadır 

(Gülersoy ve diğ., 2004, v.3, s.100). Tescilli yapıların % 47.2’si kötü durumda ya da 

yıkık/harap haldedir (Gülersoy ve diğ., 2004, v.3, s.104). Alandaki sokakların çoğu, 

çok dar olmalarına karşın asfaltlanmış ve araç yolu olarak kullanılmaktadır, hemen 

hemen birkaç çıkmaz sokağın dışında yaya yolu yoktur; özgün sokak kaplamalarının 

parke taşı olduğu bilinmektedir (Gülersoy ve diğ., 2004, v.3, s.104). Belediye son 

yıllarda bazı sokakları, eski geleneksel dokudan farklı görünen, serbest serme taş 

görünümlü prekast malzeme ile kaplatmıştır (Şekil B.52). 

Bu bölgedeki yapıların kullanıcıları, yapıların gerçek sahipleri değil, yeni ve geçici 

bir kullanıcı grubudur. Yapılan anketler sonucunda, kullanıcıların % 73’ünün kiracı 

olduğu ve % 50’sinin bir yapıda 5 yıldan az kaldığı öğrenilmiştir (Gülersoy ve diğ., 

2004, v.3, s.80,81). Oysa, toplumsal duyarlılık ve sahiplenme tarihi yapılara 

müdahale edilebilmesi ve kullanılabilmeleri için ön koşuldur. Eminönü meydanında 

satılan mısır, muz, kestane gibi yiyeceklerin ve bunların satıldığı portatif el arabaları 

Süleymaniye bölgesinden dağıtıma çıkmaktadır. Vefa Camii’nin batısındaki ahşap 

ev, aldığı eklerle bozularak derme-çatma görünümlü bir gecekonduya dönüşmüştür; 

portatif mısır arabalarının gece deposu olarak kullanılmaktadır; Kilise Camii’nin 

güneyinde, Molla Şemseddin Camii Sokak’tan ulaşılan, 565 ada/61 no’lu parselde de 

bir depo bulunmaktadır (Şekil B.54). Kilise Camii önü ve çevresindeki sokaklarda 

kağıt toplayıcılar çöpleri dağıtarak çevreyi kirletmektedir (Şekil B.49). 

Yukarda verilen bilgileri doğrulayan son tespit 2011 yılı sonunda onaylanan 

İTYYP’nında bulunmaktadır (İTYYP, 2011, s.78). Bu tespite göre, Anadolu’dan ilk 

göç edilen semt Süleymaniye’dir; aileler burada altı yıla yakın bir süre kalmaktadır. 

Bölgeyi Bağcılar ve Esenler’de daire alarak terk etmektedirler. Bölge en vasıfsız ve 

yoksul kesimin barınma ve çalışma ihtiyacına hitap etmektedir. 
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Vefa Camii’nin çevresi, yüksek katlı ve parsel sınırlarını ihlal eden yapılarla 

çevrilidir. Bu durum yapının çevreden algılanmasını önlemektedir (Şekil, C.53). Bu 

olumsuz özellikteki yapıların bazıları, kontrolsüz bir şekilde, yerine ne geleceği belli 

olmadan yıkılmaktadır.  Acele yıkımlar sonucu ortaya, büyük boşluklar, kimliksiz bir 

çevre ve çöp yığınları çıkmaktadır (Şekil B.55.a). Oysa yıkılacağına, fazla katları 

kesilmek suretiyle ekonomik şekilde değerlendirilebilirler.  

2003 yılında İ.B.B. tarafından Tarihi Yarımada için 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı yaptırılarak, yayınlanmıştır. Bu plan ve 5366 sayılı yasa 

doğrultusunda, Süleymaniye Bölgesi, adalar halinde, belediye ve belediyeye bağlı 

olan Tarihi Çevre Müdürlüğü tarafından paylaşılarak, ihaleye çıkarılmış, her adanın 

rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Vefa Kilise Camii’nin 

bulunduğu 565 numaralı ve Kilise Camii ile ilişkili olduğu düşünülen sarnıcın 

bulunduğu 536 numaralı adaların projeleri, belediye tarafından KİPTAŞ’a 

hazırlatılmıştır.  

İ.B.B. tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma imar planı sorunları 

çözümlemekten uzaktır, ada bazında hazırlanacak projeler için doğru yönlendirmeler 

içermemektedir (Şekil B.56). Koruma planının olumsuz yönleri, sadece Vefa Kilise 

Camii’nin yakın çevresindeki ufak bir alanda dahi görülmektedir. Planda, Kilise 

Camii’nin güneybatısında bugün otopark olarak kullanılan parsel aynı şekilde 

otopark olarak önerilmiş; buna ek olarak Vefa Camii’nin çok yakınında ikinci bir 

otopark alanı önerilmiştir (Şekil B.56). Bu kadar küçük bir alanda iki adet otopark 

önerisi getiren  planın, Tarihi Yarımada’nın trafik ve araç yoğunluğunu artırmaya 

yönelik olduğu söylenebilir.  

Vefa Kilise Camii ’nin içinde bulunduğu 565 ada için önerilen yeni yapılaşma 

alanlarında parseller birleştirilmiş ve parsel sınırlarına uyulmamıştır (Şekil B.56). 

Vefa  Kilise Camii ’nin güney doğusundaki parsellerde önerilen yeni yapılar, mevcut 

parsel sınırlarını ihlal etmekte; adanın güneydoğu köşesinde yer alan ve döneminin 

özelliklerini yansıtan, ilginç bir betonarme yapının da yıkılması önerilmektedir (Şekil 

B.55.b).  

Planda, var olanı korumak ve iyileştirmek yerine, günümüze izi ulaşmamış yapıların 

rekonstrüksiyonu önerilmektedir (Şekil B.56). Bunlardan biri, diğer adı İbrahim 

Kethuda olan Yoğurtçuoğlu Medresesi’dir; medrese Vefa’da,  Vefa Caddesi, Divan 
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Efendisi, Yoğurtçuoğlu ve Medrese Sokakları’nın çevrelediği 134 pafta, 540 adada 4 

numaralı parselde bulunuyordu (Kütükoğlu, 2000, s.135; Müller-Wiener, 2007, 

s.275) (Şekil B.2). İ.B.B. tarafından hazırlanan koruma imar planında, yapının 565 

ada, 61 numaralı parselde, Kilise Camii’nin yaklaşık 20 m. kadar doğusunda yeniden 

yapımı önerilmektedir (Şekil B.56.a). Medresenin, yeterli bilgi ve belge olmadan, 

üstelik de kendi parseli dışında bir yerde (Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 

Süleymaniye Bölgesi’nde, 11 yy. Ortaçağ yapısının doğusuna) “yeniden yapımı” 

kabul edilemez niteliktedir. Yenileme Kurulu’ndan Yogurtçuoğlu Medresesi’nin 

yeniden yapımı için verilen ön projenin reddedildiği öğrenilmiştir. Ancak aynı 

parselde, bu sefer de bir kültür merkezi projesi hazırlanmaktadır. Kilise Camii’nin 

doğusundaki parselde yeni yapı yapılmasının uygun olmadığı, bu alanda toprak 

altında, Bizans dönemindeki manastıra ve Osmanlı dönemindeki medreseye ait 

kalıntıların bulunduğu düşünülmektedir. 

Koruma planının bir başka olumsuz yönü, metronun Süleymaniye ve Vefa 

Camileri’ne çok yaklaşmasıdır (Şekil B.56). Süleymaniye’de istasyon yapılmayacak 

olmasına rağmen (Koruma İmar Planı’nda istasyonların Unkapanı, Vezneciler ve 

Yenikapı’da olacağı, Yenikapı’dan sonra Kocamustafapaşa ve Silivrikapı’da 2 

istasyon daha bulunacağı, böylece Tarihi Yarımada’da toplam 5 istasyonun yer 

alacağı belirtilmiştir, Şekil B.56.b), metro için kazılan tüneller bu önemli anıtlarda 

zemin problemleri, çatlaklar gibi hasarlara sebeb olabilir. Ayrıca Tarihi Yarımada 

gibi yüzölçüm olarak tüm İstanbul’un sadece 1/200’ ünü oluşturan değerli bir alanda, 

hattın yeraltından geçirilmesi şart mıdır; eğer mutlaka geçirilmesi gerekiyorsa, daha 

doğru bir güzergah belirlenmesi için koruma uzmanlarından destek alınması daha 

uygun olabilirdi. Şu anda Vezneciler İstasyonu için yapılan kazıda, Vezneciler Kız 

Yurdu yakınındaki alanda, mozaik kalıntılar bulunmuştur. Bu mozaiğin kesilerek 

kaldırılması, daha sonra istasyon zemininde sergilenmesi düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sorunları içeren Tarihi Yarımada’nın bütününe ait 1/5000 ölçekli 

ve 1/1000 ölçekli koruma planları, TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan dava 

sonucunda 29.11.2007 tarihinde iptal edilmişlerdir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu tarafından, 19.01.2010 tarih ve 761 sayılı ilke kararıyla, 

Tarihi Yarımada için geçiş dönemi koşulları yeniden tanımlanmış ve koruma planı 

çalışmalarına başlanmıştır. Koruma planının iptal edilmiş olmasına rağmen, metro 

güzergahının yaratığı problem devam etmektedir; İTYYP’nında bulunan, mevcut ve 
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inşaat halindeki raylı sistemler paftasında metronun Vefa Camii’nin 1-2 m. 

doğusundan geçtiği görülmektedir. Bu kazının bölgedeki önemli anıtlarda strüktürel 

problemler oluşturacağı düşünülmektedir. 

Azapkapı-Unkapanı geçişini sağlayacak köprünün Haliç üzerinde yapılacak olması, 

metronun Süleymaniye Kentsel bölgesine getirdiği diğer önemli sorundur. 

Süleymaniye’nin eşsiz siluetini bozacak boynuz şeklinde tasarlanan köprünün 

ayakları, tam ortasındaki istasyonla köprünün kütlesinin aşırı genişlemesi, inen 

yolcuların her iki tarafa yürütülmesi gibi iyi çözülmemiş detayları bulunmaktadır. 

UNESCO’nun İstanbul’u tehlikede olan miras listesine alma tehditleri sonucu, köprü 

projesinde çeşitli değişiklikler yapılmış ve Haziran 2011’de Paris’te toplanan DMK 

toplantısında sunulmuştur. Yapılan revizyonla, köprünün boynuz şeklindeki 

pilonlarının yüksekliğinin 82 m.’den 47 m.’ye düşürüldüğü görülmektedir; ancak 

rölatif olarak köprünün siluetteki baskın etkisi azalsa da sistem orada durmaktadır. 

Mehmet Nuray Aydınoğlu, bu sistemin mühendislik gereği olmadığını, eğik askıları 

kaldırarak ortaya eklenecek bir ayakla sistemin taşınabileceğini belirtmektedir. Basit, 

pilonsuz, askısız, gergisiz, 3.5-4 m.’lik dairesel kesitli ayaklarla mütevazi bir 

köprünün yapılabilmesi mühendislik olarak mümkündür. Köprünün taşıma sistemini 

değiştirmek yerine, pilonları indirmek gibi yüzeysel bir takım ikna unsurları ortaya 

atılarak, eşsiz evrensel değerlere endişe verici etkileri olan bir proje uygulanmak 

istenmektedir. Bu projede yeterince disiplinler arası yardım alınmamış, daha 

bilimsel, daha çok paydaş tanımlayan bir yaklaşımdan uzak durulmuştur. 

Uluslararası bir yarışma açılarak, daha mütevazi, kendini baskın öğe yapmak yerine 

yok eden bir proje seçilebilirdi. 

2010 yılı, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı bütçesinden Süleymaniye 

Bölgesi’nde de çeşitli restorasyon ihaleleri yapılmıştır. Kültür Bakanlığı tarafından 

Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası ve Tabhanesi (Şekil B.57.c) ile  İ.B.B. tarafından 

Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Etap, 3. Kısım’da çeşitli anıt ve sivil mimarlık 

örnekleri bu kapsamda ele alınmıştır. Yenileme alanında ele alınan yapılar Kilise 

Camii güneybatısında, 988/10’da yer alan hazire (Şekil B.19), İstanbul Üniversitesi 

alanında, 566/11’de yer alan sarnıç ve kalıntı (Şekil B.58), 666/10’da türbe, 

651/10,41 ve 619/28’deki çeşmeler (Ş.C.57.a) ile 619/16,17,18’deki sivil mimarlık 

örnekleridir (Şekil B.57.b). 
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3.3 Yapının Evreleri ve Bilinen Onarımları 

Kilise Camii’nin mevcut kısımlarının, dört evrede inşa edildiği düşünülmektedir 

(Mango, 1965, s.330; Ousterhout,1987, şekil 161; Millingen,1912, s.243) (Şekil B.4). 

Üç nefli naos ve narteksi 11. yy.’a tarihlendirilirken; kuzey ve güney eklerin, yapının 

Latin işgali sonrasındaki tamirinde eklendiği ileri sürülmektedir (Mango,1965, 

s.330). 1320 civarında inşa edilen dışnarteks, yapının son Bizans dönemi ekidir 

Ousterhout, 1987, levha : 161). Dış narteksin kuzey ekden sonra yapılmış olduğunu 

gösteren en önemli iz, dış narteksten kuzey eke geçişte yer alan duvar parçası içinde 

kalmış kemerli pencere açıklığıdır; açıklığın alt kısmı hala görülebilir durumdadır 

(Ousterhout, 1987, şekil 163; Eyice, 1980, s.63) (Şekil B.121).  

Yapıya 1484 tarihinde camiye dönüştürülmesi sırasında, minare ve mihrap gibi 

Osmanlı ekleri getirilmiştir (Barkan ve Ayverdi, 1970, s.161). Hadikat’ül Cevami de 

yapı şöyle tanımlanmaktadır : “Vakıfı Şeyhü’l-islam Molla Gürani’dir, minberini 

Mehmed Eminzade Hüseyin Ağa’nın oğlu müderrisinden Abdurrahman Efendi vaz 

eylemiştir ” (Ayvansarayi, 2001,  s.251).   

15. yy. sonundaki bu değişimin ardından, yapı hakkında, 1833’e kadar fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Evliya Çelebi ve Ayvansarayi’nin yazdıkları metinlerde, yapının 

çok genel bir tanımı haricinde detaylı bir bilgi yoktur. 1833’de Texier incelediğinde, 

yapı, büyük hasara yol açan Ağustos 1833 (14 Rebiülahır 1249) yangınından ötürü 

harap bir haldedir (Cezar, 1963, s.327). Charles Texier, Kilise Camii’ne ait, 1833 

tarihli ilk rölöveyi çizmiştir (Şekil, C.156). Texier’den sonra, 1836’da İstanbul’a 

gelerek yapıyı inceleyen Lenoir’ın çizimleri, 1852’de basılmıştır. Lenoir’ın 

incelemesinden sonra, yapı, mimarisinde bazı değişiklikler yapılarak tamir edilmiştir 

(Mango, 1965, s.324). Bu onarımın ardından yapıyı ilk inceleyen Salzenberg’dir 

(Şekil B.98). Salzenberg’in ziyareti esnasında yapı yaklaşık bugünkü şekliyle 

onarılmış ve tekrar cami olarak kullanılabilir durumdadır (Mango, 1965, s.324). 

Salzenberg’in ardından, 1877’de Pulgher ve 1878’de Paspates, yapıda çalışan 

yabancı araştırmacılardır. 

BOA’da, Kilise Camii ile ilgili yapılan araştırmada, 30 Ocak 1907 tarihli bir belge 

bulunmuştur (BOA, 1907). Belgede yapının hasar gören bazı mahalleri için keşif 

yaptırıldığı belirtilmektedir. Bu keşif üzerine, yapının emanet usülüyle tamirinin 

başlatılabilmesi için padişahtan onay istenmektedir. Padişahın belgenin alt 
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kısmındaki cevabında, bu istek kabul edilmektedir (Şekil A.1). Yapının 20.yy. 

başında, bir onarım gördüğü, bu belgeye dayanarak söylenebilir. 

Bu onarımın ardından, yapı 1912’de Gurlitt ve Millingen, 1913’de Ebersolt 

tarafından incelenerek, çizim ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Texier, Lenoir, 

Salzenberg ve diğer yazarların çizimlerinde bazı tutarsızlıklar vardır. Ancak, 

özellikle Texier ve Lenoir çizimlerinin fotoğraf teknolojisinden önce yapılmış 

olmaları, 19. yy.’ın ilk yarısına ait görsel malzeme oluşturmaları açısından önemlidir.  

1926’da, Nikolai Brunoff, İstanbul’a gelerek, yapıda incelemeler yapmıştır (Brunoff, 

1926, s.13). 1937’de amatör bir meraklı olan Hidayet Fuat Tagay, Mimar İ. Nomidis 

ile birlikte yapıda 10 ay çalışmıştır. Bu çalışmanın en önemli verileri, yapının 

bodrumunda bulunan mezar odaları ve dışnarteks kubbelerindeki mozaiklerdir (Şekil 

B.139, Şekil B.140). Mozaikler, üzerlerini örten badana tabakalarından temizlenerek 

ortaya çıkarılmıştır (Nomidis,1958, s.36). 

Encümen Arşivi’nde, 24917 numaralı dosya, 124 numaralı kartondan, Vefa Kilise 

Camii’nin, 15.07.1937 tarihinde, ilk defa tescil edildiği öğrenilmiştir. Aziz Ogan 

tarafından, 06.02.1942 tarihinde, yapı için doldurulan anıt fişi de dosyada 

bulunmaktadır. Dosyada rastlanan bir başka belge,  20.07.1945 tarihli, İstanbul 

Arkeoloji Müzesi Müdürü ve Eski Eserleri Koruma Encümeni Reisi B.T. tarafından 

verilmiş olan bir dilekçedir. Dilekçede, yapının arsası ile önündeki hazirenin tahrip 

ve tecavüze uğradığı belirtilmiş ve bu konuda gerekli tertibatın derhal alınması için 

istekte bulunulmuştur. 

1972-73’te, binanın dış cephelerinde, yüzeysel bir restorasyon yapılmıştır. Bu onarım 

ile ilgili olarak İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi taranmış, ancak bir projeye 

rastlanmamıştır. Vefa Kilise Camii dosyasında, 16.05.1972 tarihinde düzenlenmiş 

olan bir dilekçede, Molla Şemşeddin Gürani camisinin onarımında eksik kalan 

badana, döşeme gibi hususların tamamlanması istenmektedir. Dilekçenin altında Y. 

Mimar Teoman Tunçay’ın imzası vardır. Mimarlar Odası’ndan vefat ettiği öğrenilen 

Teoman Tunçay’la görüşülememiştir. Semavi Eyice ile yapılan görüşme sonucu, 

onarımların projesiz yapıldığı öğrenilmiştir. 

Vefa Kilise Camii işlem dosyası, bugün IV numaralı kuruldan, İstanbul Yenileme 

Alanları Koruma Kurulu’na nakledilmiştir. Burada yapılan inceleme sonucu, 

dosyada sadece, (Vefa Camisi’nin uğradığı bu kadar tahribata karşın) 14.01.2001 
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tarihinde Mimar Ulviye Genç tarafından tutulan raporda, mermer parapetlerin ve 

sütun başlıklarının alçı ile sıvanarak üzerlerinin kalın boya tabakası ile kaplandığını  

bildiren bir rapor yer almaktadır. 

3.4 Yapının Ayrıntılı Tanımı 

Yapı, Orta Bizans Dönemi’nin tipik kilise plan biçimi olan , “dört sütunlu kapalı haç 

planına” (cross-in-square plan) sahiptir (Eyice,1980, s.63) (Şekil B.5). Bu tipde, 

planda görüldüğü üzere, bir karenin içine yerleştirilmiş eşit kollu bir haç 

bulunmaktadır (Şekil B.5). Yapının dışnarteks (batı) cephesindeki girişinde, sokağın 

eğiminden dolayı, kuzey taraftan 6, güney taraftan 9 basamak çıkılarak ulaşılan bir 

sahanlık mevcuttur (Şekil B.59). Dışnarteks beş bölümden oluşmaktadır, bunların 

üçü, 11 yy.’a ait ana yapının genişliğine denk düşer; en kuzey ve güney bölümler ana 

yapıdan dışa taşar (Şekil B.5). Dış narteksten üzerinde hafifletme kemeri bulunan bir 

kapı ile nartekse geçilir (Şekil B.92). Narteks üç bölümden oluşmaktadır; kuzey ve 

güney uçlarda birer nişle bitirilmiştir (Şekil B.5). Narteksten kemerli bir kapıyla 

naosa geçilmektedir; üç nefli naos, doğu cephesinde ana nefte dışarı taşkın apsis, yan 

neflerde, dışarı taşkın olmayan “pastoforion” hücreleri ile son bulur (Şekil B.5). 

Dışnarteksin en kuzey bölümünün doğu duvarı üzerindeki kemerli bir kapıdan, kuzey 

ek binaya ulaşılır (Şekil B.5). Dışnarteksin en güney bölümünün doğu duvarı 

üzerindeki bir kapıdan, minare merdivenlerine ulaşılmakta; minare kapısının  

kuzeyinde bulunan iki basamakla bir geçite inilmektedir (Şekil B.5). Bu geçit 

kilisenin güney cephesiyle gecekondu yapıları arasında kalan bir avluya 

açılmaktadır. Kilisenin güney ekine, bu avluda bulunan gecekondu niteliğindeki bir 

konuttan ulaşılmaktadır (Şekil B.5).  

Yapının, Osmanlı döneminden, minaresi dışında (Şekil B.170), özgün üslubuyla 

dikkat çeken bir eki yoktur. Semavi Eyice’ye göre, Osmanlı ekleri, geçirdiği yangın 

veya yangınlarda yok olmuştur (Eyice, 1995e, s.375). Naosun güneydoğu köşesinde 

duvara dayalı bulunan (kıbleye yönelmemiş durumdaki) (Şekil B.5, Şekil B.72, Şekil 

B.73) minber, Mehmed Eminzade Hüseyin Ağa’nın oğlu Abdurrahman Efendi 

tarafından yerleştirilen özgün minber değildir (Ayvansarayi, 2001, s.251). Naos 

içindeki ahşap mahfil de, yıkılma tehlikesi olduğu için, 1937’deki Nomidis 

onarımında kaldırılmıştır (Nomidis, 1958, s.17). 
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3.4.1 İç mekan 

3.4.1.1 Naos, bema ve pastoforia (prothesis ve diakonikon) 

Üç nefli naos, kare biçiminde ve haçvari planlıdır (Şekil B.5). Naosa batıdan, 

merkezi ve kemerli bir kapıdan girilmektedir (Şekil B.70). Ölçüleri, batıda kapı 

eşiğinden, haçın doğu kolunun bitiş çizgisine kadar 8.81 m., kuzey-güney 

doğrultusunda 8.81 m.’ dir. Naos derinliği 2.18 m., genişliği 3.52 m. olan bemaya ve 

derinliği 1.68 m., genişliği 3.5 m. olan apsise açılmaktadır (Şekil B.5). Bemadan 

birer basık kemerli geçit ile, içerden üç yapraklı yonca (trikonkhos) planına sahip 

prothesis (Şekil B.79, Şekil B.80) ve diakonikon hücrelerine geçilir (Şekil B.79, 

Şekil B.81) (Eyice, 1980, s.63). Naosun ortasında, planda ikinci bir kare oluşturan 

dört ayak, iç açıklığı 3.79 m. olan naos kubbesini taşımaktadır (Şekil B.68, Şekil 

B.70). Albert Lenoir (1836)
6
 ve Salzenberg’in (1854) doğu-batı doğrultulu 

kesitlerinde, naos kubbesini taşıyan ayaklar yerinde sütunlar görülmektedir (Şekil 

B.61, Şekil B.62). Pulgher’den itibaren (1878), kesitlerde bugünkü ayaklar görülür; 

büyük ihtimalle bir deprem veya yangın hasarı sonucu patlamış olan özgün sütunlar, 

bugünkü ayaklarla değiştirilmiştir (Şekil B.62, Şekil B.70). 

Naosun özgün döşemesinin günümüze ulaşmadığı Nomidis raporunda 

bildirilmektedir (Nomidis, 1958, s.16). Ancak apsis kısmında döşemenin 10 cm.’lik 

bir kademe yapması, özgün döşeme ile ilgili bugün gözlemlenebilen tek detaydır 

(Şekil B.5, Şekil B.10, Şekil B.79). Ebersolt’un doğu-batı doğrultulu kesit çiziminde, 

döşemenin batıdan doğuya doğru birkaç kademe yaparak yükseldiği görülmektedir 

(Şekil B.66) . Bu kademeler, hem yapının bodrum katında bulunan mezar 

odalarından, hem de yapının arazinin eğimine dik doğrultuda oturmasından 

kaynaklanmaktadır. Bugün, naosun tüm duvar yüzeyleri, ortadaki ayaklar da dahil 

olmak üzere, halı zeminden 1.50 m. yüksekliğe kadar pvc esaslı bir malzeme ile 

kaplıdır (Şekil B.62, Şekil B.73). Yakın zamanda yenilenmiş olan yer döşemesi, 

latalar üzerinde zeminden hafifçe yükseltilmiş ahşap kaplama tahtalarından 

oluşmaktadır. Yapının özgün süpürgelik ve döşemesine ait parçalara ait izler (eğer 

kaldıysa) kaplamalar nedeniyle görülememektedir (Şekil B.67). 

                                                 

 
6
 “Architecture Monastique” kitabı 1852’de Paris’te yayınlanan yazarın İstanbul seyahati 1836’dadır 

(Paris, bibliothèque de l’INHA-collections Jacques Doucet /Fonds Lenoir, OA 716 ). 
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Naos ana kubbesi, oniki köşeli yüksek bir kasnağa oturtulmuş; yassı kaburgalarla 

oniki bölüme ayrılmış, her bölüme birer yuvarlak kemerli pencere açılmıştır (Şekil 

B.68, Şekil B.71). Haçvari kolların üzerini beşik tonozlar örtmektedir (Şekil B.68); 

köşelerdeki dört kare mekan birer küçük kubbeyle örtülüdür. Prothesis, diakonikon 

ve narteksin orta gözünün üzerinde küçük kubbeler bulunmaktadır. Bema tonozu, 

haçın doğu kolunun tonozundan biraz daha aşağıdadır (Şekil B.10); iki pencere ile 

tam ortasından delinmiştir.  

Naosun bezemelerinden günümüze duvardaki silmeler ve kubbe pencerelerinin 

kemerleri karnındaki mozaik bordür parçalarından başka bir şey ulaşamamıştır (Şekil 

B.63, Şekil B.68, Şekil B.73). Bugün Bizans dönemine göre, pencere ve kapı 

açıklıklarının bazıları kapatılmış olan naos, daha az ışık almaktadır (Şekil B.5). Doğu 

duvarında apsisin üçlü düzendeki penceresinin kuzey kısmı ve mihrap nişinin buraya 

yerleştirilmesi sonucu güney kısım kapatılmıştır (Şekil B.79, Şekil 82). Prothesisin 

alt pencere açıklığı da örülüdür (Şekil B.83). Diakonikonun alt penceresi, oranları ve 

biçimi değişmiş olarak ışık sağlamaktadır (Şekil B.84); üst seviyede bulunan kemerli 

açıklık örülüdür (Şekil B.157). Kuzey ve güney duvarlar içinde bulunan tribelonların, 

alt kısımları üstte küçük açıklıklar kalacak şekilde örülmüştür (Şekil B.70, Şekil 

B.87). Bema tonozu pencerelerinden kuzeydeki kapatılmıştır (Şekil B.64). Bu 

pencerenin, eski fotoğraflarda etrafında görülen nemi azaltmak amacıyla kapatıldığı 

düşünülmektedir (Şekil B.65).  

Batı duvarı 

Batı duvarının alt kısmında, narteksten naosa geçişi sağlayan merkezi bir kapı 

bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli bir açıklığa yerleştirilmiş çift kanatlı kapının 

doğraması özgün değildir; kapının üzerinde ikinci bir yuvarlak kemer içinde bir 

pencere açıklığı yer almaktadır (Şekil B.60).  Merkezi kapının güney ve kuzeyinde, 

Nomidis raporunda özgün durumda kapı oldukları belirtilen (Nomidis, 1958, s.17), 

pencereler görülmektedir; pencerelerden güneydeki dolaba dönüştürülmüştür (Şekil 

B.71). Batı duvarında, diğer duvarlarda görülen birinci sıra silme bulunmamaktadır 

(Şekil B.60). Bu silme, Nomidis raporunda kaldırıldığı belirtilen, batı duvarına 

bitişik ahşap mahfilin (Nomidis, 1958,  s.17) yerleştirilmesi sırasında tahrip edilmiş 

olabilir. Üst hizası 5.63 m. yükseklikte olan ikinci sıra silme, naosun tüm 

duvarlarında olduğu gibi, batı duvarında da görülmektedir (Şekil B.60). Bu silmenin 

üzerinde, haçın batı koluna denk gelen duvar yüzeyinde, alt kısmında kalınca yivli 
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bir dolgu bulunan, kemerli bir niş görülmektedir (Şekil B.60). Bu nişin kapatılmış bir 

pencere olduğu, analojik olarak benzer yapılar (Şekil B.69) ve dış cephe 

incelendiğinde anlaşılmaktadır (Şekil B.172). Batı duvarında yer yer kabarmış olan 

sıvadan bir nem problemi bulunduğu görülmektedir (Şekil B.71). 

Güney duvarı 

Güney duvarın doğu ucunda diakonikonun güney duvarı yer alır (Şekil B.74); tüm 

duvar yerden 1.50 m. yüksekliğe kadar beyaz-yeşil renkte pvc esaslı bir malzeme ile 

kaplıdır (Şekil B.72, Şekil B.73). Diakonikon duvarında, planda 51 cm. derinliğe 

sahip, diakonikonun üç yapraklı yoncasının güney yaprağını oluşturan, yuvarlak bir 

niş bulunmaktadır (Şekil B.5, Şekil B.74). Nişin içinden geçen, halı zeminden 4.10 

m. yükseklik, 8.40 cm. kalınlığındaki birinci sıra silme de yarım daire planlıdır (Şekil 

B.74). Silme güney duvar üzerinde (nişten sonra) batıya doğru devam eder. Haçın 

güney koluna rastlayan üçlü pencere düzeninin, en doğudaki penceresinin, doğu 

kenarından 10 cm. kadar önce sonlanır (Şekil B.73). Bu üçlü açıklık özgün 

durumunda (tribelon halinde) iken, silmenin devam ettiği Lenoir çiziminde (1836) 

gösterilmiştir (Ş.C.61). Bu tarihten sonra, üçlü açıklık yerden 4 m. yüksekliğe kadar 

kısmen doldurulurken, silme kesilmiş olmalıdır.  

Güney duvarda, haçın güney koluna denk gelen bölümde, üçlü açıklığın altında, 

kemerli bir niş yer almaktadır (Şekil B.70). 80 cm. derinliğindeki niş içinde çift 

kanatlı bir kapı, kenar boşluksuz nişin içine oturmaktadır (Şekil B.70). Kapının 

üstünde, kemerin aynası içindeki duvar 15 cm. kalınlığındadır. Güney cepheden 

bakıldığında, bu duvardaki kırık bir tuğladan naosun içi görülebilmekte ve duvarın 

inceliği anlaşılmaktadır. Kapının üzerindeki üçlü pencere düzeninin kemerleri yarım 

dairedir. Ortadaki pencere, doğu ve güney pencerelerin iki katı genişlik ve 

yüksekliktedir (Şekil B.70). Doğu ve batı yanlardaki pencerelerin kemerleri, iç 

taraftan ufaltılmıştır (Şekil B.70). Pencerelerin, dış tarafta kemerlerin içine oturan 

doğramaları özgün değildir; dış cepheden, kuzey ve güney kemerlerin içinde duvar 

görülmektedir (Şekil B.75). Pencerenin sabit camlı doğramasının arkasında 5-6 cm. 

kalınlığında tuğlalar ve kıtıklı sıva kullanıldığı görülmekte; dolgu üzerinde 3-3.5 cm 

kalınlığında bir sıvanın bulunduğu fakat zamanla kırılarak düştüğü, üst kısımda kalan 

ufak bir parçadan anlaşılmaktadır (Şekil B.75). Ortadaki pencerenin kemeri içten ve 

dıştan eşittir (Şekil B.167, Şekil B.169).  
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İç cephede, bu iki yan pencerenin iç taraftan küçültülmesi, 1833 yangınından sonra 

ivedilikle yapılan bir onarım sonucu olabilir. Texier (1833) ve Lenoir (1836) 

çizimlerinde, kemerlerin karınları ve aralarındaki yüzeylerde, figürlü resimler 

bulunduğu ve kemerlerin iç cepheden ufaltılmamış oldukları görülmektedir (Şekil 

B.61, Şekil B.76). Texier’nin naosun güney duvarına bakan perspektif çiziminde, 

bugün duvar içinde kalmış, yan yüzleri yamuk şeklinde (trapezoidal) olan sütun 

başlıkları ile profilli bir kapı çerçevesi görülür (Şekil B.76). Zemindeki moloz, büyük 

olasılıkla 1833 yangını sonrası oluşmuştur (Şekil B.76). Sütunların kemerleri 

arasındaki duvar yüzeylerinde, Bizans duvar süslemeleri görülmektedir (Şekil B.76). 

Lenoir’ın çiziminde, sağda (batıda) ayakta duran ve sol eli duvarlar arkasındaki bir 

şehre doğru uzanmış bir aziz görülmektedir (Mango, 1965, s.328) (Şekil B.61). Solda 

(doğuda) da bir aziz vardır; bir çeşit bayrak taşımaktadır. Lenoir tarafından 

resmedilmiş düşey yazılar  Bizans yazı geleneğine aykırıdır (Mango, 1965, s.328). 

Doğudaki yazı “AGIOS T...” ve batıdaki ise “ AGIOS IOANNES ” ’tir ve iki azizin 

adlarını belirtmektedir (Mango, 1965, s.328). Merkezi kemerin karnında ayakta 

duran bir aziz görülmektedir (Şekil B.61). Lenoir bunların altın zemin üzerinde 

mozaikler olduğunu fakat tanımlama yapabilmek için çok harap ve eksik durumda 

bulunduklarını belirtmiştir (Gailhabaud)
7
. Yapının bu bölümünün tam 

anlaşılabilmesi, 4 m yükseklikte yer alan pencerelerin, iç cephede sıvalarının 

açılması; dış cephede, doğrama çıkarıldıktan sonra yakından incelenmesi; tuğlalar ve 

aralarında kullanılan harcın laboratuvar analizi sonucu olabilecektir. Ayrıca bu 

kısımda, Lenoir ve Texier çizimlerinde görülen bezemenin de araştırılması 

gereklidir.  

Üçlü pencere düzeninin her iki yanında, bir ucu naosun dört sütunundan birine, diğer 

ucu güney duvara oturan kemerler bulunmaktadır (Şekil B.70). Kemerlerin duvara 

oturduğu noktalarda iç taraftan bir destek (dış cepheden kılıç) görülmez, mesnet 

noktası alttan gelen duvarla hemyüzdür (Şekil B.70). Doğudaki kemerin, üzengi 

düzleminin hemen üzerinde metal bir gergi vardır (Şekil B.70).  

Güney duvarda, orta kısımdaki üçlü pencere düzeninin üzerinde, üst hizası 5.63 m. 

yükseklikteki ikinci sıra silme bulunmaktadır (Şekil B.70). İkinci sıra silmenin 

üzerinde haçın güney tonozunu cepheye yansıtan kemerin aynası içinde bir pencere 

                                                 

 
7
 Kitapta sayfa numarası yoktur, Lenoir’ın bu görüşleri çizimleriyle birlikte kitapta yer almaktadır. 
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görülür (Şekil B.70). Pencerenin mevcut doğraması tek parça ve sabittir (Şekil B.70). 

Bizans  Dönemi’nde bu açıklığın üçlü bir pencere düzeni olması muhtemeldir. Bu üst 

pencere ve altındaki üçlü pencere düzeni tonozun orta aksından batıya kaymıştır    

(Şekil B.70, Şekil B.165). Robert Ousterhout’a göre, Bizans mimarisinde, dış 

cephede kemerlerin aksına oturan pencereler içerde akstan kaymış durumda 

görülebilmektedir (Ousterhout, 1987, s.68) (Şekil B.77, Şekil B.78). 

Bema ve doğu duvarı 

Doğu duvarı, ortada apsis, kuzeyde prothesis, güneyde diakonikon doğu 

duvarlarından oluşmaktadır (Şekil B.79). Apsis nişinin (bugünkü deforme biçiminde) 

kuzey-güney doğrultusundaki genişliği 3.48 m., derinliği 1.67 m.’dir (Şekil B.5). 

Yapının camiye çevrilmesi esnasında, apsisin doğu duvarının kuzey tarafına bir 

duvar katmanı eklenmiş; güneydoğu parçası ise oyularak içine dairesel bir mihrap 

nişi yerleştirilmiştir (Şekil B.5). Böylece, apsisin üçlü düzendeki penceresinin kuzey 

ve güney kanatlarının alt kısımları kapanmıştır (Şekil B.79). Orta açıklık ve bu 

açıklığın iki tarafındaki sütunlar hala mevcuttur (Şekil B.82). Orta, kuzey ve güney 

kısımların üzerinde birer küçük pencere açıklığı bulunur (Şekil B.82). Orta kısımda 

üst ve alt pencereler arasında küfeki taşından, içten boyalı olan yatay bir kayıt vardır 

(Şekil B.82, Şekil B.174). Apsisin doğu duvarı üzerinde, mihrap nişinin güneyinde, 

Osmanlı dönemine ait, dikdörtgen söveli bir pencere bulunmaktadır (Şekil B.82). Üst 

kotu halı zeminden 5.63 m. yüksekte olan ikinci sıra silme, bemanın kuzey ve güney 

duvarları ve apsisin doğu duvarı üzerinde devam etmektedir (Şekil B.79). Bu 

silmenin üzerinde, apsis tonozunun iç yüzeyinde, 20. yy. başı onarımına ait (BOA, 

1907)   Osmanlı kalem işi bezeme ve celi sülüs hat ile kelime-i tevhid yazısı 

görülmektedir (Şekil B.82).  

Prothesis doğu duvarı içten dairesel planlıdır; fakat çeşitli onarımlar sırasında yapılan 

değişikliklerle özellikle duvarın alt kısmı düzleştirilmiştir (Şekil B.83, Şekil B.15). 

Duvardaki halı zeminden başlangıcı 1.40 m. yüksekliğinde olan, dikdörtgen niş, 

kitaplık olarak kullanılmaktadır (Şekil B.83). Dış cephede, nişin arka duvarını, 

Osmanlı dönemine ait, dikdörtgen çerçeveli bir pencere boşluğunun dolgusu 

oluşturmaktadır (Şekil B.157). İç tarafta, nişin üstünde, duvar hala eğriselliğini 

korumaktadır (Şekil B.83). Birinci seviye silme prothesis doğu duvarında da 

bulunmaktadır (Şekil B.83). Silmenin üzerinde yarım yuvarlak, kademeli bir kemer 

mevcuttur (Şekil B.83). 
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Diakonikonun doğu duvarı prothesis doğu duvarı ile hemen hemen simetriktir (Şekil 

B.84). Burada da duvarın alt kısmı düzleştirilmiş; ancak içindeki pencere açıklığı 

kapatılmamıştır (Şekil B.84). Duvarda, birinci seviye silme ve silme üzerinde yarım 

yuvarlak, kademeli bir kemer bulunmaktadır (Şekil B.84). 

Kuzey duvar 

Kuzey duvarın doğu ucunda prothesisin kuzey duvarı yer alır (Şekil B.5); tüm duvar 

yerden 1.50 m. yüksekliğe kadar beyaz-yeşil renkte pvc esaslı bir malzeme ile 

kaplıdır (Şekil B.85, Şekil B.86, Şekil B.87). 51 cm. derinlik, 145 cm. genişliğindeki, 

yarım yuvarlak planlı prothesis kuzey duvarı, üç yapraklı yoncanın kuzey yaprağını 

oluşturmaktadır (Şekil B.5). Halı zeminden 4.10 m. yükseklikteki birinci sıra silme, 

8.40 cm. kalınlığındadır; silme de duvarın bu kısmında yarım daire planlıdır. Silme, 

kuzey duvar üzerinde nişten sonra da batıya doğru devam eder (Şekil B.85, Şekil 

B.86). Haçın kuzey koluna denk gelen, üçlü pencere düzeninin, en doğudaki 

penceresinin doğusunda sonlanır (Şekil B.87). Silme, üçlü pencere düzeninden sonra 

kuzey duvar üzerinde görülmez (Şekil B.87). Kuzey duvardaki üçlü açıklığın, naos 

zeminine kadar indiği, dolgu içinde kalmış sütun başlıklarının üzengilerinden 

(plinthos) anlaşılmaktadır (Şekil B.87). Osmanlı döneminde, yerden 4 m. yüksekliğe 

kadar örülerek mevcut duruma getirilmişlerdir. Üçlü açıklığın doğu penceresinin 

altındaki, duvara ankre edilmiş ahşap kürsü, özgün bir eleman değildir (Şekil B.10, 

Şekil B.87).   

Üst hizası 5.63 m. yüksekte olan ikinci sıra silme kuzey duvarda da bulunmaktadır 

(Şekil B.85, Şekil B.86). Kuzey duvarın orta kısmında, üçlü pencere düzeni ve ikinci 

sıra silme üzerinde, güney iç cephedeki gibi içerden asimetrik olan, kemerli bir 

pencere açıklığı görülür (Şekil B.87, Şekil B.161). 1937 Nomidis onarımında, naos 

kuzey duvarının batısında, kuzey ek yapıya açılan bir kapı bulunmuş; fakat dolgusu 

açılmamıştır (Nomidis, 1958, s.17) (Şekil B.5). 

3.4.1.2 Narteks 

Yayvan bir hol olan narteksin iç açıklığı 8.70 x 3.20 m.’dir. Narteks, kuzey ve 

güneyde birer niş ile bitirilmiştir (Şekil B.5). Plan düzlemine göre basık olan bu 

nişlerden kuzeydekinin içi dairesel, güneydekinin doğrusal kırık yüzeylerden 

oluşmaktadır; planda birer pencere nişleri ortalar (Şekil B.88, Şekil B.89). Nomidis, 

yapının kilise olarak kullanıldığı dönemde, nişlerde görülen pencerelerin, kuzey ek 
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ve güneydeki geçide açılan kapılar olduğunu gözlemlemiştir (Nomidis, 1958, s.16). 

Narteks, üst örtüsünün izdüşümüyle üç bölüme ayrılır; özgün durumda naosun üç 

nefinden her biri bu bölümlere geçiş vermekteydi (Nomidis, 1958, s.16) (Şekil B.5). 

Bugün sadece orta açıklıktan geçiş sağlanmaktadır; kuzey açıklık pencere, güneydeki 

dolap haline getirilmiştir. Narteksin orta bölümü yaklaşık kare; kuzey ve güney 

bölümler, uzun kenarları doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlıdır (Şekil B.5). 

Orta bölüm kubbe-tonoz, kuzey ve güney bölümler yelken tonozlarla örtülüdür (Şekil 

B.5, Şekil B.91).  

Nartekse, dışnarteksle aynı kottan, üzerinde hafifletme kemeri bulunan bir kapı ile 

girilmektedir (Şekil B.92). Girişten bir kaç adım ötede, bir basamak kadar (0.19 cm.) 

yüksek, ahşap bir döşeme başlamakta ve naosa doğru uzanmaktadır. Narteksin kuzey 

ve güney yan bölümlerinde, ikinci bir basamak çıkılarak ulaşılan, 16 cm. daha 

yukarda iki platform bulunmaktadır (Şekil B.5, Şekil B.90). Yan yüzeyleri boyalı 

olduğu için sadece kagir oldukları anlaşılabilen platformlar, altta mezar odaları 

bulunduğu için bu şekilde yükseltilmiş olmalıdır. Nomidis ön raporunda, bu 

platformların altında 4 ve 5 numaralı mezar odalarının varlığından bahsedilmiş 

(Nomidis, 1958, s.18); Ebersolt planında da “2 marchés” (2 basamak) yazılı plan 

notuyla, platformların narteksin orta kısmındaki zeminden daha yüksekte bulunduğu 

belirtilmiştir (Şekil B.93). 

Narteksin tüm duvarlarından, üst seviyesi kuzey platformdan yaklaşık 3.87 m. 

yükseklikte olan bir silme geçmektedir. Sadece narteksin doğu duvarının 

merkezinde, kapının üzerindeki pencereden 20’şer cm. önce kesilen silme bulunmaz  

(Şekil B.96). 

Narteks doğu duvarı üzerinde homojen görünmeyen bir sıva tabakası bulunmaktadır. 

Duvar yüzeyindeki pürüzler, çeşitli müdahalelerle beraber, naosun kuzey ve güney 

neflerine bakan pencerelerin üst kısımlarındaki dolguları göstermektedir (Şekil B.94, 

Şekil B.95, Şekil B.96). Osmanlı döneminde kare biçimi almış olan açıklıklar, özgün 

durumda yuvarlak kemerlidir (Şekil B.94, Şekil B.95).  

Narteksin batı duvarında, merkezi kapı ile güney pencere arasındaki duvar parçası 

eğriseldir (Şekil B.5). Eğriselliğin nedeni, ancak sıvada yapılacak bir sondajla 

anlaşılabilir. Narteksin batı duvarındaki kuzey pencerenin altında, küçük bir su 

haznesi vardır (Şekil B.97). Haznenin, gövdesinin bir sütunun başlığı, kapak 
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kısmının ise kaidesi devşirilerek yapıldığı anlaşılmakta; Osmanlı döneminde, içme 

suyu haznesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Şekil B.97). Mermer hazne, 

önünde küçük bir gideri olan, üzerinde stalaktitler görülen küçük bir elemandır; üst 

kısmındaki kapağı bakırdandır ve bugün kullanılmamaktadır (Şekil B.97). 

3.4.1.3 Parekklesion  

1833’den beri, çeşitli yayınlarda, naosun güneyinde bulunduğu çizim ve fotoğraflarla 

gösterilen parekklesion, günümüze ulaşamamıştır (Şekil B.98, Şekil B.99). 1833 

yangınında zarar gördüğü anlaşılan yapı; bu yangından hemen sonra Texier 

tarafından incelendiğinde, parekklesion hala mevcuttur. Texier ve 1836’da yapıyı 

incelemiş olan Lenoir’ın plan ve cephe çizimlerinde parekklesion gösterilmiştir. 

1854’te yapıyı inceleyen Salzenberg, hasar görmüş/yıkılmış olan parekklesionu 

mevcut izlerden yararlanarak, plan çiziminde noktalı çizgilerle ifade etmiştir (Şekil 

B.98).  

Bu araştırmacıların çizimlerinde detay farklılıkları bulunmaktadır; fakat ortak olarak 

sağladıkları bilgiler : parekklesionun doğu cephesinde bir apsisin varlığı, apsisten 

batıya doğru uzanan güney duvarının ilk 3 m.’lik kısmının dolu duvar, sonraki 

kısmının beş adet sütunla bölünen yarı açık bir sundurma biçiminde olduğudur (Şekil 

B.15, Şekil B.100). Sütunların başlıkları dışnartekstekilere benzer kompozit 

başlıklardır (Şekil B.100). Doğudan üçüncü ve dördüncü sütun diğerlerinden daha 

kısadır; bu kısa sütunların arasında mermerden, profilli sövesi bulunan bir kapı ile 

kapının üzerinde yuvarlak kemerli bir pencere görülmektedir (Şekil B.100).  

Parekklesion yıkılmadan evvel güney cephe çizimi sadece Lenoir tarafından 

yapılmıştır; bu çizimde haçın güney koluna denk gelen bölümde çatı örtüsü eğrisel 

gösterilmiştir (Şekil B.100). Parekklesion daha önce yarı açık sundurma biçiminde 

iken, muhtemelen yapı camiye dönüştürüldüğü sırada, sütunların arası ince bir 

duvarla örülerek kapatılmıştır (Şekil B.15). Yapıyı inceleyen araştırmacılar da duvarı 

cephelerinde ve normalden daha ince oluşunu planlarında göstermişlerdir. 

Ebersolt’un plan çiziminde, yerde yatık olarak görülen sütun gövdesi, muhtemelen 

parekklesion güney duvarındaki dört sütundan birine aittir (Şekil B.93). Atina’daki 

Kapnikarea Kilisesi’nde de, benzer şekilde, yarı açık, sütunlu bir sisteme sahip olan 

batı cephesi, sütunların araları örülerek kapalı hale getirilmiştir (Şekil B.101). 
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1937 yılında, parekklesion apsisinin kuzey parçası temel seviyesinin biraz üzerinde 

hala görülebilmektedir; yapıda on aylık bir çalışma yürütmüş olan Nomidis bu 

durumu raporunda belirtmiştir (Nomidis, 1958, s.17). Nomidis, apsis parçasının 0.80 

x 1.75 m. boyutlarında olduğunu ve yapıdaki çalışmaları sona erdirilmemiş olsa, 

basit bir kazıyla, tüm parekklesion planını temel seviyesinde ortaya çıkarabileceğini 

açıklamıştır (Nomidis, 1958, s.17). Tez kapsamında, önceki araştırmacıların 

verilerine dayanılarak bir restitüsyon çizimi yapılmıştır (Şekil B.15, Şekil B.16). 

Kilise Camii naosunun güneyinde bir arkeolojik kazı yapılırsa bugüne kadar toplanan 

verilerin sağlaması yapılabilir.   

3.4.1.4 Kuzey ek 

İki katlı olan kuzey ek, bir alt, bir üst oda ile bunların bağlantısını sağlayan, kuzey 

duvar içine yerleştirilmiş bir merdiven holünden oluşmaktadır (Şekil B.5). 1261 

sonrasındaki (Latin işgalinden sonraki) onarımda eklendiği düşünülen bu kısım, 

yapının ikinci dönemine aittir (Ousterhout, 1987, levha : 161; Mango, 1965, s.325).  

Alt oda 

Uzun kenarı doğu-batı doğrultusundaki, dikdörtgen planlı alt odanın iç açıklığı 

yaklaşık 6.59 x 3.05 m.’dir (Şekil B.102). 1995 yılında, içine hela yerleştirilmiş; yer 

ve 1 m. yüksekliğe kadar duvarlar, beyaz fayans ile kaplanmıştır (Şekil B.102, Şekil 

B.103). Dışnarteksten kuzey eke giriş, 2 sütun arasına yerleştirilmiş serpantin breşi 

“verde antico” mermerinden
8
 profilli sövesi olan bir kapıdandır (Şekil B.105, Şekil 

B.106). Sütunlar tamamen, mermer söve kısmen boyalıdır; sövenin içine demirden 

bir kapı takılmıştır (Şekil B.105, Şekil B.106). Sövenin üst başlığında, merkezi aksın 

10 cm. kadar kuzeyinde derin bir çatlak mevcuttur (Şekil B.106). 1937 onarımından 

önce kuzey eke geçiş veren kapı dolgu ile kapatılmıştı; onarım sırasında bu dolgu 

açılmıştır (Nomidis, 1958, s. 16) (Şekil B.107). Çatlağın sebebi dolgunun 

boşaltılması olabilir; Nomidis raporunda bu üst başlığın sağlamlaştırıldığı 

belirtilmiştir (Nomidis, 1958, s.16). 1995 sonrasındaki  müdahaleler göz önüne 

alınırsa, çatlağın yakın bir tarihte oluşmuş/büyümüş olma ihtimali yüksektir. 

                                                 

 
8
 Sepantin breşi Yunanistan’ın Teselya-Larissa bölgesindeki taş ocaklarından çıkarılan,Roma ve 

Bizans yapılarında tipik olarak kullanılan bir mermerdir.  Mermerin isimlendirilmesi  Ar. Gör. Serkan 

Angı ( İTÜ Maden Fak., Jeoloji Müh. Böl., Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı ) tarafından yapılmıştır. 
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Kapı sövesinin yanındaki sütunlar farklı tipte başlıklara sahiptir (Şekil B.105). 

Kuzeydeki akant yaprakları ile süslü korinth bir başlıktır (Şekil B.108). Güneydeki 

dışnarteks içinde yer alan kompozit başlıklarla aynı tiptedir (Şekil B.109). Oldukça 

hasarlı durumda olan başlıklardan, kuzeydekinin ortasından geçen metal mil görülür 

duruma gelmiştir (Şekil B. 108). 

Kuzey ekin naostan sonra inşa edilmiş olduğu, naos kuzey duvarı önüne getirilen üç 

sütuna, kuzey ek örtüsünü taşıyan kemerlerin oturmasından anlaşılmaktadır. Örtüyü 

taşıyan kemerler naos kuzey duvarı ile eş zamanlı yapılsalardı, direkt kuzey duvar 

üzerine oturmaları gerekirdi (Şekil B.102, Şekil B.103. Şekil B.104). Sütunların üçü 

de, ionik impost başlıklara sahiptir; en doğudaki boya ve alçı ile tamamen, diğerleri 

kısmen kaplıdır (Şekil B.102, Şekil B.103, Şekil B.104). Alt odanın örtüsü, batı 

kısımda kubbe-tonoz, doğuda beşik tonozdur (Şekil B.5). 

Merdiven holü 

Merdiven holü, alt odanın kuzey duvarı içinde iki basamak çıkılarak ulaşılan 97 x 83 

cm. ölçülerindeki bir sahanlıkla başlar (Şekil B.5, Şekil B.110). Buradan, 14 

basamak çıkılarak, 94 x 93 cm. ölçülerinde, ikinci bir sahanlığa ulaşılır (Şekil 

B.111). İkinci sahanlıktan üç basamak çıkılarak ulaşılan, özgün olmayan, demir bir 

kapıdan üst odaya girilmektedir (Şekil B.112).  

Üst oda 

Üst odada, ilk ulaşılan, 2.02 x 3.03 m. ölçülerindeki mekan, bugün mutfak olarak 

kullanılmaktadır (Şekil B.112, Şekil B.113). Kuzey ekin, müezzin evi olarak 

kullanıldığı dönemde burası mutfağa dönüştürülmüş olmalıdır. Mutfakdan, iki 

basamakla, zemini halı kaplı, 3.25 x 4.03 m. boyutlarında bir mekana ulaşılır (Şekil 

B.114); mekanın batı duvarında Bizans dönemine ait özgün bir niş bulunmaktadır. 

Bu mekandan 7 basamakla, mutfağın tam üstüne denk gelen, 3.03 x 2.66 m. 

ölçülerinde bir asma kata çıkılmaktadır (Şekil B.115). Üst odanın örtüsü beşik 

tonozdur. Kullanıcılardan kaynaklanan problemler (kilitli bulunan odanın kapısı 

çeşitli nedenler ileri sürülerek ikinci bir defa açılmamıştır) nedeniyle, üst oda çok az 

incelenebilmiştir. 

3.4.1.5 Dışnarteks 

18 x 3.77 m. iç ölçülerinde, yayvan bir hol olan dışnarteksin, ana yapının batısına 14. 

yy. başında eklendiği düşünülmektedir (Şekil B.5). Dışnartekse önündeki 
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sahanlıktan, demir bir kapı ile girilmektedir; özgün olmayan kapı yeşil boyalıdır 

(Şekil B.118). Demir kapı, giriş kemerinin dış (batı) tarafına yerleştirilmiştir. Giriş 

kemerinin, iç (doğu) tarafında sabit, özgün olmayan bir ahşap rüzgarlık vardır (Şekil 

B.5, Şekil B.119).  

Bir giriş holü niteliğindeki dışnarteks, batı-doğu doğrultusundaki dört kemerle beş 

bölüme ayrılmaktadır (Şekil B.116). Kemerlerin doğu uçları birer sütuna 

bindirilmiştir, bu sütunlardan en güneydekinin yerini bir pilastr almıştır (Şekil 

B.117). En güneydeki pilastr, Pulgher, Salzenberg, Lenoir, Ebersolt planlarında sütun 

olarak, Gurlitt de ise pilastr olarak gösterilmiştir. Bu nedenle, 1894 depremi hasarı 

sonucunda sütunun değiştirilmiş olduğu düşünülmektedir. Dışnarteksin en kuzey 

bölümü kuzey ekin genişliği kadar, en güney bölüm de güney ekin orta hizasına 

kadar narteksten dışarı taşmaktadır (Şekil B.5). 

Dışnarteks döşemesi yaklaşık 20 sene önce karo mozaik ile kaplanmıştır (Şekil 

B.119). Bu müdahale sonucu, arşiv fotoğraflarında yer döşemesinde görülen 

devşirme mermer parçalar kaybolmuştur (Şekil B.120, Şekil B.123). Bunlar içinde en 

önemlisi, Şengül Tümer’in tezindeki bir çizimle belgelediği parçadır; planda geçit 

olarak gösterilen mekanda, dışarı açılan kapının ağzında, yerde, toprağa gömülü 

halde bulunduğu belirtilmiştir (Tümer, 1957, s.25). Karo mozaik döşeme ile birlikte 

5 cm. yüksekliğinde karo mozaik bir süpürgelik dışnarteksteki tüm duvar-döşeme 

birleşimlerinden geçirilmiştir (Şekil B.119).  

Doğu duvarı  

Doğu duvarı üst örtüyü taşıyan kemerlerin oturduğu pilastrlar ve altlarındaki 

sütunlarla beş düşey bölüme ayrılmaktadır (Şekil B.7). Pilastrlar üzerinden, yaklaşık 

4 m. yükseklikte, bir silme geçmektedir (Şekil B.7). Doğu duvarının kuzeyden ilk 

bölümünde, duvarın üst kısmında, kemerli ve büyük bir pencerenin kapatılmış 

olduğu görülmektedir. Dışnarteks eklendiği için bir kısmı duvar arkasında kalmış 

olan pencere; dışnarteksin kuzey ekden daha sonra inşa edilmiş olduğunu 

kanıtlamaktadır (Şekil B.121). 

Kuzeyden ikinci ve dördüncü bölümlerde, alttakiler 123 x 259 cm., üsttekiler 63 x 

128 cm. boyutlarında, kemerli pencereler bulunmaktadır (Şekil B.7, Şekil B.117). 

Texier ve Lenoir çizimlerinde, alt pencerelerin alt kısımlarında, dışnarteks batı 

duvarındaki korkuluk levhalarının benzerleri gösterilmiştir (Şekil B.122). Daha sonra 

kaybolmuş olan, serpantin taşından yapılmış bu levhaları Salzenberg kiliseyi ilk 
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ziyaret ettiğinde gördüğünü belirtmiştir (Salzenberg, 1854). Nomidis onarımı 

sırasında bu pencerelerin altındaki duvarlar açılmış; ancak levhalar bulunamamıştır 

(Nomidis, 1958, s.16).  

Doğu duvarının merkezinde, Marmara mermerinden profilli sövesi ve üzerinde 

hafifletme kemeri bulunan bir kapı vardır; sövenin içine özgün olmayan, ahşap bir 

doğrama yerleştirilmiştir (Şekil B.7, Şekil B.92). Söve, Nomidis onarımı sırasında, 

üst atkının ortasındaki çatlağın demir bir çubukla desteklenmesi, üst atkıdan ayrılarak 

düşeyden kaymış olan yan elemanların ise yerlerine oturtulması suretiyle 

sağlamlaştırılmıştır (Nomidis, 1958, s.16). Nomidis onarımı sonrasında, 1940 yılına 

ait Encümen Arşivi fotoğrafında, hafifletme kemerinin içinde doğrama bulunmaz ve 

kemer üzerinde Osmanlı dönemi kalemişi süsleme görülür (Şekil B.123). Bugün 

hafifletme kemeri içine niteliksiz bir doğrama konmuş; kalemişi süsleme badana ile 

kapatılmıştır (Şekil B.92).  

Doğu duvarının güneyden ilk bölümü, minarenin sonradan buraya oturtulmasından 

kaynaklandığı düşünülen amorf yüzeylere sahiptir (Şekil B.124) (Hallensleben,1965, 

s.216). Duvarın en güneyinde, minarenin demir kapısı bulunmaktadır (Şekil B.125); 

minare kapısının kuzeyinde bulunan iki basamak inilerek bir geçite ulaşılır (Şekil 

B.5, Şekil B.7, Şekil B.126). Bu geçitten, kemerli bir açıklıkla, gri boyalı, demir bir 

kapıdan, dış mekana, naosun güney duvarı ile gecekondu yapıları arasında kalan bir 

avluya çıkılmaktadır (Şekil B.5, Şekil B.126).  

Batı duvarı   

Batı duvarı, yaklaşık 4 m. yükseklikten geçen bir kornişle iki yatay bölgeye 

ayrılmıştır (Şekil B.8). Kornişin altında, merkezde yuvarlak kemerli bir kapı, kapının 

kuzey ve güneyinde ise ikişer sütunla üçe bölünerek oluşturulmuş düzenler 

(tribelonlar ) yer alır; sütunların alt kısımlarının araları mermer korkuluk levhaları ile 

kapatılmıştır (Şekil B.8, Şekil B.127, Şekil B.128).  

Özgün durumda, mermer levhaların üzerinin tek parça camlı doğrama ile kapatılmış 

olduğu ya da levhaların üst kısmında doğrama olmaksızın yarı-açık bir cephe düzeni 

bulunduğu düşünülmektedir. Kilise Camii ile çağdaş Bizans kiliselerinde benzer 

cephe düzenlerine rastlanmaktadır (Şekil B.101, Şekil B.129). Bu üçlü açıklıkların 

kemerleri dış cepheden simetriktir; ancak iç cephede üçlü kemer düzenlerinin kuzey 

ve güney  yan kemerleri, dıştaki kemerlerin aksında değildir (Şekil B.8, Şekil B.59, 

Şekil B.127, Şekil B.128). Bunun sebebi, Osmanlı dönemi onarımlarımları olabilir; 
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1940 fotoğrafında da aynı durum görülmektedir (Şekil B.130). Bir diğer olasılık 

Bizans mimarisinde daha çok dış cephe simetrisine önem verilmesidir. 

Kornişin üstü 4 kemerle, beş bölüme ayrılmıştır. Orta bölümde içiçe dört kemer 

görülmektedir; bu kemerlerin içinde yüksek omuzlu (high-shouldered) ve simetrik iki 

pencere bulunur (Şekil B.8). Pencerelerin, 18x18 cm.’lik karelere bölünmüş alçı 

doğramaları özgün değildir. Orta bölümün kuzey ve güney yanlarındaki açıklıklar 

simetriktir; bu bölümlerde dört kademe içinde, yuvarlak kemerli, ikişer pencere 

görülmektedir (Şekil B.8). En güney ve en kuzey bölümler farklıdır. Güneydekindeki 

üçlü pencere düzeninde, yaklaşık ölçüleri 63x73 cm. olan orta pencere açık, yan 

pencereler örülüdür (Şekil B.8). Dış cephede, bu pencerelerin sonradan, gelişigüzel 

örüldüğü anlaşılmaktadır (Şekil B.59, Şekil B.175). En kuzey bölümdeki üçlü 

pencere düzeninde, ölçüleri 74 x 145 cm. olan orta pencere yuvarlak kemerli, 

yanlardakiler orta pencereye göre birbirlerine simetrik ve yüksek omuzlu 

pencerelerdir (Şekil B.8). 

Güney duvar  

Güney duvar yaklaşık 4 m. yükseklikten geçen bir kornişle 2 bölgeye ayrılmaktadır. 

Kornişin altında, doğu uçta, yuvarlak kemerli bir niş görülmekte; dış cepheden nişin 

arka yüzeyindeki duvarın dolgu olduğu anlaşılmaktadır (Şekil B.117, Şekil B.148). 

Nişin batısında, duvarın bir kısmı, önündeki yeşil boyalı, demir kulübeden dolayı 

görülememektedir (Şekil B.117).  

Kornişin üst kısmında, kubbeyi taşıyan ana kemer ve içinde ikinci bir kademe 

görülmektedir. Kemerin ikinci kademesi, ortasına kalınca bir kayıt örülerek yüksek 

omuzlu iki pencereye bölünmüştür. Bu pencerelerden batıdakinin kemerinin karnında 

mozaik bir bordür bulunduğu, Şengül Tümer’e ait bir fotoğrafda görülmektedir 

(Şekil B.132). Bugün üzeri sıvalı olan bu bölümün, yapının geçireceği kapsamlı bir 

onarımda dikkatle araştırılması gerekir. Tümer’in fotoğrafında, Nomidis onarımı 

sonrası, temizlenmiş durumda görülen korniş, bugün boyalıdır (Şekil B.132) 

(Nomidis, 1958, s.16). 

Dumbarton Oaks Arşivi’nde yer alan bir Sébah-Joallier fotoğrafı, dışnarteks güney 

duvarının 19. yy. sonundaki durumunu göstermektedir (Şekil B.133); bu tarihte, 

güney duvarın önünde Nomidis tarafından kaldırıldığı söylenen depo (Nomidis, 

1958, s.15) ve bugün nartekste bulunan su haznesi dikkat çekmektedir. Fotoğrafta, 

dışnartekste hala mevcut bulunan tek gergi de görülmektedir; gergi, giriş kapısının 
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güneyindeki kemerin açılmasını önlemek için konmuştur (Şekil B.117, Şekil B.133). 

Fotoğrafta, girişin güneyindeki tonozda yoğun nem görülmektedir; güney kubbe 

altında bir iskele kurululudur (Şekil B.133). Nomidis, 1937’de yapıda çalışmaya 

başladığında, geleneksel kiremitle kaplı dışnarteks kubbelerinin çok su geçirdiğini ve 

kubbeler üzerinde çeşitli bitki oluşumlarının var olduğunu ifade etmiş; Vakıflar’dan 

ısrarla talep etmesi sonucunda, dışnarteks kubbelerinin, Vakıflar tarafından, kurşunla 

kaplatıldığını raporunda belirtmiştir (Nomidis, 1958, s.37).  

Kuzey duvarı  

Kuzey duvar da yaklaşık 4 m. yükseklikten geçen bir kornişle, 2 yatay bölgeye 

ayrılmaktadır; kornişin alt kısmına, yaklaşık 20 yıl önce, abdest muslukları 

yerleştirilmiştir (Şekil B.119). Muslukların üzerinde, daha önce burada bulunan kapı 

örülürken içinde bırakılmış olan pencere açıklığı mevcuttur (Şekil B.119).  

Dumbarton Oaks Arşivi’nde bulunan bir Sébah-Joallier fotoğrafı, dışnarteks kuzey 

duvarının 19. yy. sonundaki durumunu göstermektedir; duvarın önünde Nomidis 

tarafından kaldırıldığı söylenen hoca odası (Nomidis, 1958, s.15) ve odanın önünde 

bir su haznesi ile tulumba bulunmaktadır (Şekil B.134). Dış narteks örtüsünün nem 

problemi bu fotoğrafta da izlenmektedir (Şekil B.134). 

Üst örtü  

Dışnarteksin dört kemerle birbirinden ayrılmış beş biriminden, kuzey, güney ve 

ortadaki, sekizgen kasnaklara oturan pandantifli kubbelerle örtülüdür; tamburlarının 

alt tarafında birer korniş dönmektedir. Kubbelerden ortadaki balkabağı biçiminde 

(Şekil B.135), kuzey ve güneydekiler ise kaburgalıdır (Şekil B.137, Şekil B.138); ara 

birimler yelken-tonoz ile örtülmüştür (Şekil B.136). Ortadaki kubbe onaltı dilimlidir, 

sekizine pencere açılmıştır (Şekil B.135). Kuzey ve güney kubbeler ise sekiz yassı 

kaburgayla sekiz birime bölünmüştür; güney kubbenin her biriminde bir pencere 

bulunmaktadır (Şekil B.138); kuzey kubbenin, Osmanlı döneminde örülmüş olan 

pencerelerinden, 1937 onarımında açılan dört tanesi, gayrimuntazam delikler 

görünümündedir (Şekil B.137). Nomidis, raporunda, çalışmanın aniden durdurularak 

yarım kalması sonucu, bu pencerelerin tam açılamadığını ifade etmiştir (Nomidis, 

1958, s.16).  

Mozaikler  

1937 yılında, Kilise Camii dışnarteksinde, o tarihe kadar bütünlüğünü iyi korumuş 

durumda mozaikler bulunmuştur (Nomidis, 1958, s.36). Dışnarteks güney ve orta 
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kubbeleriyle, kuzey kubbenin açılabilen 4 pencere kemerininin karnındaki mozaikler 

bugün kısmen görülebilmektedirler; çünkü mozaiklerdeki tüm figürler, Eyice’ye 

göre
9
, caminin imamı tarafından, 1979 senesinde, badana ile kapatılmıştır (Şekil 

B137, Şekil B.138). Dış narteks güney kubbedeki mozaikte, ortada Meryem ve çocuk 

İsa (Şekil B.139), kaburgalar arasında sekiz peygamber figürü resmedilmiştir; 

mozaiğin zemini pembeye çalan bir kırmızıdır  (Ogan, 1944, s.107). 

Dış narteks orta kubbedeki havarileri temsil eden mozaikler, güneydekilere göre daha 

harap durumdır (Şekil B.140). Nomidis raporunda, ilk açıldıklarında, mozaiklerin 

kubbeden gelen su nedeniyle mat ve oksidasyon sonucu kararmış oldukları 

belirtilmiştir (Nomidis, 1958, s.37).  

Dışnarteks kubbeleri ile naos kubbesinde, pencere kemerlerinin karınlarında, (kimi 

pencerede kısmen olmak üzere), mozaik bordürler görülmektedir (Şekil B.63, Şekil 

B.141, Şekil B.142). Dışnarteksteki mozaik bordürlerin desenleri zigzagların 

meydana getirdiği bir esas gövdeden çıkan kıvrımlı dallardan oluşmaktadır (Şekil 

B.141, Şekil 142). Naos kubbesindekiler geometrik motifler içermektedir (Şekil 

B.63). 

XIV. yy.’ı temsil eden, Paleolog Devir Bizans resim sanatı, İstanbul’da, Fethiye, 

Kariye ve Vefa Kilise Camii mozaikleri ile karşımıza çıkmaktadır; Bizans resim 

sanatında, bu dönem, yeniden Helenistik geleneklere dönülen bir rönesanstır (Eyice, 

1980, s.63) (Şekil B.141, Şekil B.142, Şekil B.143). Zeminde altın yaldız terk 

edilmiş; figürler eskiden olduğu gibi, cepheden tasvir edilmiş, zemine yapışık ve 

donuk durmamaktadır (Mango, 1965, s.328). Değişik hareket motifleri taşıyarak 

hacim değeri kazanmış olan figürler, mozaik değil, yağlıboya resim tesirine sahiptir 

(Mango, 1965, s.328).  

Devşirme malzeme  

 

 Korkuluk levhaları  

Dışnarteks cephesindeki sütunlar arasında kabartmalı, mermer korkuluk levhaları 

bulunmaktadır. Başka yapılardan getirilmiş olan bu levhalar, binanın yapım 

tarihinden daha eskidir (Eyice, 1980, s.66). Kuzeyden ilk levha, sonradan 

değiştirilmiş olduğu için bezemesizdir (Millingen ve Ebersolt’un batı cephesi 

                                                 

 
9
 Semavi Eyice’nin sözlü ifadesine dayanılarak yazılmıştır. 
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çizimlerinde bu kısmın örülü olduğu görülmektedir; örgü açıldığında özgün levha 

bulunamadığı için sade bir mermer levha konmuş olmalıdır) (Şekil B.8). Sonraki iki 

levha, çimentolu harç/alçı+boya ile kaplanmış oldukları  için  kabartma öğeleri tam 

seçilememektedir (Şekil B.8). 

Kapının güneyindeki 1. levha, dikdörtgen bir çerçeve içinde baklava motifi ve 

baklavanın ortasında, ortadaki biraz daha büyükçe olan 3 daire içermektedir (Şekil 

B.144). Ortadaki dairenin içinde çiçek yaprakları bulunmaktadır; baklavanın içine 

girip çıkan bir kurdela motifi görülmektedir. Baklavanın dışında, güney tarafta bir 

motif daha vardır, ancak bu motifin simetriği seçilememektedir (Şekil B.144). 2. 

levhada, dikdörtgen bir çerçevenin ortasında bulunan dairenin içinde sekiz kollu bir 

haç vardır, dairenin kolları aşağıda bir düğüm yaparak, dikdörtgenin köşelerine 

kıvrılarak gitmekte ve köşelerde dairenin yanlarında bulunan gamalı haçların aşağı 

kolları ile birleşmektedir (Şekil B.145) (Tümer, 1957, s.25). Bu levha, çimento ile 

sıvanmış ve yeşile boyanmış olduğu için, tanımlanan öğeler tam olarak 

görülememektedir. 3. levha ise demir kulübenin arkasında kaldığı için 

görülememiştir (Şekil B.8). 

 Sütun başlıkları  

Dış narteksin Marmara Adası mermerinden oyulmuş sütun başlıkları da devşirme 

malzemedir (Eyice, 1980, s.66). Bu başlıklarda görülen, derin oyularak gölge ve ışık 

etkisinin arttırılması, Bizans başlıklarının en önemli özelliklerinden biridir (Eyice, 

1980, s.87) (Şekil B.146).  

Batı cephesinde, kapının kuzeyinde yer alan başlıklar, sepet tipindedir (Şekil B.3, 

Şekil B.59). Aynı tip başlıklar Küçük Ayasofya’nın aşağı sıralarındaki sütunlarda da 

görülmektedir (Eyice, 1980, s.66); ince bir şekilde işlenmiş olan başlıklar, bugün,  

alçı ile kaplıdır (Şekil B.127). Kapının güneyinde, oldukça harap durumdaki sütun 

başlıkları köşeli bir çalışma gösterir (Şekil B.3); V. yy.’a ait oldukları 

düşünülmektedir (Eyice, 1980, s.66). 

Dış nartekste, iç mekanda kompozit ve korinth sütun başlıkları bulunmaktadır (Şekil 

B.108, Şekil 109, Şekil 146). Kompozit başlıklar, çift sıra halinde akant yaprakları ile 

süslenmiştir (Eyice, 1980, s.66) (Şekil B.109). Volütlerinin arasında birer rozet 

vardır; üzerlerinde kemerlerinin ağırlığını yayan kare şeklinde birer üzengi (plinthos) 

bulunmaktadır (Şekil B.109). VI. yy.’a ait oldukları düşünülen bu başlıkların 



71 

 

biçimleri, işleniş tarzları ve oyma tekniği Kalenderhane Camii’indekilere benzerdir 

(Eyice, 1980, s.66).  

3.4.1.6 Güney ek 

Yapının güneybatı köşesindeki güney ek, iç ölçüleri yaklaşık 3.65 x 3.70 m., kare 

planlı bir mekandır. Kubbe tonoz olan üst örtüsü bugün görülememektedir; çünkü 

müezzin evinin bir odası olarak kullanılmaktadır ve tavanı ahşap lambri ile 

kapatılmıştır (Şekil B.147).  

Güney ekin, dışnarteksle aynı dönemde inşa edildiği düşüncesi ilk defa Hallensleben 

tarafından ortaya atılmıştır (Hallensleben, 1965, s.211). Yapının güney-batı 

köşesinde, dışnarteksteki taş-tuğla sıralarının, güney ekte aynı hizada devam ettiği 

görülmektedir (Şekil B.148). Araya sokulmuş olan minare kaide duvarı da, bu iki 

yüzey arasındaki bağlantıyı tamamlar niteliktedir; taş-tuğla hizaları dışnarteks ve 

güney ekle aynıdır (Şekil B.148).  

Güney ekin özgün işlevi Ebersolt tarafından vaftizhane olarak düşünülmüştür 

(Ebersolt, 1979, s.167). Ancak orta ve geç Bizans dönemlerinde bu şekilde bir 

vaftizhane yapısı örneği görülmemesi, özgün durumda güney ve doğu duvarları 

kemerli birer açıklık olan yapının vaftizhane işlevine uygun olamayacağı 

Hallensleben tarafından ortaya konmuştur (Hallensleben, 1965, s.215).  

Hallensleben buranın kilisenin çan kulesinin zemin katı olduğunu iddia etmektedir 

(Hallensleben, 1965, s.216) (Şekil B.15). Hallensleben’ın iddiası kabul edilirse, bu 

en azından bir yüksekliğe kadar ulaşan bir kagir merdivenin varlığını gerektirir. Belli 

bir yükseklikten sonrasına, muhtemelen, ahşap bir merdivenle devam edilmektedir. 

Hallensleben, dış cephede, dışnarteks güney cephesi, minarenin kaidesi ve güney 

ekte aynı hizada devam eden taş+tuğla sıralarından yola çıkarak, minarenin 

merdivenlerinin bir kısmının kilisenin çan kulesine ait özgün basamaklar olduğunu, 

fakat içerden merdivenin giriş yönünün değiştirildiğini iddia etmiştir (Hallensleben, 

1965, s.216) (Şekil B.15, Şekil B.16). Yapılan restitüsyon denemesinde, 

Hallensleben’ın iddiası kabul edilerek, ona uygun bir çizim yapılmıştır (Şekil B.15, 

Şekil B.16). Mango’nun da Kilise Camii olabileceğini iddia ettiği manastır 

kiliselerinden biri, 14. yy.’ın ikinci çeyreğinde kurulmuş olan “ τϗς Βεβαίας’ 

Ελπίδος ” “Tis Bebaias Elpidos ” ’un (Mango, 1958, s.429) bir çan kulesi olduğu ve 

1400’de tamir edildiği bilinmektedir (Delehaye, 1921, s.95-96). Yapı üzerinde 
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detaylı bir inceleme olmadan, onarım dolayısıyla sıvalar açılarak incelenmeden, bu 

görüşe tamamen katılmak bilimsellikten uzaktır; ancak bu görüş minare 

merdivenlerinin ilk beş basamağının açılı durmasını ve dışnartekste minare girişi 

etrafında bulunan amorf duvar yüzeylerini açıklayabilir (Şekil B.5). 

3.4.2 Dış mekan 

3.4.2.1 Batı cephesi 

Dışnarteks/batı cephesi, yatay ve düşey olarak birçok bölüme ayrılmıştır. Kademeli 

kemerler, sağır nişlerle yaratılan gölge-ışık etkisi hareketli bir cephe ortaya çıkarmış; 

tuğla ve taşın alternatif kullanımıyla polikromi sağlanmıştır (Şekil B.59). Batı 

cephesi, iki korniş ile üç yatay parçaya bölünmüştür (Şekil B.3, Şekil B.59). En alt 

korniş bodrum seviyesi ile esas cepheyi ayırmaktadır; batı cephesinin güney ucuna 

yakın, bodruma giriş veren açıklık, şu anda örülüdür (Şekil B.149). Yapı meyilli bir 

araziye oturduğu için doğudan batıya ve kuzeyden güneye doğru arazinin kotu 

düşmekte, yapının batı cephesinde bodrum seviyesi görünmektedir; bu seviye 

güneybatı uçta maksimum yapdığı için, bodrum girişi de batı cephesinin güney 

tarafındadır (Şekil B.131, Şekil B.149).  

Yapının batı cephesi önünde Bizans döneminde farklı bir merdiven bulunduğu 

anlaşılmıştır (Mamboury, 1938, s.307) (Şekil B.15). 1937’deki bir kanalizasyon 

inşaatı sırasında, Mamboury, mevcut durumdaki gibi çift taraflı bir merdiven yerine, 

cepheye dik, tek yönlü bir merdivenin kalıntılarını gözlemlemiştir (Mamboury,1938, 

s.307). Bu merdiven restitüsyon çiziminde ifade edilmeye çalışılmıştır (Şekil B.15, 

Şekil B.16). Mamboury, batı cephesinin önündeki zeminin bugüne göre daha aşağıda 

kotta bulunduğunu belirtmiştir (Mamboury, 1938, s.307). Dışnarteksin 1320’ye 

tarihlendirilmesi, önündeki zeminin, aradan geçen yedi asırda yükselmesini olağan 

duruma getirmektedir. Bu yükselme çok alçak görülen batı cephesindeki bodrum 

girişinin de, aslında daha yüksek olduğunu göstermektedir (Şekil B.149). 

Alt kornişin biraz üzerindeki bir seviyede bulunan sahanlıktan, kemerli bir kapıyla 

yapıya girilmektedir. Sarı oluklu levhadan saçağı bulunan giriş kapısının iki yanında 

ve cephenin güney ve kuzey uçlarında, yarım daire planlı nişler vardır. Texier 

planında, kapının, Osmanlı döneminde, dışa taşkın bir portal biçiminde olduğu 

görülmektedir (Şekil B.150).  Bu portale ait duvar parçaları kaldırıldığında, 

arkalarındaki yarım daire nişler ortaya çıkmıştır (Şekil B.3). Texier (1833) ve 
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Lenoir’ın (1836) batı cephelerinde görülen bu portalin, Salzenberg’den (1854) 

itibaren görülmemesi
10

 (Şekil B.156, Şekil B.177); 1833 yangını sonrasındaki bir 

onarımda kaldırıldığını düşündürmektedir. Cephenin hem kuzey hem de güney 

kanadında yarım daire nişlerin arasında, üçlü düzenler (tribelon) yer almakta; bu 

düzenlerin kemerleri, açıklıkları eşit olarak üçe bölen, ikişer sütun tarafından 

taşınmaktadır (Şekil B.3). Sütunların aralarında, alt hizada, mermer korkuluk 

levhaları, bu levhaların üzerinde ise pencere doğramaları bulunmaktadır (Şekil B.59).  

Sütun başlıkları hizasında giden mermer bir korniş, nişlerde de devam ederek, 

dışnarteksin kuzey ve güney cephelerine dönmektedir (Şekil B.131, Şekil B.170). Bu 

kornişin üzerinde cephenin orta ve üst bölümlerini ayıran ikinci korniş bulunmakta 

(Şekil B.59); dışnarteksin kuzey ve güney yan cephelerine ikinci korniş de devam 

etmektedir.  

Batı cephesinin en üst kesiminde, her biri dışnarteksin beş bölümünden birine denk 

düşen, kemerli birimler bulunmaktadır (Şekil B.59). Birimlerde, çift kademeli 

kemerler içinde bulunan pencere kemerleri de iki kademelidir; cephe, dört kademeli 

bir derinlik kazanmıştır (Şekil B.175). Birimlerden, kuzeyden ikinci, dördüncü ve 

beşincinin kemerleri içinde tuğla ile oluşturulmuş balıksırtı (herringbone) ve baklava 

(diaper pattern) desenleri görülmektedir (Şekil B.175.a, Şekil B.175.b). Üçüncü ve 

dördüncü birimin kemerleri arasında dört taşı kalmış bir dama deseni; dördüncü ve 

beşincinin kemerleri arasında tuğladan bir motif, bozulmuş durumda görülmektedir 

(Şekil B.175.b). Kademeli kemerlerden en dıştakilerin sırtlarında, Fethiye 

parekklesionunun batı cephesindeki gibi, tek sıra tuğla ile oluşturulmuş şeritler 

bulunmaktadır; ancak Vefa’nınkiler çok tahrip olmuştur, kemerlerin sırtının yarı 

yüksekliğine ulaşamadan duvar yüzeyinde kaybolmaktadırlar (Şekil B.175). 

Dışnarteks batı cephesi saçak hattının şu andaki gibi düz olmadığı düşünülmektedir; 

Semavi Eyice’ye göre bir Osmanlı onarımında düzleştirilmiş olan bu hat, özgün 

halinde, batı cephesi kemerlerinin kavislerine uygun biçimde dalgalıdır (Eyice, 1980, 

s.65). Texier’nin batı cephesinde, dışnarteks saçakları kırık bir hat şeklinde ifade 

edilmiştir; saçak hattı, orta kısım hariç, diğer dört birim üzerinde üçgenler 

                                                 

 
10

 Salzenberg (1854) ve Pulgher (1878)’in batı cephelerinde yarım daire nişlerin açılmış olduğu 

görülmektedir; onlardan daha sonra yapıyı incelemiş olan Bayet (1892)’in batı cephesinde görülen 

portal, büyük ihtimalle yazarın çizimi sonradan kitaplardan veya hayal gücü ile tamamlamış 

olmasından kaynaklanmaktadır (Şekil B.150, Şekil B.177). 
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oluşturmaktadır (Şekil B.156). Bu detayın o zamanki mevcut durumu gösterip 

göstermediği bilinmemektedir. Yapıyı Texier’den sonra incelemiş olan Lenoir (1836) 

ve Bayet (1883) saçak hattını eğrisel çizmiştir (Şekil B.150). Dışnarteks kubbeleri 

saçaklarının da, özgün hallerinde, ana kubbe gibi dalgalı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Korkuluk Levhaları  

Batı cephesinde, kuzeyden ilk levha, sonradan değiştirilmiş olduğu için bezemesizdir 

(Şekil B.3). İkinci levhada, kazınmış bir haç ve kollarının arasında daireler içersinde 

fırıldak motifleri görülür (Şekil B.151). Üçüncü levhada, dikdörtgen bir çerçeve 

içinde ortada bir daire ve içinde sekiz kollu bir haç, yanlarda ufak daireler içinde 

papatyalar, yıldızlar vardır (Tümer, 1957, s.24); bu levha çimentolu bir harçla kısmen 

örtüldüğü için bu tanımdaki öğeler tam görülememektedir (Şekil B.152). 

Kapıdan sonraki ilk levhada, dikdörtgen bir çerçeve içinde bir daire, ortasında bugün 

üzeri çimento ile sıvanmış olduğu için görülemeyen bir haç vardır (Tümer, 1957, 

s.24); ortadaki büyük dairenin her iki yanında, dikdörtgenin kuzey ve güney 

kenarlarına yaslanan üçer adet küçük daire ve içlerinde motifler bulunmaktadır (Şekil 

B.153).  

İkinci levha, dikdörtgen bir çerçeve içinde bir baklava, baklavanın içinde bir daire ile 

daire içindeki eşit kollu bir haç motiflerini içermektedir; dairenin içi çiçekler ve 

yapraklarla süslüdür (Tümer, 1957, s.24) (Şekil B.154). Dikdörtgenin köşelerinde, 

daireler içinde altı bölümlü ve altı yapraklı rozaslar yer almaktadır (Tümer, 1957, 

s.24). Bu levhanın ortasındaki daire de çimento sıva ile kaplanmıştır (Şekil B.154). 

Üçüncü levha, dikdörtgen bir çerçeve içinde altı kollu bir haç, haçın etrafında bir 

daire içermektedir; daire çimento kaplıdır (Şekil B.155) (Tümer, 1957, s.25). Bu 

daireyi meydana getiren kurdela, aşağıda bir düğüm yaparak, dikdörtgenin alt 

köşelerinde yaprak uçlar halinde son bulmaktadır (Şekil B.155).  

3.4.2.2 Doğu cephesi 

Doğu cephesinde, beş kenarlı orta apsis belirgin bir şekilde cepheden öne 

çıkmaktadır. Ana apsis üç yatay kısımdan oluşmaktadır; en alt ve orta kısımlar, aynı 

zamanda denizlik görevi de gören, harap durumdaki, mermer bir kornişle ayrılmıştır 

(Şekil B.157). En alt kısımda, duvar sıvalı olduğu için, doku görülemez.  
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Orta kısımda, beşgenin her yüzünde, iki kademeli kemerler bulunmaktadır (Şekil 

B.157). En güney ve kuzey yüzlerde, özgün tasarımda, sağır nişler mevcuttur; 

güneydekinin alt kısmına, Osmanlı döneminde, dikdörtgen bir pencere açılmıştır. 

Kuzey nişte, tuğladan baklava deseni bulunmaktadır (Şekil B.158). Nişin kemerinin, 

doğu taraftan sırtında, tuğla ile oluşturulmuş, geometrik bir desen kısmen görülebilir 

(Şekil B.158). Apsisin, ortasındaki üç yüzün, üst tarafında, üçer pencere 

bulunmaktadır; alt tarafta kuzey ve güney birimler örülüdür (Şekil B.157). Özgün 

cephe tasarımında, alt tarafta da, üçlü bir pencere düzeninin yer aldığı 

düşünülmektedir. Güneydekinin içine mihrap nişi yerleştirilmiş ve dış cephede düz 

bir satıh biçiminde örülmüştür. Kuzeydeki ise, 1 sıra taş+3 sıra tuğla ile örülmüş, 

eğrisel bir yüzeye sahiptir (Şekil B.157). Ortadaki pencere hala açıktır; her iki 

yanında sütunlar bulunmaktadır. Orta yüzdeki, üst ve alt pencereler kagir bir 

denizlikle ayrılmıştır.  

En üst kısımda, iki kademeli kemerler içinde beş sağır niş yer almaktadır. Sağır 

nişlerden, ortadaki üçü, yarım yuvarlak planlıdır; üst kısımlarında, balıksırtı motifli, 

tuğla bezeme bulunmaktadır (Şekil B.157). En kuzey ve güney nişler, fazla derin 

olmayan, düz satıhlar biçimindedir (Şekil B.157).  

Yan apsislerden diakonikon üç yüzlüdür; duvardan hafifçe öne çıkar, fakat alt kısmı, 

alt pencere kemerinin üzengi düzleminin biraz altından kesilerek düzleştirilmiştir 

(Şekil B.157). Yan yüzler sağırdır, orta yüzde, alttaki düzleştirilen kısımda, 

dikdörtgen bir pencere açılmıştır. Dikdörtgen pencere üzerindeki, özgün cephe 

tasarımına ait, yuvarlak kemerin üzengi düzleminden, mermer bir korniş geçer. Üst 

tarafta, iki kademeli kemer içinde, sığ bir niş bulunur. Diakonikon apsisi, 

güneyindeki duvar yüzeyinden, fazla derin olmayan üçgen planlı bir girinti ile ayrılır; 

diakonikon apsisinin alt kısmının düzleştirilmesi ile bu girintinin de alt kısmı 

bozulmuştur (Şekil B.157). Parekklesionun apsisi, yıkılmamış olsaydı, bu girintinin 

güneyinde yer alıyor olacaktı (Şekil B.98). 

Prothesis apsisi cephesi tamamen düzleştirilmiştir (Şekil B.157). Alt kısmındaki, 

Osmanlı Dönemi, dikdörtgem açıklık, tuğla+taş, almaşık bir dolguya sahiptir. 

Kuzey ek doğu cephesinde, alt kısımda büyük yuvarlak bir kemer görülür; kemerin 

içi beton ile sıvanmıştır (Şekil B.159.a). Sıvalı kemer aynasında, hela için dikdörtgen 

bir pencere açılmıştır. Kemerin üzerinde, galeride mutfak olarak kullanılan mekana 
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ait dikdörtgen; saçağın hemen altında ise, galerideki asma kata ait kare biçimli, iki 

pencere bulunmaktadır (Şekil B.5). Bugün görülen eğrisel saçak hattının, 1972’deki 

Vakıflar onarımında değiştirildiği, eski fotoğraflarla yapılan kıyaslama sonucu 

anlaşılmıştır (Şekil B.159, Şekil B.160). Bu onarımda, kuzey ekin üst odasının 

üzerindeki beşik tonozun sırtına oturan iki eğimli çatı yerine, eğrisel bir biçim 

oluşturulmuş; duvarın üst kısmındaki kemer izi yok edilmiştir (Şekil B.159, Şekil 

B.160). 

3.4.2.3 Kuzey cephe 

Naos, kuzey ek ve dışnarteks kuzey cepheleri kuzey cepheyi oluşturur (Şekil B.161). 

Naos kuzey cephesi, haçın kuzey kolunun batısında, kuzey ek tarafından 

kapatılmıştır (Şekil B.5). Kuzey eke, batı tarafından, dışnarteks kuzey duvarı 

bitişmektedir. 

Naos kuzey cephesinde, doğuda iki adet sığ niş yer alır; bu nişlerin yuvarlak 

kemerleri iki kademelidir (Şekil B.161). Haçın kuzey koluna denk gelen, orta 

kısımda, altta, üçlü bir açıklık bulunmaktadır. Üçlü açıklık, üstte küçük birer pencere 

kalacak şekilde örülerek, kısmen kapatılmıştır (Şekil B.159.b). Üçlü açıklığın 

üzerinde, bugün çok bozulmuş olan, tuğladan geometrik bir desen zorlukla 

seçilebilmektedir (Theis, 2005,  s.98) (Ş.C.163).  Desenin üzerinde büyük bir pencere 

yer alır.  

Kuzey ve güney cephelerde, haçın kollarını örten tonozlar, kademeli kemerler ile 

cepheye yansımaktadır (Şekil B.161). Kuzey cephede üç kademeli olan kemerin 

kademeleri, zemine kadar inmekte (Şekil B.162); batı taraftaki en dış kademe, kuzey 

ekin duvarı tarafından kapanmıştır (Şekil B.159.b). Orta kısımda, tonozun sırtını, iki 

eğimli bir çatı örtmekte; çatının doğu tarafı, daha alçak olan prothesise doğru aşağı 

devam etmektedir (Şekil B.161). 

1972 yılında, Vakıflar tarafından analitik rölöve çalışması ve restorasyon projesi 

olmaksızın bir onarım yapılmış; yapının kuzey cephesinde, uydurma tuğla+taş 

sıraları oluşturulmuştur (Şekil B.161). Bu onarım öncesinde, naosun kuzey duvarının 

üst kısmında moloz taşla oluşturulmuş, özensiz bir örgü, Şengül Tümer fotoğrafında 

görülmektedir (Şekil B.164). Bu dolgunun arkasındaki bazı önemli bilgilerin, yeterli 

titizlik ve bilimsellikte olmayan bu son onarımda (1972-73) kaybedildiği 

düşünülmektedir. 
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Dışnarteks kuzey cephesinde, eğimden dolayı, batı cephesinde görülebilen bodrum 

seviyesi ve birinci sıra korniş görülememektedir (Şekil B.131). İkinci sıra korniş, 

cepheyi iki kısma ayırır. Alt kısımda, batı tarafta, yarım yuvarlak planlı bir niş 

bulunmaktadır. Nişin doğusundaki, sonradan örülmüş kemerli kapı açıklığı, beton 

sıvalıdır (Şekil B.5, Şekil B.131). Eyice, Bizans kilise nartekslerinde, bu şekilde yan 

kapılara  çoğunlukla rastlandığını belirtmiştir (Eyice, 1980, s.63). İkinci sıra kornişin 

üzerinde, üç kademeli bir kemer bulunmaktadır; kemerin içindeki yüksek omuzlu iki 

sığ niş, kârgir orta kayıta göre simetrik yerleşmiştir (Şekil B.131).   

3.4.2.4 Güney cephe 

Naos, güney ek ve dışnarteksin güney cepheleri güney cepheyi oluşturur (Şekil 

B.165, Şekil B.170). Naos güney cephesi, haçın güney koluna denk gelen orta kısım 

hariç sağırdır (Şekil B.165). Orta kısmın alt kesimindeki üçlü açıklık, üstte küçük 

birer pencere açıklığı bırakılarak, örülmüştür. Özgün durumu ifade eden sütun 

başlıkları, örgü içinde, kalmıştır (Şekil B.165, Şekil B.167). Üç pencereden, 

ortadakinin altında özgün olmayan bir kapı (Şekil B.166); üçünün üzerinde ise büyük 

bir pencere bulunmaktadır.  

Haçın güney kolunu örten tonoz, güney cepheye üç kademeli olarak yansır; kemerin 

dıştan ilk iki kademesi yere kadar devam etmektedir (Şekil B.165). Kemerin üst 

kısmında, saçağın altında üç keramik çanak görülmektedir; ortadakinin çapı 19 cm, 

yanlardakilerin yaklaşık 14 cm’dir (Şekil B.11, Şekil B.12, Şekil B.13, Şekil B.168). 

Ayyüz Sabuncu 
11

, çanakları, 13. yy.’ın ikinci yarısına ait, İran Keşan türü olarak 

tarihlendirmiştir. Bu tarihlendirmeye göre, çanaklar, yapının Latin işgali sonrası 

onarımında cepheye eklenmiş olabilir. Haçın güney kolundaki tonoz, iki eğimli, 

kırma bir çatı ile örtülüdür (Şekil B.168). Güney kolun kirpi saçaklarının, (ana kubbe 

saçakları hariç) yapıda özgün kalabilmiş tek saçak hattı olduğu düşünülmektedir 

(Şekil B.168). 

Vakıflar’ın 1972 onarımı, güney cephedeki bazı izlerin de kaybolmasına yol 

açmıştır. Bu onarım öncesinde, bugün orta kısım hariç sağır görünen cephede bazı 

izler mevcuttur (Şekil B.169). Onarım sonrasında bu izler kaybedilmiştir; naos güney 

cephesi, sadece yapay düzenlenmiş tuğla ve taş sıralarından oluşan almaşık duvar 

                                                 

 
11

 Tarihlendirme konusunda destek alınan, Arkeolog Ayyüz Sabuncu, çanaklarla ilgili 

değerlendirmesini bir yayına da dönüştürmüştür (Sabuncu, 2010,  s.353-366).  
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örgüsü göstermektedir (Şekil B.165). Ebersolt, Millingen ve Salzenberg’in güney 

cephesi çizimlerinde ve Şengül Tümer fotoğrafında görülen iki adet kemerli açıklığın 

izleri yok olmuştur; bu izler orta kısımdaki üçlü açıklık ile yaklaşık aynı hizadadır 

(Şekil B.165, Şekil B.169, Şekil B.176). Millingen güney duvarın çok örselenmiş 

olduğunu, çizimi üzerine not düşmüştür; bu duruma yıkılan parekklesion sebeb 

olmuş olabilir.  

Güney ekin güney cephesinde, batı tarafına yakın büyük bir kemer içinde, dikdörtgen 

bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Kemerin içindeki duvar yüzeyi, pencerenin 1 m. 

altına kadar beton ile sıvanmıştır (Şekil B.170). 

Dışnarteks güney cephesinde, iki korniş, cepheyi üç yatay parçaya ayırmaktadır. 

Bodrum duvarı olan alt parçanın büyük kısmı ile yarısına kadar orta parça, güney 

cepheye bitişik türbe tarafından kapanmıştır (Şekil B.170). Orta parçada, duvarın batı 

tarafında yarım daire planlı bir niş bulunmaktadır. Nişin doğusunda sonradan 

örülmüş kemerli bir kapı görülmektedir (Şekil B.5, Şekil B.170). İkinci sıra kornişin 

üzeri kuzey cephenin benzeridir. Üç kademeli bir kemer, kemerin içinde, kagir orta 

kayıta göre simetrik, yüksek omuzlu iki sığ niş görülür (Şekil B.131).    

3.4.2.5 Minare 

Güneybatı köşede yükselen minarenin girişi, dışnarteks içinde, dışnarteksin güney-

doğu köşesindedir (Şekil B.125). Aynı tipte olan, Galata’daki Okçu Musa 

Mescidi’nin minaresi yapılan bir restorasyonda özelliğini tamamen kaybedince 

(Eyice,1963, s.46); yarım daire planlı tuğlalarla meydana gelmiş, dikey çubuklu 

gövdesiyle İstanbul’daki tek örnek haline gelmiştir. Eski bir Türk minare geleneğini 

yaşatmaktadır; şerefeden yukarısı kötü bir tadilatta özelliğini yitirmiştir (Şekil B.170) 

(Eyice,1963, s.46). Minarenin şerefesi ters çevrilmiş Bizans kabartma 

levhalarındandı; basamaklarında kesilmiş mermer levhalar devşirme malzeme olarak 

kullanılmıştır.  

Bugün, şerefedeki levhalar kayıptır (1995 yılında Esra Güzel Erdoğan levhaları 

belgeleyebilmiştir, Şekil B.171). Bu levhalardan bir tanesinde bir tavuskuşunun 

sadece kuyruğu görülmektedir; aynı parçanın köşesinde akant motifi bulunmaktadır 

(Şekil B.171). Düşey ve yatay yönde yerleştirilmiş olan levhaların motifleri frizler 

halindedir; yumurta ve boncuk dizileri görülmektedir (Şekil B.171). Ortada daha 

geniş bir frizde ise boynuzlar, aralarında üçlü ve beşli akant yaprakları vardır (Şekil 
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B.171). Eyice’ye göre, (610-641) tarihli Heraklius başlıklarındaki süsler ile bir 

yakınlık gösteren Kilise Camii minaresi korkuluk levhaları, VII. yy.’a aittir (Eyice, 

1995e, s.375). 

3.4.2.6 Çatı örtüsü ve kubbeler 

Tüm çatı çeşitli boyutlarda ve cinste kiremitlerle örtülüdür; yalnız naosun ana 

kubbesi ile dışnarteks kubbeleri kurşun ile kaplıdır. Çatıda kimi yerlerde çimentolu 

harç ile yapılmış  onarımlar görülmektedir (Şekil B.6, Şekil B.172). Ana kubbenin, 

onikili tamburu arkadlarla süslüdür; iki sıra dişli kornişin meydana getirdiği bir tacı 

bulunmaktadır. Pencerelerinin etrafında kademeli kemerler, köşelerde de ince 

sütuncuklar vardır (Eyice,1980, s.63) (Şekil B.164, Şekil B.168). Dışnarteks 

kubbelerinin, saçakları düzdür, pencerelerinin etrafında kademeli kemerler vardır. 

Bir sıra dişli korniş bu kemerleri takip etmektedir; köşelerde sütuncuklar 

bulunmaktadır (Şekil B.173).  

Prothesis, diakonikon ve narteksin orta bölümünün üzerinde küçük kubbeler vardır. 

Bu kubbeler, dışardan fark edilmeyecek kadar basıktırlar; ancak iç mekandan 

algılanırlar. İki pencere ile tam ortasından delinmiş bema tonozu, haçın doğu 

kolunun tonozundan biraz daha aşağıdadır (Şekil B.10). Bema tonozu 

pencerelerinden, kuzeydeki örülüdür; çimentolu bir harçla ile dışardan sıvanmıştır 

(Şekil B.164). Naosun haçvari kollarını örten kuzey ve güney beşik tonozların 

üzerinde iki eğimli, kırma çatılar bulunmaktadır (Şekil B.172). 

3.5 Değerlendirme 

3.5.1 Vefa Semti 

3.5.1.1 Semtin korunma sorunları 

Koruma eksenli olmayan üst ölçekli yatırım kararları 

2009 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’na göre : 

kentin tarihi dokularında lastik tekerlekli araç trafiğinin azaltılması, yaya ulaşım 

akslarının oluşturulması, İstanbul’un evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve 

siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması öncelikli görülmektedir (İTYYP, 

2011, s.87). Yapının içinde bulunduğu Süleymaniye Kentsel Bölgesi, önemli ulaşım 

aksları (Atatürk Bulvarı, Şehzadebaşı Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi) 
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tarafından çevrelendiğinden, bölgeyi besleyen sokak dokusu ulaşım baskısı altında 

kalmıştır. Süleymaniye’de, boş parsellerin çoğu otoparka dönüşmüştür. Yapımı 

devam eden İstanbul metrosunun Azapkapı-Unkapanı arası geçişini sağlayacak Haliç 

köprüsü, en son Haziran 2011’de, Paris’te toplanan UNESCO Dünya Mirası 

Komitesi toplantısında son değişiklikleri ile sunulmuştur. Boynuz şeklindeki 

pilonları ve asma-germe sistemi ile esşiz evrensel değer taşıyan Süleymaniye 

siluetinde baskın öğe olarak öne çıkacak bu köprünün ısrarla uygulanmak istenmesi, 

İstanbul İl Çevre düzeni planında alınmış olan kararlarla, özellikle Tarihi Yarımada 

siluetinin en önemli öğelerinden olan Süleymaniye Camii siluetinin korunmasıyla 

bağdaşmamaktadır. Köprü projesinin revizyonunda, pilonları indirmek gibi yüzeysel 

bir takım ikna unsurları ortaya atılmaktadır (Url-2). Süleymaniye Camii’nin birinci 

dereceden etkilendiği TY silueti, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir; bu değerli 

mirasın gelecek kuşaklara layık olduğu şekilde aktarılmasını engellemek gelecek 

kuşakların haklarının ihlâl edilmesi anlamına gelmektedir. Halkın bu konudaki bilinç 

ve duyarlılığı arttırılarak; Süleymaniye siluetinin toplum tarafından sahiplenilmesi 

gerekmektedir. Süleymaniye siluetine zarar verilmesi, turizm açısından da olumsuz 

sonuçlar doğuracaktır. 

Yenileme alanı kararı  

Süleymaniye Kentsel Bölgesi, Dünya Mirası Listesi’nde yer almasına rağmen, 

24.05.2006 tarihinde, (10501 numaralı) Bakanlar Kurulu kararıyla “yenileme alanı” 

ilan edilmiştir. Bu çelişkili durumu Ahunbay, “Dünya Mirası aynen korunması 

gerekli değerler içerdiğini savunurken, bölgeye verilen (terminolojide bozulmuş ve 

yeniden planlamaya açık bir bölgeyi tanımlayan) yenileme alanı statüsü bir çelişki 

yaratmaktadır” şeklinde dile getirmiştir (Ahunbay, 2007, s.66). Yenileme Kurulu 

Arşivi’nde yapılan incelemede, Süleymaniye Bölgesi’nde onaylanan avan projelerin 

adalar bazında hazırlandığı, yapıların parsel bazında ele alınmadığı; mono-blok 

kütleli, devasa yeni yapıların önerildiği görülmüştür
12

. 

Dinsel öğelerin yozlaştırılması 

Kilise Camii’nin 100 m. kuzeybatısında yer alan Kimiseos Tis Theotoku Ayazması 

ve Kilisesi, günümüzde “Ayın Biri Kilisesi” adı ile medyada çıkan haberlerle çok 

popüler hale gelmiştir. Her ayın birinde dileklerinin gerçekleşmesi için, burada çeşitli 

                                                 

 
12

 Belediye ile mahkemelik oldukları gerekçesi ile, Yenileme Kurulu Müdürü , bu avan projelerle ilgili 

fotokopi, fotoğraf vb. hiç bir görselin alınmasına izin vermemiştir. 
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dinlere mensub bir kalabalık toplanmaktadır. Onlardan çıkar sağlamaya çalışanların 

varlığı Patrikhane’yi rahatsız etmektedir (Şekil B.28). 

Kaçak yapılaşma 

“Bilim Sanat Vakfı” adındaki, çok ortaklı özel bir kuruluş, Kilise Camii’nin 

batısındaki bir yapının sahibidir. Bu yapı, Kilise Camii’nin parçası olduğu manastıra 

ait olduğu düşünülen sarnıcın kısmen üzerine oturmaktadır. Taban alanı, yükseklik 

ve cephe oranlarıyla da geleneksel dokuya hasar veren yapı, kaçak olarak inşa 

edilmiştir (bkz. Bölüm 3.2.4). Kilise Camii’nin Atatürk Bulvarı’ndan algılanmasını 

engelleyen yapı, genel olarak Süleymaniye’nin Atatürk Bulvarı siluetini olumsuz 

etkilemektedir. 

Proje hazırlanması, ihale ve uygulamalarda bilimsel standartlara uyulmaması 

2010 yılında, İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması kapsamında oluşturulan 

bütçe ile Süleymaniye’de de bazı onarımlar yapılmıştır. Bu onarımlardan 

Süleymaniye Külliyesi Tabhanesi ve 566 ada/11 parselde bulunan sarnıç ve kalıntıda 

gerçekleştirilenlerin; çeşitli açılardan bu önemli anıtlara ve içinde bulundukları 

evrensel değere sahip alana uygun olmadıkları gözlemlenmiştir. Sorunlar, daha proje 

aşamasında başlamaktadır. 566 ada/11 parselde bulunan sarnıç ve kalıntıya ait 

rölöveler, restitüsyon ve restorasyon projeleri yeterli nitelikleri sağlamadıkları halde, 

Yenileme Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır (Şekil A.5, Şekil B.58). Sarnıç 

rölövesinde, cephe, önündeki ağaçlarla birlikte, fotoğraf üzerinden çizilmiş; ağaçların 

arkasındaki duvar dokusu gösterilmemiştir (Şekil A.5). Restitüsyon projelerinin 

rölöveden neredeyse hiç farkı bulunmamakta; yapının ilk tasarımı veya daha sonraki 

herhangi bir dönemi hakkında bilgi vermemektedir. Restorasyon projelerinde ise 

önerilmiş olan tek müdahale temizlenecek yüzeylerin gösterilmesidir; değişmesi 

gereken tuğla+taş, derzleme, bütünleme, yenileme gibi bir restorasyon 

uygulamasında ihtiyaç duyulacak müdahale bilgileri verilmemiştir. Özellikle 

kalıntının restorasyon projesinde hiç bir müdahale görülmemekte; çatısı olmayan 

yapının duvarlarının üzerine koruyucu bir tabaka dahi önerilmemektedir (Şekil A.5). 

Her iki yapıda da farklı dönemlere ait izler bulunmaktadır; bu izlerin belge niteliğini 

yitirmeden uygun şekilde onarılmaları titiz bir proje hazırlanmasıyla mümkündür. 

Projelerin raporlarında çevrenin tarihi gelişiminden detaylı olarak bahsedilmekle 

beraber, yapılarla ilgili ayrıntılı tanımlamaya yer verilmemiştir. Büyük ihtimalle 

Pervititch haritasında görülen, Mebus Münir Bey’e ait konağın kârgir altyapısını 
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oluşturan kalıntının ne olabileceğine dair bir açıklamada bulunulmamıştır (Şekil 

B.46).  

Süleymaniye Kentsel Bölgesi’nde gerçekleşen onarımların, uygulama aşamasında da 

çeşitli problemler bulunmaktadır. Yeterli araştırma ve doğru projelendirme 

yapılmamakta; ihale şartnamesindeki iş bitirme süresi hava şartları düşünülmeden 

belirlenmektedir. Tabhanede, sadece iş programına yetişmek için, elverişsiz hava 

koşullarında basınçlı su ile mermer sütunların yıkandığı görülmüştür (Şekil B.57.c). 

Uygulamalar yeterince denetlenmemekte; önemli anıtlar, restorasyon adı altında 

telafisi olmayan hasarlar almaktadır.  

3.5.1.2 Semtin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için öneriler 

Yasal düzenlemeler 

Kültür ve Turizm Bakanlığı uluslarası kurallara ve tanımlara uygun bir koruma için 

gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır. Bu amaçla yasal mevzuat, planlama ve 

eğitim konularında yapılması gerekli görülenler : 

-5366 sayılı Yenileme Yasası ile Süleymaniye Bölgesi için turizm ve yenileme alanı 

kararlarının iptali ve bölgeyi 2863 sayılı yasa kapsamında sit alanı olarak 

değerlendirmek,  

-İmar planları ve büyük ölçekli yatırım kararlarının koruma eksenli olmasını 

sağlamak, kablo askılı ve pilonlu bir sisteme sahip Haliç Metro Köprüsü’nün 

uygulanmamasını sağlayarak bölgenin eşsiz evrensel değerinin zarar görmesini 

engellemek,  

-Koruma kurullarının, siyasi iradeden bağımsız karar organizmaları olmasını 

sağlamak, 

-Kaçak yapıları temizlenmek, fazla katlarını kesmek, 

-Kültür varlıklarına zarar verilmesi durumunda alınacak cezaları ağırlaştırmak ve 

uygulanmasını sağlayarak caydırıcı olmalarını garanti altına almak gibi önlemler 

almalı;  

-Koruma bilincinin geliştirilmesi konusunda halka eğitim verilmesini sağlamalıdır.  

Kültürel mirası bizlerden devralacaklar çocuklardır. Çocuk suçluluğunda kalıtımdan 

çok, çevresel etkenlerin  rol oynadığı bilinmektedir (Yavuzer, 1996, s.88). Vefa 

Bölgesi’ndeki çocukların çoğu, olumsuz ekonomik koşullar, düşük eğitim düzeyi, 
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kötü ve elverişşiz konutlar, kalabalık ve yoksul aile, göçün yarattığı kültür çatışması, 

ailedeki suçlu bireyler gibi etkenlerle suça yönelerek büyümektedirler. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortak 

çalışması ile eğitim seferberliği düzenlenerek ebeveynlerin öğretim seviyesi 

yükseltilmeli ve bilinçli aile planlamasına öncelik verilmelidir. Ücretsiz atölyeler, 

meslek edindirme kursları ile özellikle ev hanımlarını ve gençleri topluma yararlı 

hale getirmek, koruma konusundaki farkındalığı arttırmak gerekmektedir. 

Arkeolojik araştırma 

Vefa Kilise Camii’nin merkezini oluşturduğu manastırla ilgili 566 ada/11 parseldeki 

sarnıç, Müşküle sokaktan ulaşılan geçit, Kilise Camii’nin batı ve kuzeyindeki 

sarnıçlar (Şekil B.2), Mamboury’nin 1938’de Divan Efendisi Sokak’ta gördüğü 

duvarlar (Mamboury, 1938, s.307) dikkatle araştırılması gereken noktalardır. Kilise 

Camii çevresinde yapılacak arkeolojik bir kazı sonucu yapının ait olduğu manastırın 

diğer yapılarına ait izlerle ilgili bilgi edinilebilir. 

3.5.2 Kilise Camii 

Ortaçağ’dan günümüze ulaşan yapının, bir manastır kompleksine ait olduğu 

düşünülmekte ve çevresinde bununla ilgili çeşitli izler bulunmaktadır. Yapının 

Süleymaniye Dünya Mirası alanı içinde bulunması da çevresiyle birlikte, evrensel 

değer taşıyan bir alana yakışır biçimde ele alınmasını gerekli kılmaktadır (Ş.C.1). 

3.5.2.1 Kilise Camii’nin korunma sorunları 

Yapının ihmali, projesiz yürütülen onarımlar 

Son kapsamlı onarımı 1937’de (Şekil B.65) geçirmiş olan Vefa Kilise Camii’nde, 

sadece 10 ay devam eden onarım bilinmeyen bir sebeble aniden durdurulmuştur 

(Nomidis, 1958, s.14). Bu tarihten sonra, VGM tarafından sadece yüzeysel ve 

projesiz bazı onarımlar yaptırılmıştır. 1972’de, Vakıflar tarafından yürütülen, 

projesiz uygulama kapsamında derzlenen dış cephede, belge niteliği taşıyan önemli 

izler kaybedilmiş; kuzey ekin çatı biçimi değiştirilmiştir (Şekil B.159.a, Şekil B.160, 

Şekil B.161, Şekil B.164). 

Malzeme bozulmaları 

Düzgün olmayan, dereleri ve akış  yönleri iyi düzenlenmemiş çatı örtüsünden sızan 

yağmur ve kar suları yapının tonoz ve duvarlarına zarar vermektedir (Şekil B.172). 
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1972 onarımında, çatıda ve cephelerdeki derzlemede kullanılan çimento esaslı harç 

içersindeki tuzlar, yağmur suları ile tuğla malzeme içinde hareket ederek 

çiçeklenmeye sebeb olmuştur (Şekil B.148, Şekil B.149, Şekil B.158).  

Yangın, deprem ve işlev değişikliği 

Kilisenin camiye dönüştürülmesi esnasında, ambon ve ikonostasis gibi liturjik iç 

mekan öğeleri yitirilmiştir. Doğu cephesinde diakonikonun alt kısmı ile prothesisin 

tüm cephe çıkıntısı kaybolmuştur. Güney cephesine bitişik parekklesion, 1833 

yangını sonucu hasar gördükten sonra ihya edilmemiş; naos ana kubbesini taşıyan 

dört adet mermer sütun patlayarak değiştirilmiştir (Şekil B.61, Şekil B.62). Minber, 

hünkar mahfili gibi ahşap Osmanlı ekleri günümüze ulaşamamıştır.  

Kullanıcılardan kaynaklanan sorunlar 

Son Osmanlı onarımından kalan kalem işi bezemeler ve mozaiklerin üzerleri, 

1979’da, imam tarafından badana ile kapatılmıştır (Şekil B.138, Şekil B.139). 

Nomidis onarımı sonrasında, Osmanlı kalemişi bezemelerin Bizans mozaikleriyle 

birlikte oluşturduğu, farklı kültür katmanlarını içeren görünüm yok edilmiştir (Şekil 

B.140). Muhafazakar tutumun cehaletle birleşmesi sonucu, bölge sakinleri anıtın 

cephesindeki kabartmaları yer yer kazımış ve çimentolu harçla sıvamıştır (Şekil 

B.151 ve Şekil B.155).  

Yapıya kullanıcıları tarafından, her geçen gün yeni bir hasar verilmektedir. 21 Ocak 

2009 tarihinde yapının doğu cephesindeki doğramalar pvc esaslı pencerelerle 

değiştirilmiştir (Şekil B.174). Bununla ilgili olarak İstanbul Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’ne verilen fotoğraflı şikayet dilekçesine cevap verilmemiş ve herhangi 

bir cezai müeyyide uygulanmamıştır. 

Tarihi eser hırsızlığı 

Minaresinin şerefesinde bulunan, 1995 yılında hala görülebilir durumdaki korkuluk 

levhaları kayıptır (Şekil B.171). Bu levhaların çalınmasından/kaybolmasından 

sorumlu kişiler açılacak yasal bir soruşturma ile bulunarak; cezalandırılmalıdır. Bu 

sayede, belki, kaybolan parçaların izi sürülerek; iadeleri mümkün olabilir. 

3.5.2.2 Yapının korunması için önerilen müdahaleler 

Bilimsel standartlara uygun bir koruma projesinin hazırlanması 

Kilise Camii’nin, koruma disiplininden gelen mimarlar, mimarlık ve sanat tarihi 

uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel 



85 

 

standartlara uygun bir proje doğrultusunda onarım görmesi gerekmektedir. Yenileme 

Bölge Kurulu’ndan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva 

vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları 

yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere 

dayalı restorasyon kararları alınabilir. 

İç mekanda sondajla özgün izlerin araştırılması gereken noktalar  

İç mekanda en son yapılan badana tabakası altında fotoğraflarda görülen son dönem 

Osmanlı kalemişi bezeme ve onun altında barok ve klasik dönemlere ait kalemişi 

bezemelerinin bulunabileceği düşünülerek özenle araştırma yapılmalıdır (Şekil 

B.123). 

Dışnarteks  

-Dışnarteksten kuzey eke geçişte yer alan duvar parçası içinde kalmış pencere 

açıklığı, dışnarteksin kuzey ekten sonra yapılmış olduğunu gösteren en önemli iz 

olması açısından dikkatle araştırılmalıdır (Şekil B.121).  

-1957 tarihli fotoğraflarda, dışnarteks güney duvarında, kornişin üzerindeki yüksek 

omuzlu kemerlerden batıdakinin karnında, mozaik bordür görülmektedir (Şekil 

B.132). Bu kısım üzerindeki badana tabakası dikkatli bir şekilde açılmalıdır (Şekil 

B.116). 

-Geçitte yerde bulunan floral desenli mermer parça, karo mozaik döşeme altında 

aranmalıdır (Şekil B.120). 

-Dışnarteks güneybatı ucunda, minare kaidesi duvarlarındaki amorf yüzeylerin, 

Hallensleben’ın sözünü ettiği gibi, çan kulesi merdivenlerinin dönüştürülmesi sonucu 

olup olmadığı araştırılmalıdır (Şekil B.15, Şekil B.16, Şekil B.124, Şekil B.126).  

-Dışnarteks, giriş kapısının kemer aynasındaki dolgu araştırılmalıdır (Şekil B.59, 

Şekil B.118). 

Narteks  

-Narteks doğu duvarı üzerindeki pürüzlü yüzeylerin altında ne olduğu yapılacak bir 

sondajla araştırılmalıdır (Şekil B.94, Şekil B.95, Şekil B.96). 

-Narteks-kuzey ek + narteks-geçit arasında bugün pencere olarak görülen açıklıkların 

ilk tasarımda kapı olup olmadığı kontrol edilmelidir (Şekil B.4). 
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-Narteks batı duvarında, merkezi kapının güneyindeki duvar parçasının eğriselliğinin 

nedeni araştırılmalıdır (Şekil B.4). 

Naos  

-Naos-kuzey ek arasında Nomidis tarafından görülen kapatılmış geçit araştırılmalıdır 

(Şekil B.4). 

-Naos-narteks arasında, merkezi kapının her iki yanındaki açıklıkların ilk tasarımda 

kapı olup olmadıkları araştırılmalıdır (Şekil B.4). 

-Bemadan prothesis ve diakonikona geçişlerde, duvar yüzeylerinin traşlandığı Metin 

Ahunbay tarafından gözlemlenmiştir
13

. Yapının camiye dönüştürülmesi sırasında bu 

geçişlerde yapılmış değişiklikler araştırılmalıdır (Şekil B.80,C.81).  

-Naos güney duvarındaki üçlü pencere düzeninde yan pencereler içerden 

ufaltılmıştır; bunun nedeni araştırılmalıdır (Şekil B.75). Bu kısımda duvar yüzeyleri 

ve kemer karınlarında mevcut olabilecek mozaik kalıntıları araştırılmalıdır (Şekil 

B.76). 

Güney ek  

-Güney ekin, çan kulesinin zemin katı olabileceğine dair izler araştırılmalıdır. 

Yapısal koruma 

Strüktür 

-Yapının genel sağlamlık durumu, deprem karşısında risk taşıyan ve önlem alınması 

gereken kısımları ile ilgili strüktür raporu, uzman strüktür mühendislerinden 

alınmalıdır. Bu rapor doğrultusunda : 

-Pencerelerin içindeki dolguların boşaltılması (özellikle naos haçvari kollarının 

güney ve kuzey cephelere denk gelen kısımlarındaki yaklaşık 5.17 m. 

yüksekliğindeki üçlü pencere düzenlerinde), 

-Çatlakların onarımı, 

-Riskli olabilecek acele uygulamalardan kaçınılması konularında kargir yapı 

konusunda uzman strüktür mühendislerinden destek alınmalıdır. 

 

 

                                                 

 
13

 Metin Ahunbay’ın sözlü ifadesi. 
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Eklerin kaldırılması 

Dış mekan  

Güney ek yapının doğusuna bitiştirilen gecekondu-ev ve diğer kaçak yapılar 

kaldırılmalıdır. Bunlar kaldırıldıktan sonra, bulundukları yerde ve yapının 

doğusunda, Kilise Camii’nin medresesi ile ilgili izler araştırılmalıdır. Yapının batı 

cephesi önündeki ondulin saçak ve sahanlık ve merdivenlerinin mermer kaplaması ve 

korkulukları kaldırılmalıdır. 

Dolguların açılması 

Yama şeklinde, gelişigüzel dolgular ayıklanarak, kaldırılmalıdır; geride ulaşılan doku 

dikkatle onarılmalıdır.  

Kaldırılması önerilen dolguların bulunduğu yerler  

Dışnarteks  

-Kuzey ve güney duvarlardaki kapı dolguları açılmalıdır (Şekil B.4, Şekil B.148, 

Şekil B.131). 

-Dışnarteks kuzey kubbe pencerelerinin dolgusu 1937 onarımından beri yarı açık 

durumdadır (Şekil B.137); bu pencerelerin dolgularının tümü alınmalıdır. 

Naos  

-Kuzey ve güney haçvari kolların cepheye denk gelen kısımlarında bulunan üçlü 

düzenlerin altındaki dolgular açılmalıdır (Şekil B.4, Şekil B.159, Şekil B.165). 

-Prothesisin alt kısmındaki Osmanlı dönemi pencere açılmalıdır (Şekil B.157). 

-Batı haçvari kolun en üst kısmındaki kapatılmış pencere dolgusu açılmalıdır (Şekil 

B.71).  

-Bema tonozu pencerelerinden kuzeydekinin dolgusu temizlenmelidir (Şekil B.164).  

Kuzey ek  

-Kuzey ek doğu duvarı hem içerden, hem dışardan sıvalıdır; sıva altındaki duvar 

araştırılmalıdır (bu duvarın özensiz bir dolgu olduğu düşünülmektedir) (Şekil B.159). 

Güney ek  

-Güney ek, güney duvarı da dolgudur; bu kısım da araştırılmalıdır (Şekil B.170). 

Batı cephesi  

-Bodrum girişindeki özensiz dolgu açılmalıdır (Şekil B.149). 
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-Korniş üzerindeki kademeli kemerlerin en kuzey ve güneydeki içinde yer alan 

kapatılmış pencere dolguları açılmalıdır (Şekil B.175).  

İç mekan  

-Vefa Kilise Camii’nin kuzey eki içine, 1995 sonrasında yerleştirilen hela, yapının 

tarihi kimliği ve önemi ile bağdaşmamaktadır. Bu helanın kaldırılması, öncelikle 

yapılması gereken önemli bir müdahaledir (Şekil B.4, Şekil B.102, Şekil B.105). 

Dışnarteks, kuzey duvarı önündeki abdest muslukları da kaldırılmalıdır (Şekil B.4, 

Şekil B.119). Abdest muslukları ve hela, eskiden olduğu gibi yapının bahçesinde, 

güney eke bitişik gecekondu ve müştemilat kaldırılarak, hazırlanacak uygun bir 

projeye göre uygulanabilir.  

-Dışnarteksin güney ucuna yerleştirilmiş demir kulübe kaldırılmalıdır (Şekil B.4, 

Şekil B.117). 

-Gelişigüzel duvarlara monte edilmiş elektrik kablo ve kutuları kaldırılmalıdır. 

Hazırlanacak bir aydınlatma/elektrik projesi ile, elektrik aksamı, yapının tarihi 

kimliğine saygılı ve az görünecek biçimde, mümkünse bir dolap içi/paravan 

arkasında çözümlenmelidir (Şekil B.116). 

-PVC esaslı duvar kaplamaları, güney ekin tavanını kapatan ahşap lambri, naosta 

zemine sabitlenen tahta+halı döşeme, dışnarteksin karo mozaik döşemesi ve 

süpürgelikleri, prothesisin doğu ve naosun batı duvarındaki dolaplar kaldırılmalıdır 

(Şekil B.67, Şekil B.71, Şekil B.83, Şekil B.119). 

Arkeolojik araştırma 

-Bodrumdaki mezar odalarının durumu araştırılmalıdır.  

-Diakonikon apsisi en alt pencere kemerinin 25-30 cm. kadar altından dış cephede 

traşlanmış; prothesis apsisi ise dış cephede tamamen traşlanarak (iç tarafta üç 

yapraklı yonca biçimindeki nişin duvarın üst kısmında varlığını koruması, bu kısmın 

depremde yıkılması ihtimalini zayıflatarak, dış cephede yangın, bitişik bir yapı vb. 

sebeblerle traşlandığını düşündürmektedir) yapının ilk tasarımındaki görünümü 

değiştirilmiştir (Şekil B.4, Şekil B.83, Şekil B.157). Doğu cephesinde sondaj 

niteliğinde bir kazı ile zeminin ilk tasarım aşamasından beri ne kadar yükseldiği, ilk 

yapım sonrası pastophorion hücrelerine ait plan çizgilerine ulaşılabilir. Böylece asıl 

çizgilerini kaybetmiş köşelerin konumu ve kenar doğrultuları belirlenerek; üst 

seviyenin onarımı hakkında karar alınabilir. 
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-Yapının güneyinde yapılacak bir kazı ile yıkılmış parekklesiona ait temel izlerine 

ulaşılabilir. Duruma göre bu izler belgelenerek kapatılabilir, ya da gerekli koruma 

önlemleri ile yapının bir dönemini anlatan arkeolojik veri olarak sergilenebilir (Şekil 

B.15, Şekil B.16, Şekil B.99). 

-Batı cephesinde yapılacak bir kazı ise Mamboury’nin görmüş olduğu yapının ilk 

tasarımına ait, cepheye dik merdiven hakkında bilgi edinilmesini sağlayacaktır (Şekil 

B.15). 

Sıvaların sökülmesi ve derzlerin açılması 

Cephelerdeki çimentolu sıvalar ve kaldırılacak derzler açılarak, altından çıkan duvar 

dokusunun 1/25 ölçekli rölövesi alınmalıdır. Diakonikonun üst kısmındaki niş 

üzerinde yer yer kalmış sıva tabakası ve doğu cephesinde ana apsiste denizlik altında 

kalan duvar parçasında çimentolu sıva bulunduğu görülmektedir (Şekil B.157). 

Özellikle kuzey ve güney cephelerde, özensiz 20. yy. onarımlarının altında cephenin 

ilk tasarımına ilişkin duvar dokusu izleri aranmalıdır. Eski fotoğraflarla 

karşılaştırıldığında özensiz onarımlar sebebiyle, kuzey cephe, kuzey ek doğu cephesi 

ve güney cephede kemer izleri yok edilmiş; duvar dokusu farklılaşmıştır (Şekil 

B.159, Şekil B.160, Şekil B.161, Şekil B.164, Şekil B.165, Şekil B.169). 

Temizlik 

Cephe temizliği 

Tuğla dokuda çimentolu harçlardan dolayı yoğun çiçeklenme ve is tabakası 

bulunmaktadır. Suyla yapılacak temizlik, tuz hareketini arttırabilir; İstanbul 

Konservasyon Merkez Laboratuvarı’na danışılarak uygun temizlik yöntemi 

belirlenmelidir. 

Mermer korkuluk levhaları, lentolar, söveler, sütun gövde,kaide ve 

başlıklarının temizlenmesi 

Özellikle dışnartekste korkuluk levhaları, sütunlar, sütun başlıkları, lentolar gibi 

mermer yapı öğeleri, çimentolu harç, alçı, boya gibi maddelerle kaplıdır (Şekil 

B.127); kimyasal maddeler dışında, mermer parçalar kir ve is tabakası ile örtülüdür 

(Şekil B.151, Şekil B.155). Özenli ve titiz bir şekilde temizlenmeleri gerekmektedir. 

Çatı örtüsünde temizlik 

Kötü detaylara ve işçiliğe sahip, oldukça yıpranmış durumdaki kubbelerin kurşun 

örtüleri, çeşitli türdeki gelişigüzel düzenlenmiş kiremit örtü ve yer yer özellikle 

birleşim yerlerinde ve pencere denizliklerinde bolca kullanıldığı görülen çimentolu 
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harç tabakalarının kaldırılarak; altındaki özgün tuğla ve tonoz yüzeylerinin 

temizlenmesi gerekmektedir (Şekil B.172). 

Konservasyon 

Bütünleme ve derzleme 

Bütünleme yapılırken, “restorasyon çalışmasının sürekli izleme ve karşılaşılan yeni 

durumlara göre karar verilmesi gerekli bir süreç olduğu” göz önünde 

bulundurulmalıdır (Ahunbay, 2011, s.49). Özgün taş ve tuğlaların yerinde 

korunmasına özen gösterilerek, ancak çok kırık, aşınmış tuğlaların değiştirilmesi 

düşünülmelidir. Gizli tuğla sıralarının olduğu yerde çürütmeler 5 cm. derinlikte 

yapılarak yeni derzlerin dayanıklı olması sağlanmalıdır (Ahunbay, 2011, s.49). 

Çatlak dikişleri 

Duvar, kubbe ve tonozlarda deprem çatlağına rastlanırsa, yeni tuğlalarla dikiş 

yapılarak, harç enjeksiyonu ile sağlamlaştırılmalıdır. Sütun ve lento gibi 

elemanlardaki çatlaklar da uygun bir karışımla doldurulduktan sonra paslanmaz çelik 

donatı kullanılarak sağlamlaştırılmalıdır. 

Çatı 

Tuğla aralarının derzlenmesi, çatlak varsa kagir yapı konusunda uzman bir strüktür 

mühendisinin görüşü doğrultusunda dikilmesi, kurşun örtünün sabitleneceği saçak 

kornişlerinin onarılması (tüm yapıda, 20. yy. onarımlarıyla bozulmamış özgün 

kornişlerin, güney cephede, naosun güney haçvari koluna denk gelen kısım ile naos 

ana kubbesinde (Şekil B.167, Şekil B.168) bulunduğu düşünülmektedir, diğer 

kısımlarda özgün kornişlerle ilgili izler araştırılmalıdır). 

Yeniden yapım 

Yeniden yapım, bir Ortaçağ yapısında, kısmen de olsa, ancak vazgeçilemez olduğu 

ve strüktürel olarak da yapıya katkıda bulunacağı durumlarda düşünülmelidir. 

Yeniden yapılan yüzeylerin oranı tüm yapıda/cephede, yapının özgünlüğüne zarar 

vermeyecek oranda kalmalıdır. 

Ayrıntılı rölöve ve analizler olmadan yeniden yapılması gerekli yerleri belirtmek 

doğru değildir. Ancak yapının minaresinin şerefeden yukarısı, Eyice’nin de belirtttiği 

üzere (Eyice, 1963, s.46), gelişigüzel onarılmıştır (Şekil B.170, Şekil 171.b). Bu 

kısmın yeniden uygun teknik ve malzeme ile örülmesi düşünülebilir. 
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Abdest muslukları ve tuvalet, yapının bahçesinde, bugün gecekondu olarak 

kullanılan kaçak yapıların yerinde yapılacak temelsiz, basit yapılarla çözülebilir. Bu 

konuda bir yarışma açılarak, en iyi örneklerden biri uygulanabilir. Batı cephesi 

girişinde sahanlık ve merdivenlerin düzenlenmesi ve giriş saçağının ve korkuluğun 

yeniden yapılması gereklidir.  

Plastik onarım 

Mermer korkuluk, kaide, başlıklarda çatlak ve yüzey kayıpları onarılmalıdır (Şekil 

B.151, Şekil B.155, Şekil B.146). 

Bezemelerin korunması ve sunumu 

Dışnarteks mozaiklerinin, titiz bir çalışma ile temizlenerek, korunması ve sunulması 

gerekmektedir. Mozaiklerin tamamına yakınının günümüze kadar gelebilmiş olması 

çok önemlidir (Şekil B.139, Şekil B.141, Şekil B.142). Bu mozaikler İstanbul Kültür 

Mirası’nın ünik bir hazinesidir. Nomidis’e göre, mozaikleri yapan sanatçının 

figürlere kazandırdığı ifade, hareket ve duygu, bu mozaikleri 14. yy.’da 

Konstantinopolis’te yeniden canlanan ekolün başyapıtları arasına yerleştirmektedir 

(Nomidis, 1958, s.37).  

Güney cephedeki üç keramik çanağın in-situ korunup korunamayacağının 

araştırılması; bunların belgelenmesi ve korunmasının güvence altına alınması 

sağlanmalıdır (Şekil B.11, Şekil B.13, Şekil B.168). 

Doğu, batı, kuzey cephelerde bulunan tuğladan geometrik desenlerin günümüze 

ulaşabildiği kadarıyla daha fazla yıpranmadan korunmaları gereklidir (Şekil B.158, 

Şekil B.163, Şekil B.175). 

Pencereler 

Yapının ilk tasarımına ait pencereleriyle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Yapıda 

yapılacak sondaj ve araştırmalar sonucunda yeni verilere ulaşılmazsa; Ebersolt’un 

batı cephesi çiziminde ve bir EA fotoğrafında görülen (Şekil B.130), Geç Osmanlı 

onarımına ait, küçük kare şebekeli doğramaların tekrar uygulanabileceği 

düşünülmektedir. 

İşlev verilmesi 

Onarım sonrasında, kuzey ve güney eklerin, yapının özgün tasarımıyla, tarihi ve dini 

kimliğiyle çatışmayacak biçimde işlevlendirilmesi konusunda Vakıflar ile 

görüşülmelidir. Zira, eğer işlev verilmezse bu mekanlar kısa süre içinde kullanıcılar 
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tarafından tekrar işgal edilebilir. Kuzey ek ve galeri katının, sergi salonu/sanat 

galerisi işleviyle kullanılabileceği düşünülmektedir. Belki KUDEB atölyelerinde 

geleneksel yöntemlerle üretilen ahşap ve taş yapı elemanları sergilenebilir. Güney ek 

ise, kitap+turistik  hediyelik eşya satışı için düzenlenebilir. Yapının doğusundaki 

yüksek platform düzenlenerek, ziyaretçilerin yapıyı dıştan da daha iyi algılamaları 

sağlanabilir. 

Sürekli bakım ve denetimin sağlanması 

Ünik bir Ortaçağ eserinin sahibi olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, yapının 

korunması konusunda daha duyarlı ve dikkatli olması; izinsiz müdahalelere göz 

yummaması gerekmektedir. Yapı son 15-20 yıl içinde, minare korkuluk levhalarının 

çalınması, içine hela yerleştirilmesi, alçı, çimento, badana ile çeşitli bezemelerinin 

kapatılması gibi önemli tahribata maruz kalmıştır. Bunlar dilekçe ile Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’ne bildirilmiş; ancak müdürlük gerekli duyarlılık ve ilgiyi göstermemiş; 

bunlardan sorumlu kişiler hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin 

yapılabilmesi için gerekli adımları atmamıştır. Binanın sürekli bakım ve onarımı için 

gerekli fonu oluşturmak ve bünyesinde gerekli uzman kadroyu bulundurarak, sürekli 

bakımını eksiksiz ve bilimsel normlara uygun olarak yürütmek Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Bunun sağlanması için gerekirse 

üniversitelerden, ICCROM, UNESCO, ICOMOS gibi kuruluşlardan bilimsel destek 

alınabilir.  
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4.  ATİK MUSTAFA PAŞA CAMİİ VE AYVANSARAY SEMTİ 

4.1 Yapının Konumu ve Asıl Adı Konusundaki Görüşler 

Atik Mustafa Paşa Camii, İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki Ayvansaray Semti’nde, 515 

pafta, 2830 ada, 64 parselde yer almaktadır (Şekil C.1). Tarihi Yarımada’nın 

kuzeybatısındaki Ayvansaray, Haliç’in güneybatı yakasında, Kara Surlarının Haliç 

Surları’yla birleştiği köşededir (Şekil 4.1).  

 

Şekil 4.1 : İstanbul, Tarihi Yarımada, Fatih İlçesi (Url-10). 

Semt, Balat-Karabaş, Atik Mustafa Paşa ve (surdışında, Eyüp İlçesi sınırları içindeki) 

Abdülvedud Mahalleleri’nden oluşmaktadır. Haliç Surları ile deniz arasında uzanan 

Ayvansaray Caddesi,  semtin Haliç tarafında bulunan Kalafat Meydanı’na ulaşımı 

sağlar; gemi ve tekne yapımının 1980’lere kadar devam ettiği meydanda, Ayvansaray 

vapur iskelesi bulunmaktadır (Şekil C.22). Arazi batıya, Ayvansaray Semti’nin üst 

kısmında, şehrin 6. tepesi üzerinde yer alan Tekfur Sarayı’na doğru oldukça dik 

biçimde yükselmektedir (Şekil C.18). İmparator II. Theodosius döneminde, 425 
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yılında yazılmış olan “İstanbul şehri hakkında notlar” (Notitia Urbis 

Constantinopolitanae)’ye göre, Theodosius surları yapılmadan önce Ayvansaray, 

kendi sur duvarlarıyla çevrili Blakhernae adında bir kasabaydı (Seeck, 1962, s.240). 

Theodosius surlarıyla birlikte, 14. bölgedeki (regio) Blakhernae mahallesi olarak 

kente dahil olmuştur (Şekil B.23).  

Ayvansaray’ın, günümüze ulaşan, önemli Bizans dönemi yapılarından biri, bugün 

cami olarak işlev sürdürmekte olan Atik Mustafa Paşa Camisi’dir (Şekil C.1, Şekil 

C.46). İlk yapımı, 9 yy.’ın II.yarısına tarihlendirilen yapının girişi, Bizans döneminde 

Ayia Anastasia kapısının açıldığı sokaktan, şimdiki adıyla Çenber Sokağı’ndandır. 

1929 tarihli Pervititch haritasının, 29 no.’lu paftasında bu sokağın adı Hacı Zade 

Sokak olarak geçmektedir (Şekil C.1, Şekil C.23, Şekil C.47).  

Yapı, içinde sahabeden Hz. Cabir’in kabrinin bulunduğu inancıyla, Hz. Cabir Camii 

olarak da adlandırılmaktadır. Vâkıfı II. Bayezid dönemi (1481-1512) sadrazamı Koca 

Mustafa Paşa’dır (Barkan ve Ayverdi, 1970, s.366-7). Hadikatü'l-Cevami’ye göre 

Ayvansaray Kapısı’nın iç tarafında bulunan, kiliseden dönüşen yapı, sur duvarına 

bitişiktir (Ayvansarayi, 2001,  s.229) (Şekil C.1, Şekil C.22). Karşısında çifte 

hamamı vardır (Ayvansarayi, 2001,  s.229; Barkan ve Ayverdi, 1970 s.367) (Şekil 

C.22). Avlusunda bulunan çeşme, Şatır Hasan Ağa’nın binasıdır; çeşmenin 

kitabesindeki manzume, Fatih Sultan Mehmed’in kızlarından Hatice Sultan’ın 

baltacısı Vehbi tarafından söylenmiştir (Ayvansarayi, 2001,  s.229; Tanışık, 1943, 

s.92) (Ş.D.24). Yapının mahallesi vardır (Ayvansarayi, 2001,  s.229); yalnız, 1934 

yılında yapılan bir düzenleme ile, yapı adını verdiği Atik Mustafa Paşa mahallesinin 

sınırları dışında, Balat-Karabaş Mahallesi içinde kalmıştır (Eyice, 1958, s.1288). 

Vakıf kayıtlarına göre caminin çevresindeki pek çok ev ve dükkan da Koca Mustafa 

Paşa’nın vakfettiği mülklerdendir (Barkan ve Ayverdi, 1970, s.366,367).  

Encümen Arşivi’nde yapının ilk tescil fişine ulaşılmıştır. Mehmet Ziya Bey 

tarafından doldurulan 21 Mayıs 1334 (1918) tarihli bu fişte : “Bu caminin karşısında 

ve türbedar hanımın ahşap hanesi önünde kadim kilisenin beyaz mermerden mamül 

vaftiz kurnası hala durmaktadır. Kurnanın derununa 3 basamakla inilmektedir ” 

bilgisi, cami önünde durmakta olan vaftiz teknesi ile ilgili olarak verilmiştir (Şekil 

C.28). Üç yapraklı yonca şeklindeki teknenin, dördüncü kenarında üç basamak 

bulunmaktadır (Khatchatrian, 1962, s.77) (Şekil C.28). Anıt fişini 1936 tarihinde 

gözden geçirerek eklemeler yapan Ali Saim Ülgen, Atik Mustafa Paşa Camisi’nin 
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önündeki vaftiz teknesi’nin 1921 senesinde, 3898 envanter numarasıyla, Arkeoloji 

Müzesi’ne kaldırıldığını belirtmiştir. Yapının, Bizans Dönemi’ndeki adı tam olarak 

bilinmemektedir (Müller-Wiener, 2007, s.82). Bu konuda çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. Bunlardan birincisi, yapının İsa Peygamber’in havarilerinden Petros ve 

Markos ’a ithaf edildiğidir (Millingen, 1912, s.192). İstanbul Patriklerinden, 

Constantius’a göre, bu kilise, Meryem’in elbisesinin Galbius ve Kandidus adında iki 

kişi tarafından Kudüs’ten getirilmesinin ardından kurularak, Aziz Markos ve Petros’a 

ithaf edilmiştir (Constantius, 1846, s.113). Ancak “Synaxarium Ecclesiae 

Constantinopolitanae” (Delehaye, 1985, s.793-4)’ye göre, bu olay 458’de meydana 

gelmiştir; yapı V. yy.’a ait olamayacağı için, birinci görüş geçersizdir (Mathews ve 

Hawkins, 1985, s.133). Bu verilerden elde edilen sonuç, 11. yy.’da Synaxarium 

derlendiği sırada, Blakhernae’de V. yy.’ a ait olduğu düşünülen bir Aziz Petros ve 

Markos Kilisesinin var olduğudur; ancak bu kilisenin V. yy.’da varolmuş bir 

kilisenin temelleri üzerine yapılıp yapılmadığı ya da Atik Mustafa Paşa ile aynı kilise 

olup olmadığı bilinmemektedir (Mathews ve Hawkins, 1985, s.133).  

İkinci bir görüşe göre, yapı Azize Thekla’ya ithaf edilmiştir (Gurlitt, 1912, s.36). 

İstanbul’da Azize Thekla’ya adanmış üç kiliseden biri Blakhernae’dedir (Janin, 

1939, s.148-50). Yapıyı 9.-10. yy.’lara tarihlendiren Schneider, Blakhernae 

Theotokos Kilisesinin 1434 yılında geçirdiği yangının ardından burada bulunan 

Meryem’in elbisesinin Azize Thekla Kilisesi’ne, yani bugünkü Atik Mustafa Paşa 

Camisi’ne taşındığını ileri sürmüştür (Schneider, 1951, s.105). Bu sebeble Osmanlı 

Vakıf kayıtlarında Çokaluca Manastırı olarak geçen yapının,  (çoka-çuha arası 

benzerlikten) Meryem’in elbisesini barındıran yapı olduğu iddia edilmiştir (Aran, 

1977, s.252). Ancak Azize Thekla Kilisesi’nin  Blakhernae Sarayı içinde yer alması 

ve Atik Mustafa Paşa’nın sarayın sınırları dışında bulunmasından dolayı bu ihtimal 

ortadan kalkmıştır (Aran, 1977, s.252).  

Eyice ve Papadopoulos, yapının, İmparator Theophilos’un (829-842) büyük kızı 

Thekla için inşa ettirdiği kilise olduğunu ileri sürmüşlerdir (Eyice, 1955, s.66; 

Papadopoulos, 1928, s.162). Ancak bu yapı da Atik Mustafa Paşa’ya uymamaktadır. 

Theophanes Continuatus’da yazıldığına göre, bu şapel Blakhernae Sarayı içersinde, 

prensesin yatak odasına bitişikti (Theophanes, 1838, s.174-78). Atik Mustafa Paşa, 

Blakhernae Sarayı sınırları dışında olduğu gibi, özel bir yatak odası şapeli olmak için 

de çok büyüktür (Mathews ve Hawkins, 1985, s.134). 
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Dördüncü bir görüşe göre yapı İlyas Peygambere ithaf edilmiştir (Mathews ve 

Hawkins, 1985, s.134). Bu iddianın temeli 12. yy. sonunda burayı ziyaret eden 

kimliği belirsiz bir İngiliz’in Blakhernae’de İlyas Peygamber’in elbisesinin bir 

parçasını gördüğü kiliseden bahsetmesi ve bu kilisenin de Petrion’da yer almasıdır 

(Mathews ve Hawkins, 1985, s.134). Petrion’un yeri, Haliç kıyısında olduğu 

bilinmesine rağmen tam olarak bilinmemekte, sadece Kariye yakınlarında Kesme 

Kaya adıyla anılan ve Aetios Sarnıcı (Karagümrük Stadyumu) yakınındaki bölge 

olabileceği düşünülmektedir (Berger, 1988, s.492) (Şekil 4.2). Bununla birlikte, 

Patria’a göre Petrion’daki İlyas (Elijah) Kilisesi “megas naos” ’dur : yani kubbeli, 

haçvari planlı, kare bir yapıdan çok uzun, bazilikal, dikdörtgen bir plana sahiptir 

(Magdalino, 1988, s.195). 

 

Şekil 4.2 : Yeni Roma-Konstantinopolis (Yıldırım, 2008, s.15). 

Beşinci görüşe göre, yapı doktor azizler Kosmas ve Damianos, yani “Anargyroi”’ye 

ithaf edilmiştir (Aran, 1977, s.251). Bu iddia, 1956 yılında, bir onarım esnasında 

tesadüfen işçiler tarafından bulunarak, Amerikan Bizans Enstitüsü tarafından 

fotoğrafları çekilen Aziz Kosmas, Aziz Damianos ve Başmelek Mikhail’in 

fresklerine dayanmaktadır. Bu freskler, dış cephe güney duvarında, haçın güney 

koluna denk gelen bölümde, alt hizadaki üç kemerin aynalarında bulunmaktadır 

(Mathews ve Hawkins, 1985, s.130) (Şekil C.25, Şekil C.26). Anargyros, yaptığı işin 
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karşılığını beklemeyen ya da tedavi ettiği hastadan para almayan anlamındadır 

(Sophocles, 1887, s.150). İstanbul’da Kosmas ve Damianos’a ithaf edilmiş altı kilise 

olduğu iddia edilmiştir (Janin, 1953, s.294). Ancak bu altı kilisenin hiçbirinin yeri 

Atik Mustafa Paşa ile örtüşmemektedir. Fresklerin, 15. yy.’ın ilk yarısında yapılmış 

olmaları (Mathews ve Hawkins, 1985, s.133), 9. yy.’a tarihlendirilen yapının ilk 

yapım aşamasından epey sonra eklendiklerini, yapının ithafından bağımsız 

olabileceklerini düşündürmektedir. 

Altıncı bir görüşe göre, yapı Petrion’da bulunan Euphemia Manastırı’nın kilisesidir 

(Magdalino, 1988, s.195). Şehre 1190 yılı civarında gelmiş olan bir İngiliz hacı, 

Blakhernae civarındaki bir kadınlar manastırı kilisesi olan Euphemia Kilisesi’nden 

bahsetmiştir (Krijnie, 1976, s.258). Euphemia Kilisesi’ne ait başka bir bilgi de, 

Alman seyyah Reinhold Lubenau’dan alınmaktadır (Sahm, 1912, s.173). 1589 ya da 

bu tarihten hemen önce İstanbul’da bulunmuş olan Lubenau, Patrikhane’nin yer 

aldığı Pammakaristos Kilisesi’ni ziyaret ettikten sonra içinde çok güzel bir suyun 

bulunduğu (bu yapı büyük olasılıkla bugün ayazması halen faal olan 

Meryem/Blakhernae Kilisesidir) bir kilise ve bunun yanında içinde Azize 

Euphemia’nın vücudu bulunan başka bir kiliseyi bulunduğunu yazmıştır (Sahm, 

1912, s.173). Kiliseyi gezerken yapı içersinde renk renk mozaikler gördüğünü, bir 

kese mozaik topladığını belirtmiştir (Sahm, 1912, s.173). Ancak Atik Mustafa Paşa, 

1546 tarihli Vakıflar Tahrir Defteri’nde Koca Mustafa Paşa’nın vakfettiği mülkler 

arasındadır (Barkan ve Ayverdi, 1970, s.366-7). Koca Mustafa Paşa, 1512’de Yavuz 

Selim tarafından idam ettirildiğine göre, kilisenin bu tarihten önce camiye çevrilmiş 

olması gerekir. Eğer Lubenau’nun gördüğü yapı Atik Mustafa Paşa ise, ya içindeki 

mozaikler sıvanmamıştır, ya da yangın gibi bir hasar geçirdiği için harap durumdadır 

ve Azize Euphemia’ya ait bir fresk ve mozaikler görülebilmektedir. Nitekim uzun 

yıllar tek duvarı ayakta kalarak harap durumda bulunan Toklu Dede Mescidi’nde de 

bu şekilde dökülen sıvanın altından çıkan freskler görülebiliyordu. Ancak tüm 

bunlar, elde bilimsel bir veri olmadığı için tahminden öteye geçememektedir. Yapı 

çevresinde ve içinde yapılacak kapsamlı bir inceleme, sondaj veya kazı ile belki daha 

kesin verilere ulaşılabilir. 
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4.2 Yapının Çevresinin Değerlendirilmesi 

4.2.1 Bölgenin tarihi gelişimi 

Ayvansaray, tarihi yarımadanın kuzeybatısında, Haliç kıyısında yer almaktadır (Şekil 

4.1). “Denizin kendisine ulaşan akarsu yatağının bir bölümünü istila etmesiyle 

meydana gelen yapının jeomorfolojik adı olan Arapça haliç sözcüğü”, İstanbul 

halicinin kent açısından taşıdığı önemden dolayı, Osmanlı döneminden bu yana bir 

özel isim haline gelmiş; birçok semti kapsayan bir kent bölgesi adı olmuştur (Eyice, 

1975, s.51). Haliç’in oluşumu Boğaziçi ile birliktedir, II. ve III. Zamanlarda meydana 

gelen tektonik olaylar sonucu Haliç yatağı kırılmış, bir akarsu vadisine dönüşmüş; 

IV. Zaman’da son buzul çağı sonrasında sular yükselince İstanbul halici meydana 

gelmiştir (Sakınç, 2003, s.7). Haliç’in Osmanlı dönemi öncesindeki adının antik 

Yunan mitolojisini esas alan efsanelere dayandığı söylenmektedir; İsa döneminde 

yaşamış antikite tarihçilerinden Amasya’lı Strabo’ya göre girinti-çıkıntılarıyla bir 

geyik boynuzuna benzediği için Haliç, Keras (boynuz) adını almıştır (Eyice, 1975, 

s.51). Boynuz sözcüğü zamanla Hrisokeras (Altınboynuz) olmuş; Batı’nın önde 

gelen dillerine de aynı anlamda çevrilmiştir (Eyice, 1975, s.51).  

4. yy.’da İmparator Constantinus’un Unkapanı’nın biraz kuzeyinden bir yay çizerek 

kendi adıyla bilinen surları ördürdüğü bilinmektedir (Mango, 1990, s.14) (Şekil 4.2); 

tam yeri kesin olarak saptanamayan surların Marmara ucunun Yenikapı kazısında 

bulunduğu iddia edilmektedir (Gökçay, 2007, s.172). Marmara kıyısı başlangıcı, son 

kazılarla tartışmalı duruma gelen Constantinus surlarının, Fatih Camisi (Havariler 

Kilisesi)’nin yanından geçerek, Yavuz Selim tepesine (Petra) ulaştıktan sonra, Petri 

veya Ayakapısı civarında sonlandığı düşünülmektedir (Preger, 1910, s.451; 

Dirimtekin, 1956, s.3). Notitia Urbis Constantinopolitanae’ye göre, Ayvansaray 

semti antik şehrin ve Constantinus duvarlarının dışında, kendini çevreleyen duvarlar 

içinde kalan, Blakhernae adında bir kasabadır; Blakhernae surlarının içinde bir kilise, 

bir saray, bir çeşme, bir hamam, bir tiyatro, bir lusarium (oyun yeri), bir ahşap köprü, 

beş ekmek dağıtım yeri, 167 ev bulunmaktadır (Schneider, 1951, s.87). Notitia’da 

bahsi geçen ağaç köprünün Blakhernae’yi Haliç’in karşı kıyısına bağladığı 

düşünülmektedir (Eyice, 1995b, s.493). Blakhernae adının nereden geldiği tam 

bilinmemektedir; Dionys barbar bir kralın ismi ya da eski Dalmaçya/Arnavutluk-

Trakya yörelerine özgü bir kelime olabileceğini belirtmiştir (Schneider, 1951, s.86). 
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Blakhernae surlarının doğu ve kuzey duvarları tamamen kaybolmuştur, batı kısmı 

Blakhernae sarayının yapımı ile çok değişmiştir (Schneider ve Meyer-Plath, 1943, 

s.100). Tekfur Sarayı’ndan, Mumhane duvarları ile Anemas zindanlarının bulunduğu 

yere, oradan Lonca’ya geçerek, Aya Dimitri’ye uzandığı düşünülen duvarlardan, 

sadece Mumhane duvarları denilen kısa bir parça kalmıştır (Schneider ve Meyer-

Plath, 1943, s.100) (Şekil C.20). Bugün yapıların arasında kaybolmuş durumdaki 

Mumhane duvarları, yapım tekniği ve yarım yuvarlak burçları ile Geç Roma dönemi 

(3.-4. yy.’lar) karakteri taşımaktadır (Schneider ve Meyer-Plath, 1943, s.100) (Şekil 

C.20). Blakhernae duvarlarının Roma dönemi özelliği gösteren parçaları, Anemas 

zindanları içinde, Tekfur Sarayı’nda, Pteron duvarlarında ve Aya Dimitri Kilisesi 

yakınında bulunmuştur (Schneider, 1951, s.87). Emir Buhari Tekkesi’nin bulunduğu 

platodan Yatağan Camii’ne doğru uzanan, Hançerli Hamamın hemen kuzeyinde yer 

alan duvarların da, Schneider, Roma Dönemi’ne (3.-4.yy.) ait olduklarını 

düşünmektedir (Schneider, 1951, s.87) (Şekil C.1). 

5. yy.’ın başında, İmparator II. Teodosius, surları daha batıya alarak şehri 

büyütürken; yaklaşık Tekfur Sarayı bölgesinde eski Blakhernae surlarına Teodosius 

Kara Surları bağlanmıştır (Millingen, 1899, s.116) (Şekil 4.2, Şekil C.20). 439 

yılından itibaren de, (Aya Dimitri Kilisesi önüne kadar uzayan) Blakhernae surlarının 

Haliç kıyısına, Constantinus zamanında Ayakapı civarında sonlanan, Haliç Surları 

bağlanmıştır (Müller-Wiener, 1998, s.66) (Şekil C.20). Artık, Blakhernae 14. 

regio’nun bir mahallesidir (Eyice, 1975, s.60) (Şekil B.51). Ama surlar sadece yukarı 

Blakhernae’yi çevrelemekte; “Meryem/Teotokos ton Blahernon Kilisesi” ’nin de 

bulunduğu aşağı Blakhernae surların dışında kalmaktadır (Şekil C.20). 626’da aşağı 

Blakhernae’nin Avarlar tarafından yağmalanma tehdidi bertaraf edildikten sonra; 

İmparator Heraklius (610-641), 627’de 12 burçluk Heraklius surlarını yaptırmıştır 

(Schneider, 1951, s.87 ). Aya Dimitri Kilisesi’nden Pteron’a uzanan bu surlarla aşağı 

Blakhernae da güvence altına alınmıştır (Şekil C.20). 9. yy. başında, V. Leon (813-

820) Aya Nikolaus Kilisesi’nden kalanları (büyük ihtimalle sadece ayazması 

kalmıştır) koruma altına almak  ve 813’teki Bulgar saldırısından sonra surları 

güçlendirmek amacıyla, bir ön duvar (Leon-siper duvarı) yaptırmıştır (Schneider ve 

Meyer-Plath, 1943, s.104). İmparator  II. Mikhail ve oğlu Theophilos’un 

hükümdarlığında (821-842) Haliç surları tamir edilmiş; B15-18 arası  üç beşgen kule 

eklenmiştir (Schneider - Meyer-Plath, 1943, s.104) (Şekil C.20). Haliç surlarının en 
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batısında, zamanla dolan Haliç sahiline geçişi önlemek amacıyla, mevcut surlara dik 

bir duvar, H2 burcundan denize doğru, Theophilos (829-842) zamanında eklenmiştir; 

bu duvar üzerinde Xyloporta (Dîdeban Kapısı) denilen bir kapı bulunmaktadır 

(Ş.D.20) (Dirimtekin, 1956, s.11). Paspates’e göre 1868’de yıkılan bu kapı üzerinde 

Theophilos’a ait bir kitabe mevcuttur; Pîri Reis haritasında bu kapıya Eyub-i Ensari 

kapısı denilmektedir (Şekil 4.3) (Dirimtekin, 1956, s.11). 

 

Şekil 4.3 : Piri Reis Haritası, 16. yy. ( DOA, Neg. no : 45.228 ). 

Sarayburnu ile Ayvansaray arasındaki Haliç surlarının kapıları ile önemli iskeleleri 

Osmanlı döneminde Türkçe isimler alarak günümüze değin gelmiştir (Janin, 1950, 

s.219). Bu kapılardan Ayvansaray yakınında olanlar, Ayia Anastasia Kapısı (Atik 

Mustafa Paşa Kapısı) ve Kilomene Kapısı’dır (Ayvansaray Kapısı) (Janin, 1950, 

s.219) (Şekil 4.2). 1342’de V. İoannes Paleologos’un bulla aurea’sında (Bizans 

İmparatorları tarafından yayınlanan ve üzerinde altın bir mühür bulunan emir, hüküm 

ya da kararname), Haliç surları üzerinde yer alan, Ayia Anastasia Kapısı geçmektedir 

(Aran, 1977, s.251). Konstantinopolis Kenti, 5. yy.’dan itibaren II.Theodosius surları 

içinde gelişmiş; Haliç’te surların ötesinde yerleşim olmamış, sadece bazı kilise ve 

manastır yapıları inşa edilmiştir (Eyice, 1995, s.503). Blakhernae surlarının hemen 



101 

 

dışında, VI. yy.’da I. İustinianos zamanında Meryem’e ithaf edilmiş biri görkemli 

ikisi küçük üç kilise yaptırılmıştır (Eyice, 1995, s.503). 

Ayvansaray, Orta Bizans Dönemi’nde Blakhernae Sarayı ile ünlenmiştir 

(Schlumberger, 1996, s.188). Blakhernae Sarayı’nın temelleri, büyük ihtimalle 

buradaki varlığı Notitia Urbis Constantinopolitanae’den öğrenilen triklinosa 

(genellikle “c” planlı, uzanarak yemek yenen oda) dayanır (Eyice, 1995a, s.263). Bu 

triklinosların sayısının zamanla artarak dörde çıktığı ve bugün Hançerli Hamam’ın 

bulunduğu yerden güneye doğru uzanan, duvarlar ile çevrili yüksek düzlük üzerinde 

dört triklinosun bulunduğu tahmin edilmektedir (Eyice, 1995a, s.263) (Şekil C.1, 

Şekil C.23). 10 yy.’a gelindiğinde triklinoslar ve müştemilatlarının gelişmesiyle bir 

saray kompleksi oluşmuş; 11. yy.’da İmparator Alexios Komnenos, şimdi üzerinde 

İvaz Efendi Camii’nin bulunduğu terasa, kale gibi düzenlenmiş bir saray daha 

ekletmiş ve İmparator Manuel Komnenos (I. Manuel) de saraya bir kabul salonu 

yaptırmıştır (Janin, 1939, s.124). 12. yy.’da İmparator Manuel Komnenos, 

Blakhernae surlarını mevcut Theodosius surlarının biraz batısına yaptırarak, buradaki 

saray+kale kompleksini genişletmiştir (Schneider ve Meyer-Plath, 1943, s.104) 

(Şekil C.20). B14 (İsaakios Angelos) kulesi korunma amacıyla yapılmıştır (Janin, 

1939, s.124) (Şekil C.23). B14 Kulesine bitişik, Anemas zindanı olarak bilinen 

kalıntılar da aslında sarayın alt yapısını oluşturmaktadır (Schneider ve Meyer-Plath, 

1943, s.101) (Şekil C.21). Anemas zindanı olarak bilinen altyapı ve B14 Kulesi, 

burada daha önce bulunan Blakhernae duvarları ve Theodosius surlarının önüne ve 

üzerine eklenmiştir (Şekil C.21). Schneider’e göre, kaynaklarda sözü geçen Anemas 

hapishanesinin, Leon siper duvarı bölgesinde, üçüncü katında savunma işlevi 

bulunmayan B15’in içinde yer alması daha muhtemeldir (Schneider ve Meyer-Plath, 

1943, s.102). Blakhernae Saray Kompleksi’nden günümüze Tekfur Sarayı 

(Porfirogennetos/Kantakuzenus Evi) dışında sadece bazı set duvarları ile altyapıyı 

teşkil eden mahzenler kalmıştır (Schlumberger, 1996, s.189). Genellikle  12. ya da 

13. yy’a tarihlendirilen Porfirogennetos Sarayı, duvarlarla çevrili bağımsız, üç katlı 

bir saray yapısı ve önündeki avludan oluşmaktadır (Şekil C.18.a, Şekil C.19.a,b); 

tuğla, sırlı tuğla, kesme taş, süs çömlekleri, renkli taş ve cam gibi malzemelerle 

oluşturulmuş zengin cephe süslemelerine sahiptir (Ötüken, 1978, s.214). Yapının 

1453 kuşatmasında ne kadar zarar gördüğü bilinmemektedir; Mamucci çatılı halini 

1553’te görmüştür (s.131); Piri Reis haritasında da çatısı görünmektedir (Şekil 4.3). 
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17. yy.’da Paul Taferner (Taferner, 1672) çatısız olarak tanımlamış (s.92), 18. yy.’da 

sütun başlıkları ve heykel gibi işlenmiş kirişleri Dallaway tarafından görülmüştür 

(Dallaway, 1797, s.117). 18. yy. sonunda yapının içi evsizler tarafından işgal edilmiş; 

sütunlar, sütun başlıkları, kirişler gibi tüm iç yapı elemanları ve bezemesi yok 

olmuştur (Schneider ve Meyer-Plath, 1943, s.100).  

Bugün, Ayvansaray (Kilomene) kapısı karşısında, Ortodoks Hristiyanların Kürkçüler 

Cemiyeti tarafından yaptırılmış olan Panayia (Kimisis) Vlaherna Kilise ve Ayazması 

bulunmaktadır (Şekil C.1, Şekil C.27). Bizans Dönemi’nde, bu kilisenin yerinde 

İmparator Markianos (450-457) ve eşi Pulcheria tarafından yaptırılmış olan Teotokos 

ton Blahernon Kilisesi bulunmakta;  kilise ve ayazmayı ziyarete gelen imparator 

kayıkları, Ayvansaray Kapısı’nın karşısındaki iskeleye yanaşmaktaydı  

(Papadopoulos, 1928, s.70) (Şekil C.1, Şekil C.22). Bu kilise 1434 ’te yanmış, yerine 

1869 ’da bugün görülen kilise yaptırılmıştır; kilisenin yortusu 2 Temmuz’da 

başlayan ayazması hala sık ziyaret edilmektedir (Karakaya, 1995, s.262).  

Ayvansaray Kapısının iç tarafında, kiliseye ve ayazmaya ulaşımı sağlayan 

Ayvansaray Kuyu Sokağı’nın doğusunda, Haliç suruna dik bir yapı yer almaktaydı 

(Mehmet Ziya, 1928, s.347) (Şekil C.27). Dıştan ölçüleri 29 x 18,3 m. olan yapının, 

İmparator Maurikios’un (582-602) inşa ettirdiği (kilise, yaşlılar yurdu ve embolostan 

oluşan) yapı grubuna dahil olduğu düşünülmekte ve yapı Karianna Portikosu 

(Embolos Cariana) olarak anılmaktaydı (Müller-Wiener, 2007, s.47). 1950’den önce 

yıkılmış olan yapı, son zamanlarında kömür deposu olarak kullanılmıştır (Müller-

Wiener, 2007, s.47). 

Toklu Dede Mescidi, Ayvansaray’daki Toklu Dede Sokağı’nın, Haliç kıyısına paralel 

kesiminde, Kafesçi Yumni ile Ayvansaray Kuyu Sokakları’nın köşesinde yer alan 

diğer bir Bizans dönemi yapısıydı (Erzi, 1977, s.197) (Şekil C.22, Şekil C.23). 1546 

tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde mescidin adı geçmemekte; ancak 

Hadikatü’l-Cevami’de buranın kiliseden dönüştürüldüğü, Ebu Şeybetü’l Hudri’nin 

türbesinin bulunduğu mahallenin mescidi olduğu ve adını Şeyh Toklu İbrahim Dede 

adlı gaziden aldığı açıklanmaktadır (Ayvansarayi, 2001, s.143-146). Dikdörtgen 

planlı Toklu Dede Mescidi’nin uzun kenarı yaklaşık 14 m.,  çatısı iki eğimli ve 

ahşaptı (Müller-Wiener, 2007, s.206) (Şekil C.29). 1929’da sahibi tarafından, kuzey 

duvarı, apsisinin yarısı ve batı duvarı yıktırılınca, güney duvarda dökülen sıva 

altından freskler ortaya çıkmıştı (Müller-Wiener, 2007, s.206) (Şekil C.30). Eyice, 
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“1970’lerde bu güney duvara bitişik bir ev yapıldığını, 1980’de ise son kalan duvar 

parçalarını da yok eden başka bir binanın, Toklu Dede Mescidi’ni İstanbul’un tarihi 

topoğrafyasından sildiğini” belirtmektedir (Eyice, 1995c, s.274) (Şekil C.29). 

Bizans başkenti, Araplar tarafından, 7. yy.’ın başında ve 8 yy.’ın ilk çeyreğinde 

kuşatılmış; Ayvansaray, bu kuşatmalarda şehit olanlar (sahabeler) nedeniyle 

islamiyet açısından önem kazanmıştır (Kara, 2003, s.35). Fetihten sonra Ayvansaray, 

burada bulunan Sahabe Kabirleri nedeniyle, bir müslüman mahallesi olarak 

gelişmiştir (Eyice, 1995b, s.494). İstanbul hakkında başta camilere dair Hadikatü’l-

Cevami olmak üzere bir çok eserin müellifi olan Hüseyin Ayvansarayi burada 

doğmuş ve vefat etmiştir (Koçu, 1958, s.1350). Kabrinin Toklu Dede haziresinde 

olması gerekir ama mezar taşına rastlanmamıştır (Koçu, 1958, s.1350) (Şekil C.1, 

Şekil C.22, Şekil C.31). 

Semtin Osmanlı dönemi’nde yerleşen “Ayvansaray” adının kökeni konusunda çeşitli 

görüşler vardır. Bunlardan biri, Osmanlı Dönemi’nde, semtteki bazı Bizans 

mahzenlerinde sıcak ülkelerden getirilen hayvanların barındırılması nedeniyle halk 

arasında kullanılan “hayvan sarayı” deyiminin zamanla Ayvansaray’a dönüşmesidir 

(Eyice, 1995b, s.491). Bir başka görüş, buradaki Bizans Sarayı’nın kemerli yüksek 

hacimler barındırdığı için Eyvan Saray olarak anıldığını ve bu ismin zamanla 

Ayvansaray’a dönüştüğünü ileri sürer  (Eyice, 1995b, s.491). Türkolog J. H. 

Mordtmann ise, Ayvansaray adının Eyyüp Ensari’den geldiğini, Eyüp’e giden yolun 

başında, surlarda açılan bir gediğe verilen “Eyyüp Ensari Kapısı” adının zamanla 

Ayvansaray Kapısı’na dönüştüğünü ileri sürmüştür (Mordtmann, 1891, s.3). Evliya 

Çelebi de 17. yy.’da bu kapının adını “Ayyup Ansari” kapısı şeklinde yazmıştır 

(Evliya Çelebi, 2008, c.1). 

Halicin sakin bir liman olması, Bizans döneminde başlayan gemi inşaatı zanaatinin, 

Osmanlı döneminde de geliştirilirek devam etmesine yol açmıştır; İmparator İoannes 

Kantakuzenos’un 1349-50’de, Blakhernae surlarının batısında bulunduğu düşünülen 

tersanede, gemiler inşa ettirdiği bilinmektedir (Kuban, 2000, s.59). Osmanlı 

döneminde, 19. yy. başında genişletilen  Kasımpaşa Tersanesi dışında, Ayvansaray 

ve Sütlüce kıyılarında gemi inşaatı ve tamiri için küçük atölyelerin bulunduğu 

bilinmektedir (İncicyan,  1976, s.98); Melling’in gravüründe Ayvansaray sahilinde 

yanyana sıralanmış küçük tersane gözleri görülmektedir (Şekil 4.4). Ayvansaray 
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Kapısı civarında, 17. yy.’da, Kömürciyan şişe ve cam kaplar yapan karhanenin 

bulunduğunu belirtmiştir (Kömürciyan, 1988, s.19). 

 

Şekil 4.4 : 19. yy. başında, Melling’in Haliç gravüründe Eyüp ve Ayvansaray 

(Melling, 1819). 

18. yüzyıl sonundan 19. yüzyıl ortalarına kadar olan dönemi kapsayan Bostancıbaşı 

Defterleri'nin, 1230 (1814-15)’te yazılmış olan bir tanesinde, Ayvansaray kıyılarında 

kayıkhane, ev ve yalılar
14

 bulunduğu belirtilmiştir (Koçu, 1958b, s.50). Melling’in 

1806 tarihli Haliç gravüründe de gözüken, Sultan IV. Mehmed’in kızı Hatice 

Sultan’ın sahil sarayı, surların bittiği yerle bugünkü Haliç köprüsü dibindeki 

Abdülvedüd Mescidi arasında bulunuyordu (Şekil 4.4). Bostancıbaşı Defteri’nde bu 

sarayın yeri boş arsa olarak gösterildiğine göre, saray 1806-1814 arasında ortadan 

kalkmıştır (Koçu, 1958b, s.50). Ayvansaray’da surların Haliç kıyısı ile birleştiği 

köşede, Hatice Sultan’ın hayratı olan 1123/1711 tarihli bir çeşme, sıbyan mektebi, ve 

sebil vardı (Eyice, 1995b, s.494). Sebil 1970’lerde yol inşaatı sırasında yıkılmış, 

çeşmenin bazı taşları koparılmış, sıbyan mektebi de harabe halindedir. 

Ayvansaray’da, Atik Mustafa Paşa’dan sonraki ikinci büyük cami, Osmanlı 

dönemine ait İvaz Efendi Camii’dir (Eyice, 1995b, s.494) (Şekil C.1). İvaz Efendi 

Camii, Eğrikapı’da, Bizans surlarının iç tarafında, İsaakios Angelos Kulesi’nin 

arkasında yer almaktadır (Şekil C.18.b). Alaiyeli (Alanya) Kazasker İvaz Efendi 

tarafından yaptırılan caminin yapım kitabesi bulunmaz (Ayvansarayi, 2001, s.147). 

Mimar Sinan tezkerelerinde kayıtlı olmamakla birlikte, onun ekolüne ait bir yapı 

                                                 

 
14

 Sabık Tersane Emini Vahid Efendi, sabık Bosna Mollası Efendi, Bezircibaşı Salih Efendi, Kasap 

Mustafa, Sadık Ağa Yalıları. 
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olarak kabul edilebilir (Kuran, 1986, s.154). 15.60-14.50 m. boyutlarında, kareye 

yakın dikdörtgen planlı bir yapı olan İvaz Efendi Camii, 16. yy.’a ait hatayi desenli 

mihrap çinilerinin güzelliği ile ünlüdür (Kuran, 1986, s.154) (Şekil C.33). İvaz 

Efendi Camii’nin denize doğru biraz aşağısında sadece 3 duvarı ile harap bir halde 

bulunan Emir Buhari Mescidi ve Tekkesi, İstanbul’un 2010 Kültür Başkenti olması 

kapsamında, Fatih Belediyesi tarafından 2008’de başlatılan bir projeyle restore 

edilmektedir (Şekil C.34).  

Ayvansaray Caddesi ile Kuyu Sokağı’nın kesiştiği yerde, banisine atfen “Korucu 

Mehmed Çelebi” adıyla da anılan Ayvansaray Mescidi bulunuyordu (Dişören, 1993, 

s.46) (Şekil C.1). Hadikatü-l Cevami’de vakfiyesinin tarihi 1590 olarak belirtilmiştir 

(Ayvansarayi, 2001, s.236). 1947 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kadro 

dışı bırakılan minaresiz mescit, kırmızı aşı boyalı, ahşap ev görünümünde, fevkani 

bir yapıydı (Dişören, 1993, s.46). Ezanı balkon biçiminde bir çıkmadan 

okunmaktaydı (Dişören, 1993, s.46) (Şekil C.35). Cami kadro dışı bırakıldıktan sonra 

bir şahıs tarafından kiralanmış; gemi ve kalafat ustaları için yatakhane olarak 

kullanılmıştır (Dişören, 1993, s.46). Tespit edilemeyen bir tarihte yanan mescitten, 

bugün iz kalmamıştır; arsasına betonarme bir yapı inşa edilmiştir. Yok olan mescidin 

arsasına yapılan yapıya bugün bitişik durumda bulunan İskender Paşa Çeşmesi, 

kesme taştan, tek cephelidir (Şekil C.1, Şekil C.35). Aynası yok edilmiş olan çeşme  

975 (1567-68) tarihlidir (Öz, 1997, s.26). 

Ayvansaray’da dört adet eski hamamın varlığı bilinmektedir; bunlardan biri Atik 

Mustafa Paşa Camii’nin kuzeyinde yer alan Koca Mustafa Paşa Hamamı’dır. 1875 

tarihli Ayverdi haritasında görülen hamam (Şekil C.22), Reşat Ekrem Koçu’ya göre 

büyük zelzelede (1894) “kamilen münhedim” olmuş (tamamen yıkılmış); 1908-1910 

yıllarına kadar kalıntıları görülebilir durumdayken, bu tarihten sonra ortadan 

kaldırılmıştır (Koçu, 1958a, s.1293). II. Bayezıd’ın torunu Hançerli lakabıyla bilinen 

Hanzade Fatma Sultan’ın yaptırdığı (Göksoy, 2004, s.90) Hançerli Yokuşu’ndaki 

Hançerli Hamamı ise özgün yapısını yitirmiştir; bugün mermer silme atölyesi olarak 

kullanılmaktadır (Şekil C.1). Üçüncü hamam bugün sadece yerini bildiğimiz, Hatice 

Sultan Hamamı olarak da bilinen Yalı Hamamı’dır (Şekil C.22). Hatice Sultan Sahil 

Sarayı içinde iken saray yıkılmış, hamam da çarşı hamamı haline getirilmiştir 

(Akbatu, 1995, s.2984). Daha sonra yalının arsasına yaptırılan Ayvansaray değirmeni 

1929 tarihli Pervititch haritasında, yanındaki hamam kalıntısı ile birlikte 
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görülmektedir (Şekil C.23). 1987’de değirmen yıktırılmıştır (Akbatu, 1995, s.2984); 

arsası bugün parktır (Şekil C.1). Ayvansaray’daki dördüncü hamam olan Arabacılar 

Hamamı, Esnaf Loncası adı ile bilinen mahallede, Yonca Sokağı üzerindeki Yatağan 

Mescidi’nin 50 m. aşağısında köşe başındadır (Şekil C.1, Şekil C.22). Hadikatü’l-

Cevami’de bu hamamın Çelebi Mehmed Paşa’nın hanımı ve Karahasanzade Mustafa 

Paşa’nın kızı olan Fatma Hanım tarafından Yatağan Mescidi önündeki sıbyan 

mektebine vakıf olarak yaptırıldığı yazılıdır (Ayvansarayi, 2001, s.224). 1938’te 

kapatılan hamam, bir süre boş kaldıktan sonra dokuma atölyesi haline getirilmiş; 

1955’te özgün durumda tek hamam olan yapı ikiye bölünmüş, içi renkli fayanslarla 

kaplanmıştır (Sezen, 1995, s.350). Sezen, son tadilatta eski soğukluk, bir göbektaşı 

ile 19 adet kurna döşenerek erkekler kısmı sıcaklığı haline getirildiğini, bugün 

kadınlar kısmı olarak kullanılan eski sıcaklık ise özgün halini koruduğunu 

belirtmiştir (Sezen, 1995, s.350). 

Sahabe kabirleriyle ünlü Ayvansaray’da, kabirlerin en yoğun toplandığı bölge, 

hisarın içindeki, Bizans döneminde Pteron denilen avludur (Eyice, 1995b, s.494) 

(Şekil C.1). Pteron’daki Toklu İbrahim Dede haziresi, Ayvansaray’ın en önemli 

haziresidir; Ebu Şeybet El-Hudri’nin makam olarak kabul edilen kabri, Pteron’daki 

Toklu Dede haziresindedir (Şekil C.1) (Mehmet Ziya, 1928, s.248). Atik Mustafa 

Paşa Camii içinde Cabir bin Abdullah’ın makam türbesi, Haliç surlarının üç numaralı 

burcunun dibinde Muhammed El Ensari’nin makam türbesi, sur dışında Eyüp’e 

giden yolun üzerinde Şeyh Abdülvedüd Dede’nin türbesi bulunmaktadır (Ünver, 

1953, s.51). Pteron, içinde, Ayios Basileios ayazması bulunduğundan, hristiyanlarca 

da uzun süre ziyaret edilmiştir  (Mehmet Ziya, 1928, s.251) (Şekil C.1). 

4.2.2 Ayvansaray Semti’nin önemi 

Ayvansaray Bizans ve Osmanlı eserlerinin kucaklaştığı semtlerden biridir (Şekil 

C.18.b, Şekil C.31, Şekil C.36). Teodosius ve Komnenos Surları, Blakhernae 

Saray’ından günümüze ulaşan ve Osmanlı döneminde eklenen yapılarla, Haliç 

siluetinde, kentsel belleği oluşturan önemli bir parçadır (Şekil C.18). Kıyısındaki 

iskeleleri, yalı ve sahil sarayları ile 18. yy. İstanbul’unun kültür hayatının önemli 

merkezlerindendi (Eyice, 1995b, s.494) (Şekil 4.4). Ayvansaray, organik sokak 

dokusu ve surlara bitişik uzanan ahşap evleriyle Osmanlı dönemi müslüman 

mahallesi için ünik bir örnekti (Şekil C.36). 1985’te, Ayvansaray Semti’nde önemli 
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bir parçası yer alan İstanbul Karasurları, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası 

Listesi’ne dahil edilmiştir (Şekil C.1, Şekil C.19). Karasurları’nın II. Teodosius’un 

hükümdarlığında yapılmış olan kısmı, tasarımları, yapı malzemelerinin gücü ve 

uygulanan detay çözümleriyle İstanbul kenti için antikitenin askeri mimarlıktaki 

önemli bir başarısıdır (Ahunbay, 2000, s.227) (Şekil C.1). 5. yy. duvarları, Tekfur 

Sarayı’ndan Haliç’e doğru yerlerini 12. yy.’da eklenmiş olan Komnenos/Blakhernae 

duvarlarına bırakmaktadırlar (Şekil C.1, Şekil C.18). Blakhernae duvarları, herbiri 

diğerinden farklı inşa edilmiş kuleleri ile bugün içinde bulundukları harap durumda 

bile İstanbul Ortaçağ mimarisindeki teknik ve tasarım becerisinin göstergesidir (Şkil 

D.18.b, Şekil C.38). Eğrikapı Caddesi’nin güneyinde, B4-B6 arası kulelerin 

doğusunda, yapılar arasında kalmış ve Mumhane duvarları olarak bilinen duvar, 

bölgedeki bilinen en eski duvar parçasıdır; iki yuvarlak burcu bulunan, Geç Roma 

duvar tekniğinde örülmüş olan bu kısım, Blakhernae kasabası duvarlarından kalan 

önemli bir belgedir (Schneider ve Meyer-Plath, 1943, s.100). Surların üzerinde yer 

alan Tekfur Sarayı, Bizans mimarisinin başkentte ayakta kalan tek imparatorluk 

konutu örneğidir (Kuban, 2000, s.55) (Şekil C.18.a, Şekil C.19.a,b). 

4.2.3 Bölgedeki değişim-bozulma süreci 

4.2.3.1 Yangınlar 

Ayvansaray Semti, Bizans dönemi’nde 1069, 1203 ve 1434’te olmak üzere birkaç 

büyük yangın geçirmiştir (Eyice, 1995b, s.494). Osmanlı Dönemi’nde ise 27 

Temmuz 1729’da Balat’tan Ayvansaray kıyılarına kadar yayılan bir yangın bölgeyi 

harabeye çevirmiş; 1755, 1773, 1862, 1864, 1880 ve 1911 yangınları da 

Ayvansaray’da büyük tahribat yapmıştır (Cezar, 1963, s.327-414). 

4.2.3.2 Demografik farklılaşma-yapıların kullanıcı+işlev değiştirmeleri 

19. yy.’a kadar Haliç’te zamanla gelişerek devam eden yönetim, savunma, ticaret, 

çok kültürlü yerleşim, sayfiye işlevleri, 19. yy.’da imparatorluğun en önemli 

gereksinim olarak görmesiyle (öncelikle ulaşımın kolay olduğu kıyı bölgelerinde 

gelişen) sanayiye yerlerini bırakmışlar; devletin 20.yy.’da da devam eden plan 

kararları ile sanayileşme bölgedeki baskın işlev haline gelmiştir (Yılmaz, 2008, 

s.277). Haliç kıyılarında yapılan fabrikalar, zamanla sosyal dokuyu etkilemiş, 

Haliç’teki sayfiye işlevi yok olmuş; etnik gruplar (1923’teki mübadele, 30’lu ve 40’lı 
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yıllardaki Varlık Vergisi, 1955’teki 6-7 Eylül olaylarının da katkısıyla) dağılarak, 

göçmenler ve alt gelir grubu Haliç çevresine yerleşmiş; küçük imalathaneler 

fabrikalara çevrilmiş, birkaç yapı dışında Haliç silueti kimliksizleşmiştir (Yılmaz, 

2008, s.281) (Ş.D.46).  

Bir yandan yangınlar, diğer yandan sanayi yapılarının bölgeye yayılması,  

Ayvansaray’ın tarihi karakterini (Şekil C.36) değiştirmiş; irili ufaklı fabrikalar, 

atölye ve depolar, özellikle sur dışındaki sahil kesiminde sıralanmış, fabrikalar 

açılmış ve İstanbul’a gelen büyük göç dalgasıyla semtin demografik yapısı değişerek, 

gecekondulaşma başlamıştır (Tütel, 2000, s.81). Endüstrileşme ve sanayinin baskın 

şekilde bölgeye girmesi ve yapıların kullanıcılarının el değiştirmesi bir bakım-onarım 

problemi yaratmış, bazı yapılar tamamen kaybedilmiştir  (Şekil C.39, Şekil C.40). 

4.2.3.3 İmar faaliyetleri 

Cumhuriyet döneminde, İstanbul Kenti’nin yeni baştan planlanması çabaları 1933 

yılında başlar. Alman şehir plancısı H. Elgötz, yeni limanın Haliç’e doğru 

genişlememesini, dumanlı ve kokulu büyük sanayi tesislerinin sur dışında 

kurulmasını öngörmüştür; böylece, kentin Tarihi Yarımada içinde kalan bölümünde 

yoğunluğun düşürülmesi ve tarihi dokunun korunması gibi planlama kararları 

alınmıştır (TMMOB, 1993, s.101). Ancak, H. Elgötz’ün plan şeması ve raporundan 

iki sene sonra, H. Prost ile sözleşme yapılmış ve İstanbul Nazım Planı hazırlanmaya 

başlanmıştır. 1938’de Prost’un hazırladığı Nazım Plan’da, Haliç’in sağ kıyısında, iki 

köprü arasında, gıda maddeleri, satış alanları, haller ve balıkhanelerin bulundukları 

yerde geliştirilmeleri önerilmekte ve sanayinin Haliç çevresinde toplanması 

öngörülmektedir (TMMOB, 1993, s.101).  

Prost Planı’nın 1939 yılında yürürlüğe girmesini izleyen 50 yılda Haliç kıyıları, bu 

öneri yüzünden, 700’ü büyük ve küçük sanayi kuruluşu olmak üzere 2000’in 

üzerinde işyeri tarafından istilaya uğramıştır (TMMOB, 1993, s.101). Plansız 

yapılaşma ve gecekondulaşma ile birlikte yok edilen doğal doku, toprak erozyonunu 

hızlandırmış; Alibeyköy ve Kağıthane Dereleri’nin suyu sanayi atıkları ile kirlenince, 

Haliç temiz su akıntısından yoksun kalmıştır (TMMOB, 1993, s.101). Prost 1950 

yılında görevden ayrıldıktan sonra, Türk uzmanlarca hazırlanan 1954 tarihli nazım 

planda da,  Kasımpaşa-Kağıthane Deresi arasındaki tüm sahilyolu, sanayi alanı 

olarak gösterilmiştir (TMMOB, 1993, s.101).  
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1974’te, Haliç üzerinde üçüncü geçişi oluşturan, Boğaziçi Köprüsü çevre yollarının 

Ayvansaray-Halıcıoğlu bağlantısını sağlayan, Haliç Köprüsü yapılmıştır (Kahya-

Tanyeli, 1995, s.510). Bu köprü Karasurlarını’nın, şehrin VI. tepesinden aşağı doğru 

inerek oluşturduğu silueti bozmuş; ayaklarının altında yer alan yapıları da boyutları 

ve yükseltisi ile adeta ezmiştir (Şekil C.39).  

1976 yılında onaylanan Piccinato Planı’nda, Haliç’in güney kıyısındaki fabrikalardan 

tamamen temizlenmesi ve bu temizliğin Alibeyköy Vadisi’ne kadar uzaması 

önerilmiştir (TMMOB, 1993, s.101). 1984 yılına gelindiğinde, Haliç, sanayi 

atıklarının, kanalizasyon sularının, mezbaha atıklarının (1923-1990 arasında işlevini 

sürdüren Sütlüce Mezbahası’nın) berbat ettiği, su derinliğinin yer yer yarım metrenin 

altına düştüğü, sandalların zor ilerlediği bir bataklık haline gelmiştir (Şekil C.41). 

1984 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dalan, Haliç’i temizlemek adına, 

kıyının 50-100 m. içersinde yer alan 4000’den fazla yapıyı istimlak ederek, 696 

fabrika ve küçük esnafa ait 2020 işyerini yıktırarak; bir kolektör inşa ettirmiştir 

(Erden, 2009, s.6) (Şekil C.41). Yıkımlar sonucu, Haliç’te kıyı boyunca uzanan, 

kimsenin kullanmadığı boş, yeşil alanlar oluşmuş (Şekil C.1); Fener, Balat, 

Ayvansaray gibi tarihi semtlerin kıyı ile ilişkisi koparılmıştır (Şekil 4.5). Bulgar 

Kilisesi gibi yapılar tek başlarına, çevre dokularından kopuk kalmış; Haliç’in uzun 

yıllar içerisinde oluşturduğu tarihi, kültürel  ve sanayi mirasına ait yapılar yok 

edilmiştir.  

 

Şekil 4.5 : Yıkımlarla, Fener, Balat, Ayvansaray gibi semtlerin kıyı ile ilişkisi 

kopmuştur (Url-11). 
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Haliç’in temizlenmesi için yapılan çalışmalar, atıkların azaltılması yönündeki bazı 

nakiller dışında kayda değer bir sonuç vermemiş; yapılan kolektörlerden sadece biri 

devreye sokulmuştur (Orhon, 1990, s.7). Bu kolektör de, atık suların ve kirli Haliç 

sularının boğazın dip akıntılarıyla Marmara Denizi’ne verilmesi için kullanılmış; bu 

yöntem, sadece, Marmara Denizi’nin daha çok tahrip edilmesine yol açmıştır (Orhon, 

1990, s.7).  Kolektör 1990’da bir bilim kurulunun tavsiyesi ile belediye tarafından 

durdurulmuş; sanayi atıklarının azalmasına rağmen, yerleşim yerlerinden gelen 

atıklarla yoğun alüvyon getiren dereler, yılda 11 cm. kalınlığa varan çok yüksek bir 

sedimantasyonu, özellikle Haliç’in bitim yörelerine bırakmaktadır (Orhon, 1990, 

s.7). Vapurun henüz işlemeye devam ettiği Ayvansaray ile Halıcıoğlu arasında en 

derin yer 3 m.’dir (Orhon, 1990, s.7). 

4.2.4 Bölgenin bugünkü durumu 

4.2.4.1 Fiziksel ve sosyo-ekonomik yapı 

İ.T.Ü., Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Bölümü’nde, Ayvansaray’ı konu alarak 

hazırlanmış bir yüksek lisans tezinden, semtin günümüzde, düşük sosyo-ekonomik 

düzeye ve eğitime sahip kullanıcıların elinde bulunduğu öğrenilmektedir (Günay, 

2004). Tez kapsamında, Ayvansaray bölgesinde, fiziksel ve sosyo-ekonomik yapı ile 

ilgili anketler yapılmıştır. Fiziksel yapı ile ilgili sonuçlara göre : bölgede konut 

kullanımı ağırlıktadır, genel durum içinde en kötü durumdaki yapıları tescilli yapılar 

oluşturmaktadır; yapıların çoğunluğu kâgirdir (Günay, 2004, s.119-129). Sosyo-

ekonomik yapı ile ilgili sonuçlar da şöyledir : 4-7 kişiden oluşan geniş aileler tüm 

ailelerin yarısını, 1-3 kişilik aileler geri kalanın çoğunluğunu, 8-10 kişilik aileler ise 

sadece % 10’u oluşturmaktadır. Vefa’ya göre geniş aileler daha azdır. Vefa 

bölgesinde Güneydoğu’dan gelen aileler çoğunlukta iken, Ayvansaray’da çoğunluk 

İstanbul doğumludur; ancak bu kişilerin çoğu Ayvansaray doğumlu değildir, yani 

şehiriçi bir göç de yaşanmaktadır. Semt halkının eğitim durumu oldukça kötüdür, 

okuma-yazma bilmeyenler % 22.4, ilkokul mezunları % 51.4, ortaokul mezunları 

%13.7, lise mezunları % 5.5’tir. Kadınların yarısına yakını evkadını, erkeklerin üçte 

biri işçidir. Bölgede evsahipliği oranı düşüktür, çoğunluk kiracıdır. Evlerinde oturma 

süreleri, Vefa Semti ile kıyaslandığında oldukça yüksek, 11-20 yıl arası oturanlar 

tüm ailelerin üçte birini, 21 yıldan uzun süredir aynı evde oturanlar dörtte birini 

oluşturmaktadır. Koruma bölgesinin anlamını bilenler sadece % 16 ve çok katlı 
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binaların mahalleyi güzelleştireceğini düşünenlerin oranı % 60’tır. Çingeneler semtin 

güney-doğusunda surlara yakın oturmaktadır, kuzeyde eski aileler ve göçle 

Anadolu’dan gelenler ikamet etmektedir (Günay, 2004, s.130-140). 

4.2.4.2 Fener-Balat-Ayvansaray yenileme projeleri 

Fener Balat Ayvansaray yenileme alanı avan projesi, 02.11.2009 tarihinde İstanbul 

Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan 

geçmiştir (Şekil C.43). Avan Projede sunulan görsellerdeki örnek yapılar tarihi 

dokuyla bağdaşmamaktadır (Şekil C.44, Şekil C.45). Bu proje, Fener-Balat-

Ayvansaray’da bulunan, özgün niteliklerini, plan şemalarını ve cephe düzenlerini 

hala koruyan, 19.yy sonu 20.yy başına ait, özgün sivil mimarlık örneklerini yok 

edecektir. Ada bazında planlama yapılmış olan projede,  yaklaşık 50 m2 taban alanlı 

tescilli bina, yanına dev bir kütle ilavesiyle, kanunlar gereği korunuyor gibi 

gösterilmektedir. Tarihi yapıların ada bazında değerlendirilmesi, parsellerin 

birleştirilmesi, özgün plan şemaları ve cephe düzenlerini değiştirmektedir; sokak 

silüetleri yok olmaktadır. Mevcut tarihi yapıların altına otopark ve bodrum katları 

inşa edilmesi önerilmekte; cephe dışındaki kısımların yıkılarak yeniden yapılması 

planlanmaktadır. Projeye göre mevcut yol kotu da düşürülecek, bu durumda, zemin 

altında varlığı bilinen ve bilinmeyen tüm tarihi kalıntıların üstünden buldozerle 

geçilecektir (Şekil C.1). Oysa bu semtin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çok 

önemli bir yerleşim alanı olduğu, zemin kotunun altında arkeolojik değerler 

bulunduğu bilinmektedir (Şekil C.1). 

Proje ekipleri, yaşayanlar izin vermediği için bina içlerine giremediklerinden, bu 

yapıların içlerinde var olan, kalem işi, ahşap tavan, demir elemanlar, özgün ahşap 

merdivenler gibi yapı elemanları tespit edilememiştir. Yıkım kararları, yapıların 

içindeki bu elemanlar göz önünde tutulmadan verilmiştir. Tarihi yapı karakteri ile 

bağdaşmayan kat ilaveleri önerilmiş; tüm boşluklar doldurularak mono-blok yapılar 

planlanmıştır (Şekil C.44, Şekil C.45). 

4.3 Yapının Evreleri ve Bilinen Onarımları  

Atik Mustafa Paşa’da, daha sonraki Orta Bizans dönemi kiliselerinde görülen dört 

sütun yerine, kubbeyi L-planlı ayakların taşıması, yapının Kalenderhane ve Gül 

Camileri ile birlikte İstanbul’daki Orta Bizans Dönemi Kiliseleri içinde en erken üç 
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örnek içinde değerlendirilmesine yol açmıştır (Millingen, 1912, s.194; Ebersolt, 

1979, s.136). Ancak, daha sonra Gül Camii’nin alt yapı duvarlarında bulunan gizli-

tuğla tekniği 11. veya 12. yy.’a işaret ederken (Shaefer, 1973, s.78); Kalenderhane 

Camii’nin de 12. yy.’ın son 20 yılına ait olduğu (Kuban ve Striker, 1971, s.258) 

ortaya çıkarılmıştır. Bu şekilde Atik Mustafa Paşa, İkonkırıcı dönem (730-843) 

sonrası haçvari planlı kiliseler içinde bugüne ulaşabilen ilk örnek haline gelmektedir 

(Mathews ve Hawkins, 1985, s.125). Apsisinin biçimi de yapının 

tarihlendirilmesinde yardımcı olmaktadır (Mathews ve Hawkins, 1985, s.127). 

Apsislerin zaman içindeki gelişiminde, Chalkoprateia (Acem Ağa Mescidi) ve 

Studios (İmrahor İlyas Bey Camii) Kiliseleri’nde görülen, 5. yy.’a ait üç yüzlü, sade 

apsisten, Pammakaristos ve Kariye’de görülen, yüzeysel
15

 ve plastik
16

 nitelikte 

motiflerin uygulandığı (Ötüken, 1978, s.213), çok yüzeyli apsislere ulaşılmıştır 

(Mathews ve Hawkins, 1985, s.127) (Şekil D.181). Bu gelişim içersinde Atik 

Mustafa Paşa’nın, Fenari İsa (907) ve Bodrum Camisi’ne (920-22) tarih olarak en 

yakın olduğu söylenebilir (Mathews ve Hawkins, 1985, s.127). Üç adet üç yüzlü 

apsis çıkıntısı ile Atik Mustafa Paşa adı geçen yapılardan daha erken bir tarih 

göstermektedir. Çünkü bu yapılar ve sonrasında, apsisin ortasındaki pencereler 

sütunlarla (mullion) ayrılmıştır; Atik Mustafa Paşa’da ise, apsisin üç yüzeyine açılan 

pencerelerin araları tuğla ve taş ile örülmüştür (Mathews ve Hawkins, 1985, s.127) 

(Şekil C.60). Apsiste üç ayrı pencere bulunması bir Erken Bizans dönemi özelliğidir 

ve 5 .yy. bazilikalarında, Aya İrini’nin 8. yy. onarımında görülmektedir (Mathews ve 

Hawkins, 1985, s.128). Bu nedenle Mathews ve Hawkins, Atik Mustafa Paşa’yı, 9. 

yy.’ın II. yarısına tarihlendirmektedir (Mathews ve Hawkins, 1985, s.128). 

Güney cephesinin batı bölümünde, üst kısımdaki duvar ve kemer örgüsündeki 

farklılık, yapının en geç 14 yy. ortasında bir onarım geçirmiş olduğunu 

göstermektedir (Şekil C.14). Yapı, Bizans döneminde son olarak, 15. yy.’ın ilk 

yarısına tarihlendirilen güney cephedeki fresklerin yapıldığı dönemde, bir müdahale 

görmüş olabilir.  

Fetihten sonra, yapının Osmanlı Dönemi başlamaktadır. Camiye dönüştürülen 

yapının vâkıfı II. Bayezid dönemi sadrazamı Koca Mustafa Paşa’dır (Barkan ve 

Ayverdi, 1970, s.366,367). Klasik dönem, Osmanlı özelliği gösteren kubbesinin 1509 

                                                 

 
15

 Basit ve çift meander, ağ, zig-zag, balıksırtı örgüler, güneş, fırıldak vb. 
16

 Stalaktit ve yürek nişi vb. 



113 

 

zelzelesinden sonra yenilendiği düşünülmektedir (Eyice, 1995, s.406). Ayvansaray 

civarının 1729 yılında büyük bir yangın geçirdiği bilinmektedir (Ünver, 1945, s.38-

42). Yapı, bu yangında hasar görerek onarılmış olabilir. Yapının içine, tam tespit 

edilemeyen bir dönemde, Hz. Cabir’in makam türbesi eklenmiştir. Hz. Cabir 

türbesinin, 19 Ağustos 1738’de Sultan I. Mahmud tarafından ziyaret edildiği, sır 

katibi Salahi tarafından yazılmıştır (Yılmaz, 2006a, s.197). Bu durumda, türbenin 18. 

yy.’da var olduğu, ancak, yapıda bugün görülen ahşap eklerin, üslup açısından, II. 

Mahmud döneminde ihya edilmiş olduğu sonucuna varılabilir; çünkü İstanbul içi ve 

civarındaki sahabe kabirlerinin çoğunun Sultan II. Mahmud tarafından yaptırıldığı 

veya onarıldığı bilinmektedir (Kara, 2003, s.35).  

Atik Mustafa Paşa Camii, 1310 (1894) zelzelesinde, hayli hasara uğrayarak minaresi 

de kısmen yıkılmıştır (Koçu,1958,a, s.1293). 1906 yılına kadar süren bir tamirat 

neticesinde, cami tekrar kullanılır hale getirilmiştir (Eyice, 1958, s.1293). Bu 

onarımla ilgili elimizde BOA’da bulunan, iki belge bulunmaktadır  (BOA, 1897, 

BOA, 1900)(Ş.A.3). (1314) 1897 tarihli belgeye (BOA, 1897) göre, zelzeleden hasar 

gören caminin, emanet usulüyle onarımı için gerekli miktarın hazineden ödenmesi 

onaylanmaktadır. (1317) 1900 tarihli belgeye (BOA, 1900) göre de, Koca Mustafa 

Paşa Vakfı’ndan, Eyüb civarında bulunan, içinde eshab-ı kiramdan Hz. Cabir’in 

gömülü olduğu camii şerifin keşfi gereğince 20.804 kuruşla emaneten onarımına 

başlanmıştır; fakat memur tarafından daha sonra verilen tutanakta caminin daha 

önceki keşfi haricinde tamire muhtaç bazı mahalleri olduğu görülmüştür. Bu 

mahallerin de keşfi üzerine 12.909 kuruş ek bir ödenekle tamiratın gerçekleşebileceği 

öngörülmektedir. Keşif defteriyle birlikte bu ek ödeneğin de hazineden karşılanması 

istenmektedir.  

T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul I Numaralı Koruma 

Kurulu Encümen Arşivi’nde, yapılan araştırma sonucu Atik Mustafa Paşa Camii ’nin 

tescil fişi bulunmuştur. Tescil numarası M.11 olan yapının, tescil tarihi 

09.04.1935’tir. Tescil fişinin kaydı iki ayrı kişi tarafından yapılmıştır. Birinci kayıt, 

21 Mayıs 1334 tarihiyle (21 Mayıs 1918) Mehmet Ziya Bey’e aittir. İkinci kayıt, 1 

Temmuz 1936’da Ali Saim Ülgen tarafından tutulmuştur.  

Eyice 1958’de basılmış olan R.E. Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde, Atik 

Mustafa Paşa maddesini, Koçu’dan da notlar vererek yazmıştır; bu maddede, yapının 

son onarımında, tarih belirtilmeden, üç tarafa eğimli olan son cemaat mahali çatısının 
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tek eğimli hale getirildiği belirtilmiştir (Eyice, 1958, s.1295). Yapıda, 1992’de, cami 

derneği tarafından izinsiz ve kapsamlı bir onarım yapılmış, bu onarım  Lioba Theis 

tarafından gözlemlenmiştir (Theis, 2005, s.46). Tüm iç sıvaları raspa edilen, 

türbesinin ahşap bölmesi kaldırılan olan yapı, uygun olmayan ekler almıştır.  

4.4 Yapının Ayrıntılı Tanımı 

Atik Mustafa Paşa Camii, Eyice tarafından, Bizans kilise mimarisindeki, “kapalı haç 

planlı” yapıların “köşe duvarlı tipi” olarak sınıflandırılmıştır (Eyice, 1995, s.407) 

(Şekil C.2). Kapalı haç plan tipinin İstanbul’daki ilk örneklerinden olduğu 

düşünülmektedir (Mathews ve Hawkins, 1985, s.125). Girişi batı cephesinden olan 

yapının güneybatı köşesine, Osmanlı döneminde, kesme taştan bir minare yapılmıştır 

(Şekil C.2, Şekil C.49). Batısına da, belirlenemeyen bir tarihte yıkılan narteksinin 

yerine bir son cemaat yeri eklenmiştir (Şekil C.2, Şekil C.49, Şekil C.61).  

Yapının bir basamak çıkılarak girilen kapısı, 1992’deki son onarımda yenilenmiştir; 

kapı, ahşap kaplama çelik konstrüksiyondur (Şekil C.2, Şekil C.47). Son cemaat yeri, 

kuzeyde ana yapı ile aynı hizada sonlanmakta; güneyde ana yapıdan 324 cm. 

taşmaktadır. İki katlı son cemaat yeri, zemin katta,  ahşap dikmeler ve alçıpan 

paneller ile üç birime bölünmüştür; ortada giriş holü, güneyde kadınlar kısmı, 

kuzeyde hoca odası yer alır (Şekil C.2). Minareye, kadınlar kısmının doğu duvarı 

üzerindeki bir kapıdan ulaşılmaktadır (Şekil C.2). Giriş holünün güney tarafında 

bulunan ilk kapıdan, ahşap merdivenlerle üst kata çıkılmaktadır (Şekil C.2, Şekil 

C.48). Üst kat, ortada girişe bakan bir galeri ile kuzey ve güney yanlarda birer 

odadan ibarettir (Şekil C.48, Şekil C.94, Şekil C.95).  

Son cemaat yeri giriş holünden, üzerinde mükebbire
17

 bulunan, merkezi bir kapı ile 

naosa geçilir (Şekil C.3, Şekil C.4). L-planlı ayaklarla dokuz birime bölünmüş 

naosun doğu cephesi, ana nefte dışarı taşkın apsis, yan neflerde, daha az taşkın 

“pastoforion” hücreleri ile son bulmaktadır (Şekil C.2). Naosun, batıdaki üç birimi 

üzerinde bulunan ahşap galeri katına, kuzey ve güneybatı köşe birimlerden, ahşap 

                                                 

 
17

  Camilerde son cemaat yerinde namaz kılanlara, içerideki imamın tekbirlerini tekrar ederek 

cemaatin birlikte namaz kılabilmesini sağlamak için yüksekçe bir pencere içine ve dışarıya taşkın 

olarak inşa edilmiş balkon şeklinde çıkmadır; son cemaat müezzini imamın tekbirlerini buradan tekrar 

ederek dışardaki duymayan cemaate bildirir. 
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merdivenlerle ulaşılmaktadır (Şekil C.2). Galeride, batı duvarındaki, merkezi ahşap 

bir kapıdan mükebbireye geçilmektedir (Şekil C.2, Şekil C.3, Şekil C.50). 

Diakonikondaki türbenin ahşap girişi, galeri katı döşemeleri ve minare dışında 

yapıda, özgün üslubuyla dikkat çeken, Osmanlı dönemi ek görülmemektedir (Şekil 

C.5, Şekil C.6, Şekil C.49). Yapının Osmanlı dönemi şeşhane tuğla döşemesinin 

üzerine 1992’deki onarımda, yeni bir döşeme yapıldığı, Lioba Theis tarafından 

izlenmiştir (Theis, 2005, s.54). Bugün mevcut olan halı+tahta döşemenin altı 

görülememektedir. 1968 yılına ait fotoğraflarda görülen minber ve bölücü ahşap 

duvarın türbe girişi ile çağdaş olduğu düşünülmektedir (Şekil C.78). 1992’deki 

onarımda, bu minber kaldırılarak yerine bugün mevcut olan minber konulmuş; ahşap 

bölme sökülmüştür (Şekil C.52). Başka bir yapıdan getirilen güneş saati, bu 

onarımından sonra,  son cemaat yerinin kuzey dış duvarına sabitlenmiştir (Şekil 

C.54). 1977 yılına kadar son cemaat yerinin kuzey ve güney taraflarına bitişik yapılar 

mevcuttur (Şekil C.53).  

4.4.1 İç mekan 

4.4.1.1 Naos, bema, pastoforia (prothesis ve diakonikon) 

Yaklaşık kare planlı naosun ölçüleri, batıda kapı eşiğinden doğuda haçvari kolun 

bitiş çizgisine kadar 14.11 m., kuzey-güney doğrultusunda 14.13 m.’dir (Şekil C.2). 

Üç nefli ve haçvari planlı naosa batıdan, merkezi bir kapı ile girilmektedir (Şekil 

C.2). Eyice, yapının narteksi yıkılmadan önce, naosa, orta ve yan neflerine açılan üç 

kapıdan girildiğini düşünmektedir (Eyice, 1958, s.1295). Bugün sadece ortadaki 

açıklık, kapı işlevini sürdürmektedir; kuzey ve güneydekiler pencereye 

dönüştürülmüştür (Şekil C.70).  

Naos, 4.57 x 2.97 m. ölçülerindeki bemaya ve 3.95 x 2.10 m. ölçülerindeki apsise 

açılmaktadır (Şekil C.2). Apsis ve pastoforia hücreleri, geç Antik dönem 

yapılarındaki gibi üç yüzlüdür (Eyice, 1958, s.1296) (Şekil C.2, Şekil C.60). Naos 

döşemesinin, bemada 13 cm., apsiste 4 cm. yükselmesi, özgün zeminle ilgili 

görülebilen tek detaydır (Şekil C.2). Halı kaplı zeminin altındaki sabitlenmiş döşeme 

tahtaları, alt katmanları incelemeye engel olmaktadır. Apsisin içine yapı camiye 

çevrilirken mihrap nişi yerleştirilmiştir (Şekil C.2, Şekil C.5, Şekil C.56). Mihrap, 

kiliseden camiye çevrilen yapılarda genelde görüldüğü üzere güney-doğuya dönük 

yerleştirilmemiş; binanın doğu-batı eksenine dik olarak konulmuştur (Şekil C.2). 
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Apsis ve bema, haçın doğu kolu içinde yer almaktadır; Kilise Camii’nde ise haçın 

doğu kolundan sonra, ayrı bir hacim olarak eklendiklerinden, doğu kolunun derinliği 

daha fazladır (Şekil B.5, Şekil C.2).  

Yaklaşık 2.50 x 1.50 m. ölçülerindeki pastoforia hücrelerine, kuzey ve güney 

neflerden geçilmektedir (Şekil C.2); bemadan ise mevcut yuvarlak kemerli geçitlerle 

ulaşılamamaktadır (Şekil C.4, Şekil C.58, Şekil C.3, Şekil C.59). Halı zeminden 1.46 

m. yükseklikteki bu geçitlerden, prothesis tarafındaki cam ile kapatılmış (Ş.D.58); 

diakonikonda ise Hz. Cabir’in türbesi bulunduğu için hem bemadan hem de batı 

duvarındaki kemerli açıklıktan giriş engellenmiştir (Şekil C.59). Hz Cabir’in 

sandukası kuzey-güney yönünde durmaktadır (Şekil C.2, Şekil C.59). 

Özgün durumda geçiş sağlanan bu açıklıkların yüksekliklerinin 1.46 m.’ye 

düşmesinin sebebi ise zemin kotunun yükselmiş olmasıdır. Yapının geçirmiş olduğu 

onarımlarda çıkan molozların içerde bırakılması sonucu bu yükselmenin 

gerçekleştiği düşünülmektedir. İç mekanda zemin seviyesinin yükselmesi, dış 

seviyeden aşağıda kalmaması için bilinçli olarak da tercih edilmiş olabilir. Haliç 

kıyısında olmasından dolayı, ilk yapımından itibaren, yapının etrafındaki zemin, 

toprak ve çamurla dolarak yükselmiştir. Atik Mustafa Paşa, (Ortaçağ’dan beri 1-2m 

düşmüş olan) deniz seviyesinden yaklaşık 5 m. yukarda yer almaktadır (Müller-

Wiener, 1998, s.83). Yapının bulunduğu yer, dik bir  eğime sahip olan Blakhernae 

tepesinin eteğindedir; buradaki zeminin zamanla dolarak yükselmesi olağandır 

(Müller-Wiener, 1998, s.83). Yapının zemini yükselmemiş hali, tahmini oranlar ile 

restitüsyon çiziminde ifade edilmeye çalışılmıştır (Şekil C.12). 

Naosta, L-planlı dört ayak, iç açıklığı 4.97 m. olan kubbeyi taşımaktadır (Şekil C.2). 

Bugün görülen, alçak, sekizgen bir kasnağın üzerine oturtulmuş olan basık ve 

penceresiz kubbe, büyük ihtimalle 1509’daki  büyük zelzeleden sonra yapılmıştır 

(Şekil C.55) (Eyice, 1995, s.406). Bizans dönemindeki kubbenin daha yüksek 

kasnaklı ve muhtemelen pencereli olduğu düşünülmektedir (Şekil C.12). Naosun 

haçvari kolları ve köşe bölümlerin üzerleri beşik tonozlarla örtülüdür (Şekil C.2, 

Şekil C.62). Haçın doğu kolunda bemanın üzerinde beşik tonoz ve ondan biraz 

aşağıda apsisin yarım kubbesi yer almaktadır (Şekil C.2,63). 

Lioba Theis, 1992 onarımı sırasında, (izinsiz olarak) naosun kuzey-batı köşesinde, 

şeşhane tuğlası Osmanlı döşemesinde 20 x 20 cm.’lik bir delik açtırmış ve burada 
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cam mozaik parçaları (tesserae), opus sectile, mermer kaplama parçaları ve 19 parça 

polikrom seramik bulmuştur (Theis, 2001, s.196) (Şekil C.67). Osmanlı döşemesi 

altındaki bu dolgunun detaylı incelenmesi, yapının özgün bezemesi ile ilgili önemli 

bilgilere ulaşılmasını sağlayabilir. 

Naosun Bizans dönemine ait bezemelerinden bugün görülebilen sadece duvardaki taş 

silmedir (Şekil C.66). 16 cm. kalınlığındaki silmenin, üst seviyesi halı zeminden 

yaklaşık 3.59 m. yüksektedir (Şekil C.3, Şekil C.4, Şekil C.5, Şekil C.6). Haçın 

kuzey, batı ve güney kollarını dolaşan silme, köşe bölümler ile doğu ve batı 

duvarlarında bulunmamaktadır. Genelde tonozların başlangıç seviyesinde ikinci bir 

sıra silmenin dolaşması beklenirdi. Mathews ve Hawkins, tahrip olmuş bir kornişin 

belli belirsiz olan izini gördüklerini belirtmişler (Mathews ve Hawkins, 1985, s.127) 

(Şekil C.57); ancak 1992 onarımı sonrası sözü edilen iz görülememiştir (Şekil C.63).  

1992 onarımında, tüm sıva raspa edildiğinden, sıva üzerindeki ve katmanlarındaki 

tüm kalemişi bezeme izleri yok edilmiştir. Eyice’ye göre Hz. Cabir’in sandukasına 

dayalı duran, Arkayın’a ait fotoğrafta ise asılı olarak görülen siyah zemin üzerine 

ta’lik hatla yazılı levha bugün yoktur (Eyice, 1958, s.1293) (Şekil C.51, Şekil C.52). 

Bu son onarımda kaybolmuştur/çalınmıştır; naosun tüm duvar yüzeyleri de, ortadaki 

ayaklar ve galeri katı dahil olmak üzere, halı zeminden 1.50 m. yüksekliğe kadar 

ahşap lambri ile kaplanmıştır (Şekil C.3, Şekil C.4, Şekil C.5, Şekil C.6).  

Bazı pencere ve kapı açıklıkları kapatılmış olan naos, bugün, Bizans dönemine göre 

daha az ışık almaktadır (Şekil C.7, Şekil C.8, Şekil C.9, Şekil C.10). Doğu duvarında 

apsisin üç penceresinden ortadakinin önüne, Osmanlı döneminde, mihrap nişi 

yerleştirilmiş; diğer pencerelerin ise oranları değiştirilmiştir (Şekil C.60). Kuzey ve 

güney duvarların üst kesimindeki kemerlerin aynalarında bulunan açıklıkların yan 

kısımları örülerek, ortada tek pencere bırakılmıştır (Şekil C.8, Şekil C.10); Osmanlı 

dönemi kubbe tamamen sağırdır (Şekil C.55). 

Ayrıca Bizans Dönemi’nde, yapının kuzey ve güneyine bitişik ekler bulunduğu 

düşünülmektedir; bu ekler restitüsyon önerilerinde ifade edilmeye çalışılmıştır (Şekil 

C.11). Orta Bizans Dönemi kiliselerinde, yan şapellerin, kilise  mimarisinin önemli 

ve tamamlayıcı parçaları haline dönüştüğü bilinmektedir (Ćurčić, 1977, s.94). 

“4.4.2.3 Güney Cephe” başlığı altında da, ek yapı bulunduğunu düşündüren izler 

daha detaylı olarak açıklanmaktadır. Kuzey cephenin ise, güney cepheyle özgün 



118 

 

tasarımındaki benzerliğinden ötürü, güneydekine simetrik bir eki olabileceği 

düşünülmüştür. 

Batı Duvarı  

Batı duvarı, güney-batı ve kuzeybatı köşe hücreleriyle, haçın batı koluna denk gelen 

orta kısım olmak üzere 3 düşey birimden oluşmaktadır (Şekil C.2, Şekil C.6). Bu 

bölümlerin aralarında L-planlı ayakları, batı duvarına bağlayan kemerleri karşılayan 

pilastırlar bulunmaktadır (Şekil C.2). Orta birimde, duvarın alt kısmındaki merkezi, 

çift kanatlı kapı özgün değildir; düz atkılı bir açıklık içersine oturmaktadır (Şekil 

C.68, Şekil C.69). Bu kapının güney ve kuzeyinde (özgün durumda, narteksten naosa 

açılan kapıların yerini aldığı düşünülen) Osmanlı dönemi pencereler görülmektedir 

(Şekil C.2, Şekil C.70). Tüm duvar yüzeyi, yerden 1.50 m. yüksekliğe kadar, 1992-3 

onarımında eklenmiş olan, ahşap lambri ile kaplanmıştır (Şekil C.68). Kapının 56 

cm. üzerinde, 25 cm. kalınlığındaki ahşap mahfilin döşemesi yer almaktadır (Şekil 

C.6, Şekil C.68). Mahfile, ulaşımı sağlayan ahşap merdivenler, son onarımda 

tamamen yenilenmiştir (Şekil C.2, Şekil C.70). Pasalı döşemesi bulunan ahşap 

mahfil Osmanlı döneminden, büyük ihtimalle 1906’ya kadar devam etmiş olan 

onarımdandır (Şekil C.71, Şekil A.3); bugün bir kaç kat boyalı olduğu için ahşap 

profilleri net seçilememektedir (Şekil C.71).  

Batı duvarında, diğer duvarlardaki taş korniş yoktur (Şekil C.68); duvara bitişik 

ahşap mahfilin yerleştirilmesi sırasında buradaki korniş kaldırılmış olabilir. Yapı 

strüktürel olarak, Kilise Camii’ne göre daha arkaiktir. Naos kubbesi altından batı 

duvarına bakıldığında, L-planlı ayaklar ve bunlardan çıkan kemerleri karşılayan 

pilastrlar, güney-batı ve kuzeybatı köşe hücrelerini oldukça kapalı birimler haline 

getirmekte; batı duvarının bu hücreler içinde kalan kısımları görülememektedir 

(Şekil C.68, Şekil C.2).  

Mahfil katında, merkezi, basık kemerli bir açıklık içinde, ahşap mükebbire kapısı 

bulunmaktadır (Şekil C.3, Şekil C.4, Şekil C.6, Şekil C.50). Mahfil katında da duvar 

yüzeyi, yerden 1.50 m. yüksekliğe kadar, ahşap lambri ile kaplanmıştır (Şekil C.68). 

Kapının üzerinde 3 adet kılıç görülmektedir (Şekil C.6). Kılıçların yukarısında, 

haçvari kolun tonozunun, batı duvarı  ile birleşiminde çıplak gözle dahi kolay fark 

edilebilen bir deformasyon bulunmaktadır (Şekil C.72). Bu kılıçlar ve tonozdaki 

deformasyon yapının batı tarafından ağır hasar almış olduğunun bir göstergesidir. 

Narteksinin yıkılmış olması da batı tarafındaki bir zemin problemi veya başka bir 
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strüktürel probleme dikkat çekmektedir. Kılıçlardan güney ve kuzeydekilerin, 

yaklaşık 1 m. kadar üzerinde, batı duvarıyla tonoz örtünün kesişiminden başlayan, 

strüktürel çatlaklar görülmektedir (Şekil C.72). Yapı 1992’de iç sıvası tamamen 

raspa edilerek tekrar sıvanmış olduğuna göre (Şekil C.73), bu çatlaklar 1999 

depreminde oluşmuş olmalıdır. Mükebbire kapısının kemerinden, 1.53 m. yukarda, 

90 x 58 cm. ölçülerinde bir pencere yer almaktadır; pencerenin alçı içliği 1992 

onarımındandır. Haçın batı kolunun batı duvarına
18

 ait bir Lioba Theis fotoğrafında, 

bu pencerenin kemer tuğlalarının kesilerek betonarmeden düz bir atkı yapıldığı 

görülmektedir (Şekil C.73). Fotoğraftan büyük kemerin içinin de tamamen dolgu 

olduğu anlaşılmaktadır (Şekil C.73). 

Arşiv fotoğrafında mükebbire kapısı ve üzerindeki pencere daha farklı görülmektedir 

(Şekil C.75); kapı üzerindeki pencere daha geniştir, alçı içliği yoktur, 9 kare şebekesi 

bulunan tek bir doğrama bulunmaktadır. Mükebbire kapısı da bugünkünden farklıdır, 

duvarın naos tarafında, pervazlı, çift kanatlı ahşap bir kapı görülmektedir; bugünkü 

kapı ise duvarın son cemaat yeri tarafına yakındır (Şekil C.50); arşiv fotoğrafında iç 

tarafta kalan ikinci kapı olabilir. Kapının biraz üzerinde, her iki tarafında yer alan 

kalemişi madalyonlar sıva raspası sırasında yok edilmiştir (Şekil C.75). 

Güney sahının batı duvarı üzerinde de iki kılıç yer almaktadır. Batı duvarı ile beşik 

tonoz örtünün birleşiminin orta aksından başlayan strüktürel bir çatlak, kılıçlardan, 

güneydekinin arkasından aşağı doğru inmekte; kılıcın 15 cm. altında kılcallaşmakta 

ve ahşap lambri hizasına kadar devam etmektedir (Şekil C.73). Naosta, merkezi 

kubbe altından batı duvarına bakıldığında, yapının orta akstan güneye doğru 

deformasyon gösterdiği, D-D kesitindeki kuzey kemerden anlaşılmaktadır (Şekil 

C.6).  

Güney Duvarı  

Güney duvar, doğuda diakonikon hücresi, ortada haçın güney kolu, ve batıda güney-

batı köşe hücresine denk gelen 3 düşey birimden oluşmaktadır (Şekil C.3). Bu üç 

bölüm birbirinden, L-planlı ayakların güney kemerlerini karşılayan güney duvardaki 

pilastırlar ile ayrılır (Şekil C.2). Tüm duvar yüzeyi, yerden 1.50 m. yüksekliğe kadar 

1992-3 onarımında eklenmiş olan ahşap lambri ile kaplıdır (Şekil C.3).  

                                                 

 
18

 Fotoğrafın altında yanlışlıkla güney kol yazmaktadır, ancak, güney kolun duvarındaki açıklıklarla 

uyuşmaması ve sadece batı duvarında kılıç bulunması nedeniyle bu duvarın batı duvarı olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Diakonikonun güney duvarında, altta 110 x 125 cm. ölçülerinde bir Osmanlı dönemi 

penceresi(Şekil C.8, Şekil C.65)
19

 bulunmakta; bu pencerenin yaklaşık 3 m. üzerinde 

162 x 122 cm. ölçülerinde bir pencere daha görülmektedir. Üst pencerenin alçı içliği 

mevcuttur. 

Güney duvarın orta bölümünde, alt kısmın merkezinde, 140 x 156 cm. ölçülerinde 

Osmanlı dönemi bir pencere bulunmaktadır (Şekil C.76). Bu pencerenin üzerinde, en 

üst noktası halı zeminden yaklaşık 3.59 m. yükseklikte bulunan, 16 cm kalınlığındaki 

taş korniş görülmektedir (Şekil C.3). Kornişin yaklaşık 33 cm. üzerindeki, alçı 

içlikleri bulunan, yuvarlak kemerli üç pencere 40 x 68 cm. boyutlarındadır (Şekil 

C.3). Kornişten 244 cm. yukarda bulunan merkezi pencere ise 75 x 136 cm. 

ölçülerindedir; alçı içliği mevcuttur (Şekil C.3). Haçın güney tonozunu cepheye 

aksettiren kemerde, güney cepheden de gözlemlenebilen bir sivrileşme 

algılanmaktadır (Şekil C.78, Şekil C.8). Bu durum, Mathews-Hawkins ve Paspates 

tarafından da gözlemlenmiştir (Mathews ve Hawkins,1985, s.128) (Şekil C.77). Eğer 

göz yanılgısı değilse, güney cephe orta kısımdaki en üst kemer bir Osmanlı 

onarımında hafif sivrileştirilerek tamir edilmiş olabilir. 1992 öncesi fotoğraflarda, 

güney duvarın orta kısmındaki en üst pencerede tek bir doğrama bulunmaktadır 

(Şekil C.78). Bu pencerenin altındaki üçlü pencere düzeninin doğramaları da bugün 

görülenlerden farklıdır ve içeri daha çok ışık almaktadırlar (Şekil C.78).  

1992’deki son onarımdan önce, haçın güney kolu, camlı, ahşap bir bölme ile türbeye 

ayrılmıştı (Şekil C.51, Şekil C.78). Ampir üslup özellikleri gösteren türbenin ahşap 

kısımlarının tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir (Şekil C.51, Şekil 

C.52). Ancak, Sultan II. Mahmud’un Yeniçeriliği kanlı bir şekilde kaldırdıktan sonra, 

halkın gönlünü kazanmak amacıyla, İstanbul içi ve civarındaki sahabe kabirlerinin 

çoğunu yaptırdığı veya ihya ettirdiği bilinmektedir (Kara, 2003, s.35). Hz. Cabir 

türbesinin, 19 Ağustos 1738’de Sultan I. Mahmud tarafından ziyaret edildiği, sır 

katibi Salahi tarafından yazılmıştır (Yılmaz, 2006a, s.197). Bu durumda, türbenin 18. 

yy.’ın ilk yarısındaki varlığı ispat edilmektedir; ancak türbenin ahşap kısımları üslup 

olarak, II. Mahmud dönemine ait görünmektedir. 
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 Diakonikona girilemediğinden ve bu fotoğraf için açı çok dar olduğundan, buradaki iki pencere, 

özellikle alttaki, güney cephe üzerinde gösterilmiştir. 
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Atik Mustafa Paşa Camii içersindeki Hz. Cabir’in türbesi bir makamdır
20

 (Yılmaz, 

2006a, s.196). Aran, yapı camiye dönüştürülmeden evvel, Aziz Cosmas ve 

Damianus’a ait röliklerin, diakonikonda saklandığını düşünmektedir; bu durumda 

şehrin fethedilmesinden sonra, diakonikonda, Arap ve müslüman bir sahabenin 

makamının yer almaya başlaması, Osmanlılar tarafından şehrin dönüştürülme 

politikasının bir parçasıdır (Aran, 1977, s.252). Yapının ilk tescil fişini 21 Mayıs 

1918’de dolduran, Mehmet Ziya Bey, “Bu mabedin planı yapılırken, Hz. Cabir’in 

sandukasının altında bulunan somaki mermerin incelenmesi gerekmektedir. Böylece 

tarihi gerçeklerin ortaya çıkması mümkün olacaktır. ”, diye belirtmiştir. Bu inceleme 

ile belki daha fazla bilgi elde edilebilir. 

Güney-batı hücrenin güney duvarında, altta Osmanlı dönemi bir pencere 

bulunmaktadır; 1.25 x 1.45 cm. ölçülerindeki pencere mermer sövelidir (Şekil C.79). 

Pencerenin batısında, ahşap galeriye çıkan merdiven yer alır (Şekil C.2). Taş korniş  

duvarın bu kısmında devam etmemektedir. Galeride, döşemenin 1.98 m. üzerinde, bir 

pencere mevcuttur; 56 x 1.23 cm. ölçülerindeki pencerenin alçı içliği bulunmaktadır 

(Şekil C.3, Şekil C.80).  

Güney-batı hücrenin güney duvarını gösteren bir Lioba Theis fotoğrafında, zemin 

katta kemerli bir boşluk ve galeri katındaki bir pencere/kapı boşluğunun içindeki 

dolgular ile ahşap döşeme delikleri görülmektedir (Şekil C.81). Bu fotoğraftan 

yapının Bizans döneminde bir galeri katının en azından kısmi olarak bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Yapıyı tümüyle sıvasız görme fırsatına sahip olan Theis, incelemesi 

sonucunda, yapının köşe bölümlerinin Bizans döneminde iki katlı olduğunu ileri 

sürmüştür (Theis, 2005, s.48). Fotoğrafta görülen döşeme delikleri bu görüşün doğru 

olabileceğini göstermektedir. Yapının güney cephesine bitişik ekleri bulunduğu 

ancak günümüze ulaşmadığı düşünülmektedir; bu ekler restitüsyon plan 

denemelerinde de ifade edilmeye çalışılmıştır (Şekil C.11).  

Bema ve Doğu Duvarı  

Doğu duvarı, ortada apsis, kuzeyde prothesis, güneyde diakonikon doğu 

duvarlarından oluşmaktadır (Şekil C.2, Şekil C.5). Apsis duvarının alt kısmına yapı 

camiye çevrilirken mihrab nişi yerleştirilmiş; mihrabın üzerinde, apsisin tonozu 
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 Sahabe mezarlarının bir kısmı cesedin gömülü olduğu mezar, bir kısmı ise cesedin gömülü 

olmadığı, ancak o zatın manevi varlığına tahsis edilmiş ve mezar gibi kurulmuş, ruhaniyetinin orada 

bulunduğuna inanılan, “makam” tabir edilen mahallerdir (Ünver, 1953, s.34). 
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delinerek bir pencere açılmıştır (Şekil C.5). Mihrabın, alt kısmındaki mermer 

kaplama, 1992 onarımında yenilenmiş; mihrabın sıvayla yapılmış son dönem 

Osmanlı bezemesi bozulmuş; mihrap bugün görüldüğü biçimde boyanmıştır (Şekil 

C.56, Şekil C.57). Taş korniş, apsis ve pastoforia hücrelerinde görülmemektedir; L-

planlı ayakların ve bunları karşılayan duvar parçalarının üzerinde devam etmektedir 

(Şekil C.5).  

Doğu duvarının kuzey parçası olan prothesis nişinde, zemin kotunda, Osmanlı 

döneminde dikdörtgen bir pencere açılmıştır. Pencerenin yerleştirilmesi, alt kısımda 

nişin eğriselliğini biraz azaltmıştır (Şekil C.83). Bu pencerenin üzerinde, 2.22 

kotunda, bir geri çekilme ile duvarda kademelenme görülmektedir (Şekil C.83). Bu 

kademenin bir tablası mevcuttur; boya nedeniyle mermer mi, taş mı olduğu tam 

anlaşılamamıştır (Şekil C.83).  

Doğu duvarının güney parçası olan diakonikon nişinin doğu girişi, Hz. Cabir’in 

makamı kabul edildiği için, ahşap bir ek ile kapalıdır; ampir üsluptaki üçgen alınlıklı 

ek, 2-3 kat boyanmıştır (Şekil C.2, Şekil C.84). Bu ekin, üçgen alınlığındaki 

madalyonda, “Haza makam-ı merkad-i Cabir İbn Abdullah el-Ensari Radıyallahu 

anh” yazılıdır (Şekil C.85). Ahşap madalyonun üzerinde, ortada 8 şualı güneş, 

güneşin iki yanında hilaller görülmektedir (Şekil C.85). Üçgen alınlığın altında, 

kumaş/perde fırfırı biçimli ahşap bir süs şeriti vardır; şeridin altında ortada ahşap 

giriş kemeri ve kemerin iki yanında, ince ahşap şeritlerden oluşturulmuş yalancı 

sütunlar görülmektedir (Şekil C.84, Şekil C.85). Kemerin içinde, 110 cm. çapında, 

pirinçten bir güneş figürü asılıdır (Şekil C.84). Güneş figürünün altında, deliklerle 

oluşturulmuş motifi bulunan, pirinç bir şerit ve onun altında çift kanatlı pirinç kapı 

yer almaktadır (Şekil C.84). Diakonikon doğu duvarında zemin kotunda açılmış olan 

Osmanlı penceresi buranın eğriselliğini biraz azaltmıştır (Şekil C.2, Şekil C.86). Bu 

pencerenin üzerinde, prothesisteki gibi, 2.22 kotunda, bir geri çekilme ile duvarda 

kademelenme görülmektedir. Bu kademenin bir tablası mevcuttur; boya nedeniyle 

mermer mi, taş mı olduğu tam anlaşılamamıştır (Şekil C.86). Diakonikondaki tabla, 

prothesistekine göre daha çok zarar görmüş, uçları kırılmıştır (Şekil C.86). 

Yan apsisleri düşey yönde çerçeveleyen pilastrların tepelerindeki kemerler, 

tonozların başlangıç hizasında kesilmişlerdir (Şekil C.64, Şekil C.65). Bu kısımlar 

deprem hasarı görerek kısmen yıkıldıktan sonra, Osmanlı dönemindeki onarımda 

böyle bırakılmış olabilirler. Diakonikonun sıvasız durumu gösteren bir fotoğraf, 
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Lioba Theis tarafından, onarım sırasında çekilmiştir; ancak fazla bilgi vermemektedir 

(Şekil C.82). C-C kesitinde yapının orta akstan kuzeye doğru açıldığı/deformasyon 

gösterdiği görülmektedir (Şekil C.5).  

Kuzey Duvarı  

Kuzey duvar, doğuda prothesis hücresi, ortada haçın kuzey kolu ve batıda kuzey-batı 

köşe hücresine denk gelen 3 düşey birimden oluşmaktadır (Şekil C.4). Bu üç birim 

birbirinden, L-planlı ayakların kuzey kemerlerini karşılayan pilastrlar ile ayrılır 

(Şekil C.2). Tüm duvar yüzeyi, yerden 1.50 m. yüksekliğe kadar (1992 onarımında 

eklenmiş olan) ahşap lambri ile kaplıdır (Şekil C.4).  

Prothesis kuzey duvarında, alt kısımda bulunan Osmanlı dönemi pencere, 110 x 145 

cm. ölçülerindedir (Şekil C.4). Bu pencerenin yaklaşık 3 m. üzerinde, 162 x 122 cm. 

ölçülerinde, alçı içlikli bir pencere bulunmaktadır. Kuzey duvarın orta bölümünde, 

alt kısımda bulunan Osmanlı dönemi pencere, 140 x 160 cm. ölçülerinde ve 

merkezidir (Şekil C.87). Bu pencerenin üzerinde, en üst noktası halı zeminden 3.59 

m. yükseklikte bulunan, 16 cm kalınlığındaki taş korniş geçer (Şekil C.88). Kornişin 

yaklaşık 31 cm. üzerinde, yuvarlak kemerli üç pencere bulunmaktadır; alçı içlikleri 

bulunan pencereler, 40 x 68 cm. boyutlarındadır (Şekil C.88). Kornişin 255 cm. 

yukarısında merkezi bir pencere bulunmaktadır; 75 x 136 cm. ölçülerindeki 

pencerenin alçı içliği mevcuttur (Şekil C.88).  

1992 öncesi fotoğraflarda, kuzey duvarın orta kısmındaki en üst pencerede içlik 

görülmemektedir; tek bir doğrama vardır (Şekil C.89). Bu pencerenin altındaki üçlü 

pencere düzeninin doğramaları da bugünkülerden farklıdır ve içeri daha çok ışık 

girmektedir (Şekil C.89).  

Kuzey-batı hücrenin kuzey duvarında, alt kısımdaki Osmanlı dönemi pencere, 

zemine oturmaktadır; 1.25 x 1.65 cm. ölçülerindeki pencere mermer sövelidir (Şekil 

C.2, Şekil C.90). Pencerenin hemen batısında, ahşap galeriye çıkan merdiven 

bulunmaktadır (Şekil C.2); taş korniş  duvarın bu kısmında devam etmemektedir. 

Galeri katı döşemesinden 1.95 m. yükseklikteki, 54 x 1.26 cm. ölçülerinde olan 

pencerenin, alçı içliği mevcuttur (Şekil C.91).  

4.4.1.2 Son cemaat yeri 

Yapının narteksi (1509 depreminin sebeb olduğu tahmin edilmekle beraber), tam 

tespit edilemeyen bir tarihte yıkılmış, yerine, 15.84 x 3.94 m. ölçülerinde ahşap 



124 

 

kontrüksiyon ağırlıklı bir son cemaat yeri eklenmiştir (Şekil C.2). Eyice’ye göre son 

cemaat mahalinin, Osmanlı dönemindeki özgün döşemesi şeşhane tuğlasıdır (Eyice, 

1958, s.1295); 1958 öncesi yapılan bir onarımda taş kaplanmıştır. Son cemaat yerinin 

çatısının, daha önce üç tarafa eğimli olduğu, Paspates gravüründe görülmektedir 

(Şekil C.77); 1940’lardaki bir onarımda tek tarafa meyilli hale getirilmiştir (Eyice, 

1958, s.1293) (Şekil C.93). Bu durum kuzey ve güney yan duvarlarda mimari 

normlara uygun olmayan detaylar ortaya çıkarmıştır (Şekil C.92). 

1992 onarımında, giriş holü döşemesi karo mozaik, diğer mahaller halı kaplanmıştır. 

Bu onarımda eklenen son cemaat yerinin galeri katı, çatı hacmi içinde açılmış 

pencerelerle aydınlatılmaya çalışılmıştır (Şekil C.94). Son cemaat yerinde, 1992 

onarımında yenilenmiş tüm mobilyalar, doğramalar, yer ve duvar kaplamaları 

yapının tarihi kimliğiyle bağdaşmamaktadır (Şekil C.95).  

4.4.2 Dış mekan 

4.4.2.1 Batı cephesi 

Batı cephesinde, son cemaat yeri batı cephesi ve çatısının üzerinden, naos batı 

duvarının üst kısmı ile ana kubbe görülmektedir (Şekil C.9, Şekil C.61). Son cemaat 

mahalinin batı cephesi 5 adet sütunla altı bölüme ayrılmıştır; eşit olmayan sütun 

aralıkları, kuzeyden güneye 2.24, 1.98, 2.67, 2.41, 2.29 ve 2.44 m.’dir (1. ve 6. 

aralıklar, sütundan duvara olan mesafedir) (Şekil C.2, Şekil C.9). Kuzeyden 3. aralık 

en geniş olanıdır; bu aralıkta, ek olarak, kapı girişini çerçeveleyen, taşıyıcı özelliği 

bulunmayan, 2 adet ince mermer sütun bulunmaktadır (Şekil C.9, Şekil C.47). 

Sütunların araları kagir bir duvarla parapet seviyesine kadar  kapatılmış; duvarın üst 

kısmına ahşap, camlı doğrama takılmıştır (Şekil C.96). Sütunlar boyalı olduklarından 

malzemeleri ve bu malzemenin özgün rengi görülememektedir; Eyice’ye göre hepsi 

mermer olan sütunlardan yalnız en güneydeki çinko kaplı ağaçtır (Eyice,1958, 

s.1295). Araları düz atkıyla geçilmiş olan sütunların üst kısımları ahşap kaplamanın 

içinde kaldığından, sütunların başlıkları olup olmadığı görülememektedir (Şekil 

C.96).  

Arşiv fotoğraflarından batı cephesinin 1940 ve 1969 yıllarındaki durumu 

öğrenilmektedir. 1940 tarihli fotoğrafta, pencere doğramaları küçük, kare şebekelidir; 

son cemaat yerinin kuzey ve güneyinde ek yapılar yer almaktadır (Şekil C.93). 1969 

yılında bu doğramaların değiştirilmiş ve naos batı duvarının sıvanmış olduğu 
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görülmektedir (Şekil C.97). Her iki fotoğraftan, bugün metal olan saçak altındaki 

profillerin ahşap olduğu anlaşılmaktadır (Şekil C.93, Şekil C.97). Çatının saçağında, 

naos galeri döşemesindekine benzer, ahşaptan, profilli bir alınlık vardır. 1992 

onarımında, bugün görülen saçak eklenmiş (Şekil C.9, Şekil C.96); son cemaat 

yerinin çatı hacmi içinde pencereler açılmış ve üzerleri bitümlü membran ile 

kaplanmıştır (Şekil C.9, Şekil C.96, Şekil C.98).  

Naos batı duvarının üst kısmında, ortada bir pencere ve her iki yanında büyük bir 

kemere ait izler görülmektedir (Şekil C.98). Büyük kemerin güney tarafında, altta 

eğimli bir iz ve hasarlı tuğlalar bulunmaktadır; bu izin, çatı  iki eğimliyken duvara 

saplanan aşığın izi olabileceği düşünülmektedir (Şekil C.98). Duvarın güney 

kısmında, alt kısmı son cemaat yerinin çatı hacmi içinde kalan, kapatılmış, küçük bir 

kemerli açıklık mevcuttur (Şekil C.98). Batı duvarının moloz taş ile değiştirilmiş 

dokusu, iç cephesinden görülen kılıçlar ve önündeki narteksin yıkılmış olması, 

duvarın çok hasar görmüş olduğuna işaret etmektedir (Şekil C.98).  

4.4.2.2 Doğu cephesi 

Doğu cephesi, üç yüzlü üç apsisin oluşturduğu dokuz düşey yüzeyden oluşmaktadır 

(Şekil C.7, Şekil C.60). Doğu cephesinin, üç yüzlü üç apsisinin bulunması, orta 

apsisinde üç pencere üzerine üç pencere gelmesi, Fenari İsa ve Bodrum Camisi’nde 

görülen apsisleri bağlayan yatay kornişin olmaması gibi biçimsel özellikleri, 

tarihlendirilmesinde de yardımcı olmuştur (Mathews ve Hawkins, 1985, s.128).  

Orta apsis, yan apsislere göre daha geniştir ve planda yan apsislerden 60 cm. kadar 

öne çıkmaktadır (Şekil C.2). Orta apsisin, alt kesiminde, Bizans döneminde üç büyük 

pencere bulunuyordu; özgün yükseklikleri 4.20 m. olan bu pencereler, yapının en az 

150 cm. gömülmeden önceki gerçek oranları hakkında bilgi vermektedir. Ebersolt 

tarafından, yapının, “ağır oranları” bulunduğu tanımının yapılmasının nedeni, 

etrafındaki yükselen zeminle, zaman içinde gömülmüş olmasıdır (Ebersolt, 1979, 

s.134). Ana apsisin üç yüzeyinde de aynı hizada devam eden tuğla sıralarından 

anlaşıldığı üzere, yanlardaki pencerelerin alt kotuna, Osmanlı döneminde mermer 

söveli pencereler oturtulmuştur (Mathews ve Hawkins, 1985, s.126) (Şekil C.60). 

Ana apsiste üç büyük pencerenin üzerinde, 3 kemerli açıklık daha bulunuyordu 

(Şekil C.7, Şekil C.60). Bu açıklıklardan yanlardakiler örülmüş, ortadakinin kemeri 

kesilerek yüksekliği arttırılmış; apsis tonozu da bu pencere ile delinmiştir (Şekil C.3, 
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Şekil C.4, Şekil C.7, Şekil C.60). Bizans dönemindeki kemerin başlangıç tuğlaları 

bugünkü pencere açıklığının iki yanında görülmektedir (Şekil C.7, Şekil C.60). 

Kuzey ve güney yan apsislerdeki cephe düzenleri benzerdir (Şekil C.7, Şekil C.60). 

Bizans döneminde yan apsislerin cephe düzeninde dört seviye halinde pencere/nişler 

görülmektedir : en alt bölgede, birer merkezi, kemerli (125 x 157(?) cm. ölçülerinde) 

pencere, ikinci seviyede (87 x 67 cm. ölçülerinde) birer pencere/niş, üçüncü seviyede 

(84 x 154 cm. ölçülerinde) üç  kemerli pencere ve en üstte merkezi, kemerli (49 x 72 

cm. ölçülerinde ) birer pencere/niş yer almaktaydı (Şekil C.7, Şekil C.60). Bu 

açıklıklardan en üst ve ikinci seviyedekilerin, sağır nişler olabileceği 

düşünülmektedir (Şekil C.7, Şekil C.60). Zira en üstteki pencere olsaydı, içerden 

apsis tonozunu kesmesi gerekirdi; alttaki de boyut olarak yakın olduğundan niş 

olduğu düşünülmektedir (Mathews ve Hawkins, 1985, s.127). Osmanlı döneminde en 

alttaki kemerli açıklıkların içine mermer söveli dikdörtgen pencereler yerleştirilmiştir 

(Şekil C.7, Şekil C.60). Daha yukarda yer alan üç pencereden yan yüzlerdekiler 

örülmüş; ortadakiler açık bırakılmıştır (Şekil C.7).  

4.4.2.3 Güney cephe 

Güney cephe, iki pilastr tarafından, eşit olmayan üç düşey birime ayrılır; birimlerin 

genişlikleri 5.73, 4.56 ve 3.80 m. olmak üzere batıdan doğuya doğru azalmaktadır 

(Şekil C.8, Şekil C.100). Doğu birimin alt kısmında, Osmanlı dönemi, dikdörtgen 

söveli bir pencere mevcuttur; pencere yuvarlak kemerli özgün açıklığın içine 

asitmetrik olarak doğu tarafına yaslanarak yerleşmiştir (Şekil C.8). Genişliğinden 

dolayı buranın özgün durumda bir kapı açıklığı olduğu düşünülmektedir (Mathews 

ve Hawkins,1985, s.128). Ebersolt ve Thiers’ın çizimlerinde, bu dikdörtgen pencere, 

cephede çizilmemiş, ama planda gösterilmiştir (Şekil C.99). Bu dikdörtgen 

pencerenin üzerindeki açıklık, 100 x 118 cm. ölçülerindedir; Osmanlı döneminde 

düzensiz bir dolgu ile doldurulmuştur (Şekil C.8, Şekil C.101). Bu açıklığın üzerinde 

121 cm. genişliğinde bir pencere mevcuttur; pencere Ebersolt ve Thiers tarafından 

olduğundan daha dar, doğraması iki bölmeli olarak çizilmiştir (Şekil C.99). 

Pencerenin alt hizasının özgün durumda 30 cm. kadar aşağıda olduğu, denizlik 

altında görülen dolgudan anlaşılmaktadır (Şekil C.101). 

Orta bölümde, zemine oturan dikdörtgen Osmanlı penceresinin hemen üzerinde, üç 

kemerin oturduğu impost sütun başlıklarının ucu dolgunun dışına taşmaktadır (Şekil 
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C.102). Millingen ve Ebersolt, henüz duvar sıvalı durumda iken yapıyı 

incelediklerinde, dolgudan dışarı taşan impost bloklardan, duvarın içinde kalmış iki 

sütun olduğu sonucuna varmışlardır (Ebersolt, 1979, s.134; Millingen, 1912, s.195). 

1956’da üçlü kemer düzeninin aynalarındaki freskler  ortaya çıkmıştır (Şekil C.25, 

Şekil C.26) (Mathews ve Hawkins, 1985, s.128). 1992 onarımında, aynaları tekrar 

kapatılmış olan kemerlerin alt hizasında, ahşap latalar bulunduğu arşiv fotoğrafında 

görülmektedir (Şekil C.26). Bu fresklerin yapılması için, o tarihe kadar açık olan 

kemer aynaları dolgu ile kapatılmıştır; ahşaplar da muhtemelen strüktürel değil, bu 

dolguyu taşımak amacıyla konmuştur.  Ortadaki kemer yanlardakilerden fark edilir 

şekilde büyüktür (Şekil C.25).  

Fresklerin bulunduğu üç kemerin üzerinde, üç kemerli açıklık daha bulunmaktadır 

(Şekil C.102). Ebersolt ve Thiers’ın güney cephesinde, bu üst pencerelerin alt 

hizalarına, gerçekte varolmayan ve strüktürel olarak anlam taşımayan dört impost 

blok daha çizilmiştir (Şekil C.99). Orta bölümde, en üst kısım iki kademeli büyük bir 

kemerle geçilmiştir (Şekil C.102). Bu kemer alttaki duvar yüzeyinden biraz geride ve 

hafif sivridir (Şekil C.102). Paspates de bu kemeri hafif sivri göstermiştir (Şekil 

C.77). Kemerin tympanumu, özgün durumda, bir çift pencere sütunu (mullion) ile 

üçe bölünmektedir (Şekil C.12). Bu pencere sütunlarının başlıkları Osmanlı dönemi 

dolgusu içinde kalmıştır (Şekil C.102) (Mathews ve Hawkins,1985, s.129). Büyük 

kemerin üzerinde, duvar yüzeyinden 13.5 cm. ileri çıkmış, kemer formunda bir dolgu 

ile, bugün görülen kirpi saçakların yapılabilmesi için düz bir hat oluşturulmuştur 

(Şekil C.102). Dolgu, güney cephenin doğu ve batı birimlerinde de duvarın üst 

kısmında görülmektedir; doğu cephesinde devam ederek, güney yan apsisin güney 

yüzünde sıfırlanmaktadır (Şekil C.100).   

Güney cephenin batı bölümünde, alt kısımda, dış zemine oturan Osmanlı dönemi bir 

pencere mevcuttur (Şekil C.103). Pencerenin 54 cm. üzerinde, batısında, iki kemeri 

taşıyan impost bloğun ucu görülmektedir (Şekil C.103). Bu impost sütun başlığı orta 

bölümdekilerden daha geniştir ama onlarla yaklaşık aynı kottadır (Şekil C.8). İmpost 

başlığın altında duvar içinde bırakılmış bir sütun olduğu düşünülmektedir; cephede 

Osmanlı dolgusu mevcuttur (Mathews ve Hawkins, 1985, s.129). Batı bölümün üst 

bölgesinde, alt kısıma devam etmeyen üç adet pilastr bulunmaktadır; bunlardan en 

batıdaki minarenin arkasında kalmıştır (Şekil C.103). Pilastrlar arasında, uzun ve 

ince (90 x 2.70 m. ölçülerinde) açıklıklar bulunmaktaydı; bunlardan batıdaki 
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tamamen, doğudakinin ise alt kısmı örülerek kapatılmıştır (Şekil C.103). Bu uzun 

açıklıklar, yapının iki katlı olduğu düşünülen köşe bölümlerinden güneydeki eke 

ulaşılan kapılar olabilir (Şekil C.8). Bu pencerelerin alt hizaları özgün durumda, orta 

bölümün orta sevideki pencerelerinin alt hizasındadır (Şekil C.8). Yapının güney 

cephesine bitişik ekleri bulunduğu ancak günümüze ulaşmadığı düşünülmektedir; bu 

ekler restitüsyon plan denemelerinde de ifade edilmeye çalışılmıştır (Şekil C.11). Üst 

seviyede kapı açıklığı olduğu düşünülen kısımlar; saçak hattındaki dolgular, güney 

cepheye bitişik iki katlı bir ekin belki, kubbenin de çöktüğü 1509 depreminde, 

yıkıldığını düşündürmektedir.  

Batı bölümünde duvarın üst kısmındaki kemer ve duvar örgüsü alt kısımdan farklıdır; 

kemerler 14. yapısı olan Behramkale Hüdavendigar Camii ile benzerlik taşımaktadır 

(Şekil C.104). Theis’a göre, bu kısımdaki farklılık, yapının Bizans döneminde, Latin 

işgalinin ardından, en geç 14 yy.’ın ilk yarısı içinde geçirdiği bir onarıma aittir 

(Theis, 2005, s.53). Mathews-Hawkins makalesinde, bu farkın alt ve üst hiza arasına 

bir tür çatı geldiği için olduğu yorumu yapılmıştır (Mathews ve Hawkins, 1985, 

s.129). Hatta orta kısımda da devam eden bu çatının doğu bölümde bu hizaya 

pencere gelmesinden ötürü devam etmediği düşünülmüştür (Mathews ve Hawkins, 

1985, s.129). Güney duvar önünde bir ek olması muhtemeldir. Ancak duvarın üst 

kısmındaki örgünün doku farkı göz önüne alındığında; bu kısmın yıkıldıktan sonra 

tekrar örülmüş olmasının, alt ve üst kısımlardaki pencerelerin birbirini 

hizalamamasındaki asıl sebeb olduğu düşünülmektedir (Şekil C.14). 

Freskler  

Güney cephede, orta bölümdeki kemerlerin aynalarında, Konstantinopolis’teki 

Bizans sanatının son dönemine, 15. yy.’ın ilk yarısına, tarihlendirilen freskler 

bulunmuştur; freskler, 1956 yılında, yapıda onarım yapan işçiler tarafından tesadüfen 

ortaya çıkarılmıştır (Mathews ve Hawkins, 1985, s.133). Fresklerin ortaya 

çıkmasından sonra, Ernest Hawkins, yardımcısı Şaban Kolat’la beraber yapıya 

giderek freskleri korumak için ahşap bir perde çakmış ve American Bizans Enstitüsü 

için fresklerin renkli ve siyah-beyaz fotoğraflarını çekmiştir (Mathews ve 

Hawkins,1985, s.133) (Şekil C.25,26). Hawkins, yıllarca fresklerin duvar kenarına 

yapılacak basit bir koruyucu elaman ile in-situ korunması için bir işlem yapılmasını 

beklemiş; ancak, hiçbirşey yapılmadığına şahit olmuştur. Hatta, fresklerin, 1985 

yılında, Vefa Kilise Camii dışnarteks mozaiklerindeki gibi badana ile kapatıldığını 
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görmüştür (Mathews ve Hawkins, 1985, s.133). Fresklerin bu perdenin altında, 

badanalı olarak 1992 onarımına kadar kaldığı anlaşılmaktadır; 17.11.2009 tarihinde, 

cami imamı ile yapılan görüşme sonucu, fresklerin bu onarımda kapatıldığı 

öğrenilmiştir. 

Fresklerde, ortada Başmelek Mikhail, sağında ve solunda ikiz azizler Damianos ve 

Kosmas görülür (Şekil C.26). Kemerlerin dış hatları ve iç yüzeyi bitkisel bir süsleme 

bördürü ile çevrelenmiştir (Şekil C.26). Ölüm meleği (Psychopomp) kabul edilen 

Başmelek Mikhail freskindeki “Ruhların Nakledeni” (conveyor of souls) sıfatı, 

Mathews ve Hawkins’e, yapının güney tarafında bir mezar şapeli bulunduğunu 

düşündürmüştür (Mathews ve Hawkins, 1985, s.133). Geç 13. ve erken 14. yy.’da, 

Bizans kilise mimarisinde  dış duvarın içine açılan mezar nişleri bir gelenek haline 

gelmiş; Fenari İsa, Fethiye, Kariye, Bodrum (zemin katında) Camileri ve Hırami 

Ahmet Paşa Mescidi’nde, bu tip “arcosolia” (mezar nişlerine) rastlanmıştır (Mathews 

ve Hawkins,1985, s.133). Fresklerin ayrıntılı tanımları için Mathews-Hawkins 

makalesine ve Babacan’ın “Son Devir Bizans Sanatı” isimli yüksek lisans tezine 

bakılabilir (Mathews ve Hawkins, 1985, s.130-33; Babacan, 1996, s.140-43). Bugün 

görülemedikleri için güncel deskripsiyonları yapıl(a)mamıştır. 

4.4.2.4 Kuzey cephe 

Kuzey cephe çok fazla müdahale görmüş ve özgün duvar dokusu çoğunlukla 

kaybedilmiştir (Şekil C.10, Şekil C.105). Güney cephe gibi iki pilastr ile eşit 

olmayan üç düşey birime ayrılmıştır; doğu ve orta bölümlerde güney cephe ile 

benzer izler görüldüğünden, özgün durumunda güney cepheye benzediği 

düşünülmektedir (Şekil C.10, Şekil C.105). Batı parçada, Bizans duvar dokusu büyük 

ölçüde kaybolmuş; sadece parça parça izler kalmıştır (Mathews ve Hawkins,1985, 

s.129) (Şekil C.107). Batı parçanın batısında son cemaat yerinin kuzey duvarı 

bulunmaktadır; bu duvarın ana yapıyla yaptığı ek yeri belirgindir (Şekil C.107). 

Duvarın ortasında, kapatılmış kemerli bir kapı boşluğu vardır (Şekil C.107). Müller-

Wiener’in hazırladığı vaziyet planında ve 1992 öncesi fotoğraflarda görülen, son 

cemaat yerinin kuzeyindeki eke (müezzin evi) geçiş bu kapıdan sağlanmaktaydı 

(Şekil C.53).  

Batı bölümün, ana yapıdaki kısmında, zemine oturan, 128 x 166 cm. ölçülerinde, 

dikdörtgen bir Osmanlı dönemi penceresi yer almaktadır. Bu pencerenin 140 cm. 
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üzerinde, (güney cephenin batı bölümünde de görüldüğü gibi), Bizans dönemine ait 

yuvarlak bir kemer bulunur (Şekil C.10, Şekil C.107). Bu kemerin tam ortası hasar 

görmüş, hasarlı bölümdeki tuğlaların yerine taş konmuştur (Şekil C.10, Şekil C.107). 

Osmanlı dönemi pencerenin batı tarafında, 26 cm üzerinde, bir impost bloğun ucu 

zorlukla seçilebilmektedir (Şekil C.10, Şekil C.107). Güney cephedeki gibi, impost 

bloğa batıdan oturan ikinci kemerin izi kuzey cephede kaybolmuştur. 

Orta bölümde, zemindeki dikdörtgen Osmanlı penceresinin üzerinde, üç kemerin 

oturduğu impost sütun başlıklarının ucu dolgunun dışına taşmaktadır; bu üç 

kemerden en doğudaki üstten gelen kuvvetle kemer çizgisinden yanlara doğru 

açılarak deformasyon göstermiştir (Şekil C.106). Alt kısımdaki üç kemerin üzerinde, 

üç kemerli pencere daha bulunmaktadır. Arşiv fotoğraflarında, alttaki dolgulu 

açıklıkların üzerinde, duvarın hafif geri çekildiği görülmektedir (Şekil C.108). Güney 

cephede de freskler açılmadan evvel aynı geri çekilme görüldüğü için (Şekil C.25), 

kuzey cephede de bu alt seviyedeki kemerlerin aynalarında fresk bulunabileceği 

düşünülmektedir. Osmanlı döneminde, freskleri kapatmak amacıyla, ön yüzeylerine 

bir duvar tabakası getirilerek, resimlerde gördüğümüz kademeler oluşturulmuş 

olabilir. Orta bölümde, en üst kısım, büyük bir kemerle geçilmiştir; bu kemerin içine 

Osmanlı döneminde kemerin alnıyla hemyüz olacak şekilde dolgu yapıldığından, 

içinde güney cephedeki gibi geri çekilmiş ikinci bir kademe olup olmadığı 

anlaşılamamaktadır (Şekil C.106). Fakat güney cephede olduğu gibi, özgün durumda, 

bu kemerin de altındaki üç kemerin bulunduğu duvar yüzeyinden 10-15 cm kadar 

geri çekilerek örüldüğü, duvar yüzeyinde içeri doğru yatık duran taşlardan zorlukla 

da olsa seçilmekte; arşiv fotoğraflarında da görülmektedir (Şekil C.106, Şekil 

C.108). 

Doğu parçada, zemin seviyesinde, dikdörtgen bir Osmanlı dönemi pencere, yuvarlak 

kemerli özgün açıklığın içine yerleşmiştir (Şekil C.106). Bu dikdörtgen pencerenin 

üzerinde, özgün durumda alt hizası şimdikinden yaklaşık 60 cm. aşağıda bulunan 

fakat alt kısmı Osmanlı döneminde doldurulmuş, kemerli bir açıklık bulunmaktadır. 

Kuzey cephenin üst kısımları ve testere dişi kornişler Osmanlı dönemine aittir (Şekil 

C.105). 
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4.4.2.5 Minare 

Son cemaat mahalinin güney-doğu köşesindeki küçük bir kapıdan, tamamen 

muntazam kesme taştan yapılmış olan minareye çıkılmaktadır (Şekil C.2, Şekil 

C.109). Kürsü kısmı sekiz köşeli olan minare, 1894 depreminde hasar görmüş; 

şerefe, petek ve külahı yeniden yapılmıştır (Eyice, 1958, s.1295). Taştan olan külahın 

görünüşü Osmanlı’nın son dönemine işaret etmektedir (Eyice, 1958, s.1295) (Şekil 

C.49). Minarenin şerefeye çıkış kapısı, PVC esaslı malzemeden bir kapı ile 

değiştirilmiştir. 

4.4.2.6 Çatı örtüsü ve kubbeler 

Naos çatısı ve ana kubbe kurşun ile örtülüdür. Kuzey, güney ve batı haçvari kolların 

beşik tonozlarının sırtları üzerinde iki eğimli olarak oluşturulmuş çatı örtüsü, doğu 

cepheye doğru tek eğimli iner; bema tonozunun olduğu yerde, örtü yüzeyinde bir 

çıkıntı görülmektedir (bu kısımda kurşun detayının doğru çözülmediği 

düşünülmektedir) (Şekil C.110). Son cemaat yeri çatısı tek yöne eğimli, kiremit 

örtülü ahşap konstrüksiyondur, çatı hacmi içinde açılmış olan pencerelerin üzeri 

bitümlü membran ile örtülmüştür (Şekil C.98). 

4.5 Değerlendirme 

4.5.1 Ayvansaray Semti 

4.5.1.1 Semtin korunma sorunları 

Yenileme projeleri 

Ayvansaray semtindeki Atik Mustafa Paşa Mahallesi, İstanbul Karasurları’nın 

önemli bir parçasına sahip olduğu için, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer 

almaktadır. Antikiteden beri sürekli yerleşim alanı olduğu bilinen Ayvansaray’da, 

anıtlar ve sivil mimarlık örnekleriyle birlikte arkeolojik değeri bulunan kültür 

varlıklarının bulunduğu ve araştırmalarla daha fazlasına ulaşmanın mümkün olacağı 

da bilinmektedir (Şekil C.1).  

Balat Karabaş, Tahta Minare, Atik Mustafa Paşa Mahalleleri (Fener-Balat-

Ayvansaray Semtleri) barındırdıkları Kara ve Haliç Surları, anıt eserler, sivil 

mimarlık örnekleri ve Karasurları ile etkileşimlerine rağmen, 03.04.2006 tarihinde, 

10299 no.’lu Bakanlar Kurulu kararıyla, “yenileme alanı” ilan edilmişlerdir (Şekil 
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C.1). Yenileme alanı kapsamında, 5366 sayılı yasaya dayanarak uygulanmak istenen 

iki proje bulunmaktadır; bunlar “Ayvansaray Türk Mahallesi” ve “Fener-Balat Sahil 

Kesimi” Yenileme Projeleri’dir. Karasurları DML’nde iken, bunları barındıran Atik 

Mustafa Paşa Mahallesi’nin Toklu İbrahim Dede, Kuyu, Kafesçi Yumni Sokakları ile 

çevrili 2867,2868,2869,2872 numaralı yapı adalarında Ayvansaray Türk Mahallesi 

Yenileme Projesi gerçekleştirilmek istenmektedir.  

Konu ile ilgili olarak Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in (Url-3) görüşleri 

şöyledir :  

“Şimdi burası sit alanı, dolayısıyla sit alanlarında kentsel dönüşüm yapamıyoruz. Bu nedenle 

yenileme alanlarını gerçekleştirdik. İlk defa bizim dönemimizde yenileme alanıyla ilgili 

kanun çıktı. Bu kanun çıkmadan önce Tarihi Yarımada’da alanı ilgilendiren herhangi bir 

proje uygulamanız mümkün değildi, bu 5366 sayılı kanun bize inanılmaz yetkiler tanıdı ki, 

bu kanunu da zaten biz oluşturmuştuk. Yani bizim ihtiyaçlarımız ve sıkıntılarımız var, bu 

sıkıntıları nasıl aşacağımızı biliyoruz ama bunları aşarken hukuki alt yapının oluşması 

gerekiyor dolayısıyla bu kanun bu ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktı ve biz de yolumuza 

devam ediyoruz. Fatih Belediyesi olarak Osmanlı Türk Mimarisi’nin en gözde örneklerinin 

bulunduğu ve Türk Mahallesi olarak adlandırılan Ayvansaray Toklu Dede semtindeki proje 

ile hayal ettiğimiz şehri kuruyoruz. Yıkılan evlerin yerine yapacağımız evler tamamen 

Osmanlı Türk Mimarisi örneği olacak, proje 30 milyon liraya mal olacak”. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde ne maksatla bir “Türk” mahallesi 

yapılmak istendiği anlaşılamamakla beraber, başkanın sözünü ettiği Toklu Dede bir 

semt adı değil, sadece Atik Mustafa Paşa mahallesinde bir sokaktır. Sokağa adını 

veren Toklu Dede Mescidi’nin izi günümüze ulaşamamıştır; Pteron içinde Toklu 

Dede adıyla bilinen bir hazire bulunmaktadır (Şekil C.1). Başkanın açıklaması 

korumanın daha çok bürokratik ve akademik çevrelerle sınırlı kalarak, siyasi irade ve 

karar süreçlerine tam olarak yerleşememiş, toplum geneline bir kültür olarak 

yayılamamış olmasına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Sözü geçen yapı adaları Bizans 

döneminde  aşağı Blakhernae olarak adlandırılmaktadır. Aşağı Blakhernae, 

Karasurları ile Haliç Surlarını’nın birleştiği, Pteron gibi özel bir arkeolojik alanı 

kapsayan, kentin değerli bir parçasıdır (Şekil C.1). Kat yükseklikleri, oranları ile 

yıpranmış, ancak özgün bir mimariye sahiptir; buranın tamamen yıkılarak bugünkü 

durumla hiç bağdaşmayan bir projeye göre yenilenmesi kabul edilemez.  

Fener-Balat Sahil Kesimi Yenileme Projesi’nde ise, yenileme adı altında, mevcut 

kültür varlıklarını yok edecek, ada bazında projelerle, Atik Mustafa Paşa 

Mahallesi’nden 2872, 2873, 2874 ve 2875 no.’lu adalar ile Balat Karabaş ve Tahta 

Minare Mahalleleri tahrip edilmek istenmektedir. Atik Mustafa Paşa Camii’nin 

bulunduğu, Balat Karabaş Mahallesi’ndeki 2830 ada ve 2821 adada, mevcut parseller 



133 

 

dikkate alınmadan; (birden fazla parseli kaplayan) dikdörtgen planlı yapıların 

uygulanmak istendiği görülmektedir. Bu iki ada, Haliç Surları, Atik Mustafa Paşa 

Camii gibi önemli Ortaçağ anıtları barındırmaktadır; parsellerin birleştirilmesi, 

dokuyu geri dönülemez şekilde zedeleyecektir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim 

planında sadece Dünya Mirası kapsamında tanımlanan dört bölge değil, Tarihi 

Yarımada’nın bütünü, “üstün evrensel değer” gösterdiği gerekçesi ile alan yönetim 

sınırı içinde değerlendirilmiştir. Ancak 2006 yılında Yenileme Alanı ilan edilmiş 

olan ve tez kapsamında da ele alınan Süleymaniye Bölgesi ile Fener-Balat-

Ayvansaray semtlerinde, yerel yönetimlere verilen geniş yetkilerle bu değerli alanlar 

koruma kavramından uzaklaştırılmaktadır.  

Yönetim planında, doğrudan Ayvansaray Türk Mahallesi ve Fener-Balat Yenileme 

Projeleri ile ilgili bir uyarı, önlem yer almamaktadır. Sadece yenileme projeleri 

konusunda hedef, strateji eylem ve projeler geliştirilmesi gerekli görüldüğü (İTYYP, 

2011, s.58) ve yenileme projelerinin DMK tarafından gösterilen tehditler arasında 

yer aldığı belirtilmiştir (İTYYP, 2011, s.122). Ancak ne üretilecek projeler, ne de 

hangi alanların etkilendiği net olarak belirtilmemiş; tehdit unsuru oluşturmaları da 

zaten üçüncü şahıslar üzerinden ifade edilmiştir. Yönetim Planı’nda yer alan “tarihi 

konut alanlarının doku, fonksiyon ve özgün özellikleri korunarak sıhhileştirilmesi”, 

“konut alanlarının fiziki dönüşüm sürecine sosyal boyutun kazandırılması” (İTYYP, 

2011, s.88) gibi maddeler ile yenileme alanlarında yapılmak istenen uygulamalar 

taban tabana zıttır. Planda yer alan planlama ilkeleri ve politikalarında “şeffaf-açık-

katılımcı” planlama yapılması ilkesinden bahsedilmektedir (İTYYP, 2011, s.126). 

Bugün Yenileme Bölge Kurulu’nda dosyaları incelemek bile mümkün değildir; bu 

durumda şeffaflıktan bahsetmek imkansızdır. 

Bölgenin ihmali ve kullanıcılardan kaynaklanan problemler   

Ayvansaray’da, kullanıcılara bağlı olarak gelişen vandalizm, işgal, kaçak yapılaşma 

gibi problemler önemli hasarlara sebeb olabilmekte; semtte varlığı bilinen Geç Roma 

ile Erken, Orta ve Geç Bizans Dönemleri’ne ait duvarlar ciddi tehditler ile karşı 

karşıya kalmaktadır.  

Mumhane duvarları olarak bilinen, Geç Roma (3.-4.yy.’lar) özelliği gösteren 

duvarlar, bugün kaçak ve plansız yapılaşma ile kaybolmuştur (Şekil F12). Mermer 

silme atölyesi olarak kullanılmakta olan, 16. yy. başına ait Hançerli Hamam ve 

kuzeybatısındaki Emir Buhari Tekkesi, Blakhernae Sarayı’nın üzerine oturduğu 
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düzlüğün kuzey sınırını oluşturmaktaydı (Şekil C.1). Hamamın ve tekkenin 

kuzeyindeki duvarlar, Schneider tarafından burada Roma döneminde bulunan ve 

Blakhernae Sarayı’nın temel yapısını oluşturduğu düşünülen triklinos ile 

ilişkilendirilmişti (Schneider, 1951, s.87). Bu duvarlar da bugün acil müdahaleye 

ihtiyaç duymaktadır. Duvarların kuzeyine bitişik kaçak yapılardan bir kısmı yıkılmış; 

ancak duvarın konservasyonunu sağlayacak herhangi bir önlem alınmamıştır. Emir 

Buhari Tekkesi’nin rökonstrüksiyonu kapsamında bahçe duvarları yeniden örülerek 

tarihi duvarlarla özensizce birleştirilmiştir; bu birleşimin tarihi duvara ait bazı izleri 

yok etmiş olabileceği düşünülmektedir. Duvarın üzerinde yer alan, zemin katı 

tuğla+briket örgülü derme-çatma bina kaçak olarak inşa edilmiştir. 

Komnenos surları kulelerinden, B2’nin arkası bir fabrika/atölye tarafından işgal 

edilmiştir, B3 içersinde kaçak kazı yapılmış; B4 ve B9 depo işleviyle 

kullanılmaktadır; kulelerin çoğunun içindeki (döşeme katlarını taşıyan) konsollar 

çalınmıştır. Bizans başkentinin ayakta kalmış tek sarayının (Tekfur Sarayı) etrafı 

farklı kat yüksekliklerine, renk ve malzemeye sahip yapılarla çevrilidir. İvaz Efendi 

Camii önünde yer alan meydan çeşmesinin cephesine zarar verilmiş olduğu 

gözlemlenmiştir. Daha sonra belediye tarafından sprey boyalı yüzeyler, temizleme 

amacıyla griye boyanmıştır.  

Dini hassasiyetlerin sömürülmesi 

Eğrikapı’nın şehir (iç) tarafında, kapının güneyinde 1875 tarihli Ayverdi haritasında 

bir karakol binasının yer aldığı  görülmektedir (Şekil C.22). Günümüzde, karakol 

binasının yerinde bir türbe (Kesikbaş ve Molla Muhammed Türbesi) belirmiştir. Bu 

türbe dini hassasiyetlerin sömürülmesinde kullanılmaktadır. 

4.5.1.2 Semtin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için öneriler 

Yasal düzenlemeler 

-Yenileme projelerinden vazgeçilmesi, bu projeler için ayrıldığı Mustafa Demir 

tarafından belirtilen (Url-3), 30 milyon lira gibi yüksek meblağların, bölgedeki 

mevcut kültür varlıklarının korunması ve araştırılmasına aktarılması; yapılacak 

müdahalelerde kesinlikle mevcut parsellerin değiştirilmemesi gereklidir. Yeterli 

bilimsellikte olmayan onarımlar sonucu elde edilecek olan sadece kötü bir tiyatro 

dekoru olacaktır; böyle bir dokunun özgün olmayacağı için tarihi değeri ve turizm 

potansiyelinin bulunmayacağı da göz önünde tutulmalıdır. 
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- Ayvansaray’da, Tekfur  Sarayı’ndan başlayarak, Adile Şah Kadın Camii’nden, 

Yatağan Camii, Arabacılar Hamamı doğrultusunda Haliç’e inen aksın doğusundaki 

alan yayalaştırılarak; alandaki arkeolojik verilerin korunması ve sunumu için ayrıntlı 

çalışmalara  gerek vardır. Bu amaçla : 

-Kaçak yapıların temizlenmesi ve (Hançerli Hamamın mermer silme atölyesi olarak 

kullanılması gibi) uygun olmayan işlevlerin alandan uzaklaştırılması, 

-Arkeolojik araştırma yapılması (yüzey araştırmaları, sondajlar, gerekli alanlarda 

bilimsel kazılar), 

-Arkeolojik araştırma sonucu elde edilen verilerin mevcut kültür varlıkları ve surlarla 

birlikte değerlendirilmesi ve sunumu (Selanik ve Roma Kent Merkezleri’nde 

sergilenen arkeolojik kalıntılar örnek alınabilir), 

-Surların, özellikle kulelerin, gerekli konservasyon müdahalelerinden sonra, kültürel 

işlevlerle kullanılması, bunun sonucunda alanın canlandırılması; elde edilecek turizm 

geliriyle alandaki kültür varlıklarının bakım ve onarımının sürekliliğinin sağlanması, 

-Bölge için “Kentsel Tasarım Rehberi” oluşturulması; böylece bölgede yapılacak 

yeni yapıların kat yüksekliklerinin, cephelerinin malzeme, boyut, oran ve renklerinin 

düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılabilir. 

Eğitim 

-Yapılan anket çalışmalarında, bölgede % 22.4 gibi oldukça yüksek oranda okuma-

yazma bilmeyen bir kitle olduğu görülmektedir (Günay, 2004, s.130-140). Milli 

Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 

ortak çalışması ile eğitim seferberliği düzenlenmesi, koruma konusunda farkındalığın 

arttırılması gerekmektedir. Bu konuda sivil toplum örgütlerine de görevler 

düşmektedir. Bölge halkı için hazırlanacak sosyal içerikli projeler doğrultusunda, 

atölye ve çalıştaylar ile semt sakinlerinin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve meslek 

sahibi yapılması; semtin geçmişte ün salmış Ayvansaray’la özdeşleşmiş kayık yapımı 

gibi özelliklerinin canlandırılması; turizm ile birlikte ekonomiye katkıda bulunması 

sağlanabilir. 

 

 



136 

 

4.5.2 Atik Mustafa Paşa Camii 

4.5.2.1 Atik Mustafa Paşa Camii’nin korunma sorunları 

Kullanıcılar ve yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar 

1992’de gördüğü onarım sonucu, yapı, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait, özgün 

niteliklerinin çoğunu yitirmiştir. Sıvası tamamen raspa edilmiş olduğundan son 

dönem Osmanlı kalem işi bezemeleri ile alttaki daha eski izler tamamen 

kaybedilmiştir. Son cemaat yeri, ahşap bir ara kat eklenmesi, çatı hacmi içine 

pencereler açılması, kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi ile çok kötü bir 

görünüme bürünmüştür. Güney cephedeki freskler (izinsiz olarak) 1992 onarımında 

kapatılmıştır. Yapının türbesinin ahşap bölmesinin, minberi gibi sanat değeri taşıyan 

özgün mimari elemanlarının atılarak, türbedeki ta’lik hatlı yazının kaybedilmesi; 

buna karşın başka bir yapıdan getirilen güneş saatinin son cemaat yeri kuzey dış 

duvarına yerleştirilmesi, mantık çerçevesi içinde açıklanamayacak, bir cehalet ve 

bilinçsizlik göstergesidir. 

Saadettin Tantan döneminde, bahçeye eklenen, plandaki lekesi neredeyse cami ile 

boy ölçüşen devasa şadırvan ve tuvalet ünik bir ortaçağ eseri olan yapının 

görünümünü bozmaktadır (Şekil C.1.b). Şadırvana ek olarak, bahçeye üzeri bitümlü 

membranla kaplanmış, tenteli piknik masaları yerleştirilmiştir; bu masalar kuzey 

cepheyi kapatarak görüntü kirliliği yaratmaktadır (Şekil C.105, Şekil C.107). 

Malzeme bozulmaları 

En fazla kuzey yan apsisin kuzey yüzünde olmak üzere, doğu cephesinde ve güney 

cephede nem ve hava kirliliğine bağlı olarak, tuğla ve taş yüzeylerde 

kararma/yosunlanma görülmektedir (Şekil C.60). Bu bozulmanın, zeminden 

yükselen nem, çatıda toplanan suların sürekli bu cepheyi yalaması, kirli havada 

bulunan kükürt dioksit gibi gazların alçı taşı oluşturması, derzlerde kullanılan 

çimentolu harcın içindeki tuzların erimesi gibi nedenlerle oluştuğu düşünülmektedir. 

4.5.2.2 Yapının korunması için gerekli müdahaleler 

Bilimsel standartlara uygun bir proje hazırlanması 

Atik Mustafa Paşa Camii’nin, koruma disiplininden gelen mimarlar, mimarlık ve 

sanat tarihi uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda 

hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda onarım görmesi 
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gerekmektedir. Yenileme Bölge Kurulu’ndan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi 

hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde temizlik, 

ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar 

saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir. 

İç mekanda sondajla özgün izlerin araştırılması gereken noktalar  

Naos 

-Halı+tahta kaplama altında, Osmanlı şeşhane tuğlası döşemenin, 

-Batı duvarındaki çatlak ve dolgular, naos cephesinden görülen kılıçların duvarın 

diğer yüzündeki bağlantı noktaları (Şekil C.6), 

-İkinci sıra kornişin izi, araştırılmalıdır. 

Son cemaat yeri 

-Batı cephesindeki sütunların malzemeleri, başlık ve kaidelerinin varlığı 

araştırılmalıdır (Şekil C.96). 

Dış mekanda sondajla özgün izlerin araştırılması gereken noktalar  

Güney cephedeki fresklerin durumu araştırılmalıdır (Şekil C.26). 

Yapısal Koruma 

Strüktür 

Yapının genel sağlamlık durumu, deprem karşısında risk taşıyan ve önlem alınması 

gereken kısımları ile ilgili strüktür raporu, uzman strüktür mühendislerinden 

alınmalıdır. Bu rapor doğrultusunda : 

Hasarsız yöntemler ile yapısal analizlerin yapılması 

Atik Mustafa Paşa’nın gösterdiği strüktürel deformasyon total station ile yapılan 

ölçümlerle tespit edilmiştir. Yapının orta akstan güneye ve kuzeye doğru gösterdiği 

deformasyonun izlenmesi gerektiği düşünülmektedir (Şekil C.5, Şekil C.6, Şekil 

C.7). Uzmanlarca yapının zemin etüdlerinin yapılması, hasarsız yöntemlerle 

taşıyıcılık ve hasar durumunun belirlenmesi, strüktürel çatlakların izlenmesi 

gerekmektedir; olası riskler ve bunlara karşı alınacak önlemler saptanmalıdır.  

Analizlerden sonra elde edilecek rapor ile uygulama kararları verilmeli, 

-Pencerelerin içindeki dolguların boşaltılması (güney ve kuzey cephelerdeki üçlü 

pencere düzenlerinde), 

-Çatlakların onarımı, 
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-Riskli olabilecek acele uygulamalardan kaçınılması konularında, kargir yapı üzerine 

uzmanlaşmış strüktür mühendislerinden destek alınmalıdır. 

Eklerin kaldırılması 

Dış mekan  

-Klima dış üniteleri (Şekil C.60, Şekil C.105), 

-Son cemaat yeri çatısı ve saçak altındaki metal profiller (Şekil C.96). 

-Minarenin şerefeye çıkış veren, pvc esaslı malzemeden kapısı, 

-Şadırvan, altındaki tuvalet ve piknik masaları kaldırılmalıdır (Şekil C.1.b, Şekil 

C.108). 

İç mekan  

Naos 

-Halı+altındaki sabit ahşap döşeme ve altında bulunacak muhdes katmanlar, 

-Naos pencere (iç+dış) ve kapı doğramaları(ahşap mükebbire kapısı hariç), pencere 

söveleri (Şekil C.87, Şekil C.88, Şekil C.90), 

-Ahşap lambri duvar kaplamaları, kalorifer petekleri, klima üniteleri, aydınlatma 

armatürleri (Şekil C.83, Şekil C.86, Şekil C.90, Şekil C.91), 

Son cemaat yeri 

-Giriş holündeki karo mozaik döşeme, kilitli ayakkabı dolapları (Şekil C.95), 

-Son cemaat yeri üst katı ve tüm kapı, pencere doğramaları (Şekil C.94). 

Dolguların açılması 

-Kuzey ve güney cephelerdeki sütunlu açıklıkların dolguları (Şekil C.102, Şekil 

C.105), 

-Güney cephedeki fresklerin üzerine getirilen dolgular (Şekil C.102). 

Arkeolojik araştırma 

-Yapının çevresinde arkeolojik bir kazı ve içinde sondaj yapılması sonucu, yapıyla 

ilgili, zeminin içerden
21

 ve dışardan ne kadar yükselmiş olduğu (Şekil C.58, Şekil 

C.59), yıkılmış olan parekklesion ve narteksin planı, özgün döşeme ve süpürgelikler 

ile ilgili detaylar öğrenilebilir. 

                                                 

 
21

 Yapının zemininin içerden de yükseldiği, bemadan pastophoria apsislerine geçişlerde, kemer altı 

seviyesinin halı zeminden 1.46 m.’ye inmesinden anlaşılmaktadır. 
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-İlk tescil fişinde, Mehmet Ziya tarafından belirtildiği üzere, türbedeki somaki 

mermerin altında bir araştırma yapılmalıdır, 

-Şeşhane tuğlası zemin altında bir dolgu bulunduğu Theis tarafından gözlenmiş; hatta 

izinsiz bir sondaj yapılmıştır. Bu dolgunun, üzerindeki şeşhane tuğlası katmanı zarar 

görmeden, detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

-Kuzey cephede de güney cepheyle aynı kotta, kemer aynaları içinde fresk varlığı 

araştırılmalıdır (Şekil C.108). 

-Theis tarafından görülmüş, yapının köşelerde 2 katlı olduğunu ispatlayan ahşap 

döşeme kiriş yuvaları, naos köşe birimlerinin duvarlarında aranmalıdır (Şekil C.81). 

Sıvaların sökülmesi ve derzlerin açılması 

Cephelerdeki çimentolu sıvalar ve derzler açılarak, altından çıkan duvar dokusunun 

1/25 ölçekli rölövesi alınmalıdır. Özellikle kuzey ve güney cephelerde, özensiz 20. 

yy. onarımlarının altında ilk tasarıma ilişkin duvar dokusu izleri araştırılmalıdır.  

Temizlik 

Cephe Temizliği 

Tuğla dokuda çimentolu harçlardan dolayı yoğun çiçeklenme ve is tabakası 

bulunmaktadır (Şekil C.60). Suyla yapılacak temizlik, tuz hareketini arttırabilir; 

İstanbul Konservasyon Merkez Laboratuvarı’na danışılarak uygun temizlik yöntemi 

belirlenmelidir. Taş yüzeyler için de, taş cinsleri, bozulma morfolojileri, kir çeşitleri 

ve bozulmanın derinlikleri konservasyon projesi üzerinde belgelenerek, uygun 

yöntemle temizleme yapılmalıdır. 

Mermer  Sütunların Temizlenmesi 

Dışnarteksteki sütunlar boyanmıştır (Şekil C.47, Şekil C.96); üzerlerindeki boya 

tabakaları, uygun bir çözücü ile temizlenmelidir.  

Çatı örtüsünde temizlik 

Kötü detaylara ve işçiliğe sahip kurşun örtü, kaldırılarak; altındaki özgün tuğla ve 

tonoz yüzeylerinin temizlenmesi gerekmektedir (Şekil C.110). 

Ahşap türbe girişi ve galerinin temizlenmesi 

Naosta, ahşap galeri ve türbe girişi  uygun olmayan şekilde boyanmıştır (Şekil C.71, 

Şekil C.84); üzerlerindeki boya tabakaları, uygun bir yöntemle temizlenmelidir. 

Temizlikten sonra, üzerlerindeki ahşap profilleri kapatmayacak şekilde boya/cila 

uygulanmalıdır. 
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Konservasyon 

Bütünleme ve derzleme 

Özgün taş ve tuğlaların yerinde korunmasına özen gösterilerek, ancak çok kırık, 

aşınmış tuğlaların değiştirilmesi düşünülmelidir.  

Çatlak Dikişleri 

Duvar, kubbe ve tonozlardaki deprem çatlakları, yeni tuğlalarla dikiş yapılarak, harç 

enjeksiyonu ile sağlamlaştırılmalıdır (Şekil C.72). Sütun ve lento gibi elemanlardaki 

çatlaklar da uygun bir karışımla doldurulduktan sonra paslanmaz çelik donatı 

kullanılarak sağlamlaştırılmalıdır. 

Çatı 

Tuğla aralarının derzlenmesi, çatlak varsa kagir yapı konusunda uzman bir strüktür 

mühendisinin görüşü doğrultusunda dikilmesi, kurşun örtünün sabitleneceği saçak 

kornişlerinin onarılması (özgün kornişlerle ilgili izler araştırılmalıdır). 

Yeniden Yapım 

Yeniden yapım, bir Ortaçağ yapısında, kısmen de olsa, ancak vazgeçilemez olduğu 

ve strüktürel olarak da yapıya katkıda bulunacağı durumlarda düşünülmelidir. 

Yeniden yapılan yüzeylerin oranı tüm yapıda/cephede, yapının özgünlüğüne zarar 

vermeyecek oranda kalmalıdır. 

Ayrıntılı rölöve ve analizler olmadan yeniden yapılması gerekli yerleri belirtmek 

doğru değildir. Ancak, yapının son cemaat yerinde, muhdes kısımların sökümünden 

sonra, batı duvarı tamamlanarak, uygun kapı ve pencere doğramaları ve çatı üç tarafa 

eğimli olarak ve saçak altındaki profiller (Şekil C.93, Şekil C.97) ahşaptan tekrar 

yapılmalıdır.  

Abdest alma yerinin, Müller-Wiener’in hazırladığı vaziyet planında görüldüğü üzere, 

son cemaat yerinin batısında çözülmesi, batı cephesi önündeki Çember Sokak’ın 

yayalaştırılması, yapının çevresinin sıhhileştirilmesi uygun olacaktır (Şekil C.24, 

Şekil C.53).  

 Plastik Onarım 

Mermer korkuluk, kaide, başlıklarda çatlak ve yüzey kayıplarının onarımı (Şekil 

C.96). 
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Bezemelerin korunması ve sunumu 

Güney cephedeki freskler eğer hala sağlam durumda ve korunabileceklerse açılmalı; 

yoksa gerekli belgeleme yapıldıktan sonra koruyucu uygun bir tabaka ile gelecek 

nesillere aktarılmak üzere kapatılmalıdır (Şekil C.26). 

Pencereler 

Yapının ilk tasarımına ait pencereleriyle ilgili elimizde bilgi bulunmamaktadır. 

Naosta, üst pencerelerde, 19. yy. sonunda görülen (Şekil C.25), yuvarlak şebekeli 

doğramalar, alt seviyede detayı çizilecek sade bir ahşap doğrama kullanılabilir. Son 

cemaat yerinde, 1940’lara ait EA fotoğrafında görülen (Şekil C.93) küçük kare 

şebekeli olarak yapılabilir. 

Sürekli bakım ve denetimin sağlanması 

Ünik bir Ortaçağ eserinin sahibi olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, yapının 

korunması konusunda daha duyarlı ve dikkatli olması; izinsiz müdahalelere göz 

yummaması gerekmektedir. Ancak, cami derneği tarafından 1992’de gerçekleştirilen  

kapsamlı onarıma göz yumulmuş; bunun sonucunda yapı pek çok hasara uğramıştır. 

Belki bu onarımdaki bilinçsiz müdahalelerin de katkısıyla, yapı, 1999 depreminde 

ciddi deformasyonlar göstermiştir. Acil olarak bilimsel bir çalışmayla anıtın risk 

durumunun saptanması ve gerekli koruyucu önlemlerin alınması gereklidir. Binanın 

sahibi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü sürekli bakım ve onarımını eksiksiz ve 

bilimsel normlara uygun olarak yürütmekle mükelleftir. Bunun sağlanması için 

gerekirse üniversitelerden, ICCROM, UNESCO, ICOMOS gibi kuruluşlardan 

bilimsel destek alınabilir.  
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5.  FETHİYE CAMİİ VE MÜZESİ ( PAMMAKARİSTOS KİLİSESİ ) VE 

ÇARŞAMBA SEMTİ 

5.1 Yapının Konumu ve Asıl Adı 

İstanbul, Fatih İlçesi, Katip Musluhittin Mahallesi, 278 Pafta, 1890 ada, 34 parselde 

yer alan Fethiye Camii’nin önceden mahallesi de bulunmaktaydı (Ayvansarayi, 2001,  

s.215) (Şekil 5.1, Şekil D.1). Vakıflar Tahrir Defteri’nde, (Fethiye Camii’nin şu anda 

dahil olduğu) Katip Musluhittin Mahallesi’nin caminin batısında yer aldığı; caminin 

kendi mahallesi içinde bulunduğu belirtilmiştir (Barkan ve Ayverdi, 1970, s.418). 

Tam tespit edilemeyen bir tarihte, belediye düzenlemeleri sonucu Fethiye ile Katip 

Musluhittin mahalleleri birleştirilmiştir. Katip Musluhittin Mahallesi, Fener-Balat 

Kentsel Bölgesi’ndeki Çarşamba Semti’ndedir. Kuzeyde Balat, batıda Kara-Gümrük, 

Kesme-Kaya, Kariye, doğuda Sultan Selim ve kuzeydoğuda Fener Semtleri ile 

komşu olan Çarşamba; Fatih Camii’nden Edirnekapı’ya doğru giden Fevzi Paşa 

Caddesi’nin kuzeydoğusundan başlar, Haliç kıyısındaki Fener Mahallesi’ne kadar 

olan alanı kapsar (Kuban, 1995, s.472) (Şekil 5.1).  

 

Şekil 5.1 : 1875 Ekrem Hakkı Ayverdi Haritası’nda Çarşamba ve çevresi. 
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Tarihi Yarımada’nın 5. tepesi üzerinde, teraslama ile oluşturulmuş geniş bir 

düzlükten Haliç’e bakan Fethiye Camii (Şekil 5.2), Bizans döneminde kentin XIV. 

bölgesinde yer alan Teotokos tis Pammakaristu Manastırı’nın kilisesiydi (Eyice, 

1995, s.300). Meryem adına kurulmuş olan manastırdan günümüze kilise ve sarnıçlar 

(kilisenin naosunun altında, kuzeydoğusunda ve batısındaki okulun kısmen altında 

kalan) dışında yapı ulaşamamıştır (Şekil D.2, Şekil D.18). Günümüze ulaşan yapı, 

bitişik iki kiliseden oluşmaktadır; kuzeydeki ana kilise Meryem’e, güneydeki mezar 

şapeli Vaftizci Yahya’ya adanmıştır (Hallensleben, 1963-64, s.128) (Şekil D.3). 

Kuzeydeki kilise aynı zamanda, Pammakaristos Manastırı’nın katholikonu/esas 

kilisesidir. 

 

Şekil 5.2 : Fethiye Camii minaresinden Haliç’e doğru bakış (01.11.2010). 

Fetihten sonra, Pammakaristos, kadınlar/rahibeler manastırı olarak Rumlara 

bırakılmıştır (Janin, 1975, s.218). Kısa bir süre sonra, Havariler Kilisesi civarındaki 

Türk ve müslüman nüfusun çok fazla artması karşısında, kendini güvende 

hissetmeyen Patrik Gennadios, Patrikhaneyi Havariler Kilisesi’nden 

Pammakaristos’a taşımak istemiştir (Janin, 1975, s.218). Bu isteğin Fatih tarafından 

onaylanması üzerine, Pammakaristos Patrikhane olarak kullanılmaya başlanmış, 

kadınlar manastırı, hemen yakınındaki bugün  Hırami Ahmet Paşa Camii’nin 

bulunduğu, Trullo Manastırı’na taşınmıştır (Müller-Wiener, 2007, s.144) (Şekil D.1, 

Şekil D.18). Pammakaristos Manastırı, patrikhane olarak kullanıldığı dönemde rölik 
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ve ikonlar yönünden zenginleşmiştir (Hallensleben, 1963-64, s.139). Patrikhane 

kayıtlarında, yapının Fetihten sonraki yaklaşık 150 sene içindeki durumu hakkında 

bir bilgiye rastlanmamıştır; yapının bu dönemdeki görünüşüyle ilgili bazı detaylar, 3 

Alman gezginin İstanbul ile ilgili yazılarından öğrenilmektedir (Hallensleben, 1963-

64, s.139). 1573’te teolog Stephan Gerlach Konstantinopolis’e elçi olarak gelmiş, 

Konstantinopolis’te geçirdiği 5 yılı anlattığı günlüğü ilk defa 1674’te basılmıştır 

(Gerlach, 2010, s.190). Gerlach’tan sonra, elçi olarak 1578’de gelen Salomon 

Schweigger 3 seneliğine Konstantinopolis’te bulunmuş, 1608’de Nürnberg’de 

yayınlanan günlüğünde Pammakaristos Manastırı’na Gerlach ile birlikte yaptığı 

ziyareti detaylı olarak anlatmıştır (Schweigger, 2004, s.116). Gerlach ve 

Schweigger’in anlatımına göre çizilen ahşap üzerine oyma gravürlerde manastır 

yapıları etrafı duvarla çevrili ağaçlı bir düzlükte gösterilmiştir (Şekil D.19, Şekil 

D.20). Gerlach ve Schweigger’den 1 yıl sonra, 1579’da Hans Jakob Breuning, Doğu 

yolculuğu sırasında Konstantinopolis ve Patrikhaneyi ziyaret etmiş; 1612’de 

Strasburg’da yayınlanan gezi notlarında Pammakaristos Manastırı’nın tasvirini 

vermiştir (Breuning, 2004, s.67). 

Yapı ile ilgili olarak bilinen en eski kaynak, ana yapının apsisinde bulunan bir 

kitabedir, ancak camiye dönüştürme esnasında yok olmuş; üzerinde yazılanlar 

kitaplar yoluyla günümüze aktarılmıştır (Siderides, 1907, s.272; Mango, 1951, s.52). 

Bu kitabeye göre kiliseyi “İoannes Komnenos ve Dukas ailesinden eşi Anna” 

vakfetmişlerdir (Siderides, 1907, s.272). Kitabede kilisenin yeniden mi yaptırıldığı, 

yoksa mevcut bir yapının mı onarıldığı belirtilmemiştir; ancak adı geçen İoannes 

Komnenos’un, 1067’de ölen, Anna Dalassena’nın eşi ve I. Alexios’un babası 

olabileceği düşünülmektedir (Comnena, 1928, s.163-64). Bu kesin olmayan bilgi, 

yapının ilk yapım/onarım tarihi için 11. yy.’ın ilk yarısına işaret etmektedir. 

Daha sonraki 200 yıl boyunca kaynaklarda kilise ile ilgili bir bilgiye 

rastlanmamaktadır. 13. yy. sonunda, kaynaklarda ordu komutanı Mikhail Glabas 

Tarchaneiotes’in Kosmas isimli bir rahibi kendine ait olan Pammakaristos 

Manastırı’nın başkeşişi yaptığı yazılıdır (Pachymeres, 2009, s.183). Ocak 1294’te ise 

Kosmas, Pammakaristos Başkeşişliği’nden patrikliğe yükselmiştir; Mikhail 

Glabas’ın 1294 öncesinde manastırın sahibi bulunduğu bu şekilde öğrenilmektedir 

(Pachymeres, 2009, s.183). Bizans dönemi şairlerinden Manuel Philes de bir şiirinde, 
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Mikhail Glabas’ın bir resimde Pammakaristos Manastırı’nın sahibi olarak tasvir 

edildiğinden bahsetmiştir (Hallensleben, 1963-64, s.134). 

Schweigger (2004, s.116) ve Gerlach (2010, s.190), parekklesionda güney duvarda 

bulunan bir yazıttan bahsetmişlerdir. 1938’deki Vakıflar onarımında, duvarda tuğla 

bezemeden bir yazıt bulunarak; A.M. Schneider tarafından okunmuştur (Schneider, 

1939, s.195) (Şekil 5.3). Buna ek olarak, şair Manuel Philes’in, Glabas’ın eşi 

Maria’nın kocasının ölümünden sonra Martha adını alarak rahibe olması ve kocası 

anısına bir mezar şapeli yaptırması ile ilgili şiiri, parekklesionun güney cephesinde 

mermer korniş üzerindeki yazıttadır; böylece parekklesion bu mezar şapeli ile 

ilişkilendirilmektedir (Hallensleben, 1963-64, s.136) (Şekil D.22). Bizans 

Enstitüsü’nün restorasyonu sırasında, parekklesion apsisinde, “Rahibe Martha bu 

kiliseyi kocası Mikhail Glabas için sundu” anlamında mozaik bir yazıt ortaya 

çıkarılarak bu ilişki kesinleşmiştir (Underwood, 1956, s.298) (Şekil D.8). 

Maria/Martha, 1315’ten önce ölen Mikhail için, 1315 yılı civarında mezar şapelini 

yaptırmıştır (Hallensleben, 1963-64, s.137). 

 

Şekil 5.3 : Schneider tarafından okunan tuğla yazıt-bezeme (Schneider, 1939, s. 

195). 

Gerlach, Schweigger ve Breuning’in anlattıklarından, ana kilisede dışnarteksin güney 

tarafında imparator ailesinden 2 çiftin resimlerinin bulunduğu, bunlardan bir 

tanesinin, 1326’da evlenmiş ve 1341 tarihinde ölmüş olan III. Andronikos Palailogos 

ve karısı Anna’ya ait olduğu sonucuna varılmıştır (Hallensleben, 1963-64, s.138). Bu 



147 

tarihler arasında dışnarteks eklenmiş/yeniden düzenlenmiş ve resim yerleştirilmiş 

olmalıdır (Hallensleben, 1963-64, s.139).  

Pammakaristos Manastırı, Sultan III. Murad döneminde (1574-95), Hicret’in 

1000’inci yılında (1590) meydana gelen bir kavga nedeniyle, Rumların elinden 

alınmış; Azerbaycan ve Gürcistan’ın fethi anısına Fethiye ismiyle camiye 

dönüştürülmüştür (Ayvansarayi, 2001, s.215). Bu işlev değişikliğinin yarattığı en 

büyük mekansal değişim kuzey kilisede olmuştur. Ana apsis ile pastoforia apsisleri 

kaldırılarak, kıbleye yönelen, mihraplı, üzeri kubbe örtülü bir bölüm eklenmiş; 

yapının güneybatı köşesine de bir minare yapılmıştır (Şekil 5.4, Şekil D.25).  

 

Şekil 5.4 : Kıbleye yönelen kubbeli Osmanlı eki ve Bizans yapıları (01.11.2010). 

Caminin avlusuna dönemin sadrazamı Koca Sinan Paşa tarafından yaptırılan medrese 

(Ayvansarayi, 2001, s.215), 20. yy. başında yerini Mimar Kemalettin Bey’in 

tasarladığı, bugün “Fethiye İlköğretim Okulu” olarak kullanılan medreseye 

bırakmıştır  (Yavuz, 1981, s.40) (Şekil D.1, Şekil D.2, Şekil D.26) (Şekil A.4). 

Caminin etrafında, Pervititch haritasında da kısmen görülebilen, bir avlu duvarı 

bulunduğu Osmanlı Arşivi belgelerinden öğrenilmektedir (BOA, 1729) (Ş.E.27). 

Avlu duvarının üzerinde, biri “kebir” (büyük) olmak üzere iki kapı bulunduğu arşiv 

belgelerini değerlendiren Mazlum tarafından saptanmıştır (Mazlum, 2004,s.173). 

Ancak her iki kapı için belgede verilen ölçüler, günümüzde yapının güneyinde 
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bulunan ve 2001 yılındaki çevre düzenlemesinde onarılan kapıdan büyüktür 

(Mazlum, 2004,s.173). Hadikat’ül-Cevami’de, Fethiye Camii’nde, Sadrazam 

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın damadı, Kethüda Mehmet Ağa tarafından 

yaptırılmış olan, iç kapı bitişiğinde bir çeşme ve dış kapı üzerinde (fevkâni) bir 

mektepten söz edilmektedir (Ayvansarayi, 2001,  s.215). Pervititch haritasında, 

caminin bugün de mevcut olan güneydeki avlu kapısının batısında bir çeşme 

görülmektedir (Şekil D.27). Tanışık, Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılan çeşmeyi, 

5 beyitlik manzum kitabesine dayanarak 1131’e (1718/19) tarihlendirmekte ve 1943 

civarında yıktırıldığını belirtmektedir (Tanışık, 1943, s.116).  

5.2 Yapının Çevresinin Değerlendirilmesi 

Reşat Ekrem Koçu’ya göre, Çarşamba semtinin sınırları tam belirli değildir; ancak 

Darüşşafaka Lisesi, Murad Molla Kütüphanesi, Mehmed Ağa Camii ve Hamamı, 

İsmail Efendi (Ağa) Medresesi ve Camii ve semtin adını aldığı Çarşamba pazarının 

kurulduğu alanı içerdiği söylenebilir; Sultanselim, Draman, Karagümrük, Edirnekapı 

ve Fener semtleriyle komşudur (Koçu, 1958e, s.3761) (Şekil D.16). Adının kaynağı 

olarak iki görüş vardır, birincisi, İstanbul'un fethinden sonra Karadeniz kıyısından 

Çarşambalıların buraya yerleştirildiği ve odalar denilen bu yerleşme yerlerinden 

birisinin Çerşenbih (Çarşamba) adını aldığıdır (Kuban, 1995, s.427). Diğer görüş 

çarşamba günleri kurulan ünlü Çarşamba Pazarı'ndan dolayı zamanla semte 

Çarşamba denildiğidir (Kuban, 1995, s.427); Kömürciyan da semtte kurulan 

pazardan bahsetmiştir (Kömürciyan, s.19). 

Bizans Dönemi’nde, semt kentin XIV. bölgesinde, Edirnekapı’ya doğru giden ana 

caddenin kuzeyinde, Theodosius surları ile Constantinus surları arasında yer 

almaktaydı (Şekil B.23). Bölgede iki önemli açık sarnıç olan Aspar (Sultan Selim 

Çukur Bostanı) ve Aetios (Karagümrük Stadyumu) Sarnıçları bulunmaktadır (Şekil 

D.1, Şekil D.52). Bölgenin Haliç kıyısındaki surlar, II. Theodosius döneminde, 

Constantinus Dönemi’nde sonlandığı Ayakapısı civarından, Balat’taki Aya Dimitri 

Kilisesi’ne kadar uzatılmıştır (Dirimtekin, 1956, s.4) (Şekil D.1, Şekil C.20). Bizans 

döneminde burada çok sayıda manastır ve kilisenin varlığı bilinmektedir; bunlardan 

bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir (Kuban, 1995, s.427) (Şekil D.1).  

Bu çevredeki bilinen en eski kiliselerden biri, Bizans’taki adı tam tespit edilememiş 

olan Odalar Camisi’dir (Müller-Wiener, s.188) (Şekil D.1, Şekil D.18). Karagümrük, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karag%C3%BCmr%C3%BCk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Edirnekap%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul%27un_fethi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ar%C5%9Famba,_Samsun
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Salma Tomruk’ta, Müftü  ve Kasım Odaları Sokakları arasındaki yapı, yaklaşık 7. 

yy.’da, altında bir kripta ile ilk kez inşa edilmiş; 12.yy.’ın üçüncü çeyreğinde 

buradaki mevcut kilise alt yapı olarak kullanılarak üzerine ikinci bir kilise yapılmıştır 

(Westphalen, 1998, s.84) (Şekil D.1, Şekil D.29). 1475 yılında, çok yakınındaki 

Kefeli Mescidi ile birlikte Kefe’den gelen Latinlere tahsis edilmiş, “Santa Maria di 

Constantinopoli” adıyla Dominikenler tarafından 1636’ya kadar kullanılmıştır 

(Müller-Wiener, 2007, s.188) (Şekil D.28). 1640 yılında Vezir Kemankeş Kara 

Mustafa Paşa’nın vakfı olarak camiye çevrilen yapı (Ayvansarayi, 2001, s.40); 1919 

Salma Tomruk yangınında hasar görerek uzun süre harap durumda kalır (Müller-

Wiener, 2007, s.189). 1935 yılında yapıyı inceleyen Paul Schazmann, daha önce 

Paspates tarafından betimlenmiş olan freskleri (meleklerle çevrili tahtında oturan 

Meryem, Deesis tasviri, Aziz Merkurios ve Peygamber figürleri, Meryem’in 

yaşamından sahneler), krypta ile alt ve üst kiliselerde bulmuştur (Paspates, 1877,  

s.363-64; Müller-Wiener, 2007, s.189) (Şekil D.30). 1950-60 yıllarında inşa edilen 

yapılar altında kalmış olan kilisenin üzerindeki yapılardan bir kısmı tam tespit 

edilemeyen bir tarihte yıkılmış/yıktırılmıştır (Şekil D.31). Ortaya çıkan kalıntılarına, 

evsizler ve çocuklar tarafından zarar verilmemesi amacıyla belediye tarafından etrafı 

ondülin levhalarla çevrilmiş; fakat üzerindeki çöp ve pislik ile hava koşullarına açık 

durumda bırakılmıştır (Şekil D.31).  

Odalar Camii’nin güneybatısında, Kasım Odaları ve Keza Sokak’ın keşiştiği köşede 

bulunan Kasım Ağa Camii de farklı dönemlere ait Bizans kalıntıları içermekteydi 

(Müller-Wiener, 2007, s.164) (Şekil D.1, Şekil D.28, Şekil D.32). Müller-Wiener’in 

yorumu, bu kalıntıların ana kilisesi Odalar Camii olan bir manastıra ait kalıntılar 

olabileceğidir (Müller-Wiener, 2007, s.164). Buradaki kalıntıları kullanarak camiye 

çeviren bânisi Fatih devri sekbanbaşlarından Kasım Bin Abdullah’tır (Ayvansarayi, 

2001, s.60). Caminin bakımı için tahsis edilen dükkan ve arazilere, yapının 11 m. 

güneyinde bulunan bir Bizans sarnıcı (İpek Bodrumu) da dahildir (Barkan ve 

Ayverdi, 1970, s.406-8) (Şekil D.28). Yapı 1894 depreminde ve ardından 1919 

yangınında büyük hasar görmüş, daha sonra yıkıntıları iskan amacıyla kullanılmıştır 

(Müller-Wiener, 2007,  s.164). 1977 yılında Fatih’in eski eserlerini ihyâ ve koruma 

derneği ve mahalle sakinlerinin katkıları ile bilimsellikten uzak kötü bir onarım 

geçirerek ibadete açılmıştır (Şekil D.33). Yapının 11 m. güneyindeki, Osmanlı 

Dönemi’nde İpek Bodrumu ya da Cin Ali Köşkü olarak tanınan, 17.2 x  29 m. 
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ölçülerindeki sarnıcın, ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir  

(Müller-Wiener, 2007, s.281) (Şekil D.1, Şekil D.28). 1919 yangınından sonra terk 

edilen sarnıç, 1970’lerde çöp ve molozla dolmuştur ve yalnızca kuzey tarafına 

ulaşılmaktadır (Müller-Wiener, 2007, s.281) (Şekil D.34). Bugün sarnıcın üzerinde, 

Kurtağa Çeşmesi Caddesi’nden ulaşılan bir park bulunmaktadır. Alanın ziyaret 

edildiği 23.12.2010 tarihinde Fatih Belediyesi tarafından parkta yeni bir düzenleme 

yapılmakta olduğu tespit edilmiştir; sarnıçla ilgili toprak üzerinde hiç bir ize 

rastlanmamıştır (Şekil D.35). Sarnıcın hemen güneyine, girişi Dolmuş Kuyu Sokak 

üzerinde bulunan, üç katlı bir apartman yapılmış; yapının yüksek ve dar bir yamuk 

biçimli planı, büyük ihtimalle sarnıçtan dolayı böyle şekillenmiştir ve yapılırken 

kesinlikle sarnıca zarar verildiği düşünülmektedir (Şekil D.36).  

Çevredeki diğer bir Bizans anıtı, Kasım Ağa ve Odalar Camilerinin 130 m. kadar 

doğusunda Draman Caddesi ve Kasap Sokak üzerinde, her iki sokaktan avlu girişi 

bulunan Kefeli Mescidi’dir (Şekil D.1, Şekil D.18). Yapının özgün adı, tarihi, biçimi 

ve işlevi hakkında ortak bir görüş oluşamamıştır (Müller-Wiener, 2007, s.166). 3 

nefli yapı, kuzey-güney doğrultuludur, apsisi kuzeye yönelmiştir. Grossmann yapıyı 

tuğla boyutlarına bakarak 9. yy.’a tarihlendirmiştir (Grossmann, 1966, s.241). 1475 

yılında, Kırım’daki Kefe’den İstanbul’a göç eden Ermeni ve Latinlere verilmiş; St. 

Nikolaus Kilisesi adını alarak, ayrı sunaklarda Frenklere ve Ermenilere hizmet 

vermiş, Dominikenler tarafından yönetilmiştir (Müller-Wiener, 2007, s.166) (Şekil 

D.37). Meryem Kilisesi olarak adlandırılan ve yine Dominikenler tarafından 

yönetilen Odalar Camii ile yakın ilişkiler içindedir (Müller-Wiener, 2007, s.166) 

(Şekil D.18). 1629-31’de bölgede çıkan olaylar sonucu yapı camiye çevrilmiştir 

(Ayvansarayi, 2001, s.186). Bugün üç nefinden sadece orta nefi kâgir olarak 

ayaktadır. 1935 tarihli fotoğrafta kuzey duvarı hariç ahşap olduğu görülen batı nefi 

yakın bir tarihte yenilenmiştir (Şekil D.38, Şekil D.42). Müller-Wiener’in haritasında 

yapının altında bir sarnıç gösterilmiştir (Şekil D.18). Sarnıca, cami görevlisi izin 

vermediği için bakılamamıştır; yapının batısına bir hela, doğusuna imam konutu 

eklenmiş; yapının kuzeyinde sarnıcın girişi olduğu düşünülen yer beyaz fayanslarla 

kaplanmıştır (Şekil D.41). Dışardan görülen eklerin ve yeni yapılan onarımın hiç 

uygun olmaması gibi sarnıç da büyük ihtimalle kötü durumda bulunmaktadır (Şekil 

D.38, Şekil D.39, Şekil D.40, Şekil D.42). 1935 tarihli fotoğrafta görülen ve Müller-
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Wiener tarafından 70’lerde artık varolmadığı belirtilen minaresinin yerinde 

bambaşka bir şerefe ve külaha sahip minare bulunmaktadır (Şekil D.38). 

Kefeli  Camii’nin kuzeydoğusunda, Osmanlı döneminde Boğdan Saray adını almış, 

Draman Caddesi’nin kuzeyinden ulaşılan bir Bizans kilisesi, harabe halinde 

bulunmaktadır (Şekil D.1, Şekil D.50). Bizans dönemindeki adı bilinmeyen yapı, 

yaklaşık 14. yy.’a tarihlendirilendirilmektedir (Müller-Wiener, 2007, s.108). Tek 

nefi, içten yarım yuvarlak, dıştan üç yüzlü ve kuzeye yönlenmiş bir apsisle sonlanır 

(Şekil D.1, Şekil D.50). 1980’lerde Arkeoloji Müzesi tarafından içi ve etrafındaki 

moloz ve çöpler temizlenmiştir; günümüzde bir oto tamircisinin lastik deposu olarak 

kullanılmaktadır (Şekil D.50). 

Fethiye Camii’nin (naosunun altındaki sarnıç hariç), kuzeydoğusunda, batısında 

(okulun kısmen altında kalan),150 m. kuzeyinde ve 50 m. güneyinde birer sarnıç 

bulunmaktadır (Şekil D.1, Şekil D.2). Yapının kuzeydoğusundaki sarnıç Strzygowski 

tarafından (Forscheimer ve Strzygowski, 1893, s.75), batısındaki ise Wulzinger 

tarafından incelenmiş ve yaklaşık 14. yy.’a tarihlendirilmişlerdir (Wulzinger, s.374-

6). Wulzinger yapının batısındaki sarnıcın havalandırma deliklerinin, okulun doğu ve 

batı cepheleri önündeki alanda bulunduğunu belirtmiştir (Wulzinger, 1913, s.374-6). 

Crusius ve Schweigger’in çizimlerinde de yapının batısında kuyular görülmektedir 

(Şekil D.19, Şekil D.20); ancak bugün bunlardan bir iz kalmamıştır. Kuzeydoğuda 

bugün park olan alandaki sarnıcın, II. Dünya Savaşı’nda sığınak olarak kullanıldığı 

bilinmektedir (Forscheimer ve Strzygowski, 1893, s.75); ancak günümüzde burada 

toprak üzerinde sarnıç ile ilgili bir iz bulunmamaktadır (Şekil D.43).  

Kurul Arşivi’nde, Fethiye Camii’nin 50 m. kadar güneyindeki sarnıçla ilgili raporlar 

bulunmuştur. Fethiye Camiii’nin de üstünde bulunduğu 1890 adada, 24 no.’lu 

parseldeki Bizans sarnıcı, İ.K.T.V.K.K.’nın 200.13.720-214 no.’lu kararıyla 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir (Şekil D.1). 1993 yılında 

kurul, tescilli parseldeki sarnıca zarar verildiğini tespit etmiş; sarnıca zarar verenler 

hakkında, 22.09.1993 gün ve 4918 sayılı kurul kararıyla Fatih Cumhuriyet 

Başsavcılığı’ndan yasal kovuşturma açılması talebinde bulunulmuştur. Bugün kaçak 

olarak yapılan yapılar hala mevcuttur; sarnıcın ne durumda olduğu bilinmemektedir. 

Kurul dosyasında kovuşturmanın sonucuyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 

sarnıcın kilise yapılarına olan yakınlığı manastır sınırları içinde bir sarnıç olması 
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ihtimalini düşündürmektedir; Schweigger ve Gerlach çizimlerinde, sarnıcın 

bulunduğu güney tarafta, geniş bir bahçe görülmektedir (Şekil D.19, Şekil D.20). 

Fethiye Camisi’nin 112 m. doğusunda, Fethiye Caddesi üzerinden ulaşılan Koltukçu 

Sokak’ta, 12. yy.’a ait Vaftizci Yahya Trullo Manastırı’nın kilisesi bulunmaktadır 

(Müller-Wiener, 2007, s.144) (Şekil D.1). Bilim adamları kilisenin 12. yy.'a 

tarihlendirilmesi konusunda büyük ölçüde uzlaşmış; ancak kubbe kemerlerinin 

sırtlarındaki çizgiler Panagiotissa'yı andırdığı için Paleolog döneme ait olabileceği ya 

da bu dönemde onarım gördüğü düşünülmektedir (Mathews, 1976, s.161). Haçvari 

planlı kilisenin, naosu 3 neflidir. Naos doğuda bema, apsis ve pastoforiaya, batıda 

nartekse açılmaktadır. Doğuda apsis ve pastoforia yarım yuvarlak çıkıntılar yapar 

(Şekil D.44). Naosun üzerindeki kubbe 4 sütun tarafından taşınmaktadır. Yeniçeri 

Ağası Hiramî Ahmet Paşa (1587-1588) tarafından camiye çevrilen yapı 

(Ayvansarayi, 2001, s.178), Cumhuriyet Dönemi’nde, Vakıflar  tarafından kadro 

dışına çıkarılmış; 1960 yılında Vakıflar İdaresi tarafından yapılan kapsamlı bir 

onarımla tekrar cami işlevini kazanmıştır. Mathews'a göre restorasyon sırasında 

sistematik bir analiz yapılmamış ve yapı üzerindeki önemli bilgiler kaybedilmiştir 

(Mathews, 1976, s.159). Daha önce görülebilen freskler temizlik sırasında yok 

edilmiş, tüm duvarlar elden geçmiş, özgün doku hiç bırakılmamış, hatta dış cephede 

bazı yerlerde özgün doku üzerine kesme taş kaplama yapılmıştır (Şekil D.44) 

(Mathews, 1976, s.160). Narteksin yıkılan tonozları tekrar örülmüş, kapatılan 

pencereler açılmıştır (Mathews, 1976, s.160). Naosun kuzey penceresinin sütun 

başlıkları ve sütunları (mullion) tekrar yerlerine yerleştirilmiştir (Mathews, 1976, 

s.160). Naosta, yapı camiye çevrilirken kaldırılmış olan 4 sütunun yerine, başka bir 

yerden getirilen 4 antik dönem sütun konulmuştur (Mathews, 1976, s.160) (Şekil 

D.47). Yakın bir tarihte, yapının güney cephesine abdest alma musluklarını içeren, 

uygun olmayan bir ek getirilmiştir (Şekil D.46).  

Fethiye Camii’nin 200 m. doğusunda, Kırmızı Mektep’in yanında bulunan, Panagia 

Mukhliotissa Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi,  halk arasında Moğolların 

Meryemi ya da Kanlı Kilise olarak da bilinir (Uyar, 2003, s.99) ( Şekil 5.5, Ş.E.1). 

Muhliotissa Kilisesi, İstanbul'da fetihten önce inşa edilmiş ve günümüze kadar Rum 

Ortodoksların ibadet mekanı olarak işlevini sürdürmüş tek Bizans kilisesidir (Uyar, 

2003, s.99). Sonradan aldığı eklere rağmen, özgün mimari planı kısmen 

korunmuştur. Kilisenin çekirdek yapısı, ortada kubbe ve çevresinde dört yarım 
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kubbenin örttüğü merkezi yonca planıyla, tetrakonk (dört yapraklı yonca) tipinin 

Konstantinopolis'teki bilinen en belirgin iki örneğinden biridir; kuzey ve batısına 

ekler almıştır (Eyice, 1979, s.115) (Şekil D.48). Yapının dış cephesinde duvar 

dokusu ve silmeleri Geç Osmanlı onarımı izleri göstermektedir
22

. Kilise'nin ilk 

yapım tarihi 1261 olarak, Paris Ulusal Kütüphanesi'nde bulunan 2625 kod numaralı 

elyazması bir sözlükte (Souda) aktarılmaktadır (Uyar, 2003, s.99). Panagiotissa 

Manastırı, Moğol hükümdarı Abaka'nın dul eşi Maria Palaiologina tarafından 

1281'den sonra satın alınır ve "Mukhliotissa" lakabını alır (Uyar, 2003, s.101). 

1453'te İstanbul'un fethinden sonra, kilise Sultan II. Mehmed tarafından Fatih 

Camii'nin mimarı Christodoulos'un annesine bağışlanmış; Fatih Sultan Mehmet bir 

fermanla kilisenin camiye çevrilmemesi ve halka açık kalması kararını duyurmuştur 

(Uyar, 2003, s.101). Fermanın kopyası kilise içinde, aslı ise Patrikhane'de ve 

Osmanlı Arşivinde bulunmaktadır (Uyar, 2003, s.101).  

 

Şekil 5.5 : Panagia Mukhliotissa, kuşbakışı görünümü (DOA, L.70, 3289). 

Osmanlıların kente ilk yerleştikleri yörede bulunduğu için, tarih boyunca birçok 

mescit, medrese, tekke ve türbenin yer aldığı; medrese mensuplarının mollaların, 

hocaların, ulema denilen zümreye dahil diğer bazı kişilerin yaşadığı Çarşamba ve 

                                                 

 
22

 Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın sözlü ifadesine dayanılarak yazılmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1lar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mescit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medrese
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tekke
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrbe


154 

yakın çevresinde, 1875 haritasında, özellikle medreselerin ve tekkelerin bulunduğu 

görülmektedir. Semtin ünlü Ahmet İzzet Efendi (Lokmacı Dede) Türbesi, Oymakapı 

Camii bitişiğinde; Şeyh Sevindik (Kovacı Dede) Türbesi, Kovacı Camii 

haziresindedir (Şekil D.1, Şekil D.56). H.900/M.1494-95 tarihinde vefat eden Şeyh 

Sevindik Şücaeddin Efendi, Çarşamba, Darüşşafaka Caddesi, Kocadede Camii 

sokağında bulunan, Kovacı Caminin banisidir (Ayvansarayi, 2001, s.109). Yapı 

aslında zaviye iken 17. yüzyılda Vardarlı Kovacızade Şeyh Mehmed Efendi 

tarafından minber koydurulmuştur. Zamanla harap olan ve  sadece minare kaidesi ile 

haziresi kalan yapı, 1984 yılında Fatihin Eski Eserlerini İhya ve Koruma Derneği 

tarafından yeniden yaptırılmıştır. Aynı dernek 1990’da, Oymakapı Camii’ni yeniden 

yaptırmış; bitişiğindeki Lokmacı Dede Türbesi onarılmıştır (Şekil D.57). 

Kanuni’nin tercümanı olan Yunus Ağa tarafından 1541’de yapımına başlanan, 

Tercüman Yunus Camii ve Medresesi, Derviş Ali Mahallesi’nde, Draman Caddesi 

üzerindedir (Fatih Camileri, s.286) (Şekil D.1, Şekil D.27). Hasarlı durumdaki 

medrese, batısına uygun olmayan, betonarme bir ek almıştır (Şekil D.51); onarılması 

gündemdedir, restorasyon projesi ilgili kurula sunulmuştur.  

Çarşamba’nın önemli Osmanlı Dönemi yapılarından biri olan Mehmet Ağa 

Külliyesi, Katip Muslihittin Mahallesi'ndedir; cami, tekke, hamam, çeşme ve 

türbeden oluşmaktadır (Aslanapa, 1986, s.222). Darülhadis günümüze ulaşamıştır, 

1585’te yaptırılan külliyenin mimarı Davud Ağa’dır (Ayvansarayi, 2001, s.197) 

(Şekil D.1). 

İlk yapım tarihi 1723 olan İsmail Ağa Camii, Şeyhülislamİsmail Efendi tarafından, 

Beyti Şerif’in ölçüleri temel alınarak fevkani olarak tasarlanmıştır (Fatih Camileri, 

s.136) (Şekil D.55). Klasik üsluptan baroğa geçiş dönemine ait olması açısından 

önem taşıyan yapı, 1952 ve 1988’deki Vakıflar onarımlarında özgün niteliklerinin 

çoğunu yitirmiştir. 

Çarşamba’nın bir diğer önemli Osmanlı dönemi yapısı, Tevkii Cafer Mahallesi'ndeki 

Murad Molla Kütüphanesidir; Rumeli Kazaskeri Damadzade Mehmed Murad Efendi 

tarafından 1775’te yaptırılmıştır (Ayvansarayi, 2001, s.292). Yapı, 2010 Projeleri 

kapsamında restore edilmiştir (Şekil D.1).  

Semt günümüzde dinsel, geleneksel bir yaşamın merkezlerinden biri durumunda; 

semt sakinleri giyimlerinden yaşamlarına kadar bu kültürün temsilcileri 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1875
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görünümündedir (Şekil D.55). Eski Çarşamba Caddesi'nin adı günümüzde 

Darüşşafaka Caddesi'dir. Darüşşafaka Caddesi'nin Yavuz Selim ve Manyasızade 

Caddeleri ile kesiştiği köşede karakol bulunmaktadır (Şekil D.54). Fatih’teki dört 

karakol binasından biri olan Çarşamba Karakolu, tek katlı ve kagirdir. Tuğra 

madalyonuna göre 1254/1838-9’da II. Mahmud tarafından yaptırılmıştır; günümüzde 

“Çarşamba Polis Noktası” olarak hizmet vermektedir (Çiftçi, 2010, s.176). Bu 

karakolun 240 m. güneyinde Darüşşafaka Caddesi üzerinde Ohannes Kalfa 

tarafından 1873’te tamamlanmış olan Darüşşafaka Lisesi’nin tarihi binası 

bulunmaktadır; okulun 1994’de Maslak’taki yeni binasına taşınmasının ardından, 

henüz işlevlendirilmemiş olan tarihi yapı, boş olarak durmaktadır. 19. yy. sonu, 20. 

yy. başlarında Çukurbostan ve diğer bazı bostanları içeren, seyrek yerleşimli semtte, 

günümüzde aşırı yapılaşma görülmektedir, bostan arazileri iskan edilmiştir. 

5.3 Yapının Evreleri ve Bilinen Onarımları 

“5.1. Yapının Konumu ve Asıl Adı” maddesinde kaynaklara dayanılarak yapının 

nasıl tarihlendirildiği açıklanmış ve buna göre bir kronolojik analiz önerilmiştir 

(Şekil D.14). Bu analize göre, kuzey kilisenin çekirdeğini oluşturan kubbeli orta 

mekan ile etrafındaki dehlizler ve bunların altındaki sarnıç yapının ilk evresine 

(Komnenos Dönemi) aittir. 1261 sonrasında yapı onarılmış ve kuzey ek inşa 

edilmiştir. 1315 civarında parekklesion eklenmiş; Bizans Dönemi’nde son olarak, 

1326-41 yılları arasında, yapıyı kuzey, batı ve güneyden saran dışnarteksin yapıldığı 

düşünülmektedir. Yapı 1591-92 yıllarında, Mimarbaşı Dalgıç Ahmet Paşa tarafından 

(Eyice,1995, s.300) camiye dönüştürülürken çok fazla müdahale görmüştür. Doğu 

cephesinde ana apsis ve pastoforia apsisleri yıkılmış; cepheye kubbeli bir hacim 

eklenmiştir (Şekil D.3). Kubbeli orta mekanın kuzey, batı ve güneyinde yer alan 

sütunlar ve üçlü düzenler kaldırılarak bu aralıklar büyük kemerlerle geçilmiştir (Şekil 

D.72, Şekil D.74). Narteks ile batı dehlizin, kuzey ek ile kuzey dehlizin, parekklesion 

ile güney dehlizin, dışnarteks güney kolu ile narteksin arasındaki duvarlar, yekpare 

bir ibadet mekanı elde etmek amacıyla kaldırılmış; kaldırılan duvarların yerine geniş 

açıklıklı sivri kemerler yapılmıştır (Şekil D.128). Parekklesionda naos kubbesini 

taşıyan sütunlardan kuzeydekiler kaldırılmıştır (Şekil D.139). Naos ile narteks geçişi, 

narteks ile dışnarteks güney kolu geçişleri genişletilerek yuvarlak kemerlerle 

geçilmiştir (Şekil D.161). Yapının güneybatı köşesindeki çan kulesi kaldırılarak, 



156 

yerine minare eklenmiştir. Bilinmeyen bir tarihte, batı cephesi önüne de, bugün 

bulunmayan,  bir son cemaat yeri yapılmıştır (Millingen zeminde gördüğü şeşhane 

tuğla döşeme kalıntılarına dayanarak üçüncü narteks olduğunu düşünmüştür / 

Millingen, 1912, s.149, levha : 50).  

Bugüne kadar incelenen kaynaklarda, yapıyla ilgili, 17. yy.’a ait önemli bir bilgi 

veya belgeye rastlanmamıştır. Evliya Çelebi yapının bir minaresi ve büyük bir avlusu 

bulunduğunu, fakirler yurdu, aydınlık bir cami olduğunu belirtmiştir (Eyliya Çelebi, 

2008, s.261). Bugüne göre, Osmanlı döneminde, zemin seviyesinde fazladan onaltı 

dikdörtgen söveli pencere içeriyi aydınlatmaktaydı.  

18. yy. onarımlarıyla ilgili BOA’nde bulunan iki kapsamlı onarım keşfi ve bir vakıf 

harcama kaydı Mazlum tarafından incelenmiştir (Mazlum, 2004, s.168). Bu belgelere 

dayanarak, Mazlum anıtın 1729, 1759 ve 1766-67’de onarımlar geçirdiğini, fakat bu 

onarımlara ait izlerin çoğunun 1845 yılında Sultan Abdülmecid döneminde yapılan 

onarım sırasında silindiğini ya da örtüldüğünü belirtmiştir (Mazlum, 2004,s.168). 15 

Muharrem 1142 (10 Ağustos 1729) tarihli ilk belgeden (BOA, 1729) Fethiye 

Camii’nin bir yangın sonrasında hasar gördüğü ve yerinde keşif yapılarak bir defter 

düzenlendiği anlaşılmaktadır (Mazlum, 2004, s.169). Cami içindeki 15 adet 

pencerenin iç ve dış mermer sövelerinin yenilenmesi en büyük harcama 

kalemlerinden birini oluşturmaktadır (Mazlum, 2004, s.168). Osmanlı dönemi 

dikdörtgen söveli pencerelerden kuzey kilise prothesisinin doğu duvarındaki, kuzey 

ektekiler ve dışnartekstekiler 1938 Vakıflar onarımında, parekklesiondakiler ise 1962 

Amerikan Bizans Enstitüsü onarımında kapatılmışlardır (Şekil D.3, Şekil D.169, 

Şekil D.170, Şekil D.181, Şekil D.194, Şekil D.199). Bugün sadece kuzey ekin doğu 

cephesinde bir ve Osmanlı mihrap ekinde dört adet dikdörtgen söveli pencere 

bulunmaktadır; bunlardan hiçbirinin sövesi mermerden değil, betondandır (Şekil 

D.183, Şekil D.185). Keşifte 10 pencereye ahşap “kanat” ( kapak ) takılacağı da 

belirtilmiştir (Mazlum, 2004, s.170). Bugün yapının hiç bir penceresinde kapak 

yoktur; Millingen’e ait bir fotoğrafda parekklesiondaki pencerelerden birinin ahşap 

kapağı olduğu görülmektedir (Şekil D.200). Keşfe göre 28 adet “cam duvar” (üst 

kotlarda yer alan içlik+dışlık pencereler) yapılması gerekmektedir (Mazlum, 2004, 

s.170). Fethiye Camii’nde yer alan tüm “cam duvarlar” niteliksiz şekilde 

yenilenmiştir; kuzey ek ve dışnartekste yer alanlar 1938 onarımında tek doğramaya 

dönüştürülmüş; bu doğramalar yakın zamanda daha da niteliksiz ekler almışlardır 
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(Şekil D.111’de renkli camlar takılmış alçı doğramanın içine eklenmiş pvc esaslı 

doğrama görülmektedir). Keşifte cami için üç adet ceviz kapı yapılmasından 

bahsedilmektedir (Mazlum, 2004, s.170). Bu kapılar muhtemelen cami ve müzenin 

giriş kapıları ile camide dışnarteksten nartekse geçiş veren kapılardı; günümüzde bu 

kapıların doğramaları niteliksizdir. Osmanlı cami terminolojisinde sofanın genellikle 

son cemaat mahallerini tanımlamada kullanıldığını açıklayan Mazlum, onarım 

keşfinde “sofalar” olarak tanımlanan mahallerin tuğla döşeneceğini belirtmiştir 

(Mazlum, 2004, s.171). Sofalar akla dışnarteksi getirmektedir. Bugün dışnarteks 

güney kolunda hala şeşhane tuğla döşeme bulunmaktadır; bu şeşhane tuğlası 

döşemenin dışnarteksin batı kolunda giriş kapısının bulunduğu orta bölüme kadar 

devam ettiği ve kısmen iç narteksin en kuzey bölümünde bulunduğu arşiv 

fotoğraflarından izlenebilmektedir (Şekil D.99, Şekil D.110) (Şekil D.110’da 

dışnarteks batı kolunun orta bölümden sonraki kuzey bölümlerinde özgün döşemeye 

ait kalıntılar görülmektedir). Belgede üstü kurşun kaplı, sundurma çatılı, önü ahşap 

direkli bir “taşra sofasının” (dış sofa) da sözünün geçtiği belirtilmiştir; bu çatının 

altında yuvarlak çıtalı ve boyalı ahşap tavan olduğu ve dış sofanın çevresine taş 

döşeneceği de belirtilmiştir (Mazlum, 2004, s.171). Bu dış sofa Van Millingen 

tarafından şeşhane tuğla döşeme izleri görülen ve çevresindeki taşlar için yalnız 

temel duvarları kalmış üçüncü narteks yorumu yapılan kısım olmalıdır (Millingen, 

s.149, levha :50). 1729’da onarıldığına göre bu tarihten önce sundurmalı bir son 

cemaat yeri eklenmiş olmalıdır. 

Fethiye Camii’nin 18.yy.’da geçirdiği ikinci kapsamlı onarım hakkında bilgiler 15 

Zilkade 1172 (10 Temmuz 1759) tarihli keşiften (BOA, 1759) edinilmektedir; bu 

onarımda en büyük harcama kalemi kubbe ve çatı kurşun örtülerinin yenilenmesidir 

(Mazlum, 2004, s. 173). Fethiye Camii’nin 18. yy.’da bilinen son büyük onarımı, 

Vakıf kayıtlarına göre (BOA, 1766), 1766 zelzelesinden sonra 20 Ramazan 1179 (2 

Mart 1766) ile 10 Şevval 1180 (11 Mart 1767) tarihleri arasında yapılmıştır 

(Mazlum, 2004, s.175). Bu onarımla ilgili vakıf kaydında deprem hasarından söz 

edilmemesi Mazlum tarafından yapının bu depremi çok hafif hasarla atlatmış 

olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (Mazlum, 2004, s.175).  

19. yy.’da ise camii giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeyle (Şekil D.60) 1845’e 

tarihlendirilen Sultan Abdülmecid onarımı gerçekleşmiştir (Eyice, 1980, s.23). 

Mazlum, bu onarım sırasında 18. yy. belgelerinde hiç anılmayan ahşap hünkar 
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kasrının eklendiğini düşünmektedir (Mazlum, 2004, s.169). Ancak yapının Lenoir 

tarafından yapılmış bir güney cephesi eskizinde, batı cephesi önünde bir takım ahşap 

ekler ve güney cephesinde hünkar kasrına da  çıkış sağlayan geniş basamaklar 

görülmektedir (Şekil D.211). Lenoir’ın Konstantinopolis’e 1836’da geldiği 

bilinmektedir. Bu durumda Abdülmecid’in varolan bir hünkar kasrını ihya etmiş 

olması ya da var olan ahşap eklerin bir hünkar kasrı şeklinde yenilenmesini sağlamış 

olması gerekmektedir. Abdülmecid onarımı sonrasında fotoğraflarda görülen hünkar 

kasrı, güney cepheden taş merdivenlerle çıkılarak ulaşılan bir yapıdır. Dışnarteks 

güney kolu üzerine ve önüne (güneyden) oturarak (Şekil D.201); narteks üzerinde 

kuzey cepheye kadar uzun ince bir ince hol biçiminde uzanmaktadır (Şekil D.106). 

Camiyle bağlantısı kuzey kilise ana kubbesini taşıyan batı kemerinden yapılmıştı; bu 

bağlantı ahşap bir cumba (hünkar mahfili) ile ibadet mekanına açılmaktaydı (Şekil 

D.75). En son 1925 tarihli dış cephe fotoğraflarında kısmen iyi durumda olduğu 

görülen (Şekil D.106) bu ahşap ek, 1937 onarımı öncesinde tek katlı niteliksiz bir 

yapıya dönüşmüştür (Şekil D.152).  

1936-38 arasında Fethiye Camii Vakıflar idaresi tarafından onarılmıştır (Altan, 1938, 

s.296). Y.Mimar Süreyya Yücel’in yönetiminde yapılan çalışmalarda, (artık 

niteliksiz duruma gelmiş olan) ahşap ekle beraber dış merdivenler ve mahfilin ahşap 

cumbası kaldırılmıştır (Eyice, 1995, s.301) (Şekil D.152). Dış hava koşullarından 

etkilenmediği için arşiv fotoğraflarında iyi durumda bulunduğu görülen mahfil 

cumbasının neden kaldırıldığı anlaşılamamıştır (Şekil D.202) (Ahşap ek kaldırılınca, 

ulaşılamayan bir yer haline geldiği için işlevsiz kaldığı düşünülmüş olmalıdır). Bu 

restorasyonda gerçekleştirilmiş olan ikinci büyük değişiklik (Arkitekt dergisinde 

yayınlanmış ve diğer arşivlerde bulunan fotoğraflar karşılaştırılarak), zemin 

seviyesinde dışnarteks, iç narteks, kuzey ek ve prothesis doğu cephesinde bulunan, 

on üç adet dikdörtgen söveli pencerenin kapatılmasıdır (Şekil D.3, Şekil D.169, Şekil 

D.170). Dikdörtgen söveli pencerelerin üzerinde yer alan yuvarlak kemerli 

pencerelerin çift doğramaları (içlik+dışlık) ise alçıdan kare şebekeli doğramalarla 

yenilenmiştir (Şekil D.169, Şekil D.170). Altan, ayrıca kirpi saçakların yenilendiğini 

ve duvar yüzeylerinin derzlendiğini belirtmektedir (Altan, 1938, s.296) (Şekil D.169, 

Şekil D.170). Onarımda, kuzey cephenin iç nartekse denk gelen kısmındaki büyük 

kemerin izi yok edilmiştir (Şekil D.169, Şekil D.170). Güney kilisedeki mozaik ve 

fresklerin temizlendiği (Şekil D.203) ve kubbe kurşunlarının yenilendiği Eyice 
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tarafından belirtilen bu restorasyonla ilgili (Eyice, 1995, s.301), Süreyya Bey artık 

hayatta olmadığı için oğlu Erdem Yücel ile görüşülmüş. Görüşme sonucu, bu 

onarımla ilgili belge ve fotoğrafların İbrahim Hakkı Konyalı’ya verildiği 

öğrenilmiştir. İbrahim Hakkı Konyalı’nın da vefatından sonra Beyazıt Külliyesi 

içindeki Hakkı Tarık Us Kütüphanesi’ne bağışlanan arşivinde bu belgelere 

ulaşılamamıştır. 1938 onarımından sonra yapı Müzeler İdaresi’ne devredilmiş, ancak 

1955’e kadar açılmayarak bakımsız kalmış, tekrar harap duruma gelmiştir (Eyice, 

1995, s.301). 

Encümen Arşivi’ndeki dosyasında yapının 1939 yılında, 383 numara ile tescil 

edildiğini gösteren fiş bulunmaktadır. Fişin ekinde bulunan plan rölövesinde çeşitli 

yanlışlıklar göze çarpmaktadır; minarenin yeri yanlış gösterilmiş, bazı yerlerde 

taşıyıcı sistemin izdüşümü yanlış aktarılmıştır (Şekil D.206). 

1955 yılında, İstanbul’da toplanacak olan Bizans Kongresi sebebiyle, İstanbul’daki 

Bizans eserlerini temiz ve bakımlı halde göstermek amaçlanmış; Fethiye Camii’nin 

de dahil olduğu bazı eserlerde onarım yapılmıştır (Tamer, 2003, s.121). Kontrol 

mimarının Y. Mimar Cahide Tamer olduğu 1955 onarımıyla ilgili Tamer’in kitabında 

bir açıklama bulunmamaktadır. Onarım öncesi ve sonrası resimler karşılaştırılarak 

gynekaion kubbeleri ve Osmanlı kubbesinin örtülerinin kurşun taklidi beton ile 

kaplanmış olduğu, kırık pencere camlarının değiştirildiği, ana kubbeyi bir kule gibi 

taşıyan beden duvarlarında bitki oluşumlarının temizlenerek, derzleme yapıldığı ve 

minare kaidesinin çok harap olan taşlarının yenilendiği görülmüştür (Tamer, 2003, 

s.123-29).  

Fethiye Camii Bizans Kongresi’nden sonra 1959’da tekrar ele alınmıştır (Tamer, 

2003, s.121). Daha kapsamlı değişikliklerin yapıldığı gözlemlenen bu onarımın 

kontrol amiri yine Y. Mimar Cahide Tamer’dir (Tamer, 2003, s.153). Bu onarım 

esnasında iç mekanda bu tarihe kadar görülebilen kalem işleri badana ile 

kapatılmıştır. Arşiv fotoğraflarında iki farklı kalemişi işi motifi görülmektedir. Bu 

motiflerden Millingen’in kitabındaki barok üsluptadır (Şekil D.75). Dumbarton Oaks 

Arşivi fotoğrafındaki ise 20. yy. başında, Millingen’in yapıyı incelediği tarihten 

sonra yapılmıştır (Şekil D.72). Bunların her ikisine de ait izler, sıvanın tamamen 

raspa edilmesi sonucu yok edilmiştir. Kubbeli orta mekanın akanthus yaprakları 

oyulmuş özgün mermer kornişinin çok büyük bölümü yenilenmiştir (Şekil D.72, 

Şekil D.73, Şekil D.74). Bu onarımda zemin seviyesinde bulunan dikdörtgen 
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pencerelerdeki kapaklar da kaldırılmıştır (Tamer, 2003, s.160, resim 20+21). Ana 

kubbeyi taşıyan kuzeybatı ayağın yıpranmış taş yüzeyleri yeni taşlar ile onarılmıştır 

(Tamer, 2003,s.160, resim 18+19). Bu onarım sonrasında yapı, cami ve müze olarak 

kullanılmak üzere, ahşap perdelerle ikiye bölünmüştür (Tamer, 2003, s.161, resim 

24). Yapının cami olarak kullanılan kısmında bugün hala mevcut olan tüm içlik 

pencereler 1959 onarımına aittir. Kuzey ek üzerindeki kubbede, ana kubbede ve ana 

kubbe kemerlerinde kullanılmış olan doğramalar bir öncekilerle benzerdir (Tamer, 

2003, s.162, resim 26); ancak Osmanlı ekinde kullanılmış olan içlik pencereler 

tamamen farklı olarak yenilenmiştir (Tamer, 2003, s.160, resim 20). Oysa Cahide 

Tamer’in kitabında ve diğer arşivlerde bulunan fotoğraflarda, burada 1959 tamiri 

öncesi bulunan pencerelerin de diğer içliklerle aynı olduğunu görülmektedir (Tamer, 

2003, s.160, resim 21). Dışta özellikle kuzey cephede dikkati çekecek şekilde taş 

yenilemeleri yapılmıştır (Şekil D.190, Şekil D.191, Şekil D.193, Şekil D.194). Bu 

onarımdan sonra kuzey kilise cami olarak ibadete açılmıştır (Eyice, 1995, s.301).  

1960-63 yıllları arasında müze olarak ayrılan kısımda Amerikan Bizans Enstitüsü 

tarafından bir restorasyon çalışması gerçekleştirilmiştir (Mango ve Hawkins, 1962-

63; Mango, 1978). Mozaik ve freskler temizlenmiş, yapı camiye dönüşürken aldığı 

bazı eklerden arındırılarak, tekrar Bizans Dönemi’ndeki görünümüne kavuşturulmak 

istenmiştir. Amerikan Bizans Enstitüsü’nün onarımında, yapının geçmişine ışık 

tutacak bilgilere ulaşılmış; çizimler ve fotoğraflarla yapılan iş hassas ve titiz bir 

şekilde belgelenmiştir (Şekil D.204, Şekil D.205).  

Bizans Enstitüsünün yapmış olduğu en kapsamlı müdahaleler, 1.parekklesion 

naosunun kuzey sütunları yerine yapılan Osmanlı dönemi sivri kemeri kaldırmak, 

2.betondan dökülmüş taklit sütunları eskilerinin mevcut kaideleri üzerine 

yerleştirmek ve 3.naos kuzey duvarındaki sivri kemeri müze tarafından 

anlaşılmayacak şekilde duvar içine gizlemek olmuştur (Şekil D.139, Şekil D.140, 

Şekil D.157). Parekklesion prothesisinin dikdörtgen söveli pencereye dönüştürülmüş 

olan apsisi yeniden eski haline getirilmiştir (Şekil D.156, Şekil D.181). Parekklesion 

naos ve narteksinin güney duvarlarındaki dikdörtgen söveli pencereler de 

kapatılmıştır (Şekil D.152, Şekil D.176). Güney ve doğu cephelerindeki pencerelerin 

Osmanlı döneminde değiştirilen iç bölünmeleri, Bizans döneminde varolduğu 

düşünülen üçlü pencere düzenlerine dönüştürülmüştür (Şekil D.156, Şekil D.181, 

Şekil D.152, Şekil D.176).  
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Vakıfların 1938, 1955 ve 1959 onarımlarındaki gibi, Bizans Enstitüsü tarafından 

yapılan restorasyonda da oldukça radikal kararlarla yapının tarihini belgeleyen ekler 

kaldırılmış; rekonstrüksiyonlar ve yeni ekler yapılmış; o dönemlerde geleneksel 

malzemeyle olan uyumsuzluğu ve zararı henüz fark edilmemiş olan çimento esaslı 

malzemeler kullanılarak, yapıya zararlı müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Bizans 

Enstitüsü’nün Vakıflar onarımlarına göre üstün olan tarafı yapılan her müdahalenin 

titizce yazı, fotoğraf ve çizimle belgelenmiş olmasıdır; böylece müdahaleler takip 

edilebilmiş ve incelenebilmiştir. Ancak, yapının tarihine ve eklerine saygı 

göstermeden, Osmanlı döneminin tüm izlerinin silinmesi doğru değildir. Şu anda 

yapının iç mekanında çimentolu harçla derzlenmiş çıplak tuğla yüzeyler 

görülmektedir. Altında fresk ve mozaik olmayan yüzeylerde Osmanlı dönemine ait 

kalemişleri ve pencere kapakları gibi özgün yapı elemanlar bırakılarak yapının tarihi 

zenginliği ve geçirmiş olduğu evreler daha iyi sergilenebilirdi (Şekil D.200, Şekil 

D.203). Dışnarteks güney kolunda da freskleri göstermek amacıyla, o zamanın 

teknolojisi kullanılarak betondan baca (Şekil D.129), lento gibi elemanlar 

yapılmıştır. Freskleri göstermek için daha az müdahale gerektiren, şömine bacası gibi 

iddialı formlar yerine daha sade biçimler kullanılan çözümler bulunabilirdi. 

Amerikan Bizans Enstitüsü’nün restorasyonundan sonra, yapının dışnarteks güney 

kolu ve parekklesion, Kültür Bakanlığı’na bağlı bir müze olarak açılmıştır. 

1962-63 yılları arasında Bizans Enstitüsü’nün yürüttüğü restorasyondan sonra, 

yapıda kapsamlı bir onarım yapılmamıştır. Fethiye Müzesi ile ilgili olarak 16 Nisan 

2007 tarihinde, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nde Ayasofya Kontrolü olan, İnş. 

Müh. Nevzat Özinanç, Ayasofya Müze Müdür Yardımcısı arkeolog Halil Arca, ve 

Ayasofya Müzesi arkeologlarından Sabriye Parlak ile görüşülmüştür. 1972’den beri 

görev yaptığını belirten Nevzat Bey, 1972’den beri sadece basit acil onarımların 

yapıldığını ve bunlarla ilgili herhangi bir kayıt ve belge olmadığını belirtmiştir. 

Ancak yapının Encümen Arşivi’ndeki dosyasında, 1976’da Fethiye Müzesi 

bahçesinde bekçi konutu ve ziyaretçi tuvaleti yapılabilmesi için, Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’na, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Şube 

Müdürlüğü tarafından sunulan izin dilekçesi ve ekindeki proje önerisine rastlanmıştır 

(Anıtlar Yüksek Kurulu/Kayıt no :234/10.06.1976). Proje önerisi kurul tarafından 

olumlu bulunarak uygulanmıştır (Şekil D.207, Şekil D.208, Şekil D.209). Bugün, 
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kurul izniyle yapılmış, bu derme-çatma yapıda müze ile ilgisi bulunmayan bir aile 

kiracıdır.  

2001 yılında, İl Turizm Müdürlüğü’nden Ayasofya Müzesi’ne bağlı birimlerden 

Fethiye Müzesi için “2001 yılı onarımı ve çevre düzenlemesi işi” adı altında bir 

bütçe çıkmıştır. Bu işin kapsamında, uzun yıllar yıkık bir durumda olan avlu duvarı 

yeniden inşa edilmiştir (Şekil D.210).  Yeni bir bahçe düzenlemesi gerçekleştirilmiş, 

bahçede çimlendirme, ışıklandırma yapılmış ve müzenin içine bilgi verici renkli 

levhalar asılmıştır. Bu değişiklikler içinde en önemlisi, Ayasofya Müzesi’nden 

taşınan çeşitli mimari elemanlardır ki bunlar II. Ayasofyaya ait sütun kaide ve 

gövdelerinin, arşitravların parçaları gibi elemanlardır (Şekil D.210). Fethiye Camisi 

ile ilgisi olmayan bu parçalar, tarihsel yanılgıya yol açmaktadır.  

Vakıflar Arşivi’nde de cami ile ilgili olarak 1959 sonrası gerçekleşen bir onarımla 

ilgili bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Ancak camiyi kullananlar tarafından sürekli 

yeni ekler ve müdahaler yapıldığı gözlenmektedir. 2007 yılında cami derneği 

tarafından izinsiz ve projesiz olarak cami olarak kullanılan kısmın çatısı (kötü bir 

işçilikle) kurşun kaplanmış; zemine beton dökülmüş; sarnıç ve mezar odası girişleri 

kapatılmış, mihrap duvarları içerden fayans ile kaplanmış, cephelerin çeşitli yerlerine 

klima dış üniteleri konulmuştur.  

5.3.1 Minarenin evreleri 

Yapının minaresinin de pek çok değişiklik geçirdiği ve birkaç kez yeniden inşa 

edildiği bilinmektedir. Pammakaristos Manastır Kilisesi’nin 1591/2’de camiye 

dönüştürülmesi esnasında yapının geçirdiği değişiklikler kapsamında minare 

eklenmiş olması yüksek bir olasılıktır. Nitekim, 17. yy.’da, Evliya Çelebi yapının 

minaresi bulunduğundan bahsetmiştir (Evliya Çelebi, 2008, s.261). 18. yy. onarımları 

ile ilgili belgelerden en erken tarihli (10 Ağustos 1729) olanında, minarenin 

onarılması ve kurşun kaplamalı yeni bir külah yapılması keşifte belirtilmiştir 

(Mazlum, 2004,s.172). 10 Temmuz 1759 tarihli ikinci büyük onarımda, minare ile 

ilgili olarak müşebbek korkuluğunun yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir (Mazlum, 

2004, s.173). Fethiye Camii’nin minaresi ile ilgili ulaşılabilen en eski fotoğraf 

1877’ye aittir ve bu tarihten sonrasına ait hiç bir arşiv fotoğrafında da müşebbek 

korkuluk görülmemektedir. Bu nedenle, minarenin, 18 yy. başlarında barok üslupta 

yeniden inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Arşiv fotoğraflarında görülen 
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minarenin kaide, pabuç ve gövdesi 1877’den 1981’e kadar aynı kalmıştır (Şekil 

D.15). 1877 yılına ait fotoğraflarda gövdeden şerefeye geçiş veren taş silmeden 

yukarısı, özellikle petek kısmı ince uzun görülmektedir; külah kısa ve koniktir (Şekil 

D.15). Paspates’in kitabındaki gravürde de bu şekilde görülen minarenin külahının, 

1894 depreminden önce soğan biçimli olarak yenilendiği görülmektedir (Şekil D.15). 

Arkada görünen Mimar Kemalettin’e ait okul binasına dayanarak, 1910 civarında 

çekilmiş olduğu söylenebilen fotoğrafta, muhtemelen 1894 depreminde zarar görmüş 

olan minarenin gövdesinden üstünün yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 

D.15). Bu kez, gövdeden şerefeye geçişteki konsol kısım ve peteğin boyu daha kısa 

tutulmuş, şerefenin altındaki eğrisellik daha çok vurgulanmıştır (Şekil D.15). Önceki 

minarede petek gövdesinde düşey çubuklar izlenirken, bu petek tam yuvarlak ve 

düşey çizgisiz olarak inşa edilmiştir; soğan biçimli külah da daha tombulcadır (Şekil 

D.15). Minarenin, bu haliyle, değişmeden 1976 yılına kadar ulaşmış olduğu Alman 

Arkeoloji Enstitüsü arşivinde bulunan bir fotoğrafta görülmektedir (Şekil D.196). 

Ancak 1981 yılına ait bir tez fotoğrafından (Sözer, 1981, şekil:1) yola çıkarak 

yapılan karşılaştırmalar sonucu minarenin kaidesi haricindeki tüm kısımlarının 

yeniden örülmüş olduğu anlaşılmıştır (Şekil D.15). 1980 yılı gibi yakın bir dönemde, 

elde bir çok kaynak varken, minarenin eski biçim ve oranlarının gözetilmemiş olması 

anlaşılamamıştır (bkz. 5.4.2.5 Minare’nin Ayrıntılı Tanımı). 

5.4 Yapının Ayrıntılı Tanımı 

Fethiye Camii ve Müzesi yapıları, toprak üzerinde, 1. kuzey kilise, kuzeydeki eki ve 

kuzey kilisenin doğusuna (yıkılan apsis ve pastoforia hücreleri yerine) getirilen 

Osmanlı eki, 2. güney kilise (mezar şapeli), 3. batı ve güneyden yapıyı saran dış 

narteks, 4. dışnarteksin güneybatı köşesinde yükselen minareden oluşmaktadır. 

Zemin altında ise bir sarnıç (kuzey kilise naosu altında) ve bir mezar odası 

(dışnarteks batı koridorunun kuzey kanadı altında) bulunmaktadır (Şekil D.3, Şekil 

D.4, Şekil D.25, Şekil D.58). Kuzey kilise, Eyice tarafından, Bizans mimarisindeki 

kilise yapılarından “dehlizli tip” olarak sınıflandırılmıştır (Eyice, 1980, s.22). Planda, 

ana kubbenin altındaki kare mekan, (kuzey, güney ve batıdan olmak üzere) 3 yönden, 

tonozlu, basık dehlizlerle çevrilidir (Şekil D.3). Ana kubbe, etrafını saran koridorun 

çatı seviyesi üzerinde bir kule gibi yükselmekte; orta mekan, kubbeyi taşıyan 

kemerlerin aynaları (tympanaları) içine açılan pencerelerle aydınlanmaktadır (Şekil 
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D.59). Güney kilise, Eyice’ye göre, tipik Bizans kilise plan biçimi olan, dört sütunlu 

kapalı haç (cross-in-square) planına sahiptir (Eyice, 1980, s.2).  

Caminin girişi batı cephesinde, dışnarteks batı koridorunun orta aksında, cepheden 

0.70 m. öne çıkan bir taçkapıdandır (Şekil D.60). Kapının kemeri üzerinde, 1845 

Sultan Abdülmecid onarımına ait Osmanlıca bir kitabe bulunmaktadır. Osmanlı 

dönemine ait özgün kapının ne kanatları ne de kasası günümüze ulaşmamıştır; yapıya 

iki kanatlı demir bir kapıdan girilmektedir (Şekil D.60). Dışnarteks, kuzeyde kuzey 

ekin genişliğine denk düşer; ancak kuzey duvar, yapının kuzey-batı köşesinde kuzeye 

doğru açılı durmaktadır (Şekil D.3). Dışnarteks güneyde, kuzey yapıdan taşar; 

doğuya doğru devam ederek güney kilisenin batı cephesine bitişir (Şekil D.3).  

Müzenin girişi, dışnarteksin batı ve güney kollarının kesişimi olan bölümde, güney 

cephedendir (Şekil D.2, Şekil D.3). Müze giriş kapısının kemerli mermer sövesi ve 

üzerindeki tabla, 16.yy. Klasik Dönem Osmanlı dönemi özelliği göstermektedir; 

ancak özgün kapı kanatlarının yerinde demir çerçeveyle taşınan, çift kanatlı, demir 

bir kapı bulunmaktadır (Şekil D.61). Osmanlı döneminde, cami işlevi için mümkün 

olduğu kadar tek bir mekan haline getirilmeye çalışılmış olan yapı; 20. yy.’ın ikinci 

yarısında, müze ve cami işlevlerinin ayrımı için, kuzey kilise güney duvarı ve 

dışnarteksin batı-güney kolları arasındaki kemerli açıklıkların kapatılmasıyla 

bölünmüştür (Şekil D.3).   

Cami işlevi gören kısımda, ilk olarak dışnarteks batı koluna ulaşılmaktadır. Batı 

kolu, kemerlerle 5 bölüme ayrılmıştır; en güneyde yer alan bölümü, batı ve güney 

kolların kesişimidir. Batı holünde kuzeydeki ilk iki bölüm, ince bir duvarla bölünerek 

kadınların ibadetine ayrılmıştır (Şekil D.3). Taç kapının aksında bulunan orta bölüm 

geçiş/giriş holü, bu bölümün güneyindeki bölüm hoca odası olarak kullanılmaktadır. 

Hoca odasının güneyindeki bölüm, ince bir duvarla ayrılmıştır ve müzeye dahildir.  

Dışnarteksten nartekse, orta bölümden geçilebildiği gibi, hoca odasından ve kadınlar 

kısmından da ulaşılmaktadır (Şekil D.3). Üzerindeki 4 adet çapraz tonoz ile planda 4 

bölüme ayrılan narteksin en kuzey bölümü kuzey eke, diğer üç bölümü de naosa,  

altıgen ayaklar arasındaki kemerli açıklıklardan geçiş vermektedir (Şekil D.3). Naos, 

ortada ana kubbe altındaki kare mekan ile bu mekanı 3 taraftan saran koridorlardan 

oluşmakta; doğuda bemaya, prothesis ve diakonikon hücrelerine, kuzeyde kuzey eke, 

kemerli geçişlerle açılmaktadır (Şekil D.3). Bema ve pastoforianın önünde apsisler 
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yerine, planda ucu küt bir üçgen şeklinde doğuya yönelen ve güneydoğu duvarı 

üzerinde mihrab bulunan Osmanlı eki bulunmaktadır (Şekil D.3).  

Müzenin girişi, dışnarteks güney kolunun en batı bölümündendir; mermer bir 

basamakla yaklaşık 0.38 m. inilerek, şeşhane tuğlası bir zemine ulaşılmaktadır (Şekil 

D.62). Girişten sonra, doğuya doğru bir koridor şeklinde devam eden dışnarteksin 

güney kolundan parekklesionun narteksine geçilmektedir (Şekil D.63).  

Parekklesion narteksi, zemin katta güney kilisenin 3 nefli naosuna açılmaktadır 

(Şekil D.64). Kare planlı naosun orta nefinde 4 adet sütun tarafından taşınan yüksek 

kasnaklı bir kubbe bulunmaktadır (Şekil D.65, Şekil D.66). 3 nefli naosun ana nefi 

bemaya, yan nefleri pastoforia hücrelerine geçiş vermektedir. Naos doğu cephesinde 

taşkın ana apsis ve fazla taşkın olmayan yan apsisler ile sonlanmaktadır (Şekil D.3). 

Parekklesionun altında, bema zeminindeki ufak, dikdörtgen bir açıklıkla girişi belli 

olan, ancak şapla kapatılmış  bir krypta bulunmaktadır (Eyice, 1980, s.28). 

Narteksin, 1.42 m. kalınlığındaki batı duvarı içine yaklaşık 0.67 x 2.60 m. 

ölçülerindeki bir merdiven yerleştirilmiştir (Şekil D.3, Şekil D.4). Merdivenle, 

zemini 5.65 m. kotunda olan gynekaiona ulaşılmaktadır. Gynekaion, 2 ufak kubbe ve 

orta kısmında bulunan haçvari tonoz örtüyle planda 3 birime ayrılmaktadır (Şekil 

D.4).  

5.4.1 İç mekan 

5.4.1.1 Kuzey Kilise-naos, bema, pastoforia (prothesis ve diakonikon)  

Naos, planda, kareye yakın bir dörtgen oluşturan kubbeli bir mekan ve etrafını kuzey, 

güney ve batı yönlerden u-şeklinde saran dehlizlerden oluşmaktadır (Şekil D.67). 

Naosun ölçüleri, batı dehlizin batı sınırından, doğuda bema tonozunun başlangıcına   

kadar 10.52 m., kuzey-güney doğrultusunda kuzey dehliz sınırından, güney dehliz 

güney duvarına kadar 12.22 m.’dir (Şekil D.3).  

Kubbeli orta mekan 

Kubbeli orta mekanın ölçüleri, bema tonozu başlangıcından, batıdaki kemerin 

bitimine kadar 6.72 m., kuzey-güney yönünde, kuzey kemerden güney kemer 

bitimine kadar 7.21 metredir (Şekil D.3). Bu hacim düşeyde, yatay kornişlerle 3 

bölgeye  ayrılabilir : 1. sıra korniş altında yan mekanlara kemerlerle geçiş veren 

arkad bölgesi, 1. ve 2. sıra korniş arasında kubbe kemerleri ve bu kemerlerin 
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tympanaları içinde açılmış 3’lü pencere düzenleri (doğu yönü hariç, burada bema 

tonozuna bağlantı mevcuttur ), 2. korniş üzerinde ise yivlerle 24 dilime bölünmüş, 

balkabağı biçiminde, yüksek kasnaklı bir kubbe bulunmaktadır (Şekil D.68).  

En alt bölgede, kubbeyi taşıyan 4 ayak Osmanlı döneminde kesilerek mantolanmıştır 

(Şekil D.69, Şekil D.70.a, Şekil D.67). Kuzey, güney ve batı yönlerde kubbeyi 

taşıyan Osmanlı dönemi kemerler, bu kemerlerin yerinde bulunan 3’lü düzendeki çift 

sütunla taşınan kemerli açıklıklar kaldırılarak, yerlerine getirilmiştir (Mango, 1978, 

s.4; Hallensleben, 1963-64, s.158) (Şekil D.71). 1938’teki Vakıflar onarımında iç 

mekandaki sıva raspa edilince, kubbeyi taşıyan kemerler altında kapatılmış olan 3’lü 

düzenler ortaya çıkmıştır (Mango, 1978, s.4). Lips Manastırı’nın güney kilisesinde, 

1929’da  yapılmış olan kazıda, benzer şekilde sütun kaideleri ortaya çıkarılmıştır 

(Megaw, 1964, s. 279).  

1. sıra korniş, 19.5 cm kalınlığındadır, üst kotu, halı zeminden 5.39 m. yükseklikte 

bulunmaktadır. Kornişin büyük kısmı 1938 onarımında yenilenmiştir (Şekil D.72, 

Şekil D.73, Şekil D.74). Sadece kuzey duvar ve bema tonozu üzerinde, akantus 

yaprakları ile bezeli özgün kornişten, yaklaşık 1.30 m. uzunluğunda 2 parça 

bırakılmıştır. 1938 onarımı öncesindeki fotoğraflarda kornişin büyük kısmı mevcut 

olarak görülmektedir.  

1. ve 2. kornişler arasındaki kemerlerden batıdaki, 1845’te eklenmiş olan hünkar 

kasrının cumbasından dolayı iç cepheden tam yuvarlak değildir (Şekil D.68, Şekil 

D.75). Orta kısımdaki kemerlerin tympanalarında bulunan 3’lü düzendeki içlik 

pencereler, yaklaşık 0.96 x 2.27 m. ölçülerindedir (Şekil D.7, Şekil D.8, Şekil D.9). 

Orta kısımda yoğun nem etkisi ile özellikle pandantifler ile güneybatı ve kuzeybatı 

köşelerdeki sıvalı yüzeylerde kabarma ve çiçeklenme gözlemlenmektedir (Şekil 

D.76).  

Özgünlüğünü korumuş olan 2. sıra korniş, yaklaşık 7 cm kalınlığında, halı zeminden 

9.38 m. yüksekliğindedir; akantus yaprakları ile bezelidir (Şekil D.7, Şekil D.8, Şekil 

D.73). Ancak üzerindeki badana tabakasından dolayı bezemesi tam seçilememektedir 

(Şekil D.77). Kubbenin kasnağına 12 adet yuvarlak kemerli pencere açılmıştır (Şekil 

D.78). Kubbe pencerelerindeki ahşap içlikler, alçı ile yerlerine oturtulmaya 

çalışılmış; ancak detayları tam çözülememiştir. Pencerelerin üst hizasında belli 

belirsiz bir korniş izi görülmektedir (Şekil D.77).  
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Kubbede çeşitli çatlaklar görülmektedir; ancak bunların çoğunun, boya ve sıvanın 

raspasız üst üste defalarca uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yalnız 

çatlaklardan tam batı ve kuzey akslardan, pencerelerin üzerine düşey olarak inenler 

daha derindir; onarım sırasında sıva altındaki durumları araştırılmalıdır (Şekil D.78).  

Dehlizler 

Kubbeli mekan, planda, batı yönündeki tabanı kollarına göre geniş bir “u” oluşturan 

dehlizlerle, 3 yönden sarılmıştır. Dehlizlerden, “u”’nun kollarını oluşturan kuzey ve 

güneydekiler 2.45 m.; tabanı oluşturan batıdaki ise 3.80 m. genişliğindedir. Kuzey 

dehlizin genişliği, batı ucunun kuzey tarafında azalarak 1.97 m.’ye inmektedir. 

Güney, kuzey dehlizler ile batı dehlizin orta kısmı beşik, güneybatı ve kuzeybatı 

köşeler ise haçvari tonozlar ile örtülüdür (Şekil D.3).  

Batı dehliz 

Batı dehlizde, kubbeli mekanın kuzeybatı ayağının batısında, beton dökülerek 

kapatılmış 3 adet kuyu ağzı bulunmaktadır. Bu kuyuların ayağa bitişik duran ikisinin 

bilezikleri mermerden; ayaktan açıkta batıda yer alanınki ise küfekidendir. Zeminde 

de yine küfekiden kuzeybatı köşesinde gideri olan bir tekne bu kuyuların bileziklerini 

içine almaktadır. Tekne batı ve güney yönlerden ahşap ayakkabılık ile çevrelenmiştir 

(Şekil D.3, Şekil D.7, Şekil D.79, Şekil D.80).  

Batı dehlizin batı duvarı, yapının camiye dönüştürülmesi esnasında kesilmiş; kumtaşı 

ile mantolanarak altıgen ayaklara dönüştürülmüştür (Şekil D.81, Şekil D.82). Bu 

ayaklar arasındaki kemerli açıklıklarla içnartekse bağlanılmaktadır. Altıgen ayaklar, 

2.05 m. kotunda hafif genişleyerek kemerlerin üzerine oturduğu tablaları 

oluştururlar. Bu tablaların dört köşesine yaprak motifleri yapılmıştır. Ancak 

motiflerin bazıları kısmen ya da tamamen kırılmış durumdadır (Şekil D.11). Batı 

dehlizi içnartekse bağlayan, altıgen ayaklara oturan kemerli açıklıklardan kuzeydeki, 

sivri kemeri, gergisi ve bu kemerin üstündeki boşluk ile duvardaki Osmanlı dönemi 

müdahalesini açıkça göstermektedir (Şekil D.83, Şekil D.84). Batı dehlizin güney 

duvarında, 0.96 x 3.07 m. ölçülerinde sivri kemerli, kapatılmış bir açıklık 

bulunmaktadır (Şekil D.8). Batı dehlizin üzerindeki beşik tonoz Osmanlı dönemi 

kemerlerin yerleştirilmesi esnasında, doğu ve batı kenarlarından, planda geniş açılı 

üçgenler oluşturan ara kesitlerle yırtılmıştır (Şekil D.79).  

Mango-Hawkins tarafından özgün döşemeden parçalar batı dehlizin merkezinde 

bulunmuştur (Mango ve Hawkins, 1962-63, s.323) (Şekil D.212); bu parçaların, 



168 

bugün beton dökülmüş, üzeri tahta+halı kaplanmış zemindeki durumları ve varlıkları 

meçhuldür. Bulunan parçalar, toplam 3.40 x 1.50 m. ölçüsünde, 4 uyumlu mermer 

dilimden oluşmaktadır; damarlı olan dilimler mor renktedir ve etraflarında çift 

bordür vardır (Mango ve Hawkins, 1962-63, s.323). Bordürlerden içteki breş, dıştaki 

portakal rengi mermerdir. Panelin güneydoğu köşesinde, turuncu bordürün 

devamında ufak bir opus sectile kalıntısı da görülmüştür (Mango ve Hawkins, 1962-

63, s.323). 

Güney dehliz 

Güney dehlizde, 0.80 x 3.18 m. ölçülerinde, dikdörtgen tabana oturan mermer bir 

minber, kıbleye yönlenmiş olarak durmaktadır; külahının sığması amacıyla güney 

dehlizin beşik tonozunda kubbemsi bir oyuk açılmıştır (Şekil D.85). Klasik dönem 

özellikleri gösteren minber 9 basamaklıdır, girişindeki mermer lentonun üzerindeki 

tablada “kelime-i tevhid” yazısı bulunmaktadır; basamaklarının kenarlarında bulunan 

mermer parapetlerden kuzeydoğu tarafındaki değiştirilmiştir. 1976 tarihli bir 

fotoğrafta kuzeydoğu parapetin eksik olduğu görülmektedir; muhtemelen 1981’deki 

onarımda yenilenmiştir (Şekil D.74, Şekil D.86).  

Güney dehlizin güney duvarında iki adet kemerli geçidin izleri bulunmaktadır (Şekil 

D.85, Şekil D.87). Bu geçitlerden batıdaki 1.60x3.30 m. ölçülerinde, yuvarlak 

kemerlidir (Şekil D.8, Şekil D.87). Şu an sıvalı durumda ve müze tarafından da 1962 

onarımında yeniden örülmek suretiyle kapatılmış olan geçitin, Mango-Hawkins 

raporunda, Osmanlı döneminde açılmış olduğu belirtilmiştir (Mango-Hawkins, 1962-

63, parekklesion planı). Doğuda yer alan geçit (Şekil D.85) daha karmaşık bir durum 

sunmaktadır : bu açıklık cami tarafından Osmanlı dönemi sivri kemerin izleri 

görülecek şekilde sıvanmış, müze tarafında ise bu kemer hiç bir şekilde 

hissedilmeyecek şekilde, duvar yeniden örülmüştür (Şekil D.139, Şekil D.140). 

Osmanlı dönemine ait olan bu  sivri kemerli geçit, aslında buradaki Komnenos 

dönemine ait mermer söveli bir kapının büyütülmesiyle açılmıştır (Şekil D.157). Bu 

kapının oturduğu taban ile parekklesion döşemesi arasında 20 cm. kot farkı 

bulunduğu Mango tarafından belirtilmiştir (Mango, 1978, s.21). Güney dehliz ile batı 

dehliz arasındaki kemerin, güney duvara oturduğu çizgi altında, bir mermer korniş 

parçası bulunmaktadır; üzerinde derince oyulmuş çift halinde yapraklar 

görülmektedir (Şekil D.87, Şekil D.88).  
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Bema 

Kubbeli orta mekandan iki masif ayak arasında bulunan bemaya geçilir. Bemanın 

güneyindeki ayakta, diakonikona geçiş veren, yuvarlak kemerli, kapatılmış bir 

açıklığın izi bulunmaktadır (Şekil D.3, Şekil D.8, Şekil D.89). Aynı açıklığın 

simetriği kuzey ayak üzerinde de prothesise geçiş verme amacıyla bulunmalıdır ama, 

bema tarafında hiç bir iz görünmemektedir. Ancak bir arşiv fotoğrafında, kuzey 

ayağın prothesis tarafında kemerli bir dolgu bulunduğu görülmüştür (Şekil D.90).  

Kubbeli orta mekanı dolaşan 1. sıra korniş bemada da devam eder; bema kuzey 

duvarı üzerindeki yaklaşık 1.5 m.’lik kısmı özgün kalabilmiştir (Şekil D.7). Bema 

kuzey duvarına bitişik ahşap kürsü, yeni bir ektir ve sanat değeri taşımamaktadır 

(Şekil D.7). Bema, ana kubbeyi taşıyan doğu kemerinden bir kademe ile 0.39 m. 

aşağıda bulunan beşik tonoz ile örtülüdür; bu beşik tonozun 0.24 m. aşağısında da 

kubbeli Osmanlı ekinin kemeri bir kademe yapmaktadır (Şekil D.7, Şekil D.8).  

Pastoforia 

Yaklaşık 2 x 2 m. ölçülerindeki prothesis, kare planlıdır; batıda kuzey dehliz, 

kuzeyde kuzey ek ve doğuda Osmanlı mihrap eki ile bağlantılıdır; güney yönde 

bemanın güney ayağı ile sınırlanmıştır. Bema ile olan yuvarlak kemerli bağlantısı 

DOA’da bulunan bir fotoğrafta görülmektedir; ancak günümüzde bu duvarın üzeri 

hiç bir iz göstermeyecek şekilde sıvalıdır (Şekil D.90). Prothesis ile kuzey ekin 

kemerli bağlantısı, geçirdiği onarım ve değişimlerden sonra, farklı kotlarda 

maksimum yapan, bitişik iki kemer gibi algılanmaktadır; ancak sıva raspa edilirse 

detaylı olarak incelenebilir (Şekil D.91). Haçvari tonoz ile örtülüdür (Şekil D.3). 

Diakonikon da prothesis ile yaklaşık aynı ölçülerde 2 x 2 m.’lik kare bir plana 

sahiptir; batıda güney dehliz, doğuda Osmanlı mihrap eki ile bağlantılıdır. Bemayla 

olan yuvarlak kemerli bağlantısı dolgu ile kapatılmıştır; haçvari tonoz örtüsü 

bulunmaktadır (Şekil D.3). Diakonikon güney duvarı halı zeminden  yüksekliği 2.37 

m.’ye çıkan âdi bir fayans ile kaplanmıştır (Şekil D.92).  

5.4.1.2 Osmanlı mihrap eki 

Yapı camiye çevrilirken, bema ve pastoforia hücrelerinin doğusuna, burnu küt bir 

üçgen biçiminde planlanan bir ek getirilmiş; mihrap nişi bu ekin güneydoğu duvarı 

üzerine yerleştirilmiştir (Şekil D.3). Mihrap nişinin her iki yanına ve kuzeydoğu 

duvarına alt seviyede 2’şer pencere açılmış; üst seviyede alt pencerelerin hizasında, 
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ahşap içlikleri bulunan sivri kemerli pencereler yerleştirilmiştir. Güneydoğu duvarda 

mihrabın orta aksı üzerinde ve güneybatı duvarda aynı seviyede, ahşap içlikleri 

bulunan iki dairesel pencere bulunmaktadır (Şekil D.8). Prothesisin doğu duvarına da 

bir pencere açılmıştı; ancak bu pencere yapıdaki Osmanlı dönemi pencerelerin çoğu 

gibi, 1938 Vakıflar onarımında kapatılmıştır (Şekil D.3). Diakonikon güney 

duvarında bulunan fayans kaplama, Osmanlı ekinin duvarları boyunca prothesisin 

doğu duvarına kadar devam etmektedir (Şekil D.93). Mihrap nişi, bir konutun ıslak 

hacimlerinde kullanılabilecek nitelikte bir fayans ile kaplanmıştır (Şekil D.94). Alt 

sıradaki pencerelerin mermerden olması gereken söveleri (Osmanlı belgelerinde 

mermer pencere sövelerinden bahsedilmektedir, Mazlum, 2004,s.170), betondandır; 

doğramaları pvc esaslıdır (Şekil D.94).  

Mimarbaşı Dalgıç Ahmet Paşa, bu eki ana yapıya bağlayabilmek ve üzerini kubbe ile 

kapatabilmek amacıyla, güneybatı, güneydoğu ve kuzeybatı yönlerinde birer sivri 

kemer yapmış; kuzey yönde ise güneye doğru duvar yüzeyinden öne konsol çıkan bir 

yapı elemanı kullanmıştır. Doğu yönünde, apsisin yarım kubbesinin bema tonozuyla 

birleştiği yerde bulunan mevcut Bizans kemerine ve yeni yaptığı güneybatı kemere 

oturan bir pandantif ördürerek; kubbeyi oturtacağı dairesel zemini hazırlamıştır 

(Şekil D.3, Şekil D.95). Kubbe iç yüzeyinde, son Osmanlı onarımından kalan 

kalemişlerinin sağlam yerleri bırakılmıştır (Şekil D.95). 

5.4.1.3 İç narteks 

4.12 x 16.74 m. ölçülerindeki iç narteks üzerini örten 4 adet çapraz tonozla 4 bölüme 

ayrılmıştır (Şekil D.3). İç nartekse, batı duvarı üzerinde, ana kubbenin aksında yer 

alan kemerli bir geçitten ulaşılmaktadır; yakın tarihte eklenmiş, niteliksiz, ahşap bir 

kapıyla içeri girilmektedir (Şekil D.12, Şekil D.96).  

Kemerli kapı açıklığının aksından, iç narteks güney duvarına 6.21 m., kuzey 

duvarına 10.71 m. mesafe vardır (Şekil D.3). Bu asimetrinin sebebi, büyük olasılıkla, 

Mango’nun da belirtmiş olduğu üzere  iç narteksin aslında Komnenos döneminde 3 

bölümlü olmasıdır (Mango,1978, s.24). Daha sonra, kuzey ek ve dışnarteksin 

birleştirilmesi için; iç narteksin en kuzey bölümü, kuzey ekin batısına  eklenmiş 

olmalıdır (Şekil D.3, Şekil D.14). Girişteki kemerin aksından, kuzey ve güney 

yanlardaki tonozlu bölümlerin dış sınırlarına yaklaşık eşit mesafe bulunması da bu 

görüşü desteklemektedir (Şekil D.3).  
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İç narteksin batı duvarı üzerinde, her bölümünde birer olmak üzere, 4 adet kemerli 

açıklık bulunmaktadır. Bunlardan en kuzeydeki, kuzey duvardaki pilastırdan ötürü 

tonozun aksından güneye kaymış kemerli bir pencere açıklığıdır (Şekil D.97). 

Pencerenin altına 0.10 m. kalınlığında ince bir duvar örülmüştür (Şekil D.3). İç 

narteksin batı sınırını oluşturan duvarın kalınlığı, batı duvarı içindeki kemer 

kalınlıklarından çok iyi algılanmaktadır; kemerler adeta beşik tonoz genişliğine 

ulaşmıştır (Şekil D.3, Şekil D.96). İç narteksin en kuzey bölümünün dışnarteksle 

birlikte yapılmış olduğu örtüden de anlaşılmaktadır. Diğer bölümlerde çapraz 

tonozlar batı duvarının doğu tarafındaki kemerlerle sınırlanırken, en kuzey 

bölümdeki çapraz tonoz dışnartekse doğru batıya uzanmaktadır (Şekil D.97). 

Kuzeyden ikinci bölümde, tonozun gelip batı duvarına saplandığı yüzeyde, güney 

tarafı kesilmiş/deforme olmuş bir kemer bulunmaktadır (Şekil D.98). Bu kemerin 

altında, kemerin bulunduğu yüzeyden 0.94 m. batıdaki bir kademe içinde, kemerli bir 

kapı açıklığı mevcuttur. Kapının doğraması geç dönem eki olup niteliksizdir (Şekil 

D.98). Biraz oval görünen kemer, Osmanlı dönemine ait sivri kemerdir; sıva ile 

yuvarlaklaştırılmaya çalışılmıştır (Şekil D.98). Kuzeyden 3. bölümde, dairesel bir 

kemer içinde, dışnarteksten iç nartekse ulaşımı sağlayan kapı, batı duvarının batı 

tarafına yerleştirilmiştir (Şekil D.96, Şekil D.98). Kapı ve üzerindeki kemer tonozun 

tam aksında bulunmaktadır. En güney bölümde ise tonozun aksından kuzeye kaymış 

yuvarlak kemerli bir açıklık bulunmaktadır. Kemerin üzengi düzleminin 0.30 m. 

kadar altında, kuzey taraf kesilerek boşluk genişletilmeye çalışılmıştır (Şekil D.96). 

Kemerin aynası, niteliksiz malzeme ile kapatılmış; açıklığın alt kısmında ahşap, 

duvarla aynı renkte boyalı, sabit, camlı bir doğrama ve dar bir kapı bulunmaktadır 

(Şekil D.96). Bu kemerin kuzeyindeki kemerle aynı yükseklikte, genişlikte ve tam 

daire olması, güneydeki bu iki açıklığın Komnenos dönemine ait olduğunu 

göstermektedir (Şekil D.96).  

İç narteksin güney duvarında, Osmanlı dönemine ait sivri bir kemerin izi 

görülmektedir; halı zeminden kilit taşının tepesine yüksekliği yaklaşık 3.06 m. olan 

kemerin cami tarafından üzeri sıvanmış ve boyanmıştır (Şekil D.8). İç narteks, doğu 

duvarı daha önce belirtildiği gibi kesilerek, 3 adet altıgen planlı ayakla naos ve kuzey 

eke bağlanmıştır (Şekil D.11). İç narteks doğu duvarının en kuzey bölümünde, 

çapraz tonozun doğu duvarına saplandığı en yüksek noktanın 1.17 m. altında kemerli 

bir açıklık bulunmaktadır (Şekil D.11, Şekil D.99). Kemer kuzey duvarı üzerindeki 
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pilastırdan çıkarak, güneyde Osmanlı dönemi altıgen ayağın tablasına oturmaktadır. 

Kemer eğrisi kuzey duvardaki pilastrdan orta aksa çeyrek daire oluştururken; orta 

aksdan sonra, güney tarafta daha önce oturduğu duvarın kesilmesinden dolayı 

ovalleşmiştir (Şekil D.11, Şekil D.99). İç narteksin doğu duvarının kuzeyden ikinci 

bölümünde, çapraz tonozun duvara saplandığı en üst noktanın 1.28 m. altında, 

Osmanlı dönemi sivri bir kemer bulunmaktadır. Arşiv fotoğraflarında sivri kemer 

olduğu daha net anlaşılmaktadır; günümüzde üzerindeki sıvadan dolayı biraz oval 

görünmektedir (Şekil D.11, Şekil D.83, Şekil D.84). Bu sivri kemerin halı zeminden 

3.31 m. yükseklikte bulunan, demirden bir gergi mevcuttur (Şekil D.83). Kuzeyden 

üçüncü açıklıkta, kilisenin ana nefinin genişliğinde, Osmanlı dönemi, geniş ve 

yüksek (kilit taşı alt kotu halı zeminden 4.26 m. yükseklikte) dairesel bir kemer 

bulunmaktadır (Şekil D.100). Kemer taşları sıvanmamıştır ve bu kemerin de, halı 

zeminden 3.38 m. yükseklikte (0.07 m. düşey kesiti olan) demir gergisi mevcuttur 

(Şekil D.11). Bu bölüm üzerindeki çapraz tonoz, kemerin orta aksındadır. Tonozun 

kuzeydoğu kolu 4.00 m., güneydoğu kolu 4.24 m. yükseklikte (halı zeminden) 

kemere saplanmaktadır (Şekil D.100, Şekil D.11). Kuzey ve güneyindeki çapraz 

tonozlardaki gibi kolların 0.55 m. daha aşağıya inmeleri gerekirdi; ama kemere 

saplandıkları noktaların altı kesilmiştir (Şekil D.100). Kemer taşlarının yükseklikleri 

(0.30 m.),  genişliklerine (1.20 m.) oranla çok azdır, bu da kemere yassı bir görünüm 

kazandırmaktadır (Şekil D.100). İç narteksin doğu duvarının en güney bölümünde, 

orta aksı, haçvari tonozun orta aksına göre kuzeyde bulunan sivri bir kemer 

bulunmaktadır. Sıva ile bu kemer de biraz yuvarlaklaştırılmaya çalışılmıştır (Şekil 

D.11). Kemerin güney tarafında üzengi düzlemi hizasında duvar üzerinde, batıya 

doğru hafif eğimli biten bir duvar parçasının ne olduğu yüzeyi sıvalı olduğundan 

anlaşılamamıştır (Şekil D.8, Şekil D.11). 

Doğu duvarında, kuzeydeki ilk iki ayağın başlık kısımlarındaki yaprak motifleri 

kırılarak bozulmuş; ayaklar üzerindeki bazı taşları yenilenmiştir. Ancak Vakıflar 

Arşivi’nde 20. yy.’da yürütüldüğü bilinen en az 3 onarımla (1938-55-81) da ilgili bir 

kayda rastlanmadığından tam zamanı bilinmemektedir. En kuzey payede yenilenen 

yüzey oranı daha azdır; sadece alt kısımlardadır. Kuzeyden ikinci ayağın yüzeyinin 

neredeyse tümü yenilenmiştir (Şekil D.100). Kuzeyden üçüncü kemerin oturduğu 

güney payenin başlığının kuzey tarafı hasarlıdır; ancak güney tarafında bozulmamış 
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bir yaprak motifi görülmektedir; gövdesinin taşları büyük ölçüde yenilenmiştir (Şekil 

D.100). 

İç narteksin kuzey duvarında, haçvari tonozun kuzeybatı kolu duvara saplandıktan 

sonra, batıdaki pilastıra kadar, yatayda 1.20 m.’lik boş bir satıh bulunmaktadır (Şekil 

D.101). Duvarda, orta aksı haçvari tonozun orta aksından batıda bulunan yüksek bir 

pencere bulunmaktadır. Pencerenin iç tablası yapının içine doğru eğimlidir; en alçak 

noktası halı zeminden 2.32 m. yüksekliktedir (Şekil D.101). Pencerenin alçı 

doğramasının ortadan iki karesi kesilmiş; içine pvc esaslı malzemeden, düşey açılan 

bir doğrama yerleştirilmiştir (Şekil D.101). Buraya ait 1950’lerde çekilmiş bir arşiv 

fotoğrafında, tonozun duvara saplandığı arakesitin altında yer alan iki pencerenin 

doldurulduğu ve daha alçak kotta tek pencere açıldığı görülmektedir (Şekil D.102). 

Alt kısımdaki Osmanlı dönemine ait, dikdörtgen pencere ise daha önce, 1938 

onarımında doldurulmuştur; pencere sövesinin alt parçası hala dolgu içinde 

görülmektedir (Şekil D.102). Bu pencerenin batısında daha belirsiz bir dolgu izi daha 

bulunmaktadır, ancak fotoğraftan tam anlaşılamamıştır (Şekil D.102). 

İç narteksin çapraz tonozlarının maksimum noktaları, kuzeyden güneye doğru 

artmaktadır, sırasıyla 5.25 m.’den başlayıp, 5.32 m., 5.34 m. ve en güneyde 5.46 

m.’ye çıkmaktadır (Şekil D.11). İç narteks üst örtüsünde, yoğun nem etkisi ile sıva ve 

boyada kabarma ve çiçeklenme görülmektedir (Şekil D.96). 2007 Haziran’ında 

yapıya yapılan ziyarette, cami kısmının beton olan örtüsünün cami derneği tarafından 

kurşun ile değiştirildiği öğrenilmiştir. O zaman da aynı nem etkisi görülmüştür, cami 

imamı bir süre geçtikten sonra nem kesilirse tavanlardaki sıvanın ve boyanın 

yenileneceğini ifade etmiştir, ancak henüz müdahale edilmemiş olduğu 

görülmektedir. 

5.4.1.4 Kuzey ek 

Kuzey ek, ortalama 2.50 m. genişliğinde, 15.76 m. uzunluğunda, dar ve uzun bir 

koridor görünümündedir; kemerlerle dört bölüme ayrılır; ufak bir bema (1.12 x 2.15 

m.) ve apsis nişi (0.92 x 1.75 m.) ile sonlanmaktadır (Şekil D.3). 1937 tarihli 

Artamonov fotoğrafında bemaya bir basamak ile çıkıldığı görülmektedir (Şekil 

D.103). Günümüzde de aynı noktada bir yükselme bulunmaktadır; fakat basamak, 

halı ve altındaki sabitlenmiş tahtalarla örtülüdür (Şekil D.104). Bir arşiv 

fotoğrafında, doğudan ikinci ve üçüncü bölümlerde, döşemede iki delik/boşluk 
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görülmüştür (Şekil D.99). Bu kapak belki bir kyryptaya ait olabilir; ancak daha 

önceki yayınlarda söz edilmemiştir.  

Apsis nişinin yuvarlaklığı içerden bozulmuş; doğu duvarının alt kısmına, Osmanlı 

dönemi dikdörtgen söveli bir pencere yerleştirilmiştir (Şekil D.3). En doğu bölümü 

güneyden prothesis hücresi, doğudan ikinci ve üçüncü bölümleri kuzey dehliz, en 

batı bölümü ise batı dehliz ile bağlantılıdır (Şekil D.3). Bölümleri ayıran kemerlerden 

batıdaki ikisi, özellikle batıdan ikincisi, Osmanlı döneminde buradaki mevcut duvar 

yırtılarak açıldığı için, bugünkü mevcut ayaklara tam denk gelmemektedir (Şekil 

D.3).  

Kuzey ekin kuzey duvarı tanımlanırken, DOA’da bulunan arşiv fotoğraflarından 

yararlanılmıştır; günümüzde tüm duvar sıvalı olduğu için arşiv fotoğraflarındaki 

detaylar görülememektedir (Şekil D.104). Kuzey ek kuzey duvarının doğu ucunda, 

bemanın kuzey duvarı yer almakta; bir arşiv fotoğrafında, bu duvar üzerinde 

doldurulmuş yuvarlak kemerli bir niş bulunduğu görülmektedir (Şekil D.105). 

Bemanın batısında, kuzey ekin 1. bölümünün kuzey duvarında, Mango’nun 

bahsetmiş olduğu “arcosolia”/mezar nişlerinden biri görülmektedir (Mango,1978, 

s.24) (Şekil D.105). Bu niş önce yanlardan doldurularak içine, Osmanlı döneminde 

dikdörtgen söveli bir pencere  yerleştirilmiştir (Şekil D.106). 1938 onarımında 

Osmanlı dönemi pencere doldurularak; duvarın üst kısmında bugün görülen pencere 

açılmıştır (Şekil D.106, Şekil D.193). Bu pencere açılırken, mezar nişinin dairesel 

kemerinin üst kısmı kesilmiştir (Şekil D.105).   

Kuzey ekin doğudan 2. bölümünün kuzey duvarında, doldurulmuş bir mezar nişi ile 

dolgunun içinde Osmanlı dönemine ait bir dikdörtgen pencere boşluğunun sınırları 

(ikinci bir dolgu olarak) izlenebilmektedir (Şekil D.107). Mezar nişinin kemeri 

burada da kesilmiştir (Şekil D.107). Üstte yer alan yuvarlak kemerli pencerenin iki 

yanında görülen izler, daha büyük bir boşluğun daraltılmış olduğunu 

düşündürmektedir. Pencerenin orta aksı üst örtüyü oluşturan tonozun orta aksından 

batıya kaymıştır (Şekil D.107). Kuzey ekin doğudan 3. bölümünün kuzey duvarında, 

doldurulmuş bir mezar nişi ile dolgu içinde dikdörtgen Osmanlı penceresinin sınırları 

(ikinci bir dolgu olarak) izlenmektedir. Dikdörtgen pencerenin alt başlığı dolgu 

içersindedir (Şekil D.108). Üstte de yuvarlak kemerli bir pencere açıklığı 

bulunmaktadır; bu açıklık orta aksın çok az doğusuna kaymıştır. Bu açıklığın da her 



175 

iki yanında, daha önceki geniş bir açıklığın daraltıldığına işaret eden, ince bir 

taş/tuğla sırası görülmektedir (Şekil D.108).  

Kuzey ekin en batıda yer alan 4. bölümünün kuzey duvarında bir önceki bölümle 

benzer öğeler : doldurulmuş bir mezar nişi, içinde dikdörtgen bir pencereye ait ikinci 

bir dolgu, üstte yanlardan daraltılmış yuvarlak kemerli bir pencere mevcuttur. Bu 

pencere kemerinin derzleri öncekine göre daha kalındır (Şekil D.109). 

Kuzey ekin batıdan ilk 3 bölümü basık yelken tonozlar, en doğu bölümü yüksek 

kasnaklı bir kubbe, bema beşik tonoz ile örtülüdür (Şekil D.3). Apsisin, büyük 

olasılıkla bema tonozundan sonra başlayan yarım kubbe örtüsü, bir duvarla 

kesilmiştir; duvarın üst kısmına bir ısıtma cihazı asılmıştır (Şekil D.9). En doğudaki 

bölümü üzerinde yer alan kubbe sekiz adet yassı (0.045 m.) ve geniş kaburga (0.19 

m.) ile 8 dilime bölünmüştür; ortada birleşen kaburgalar, planda bir yıldız şekli 

oluşturmaktadır (Şekil D.3). Kaburgalar arasındaki dilimlere 0.40 x 1.23 m. 

ölçülerinde pencereler açılmıştır; pencerelerin ahşap içlikleri bulunmaktadır (Şekil 

D.9). Mango-Hawkins tarafından, kubbenin özgün bezemesine ait kubbe 

pencerelerinin etrafında kıvrımlı, pencere kemerlerinin karınlarında ise çiçekli 

motifler görülmüştür (Mango-Hawkins, 1985, s.328); ancak 1959’da sıvanın 

tamamen raspa edilmesi sonucu bu izler yok edilmiştir (Şekil D.105). 

5.4.1.5 Dışnarteks batı kolu 

İç narteksin batısında yer alan dışnarteks batı kolu, iç mekan ölçüleri yaklaşık 3.00 x 

17.50 m. olan, dikdörtgen planlı bir holdür (Şekil D.3). Batı cephesinin orta aksına 

denk gelen giriş bölümünde, demir giriş kapısından sonra, duvarın kalınlığı içinde 

oluşturulmuş 3.24 m²’lik ufak niş, ahşap bir rüzgarlıkla asıl giriş holünden ayrılmıştır 

(Şekil D.3, Şekil D.7, Şekil D.8). Dışnarteks batı holü, üst örtüyü taşıyan kemerlerle 

planda dörde bölünmüştür (Şekil D.3) (Dışnarteksin en güney (beşinci) bölümü, 

yapının çift işlevinden dolayı bu bölüme geçişin de kapatılması sebebiyle, dışnarteks 

güney kolu başlığında irdelenecektir). 

Arşiv fotoğraflarında, dışnarteks batı kolunun en kuzeydeki iki bölümünün yapının 

özgün döşemesinden izler taşıdığı görülmektedir. Diğer bölümlerinin döşemesinin, 

arşiv fotoğrafında şeşhane tuğlası olduğu görülmektedir (Şekil D.110). Döşemesi, o 

tarihte henüz değiştirilmemiş, kuzeydeki iki bölümün altında, Hallensleben 

tarafından betimlenen bir mezar odası bulunmaktadır (Hallensleben, 1963-4, s.177) 
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(Şekil D.3, Şekil D.58). Bu betimlemeye göre; beşik tonozla örtülü mezar odası, 

dışnarteksin en kuzeydeki iki bölümünün de altını kaplamaktadır 

(Hallensleben,1963-4, s.177). Mezar odasının kuzey duvarının dışnarteksin kuzey 

duvarı gibi planda açılı durduğunu gözlemleyen Hallensleben; dışnarteksin yapının 

henüz kilise olarak kullanıldığı dönemde eklendiği yargısını bu gözleme 

dayandırmıştır (Hallensleben, 1963-4, s.178). Hallensleben tarafından mezar 

odasının yağmalanmış; tonozunun ve yer döşemesinin define avcıları tarafından 

vandalizme uğramış olduğu belirtilmiştir. Taşları düşürülen noktalar demir çubuklar 

ile desteklenmiştir (Hallensleben,1963-4, s.177). Günümüzde dışnarteks batı kolunun 

giriş bölümü döşemesi, yerinde dökme mozaiktir. Girişin kuzeyindeki ve 

güneyindeki bölümlerin döşemeleri halı kaplamadır. Halı altına çakılmış sabit 

tahtalardan dolayı tam ne gibi bir değişikliğe uğramış oldukları ve mezar odasının ne 

durumda olduğu anlaşılamamıştır.  

Dışnarteksin anlatımında da arşiv fotoğraflarından yararlanılmıştır; çünkü bugün iç 

mekanlarda sıvalı olan duvarlar, doku hakkında hiç bilgi vermemektedir. Kuzeyden 

birinci bölümünün batı duvarında, günümüzde, alt kısımda halı zeminden 1.05 m. 

yükselen lambri kaplama, üzerinde elektrik vb. kabloları saklayan bir profil 

görülmekte; üstte örtünün orta aksından güneye kaçmış, yuvarlak kemerli bir pencere 

bulunmaktadır. Alçı şebekeli, kare pencerenin camları renklidir; orta bölümüne pvc 

malzemeden bir doğrama yakın zamanda eklenmiştir (Şekil D.111). Arşiv 

fotoğrafında, duvarın alt kısmında, dikdörtgen Osmanlı dönemi bir pencerenin dolgu 

izleri görülmektedir (Şekil D.112). Bu dolgunun batısında yuvarlak kemerli 

doldurulmuş bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Osmanlı döneminde belki buranın 

kazandığı bir işlev gereği sonradan açılmış; fakat işlevin iptal olması ve/veya deprem 

açısından sakıncalı bulunarak kapatılmış olabilir. Halen batı cephesinde de izi 

görülen bu açıklığın (Şekil D.166); tam üst örtüyü taşıyan kemerin alt hizasında 

bulunması ilginçtir. Bu duruma getirilebilecek bir diğer açıklama : Dışnarteksin batı 

kolunun kuzeydeki iki bölümünün duvarlarının üst kısmı ve üst örtüleri, deprem veya 

başka bir hasardan ötürü Osmanlı döneminde tekrar örülmüş olabilir. Bu durumda alt 

kısımdaki bu yuvarlak kemerli açıklık, daha önceki cephe ve örtü sisteminde kemerin 

altına denk gelmeyebilir. Bugün, duvarın üst kısmında, yuvarlak görünen pencere 

kemerinin aslında sivri kemer olduğu ve Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu 

görülmektedir (Şekil D.112). Osmanlı yapı ustası, yeni örülen pencereyi tonozun orta 
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aksından güneye doğru öteleyerek, zayıf olan köşe noktasından uzaklaştırmak 

istemiş olabilir. Bir arşiv fotoğrafında üst kısımdaki bu pencerenin kuzeyinde önemli 

bir diagonal çatlak görülmektedir (Şekil D.112). Batı cephesinin kuzey kanadı, cephe 

düzeni ve dokusu olarak güney kanattan farklıdır (Şekil D.166). Batı cephesinin 

kuzey kanadının Osmanlı dönemi’ne ait olması, giriş bölümünün kuzeyindeki geniş 

kemere eklenmiş ince enli kemerin de yenilenen örtü sisteminin bir parçası 

olabileceğini göstermektedir. Bu kadar enli bir kemerin yanına ince bir kemer daha 

eklenmesi ancak üst örtünün yenilenmesi sonucu olabilir (Şekil D.3).  

Kuzeyden ikinci bölümün batı duvarında, güncel durumda, en kuzeydeki gibi, altta 

lambri kaplama, üzerinde kabloları muhafaza eden profil ve içinde benzer bir 

doğrama bulunan yuvarlak kemerli pencere açıklığı görülmektedir (Şekil D.113). 

Aynı kısma ait arşiv fotoğrafında ise, duvarın alt kısmında kapatılmış dikdörtgen 

Osmanlı penceresinin izi ve bu izin güneyinde doldurulmuş dairesel kemerli bir 

niş/açıklık görülmektedir. Bu açıklığın batı cephesinde izi olmaması dolayısıyla niş 

olduğu düşünülmüştür; belki daha kuzeydeki de nişti ama Osmanlı döneminde doğan 

ihtiyaçtan ötürü kapıya dönüştürülmüştü (Şekil D.114). Bu niş/açıklık üzerine de 

ince kemerin tam denk gelmesi, bu yuvarlak kemerli açıklıkların bir önceki cephe 

düzenine; kuzey kanadı doğu-batı yönünde geçen iki kemerin de üst pencerelerle 

birlikte Osmanlı onarımına ait olduğunu göstermektedir (Şekil D.114). Üst kısımdaki 

pencerenin de benzer şekilde sivri kemerli olduğu görülmektedir; ancak cepheden bu 

kemerlere yarım daire görünümü verilmiştir (Şekil D.166).  

Kuzeyden üçüncü bölüm, giriş bölümüdür; bu bölümün kuzey ve güneyinde yer alan 

doğu-batı doğrultulu kemerler dışnartekste bulunan diğer kemerlerden daha geniştir. 

Giriş bölümünün batı duvarı ahşap bir rüzgarlık ve onun üzerinde yer alan delikli 

metal bir pano ile kapatılmıştır (Şekil D.116). Bu kısma ait bir arşiv fotoğrafında, 

demir giriş kapısı, kapının üzerindeki kemerde yedi adet kemer taşı görülür; bu 

kemerin üzerinde tuğladan bir dolgu ve dolgu üzerinde 1 taş+3 tuğla düzeninde, 

dairesel bir kemer vardır (Şekil D.117). Bu kemerin de üzerinde, 1 taş+4 tuğla örgü 

düzeninde almaşık bir kemer daha bulunmaktadır (Şekil D.117). Kapı ve alttaki 

kemer, en üstteki kemerin orta aksından kuzeye kaymıştır (Şekil D.117). Kapının iki 

yanında, güneydeki daha alt hizada kesilmiş, kuzeydeki yaklaşık 2.65 m. kotunda 

kesilmiş taş kaplama görülmektedir (Şekil D.117). Bu kaplama, kuzey yapının içinde 

de görülen, Osmanlı dönemi kaplama ile ilişkili olabilir (Şekil D.117). Kapının 
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kuzey ayağının batı duvarı üzerinde, bugün demir bir kapı ile kilitli tutulan, spiral bir 

merdivenin girişi bulunmaktadır (Şekil D.3). Arşiv fotoğraflarında, bu girişin 

yuvarlak kemerinin aynasında, üzerindeki haç hafif kazınmış olan, mermer bir pano 

görülmektedir (Şekil D.115). Mango buranın kilisenin çan kulesine ait giriş olduğunu 

düşünmüş; Crusius ve Schweigger çizimlerinde çan kulesinin güneybatı köşede 

gösterilmesini de perspektif hatası olarak değerlendirmiştir (Şekil D.19, Şekil D.20). 

Mango-Hawkins tarafından, kapının kuzey ayağında, özgün Bizans bezemesine ait 

bir baklava deseni görülmüştür (Mango-Hawkins, 1985, s.328); ancak yapının tüm 

sıvalarının 1959’da raspa edilmesi ve bugüne kadar yapılan diğer müdahaleler 

sonucu bu izin günümüze ulaşmadığı düşünülmektedir. 

Kuzeyden dördüncü bölümün batı duvarı da bugün sıvalıdır ve güncel durumu yapı 

hakkında fazla bilgi vermemektedir. Arşiv fotoğrafında alt kısımda dikdörtgen bir 

pencerenin dolgusu görülmektedir (Şekil D.118). Üst kısımdaki yuvarlak kemerli 

pencerenin de etrafı dolgu gibi durmaktadır (Şekil D.118). Bu bölümün güney 

duvarı, 0.26 m. kalınlığındaki bir bölme duvardır; duvarın arkasındaki bölüm 

müzenin giriş bölümüdür (Şekil D.3, Şekil D.12). 

Dört bölümü de basık, kubbe-tonozlar (domical vault) örtmektedir (Şekil D.3). 

Kubbe tonozların arasında bulunan kemerlerden en kuzeydeki ve güneydeki kuzey–

güney doğrultuda, 0.88-0.90 m., girişin kuzeyindeki kemerin batısına eklenen 0.74 

m. genişliktedir (Şekil D.3). Giriş bölümünün iki yanındaki kemerler ise aynı 

doğrultuda oldukça geniştir, kuzeydeki 1.71 m., güneydeki 1.62 m.’dir (Şekil D.3). 

Girişin kuzeyindeki kalın kemerin kuzeyinde yer alan iki kemerin Osmanlı dönemine 

ait olduğu düşünülmektedir. 

5.4.1.6 Dışnarteks güney kolu 

Dışnarteks güney kolu, dikdörtgen planlı bir holdür; iki kemerle planda üç bölüme 

ayrılmıştır (Şekil D.3). İç ölçüleri doğu batı doğrultusunda 11.70 m., kuzey güney 

doğrultusunda 3.50 m.’dir (Şekil D.3). En batı bölümünün güney-batı köşesine (girişi 

batı cephesinde bulunan) minare eklenmiştir (Şekil D.173). Üç bölümün de üzeri 

basık kubbe-tonozlar ile örtülüdür (Şekil D.3). Bizans Enstitüsü’nün çalışması 

esnasında, freskleri kapatacak şekilde inşa edildikleri için, kubbe-tonozlar ve 

aralarında bulunan enine kemerlerin, Osmanlı Dönemi’ne ait oldukları 

düşünülmüştür (Mango-Hawkins, 1985, s.328). Ancak, parekklesionun eklenmesi 
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sırasında güney cephedeki freskler ve bazı kemerli açıklıkların kapanması; güney 

koridorun eklenmesi sırasında parekklesion batı cephesindeki (Philes’in şiirinin 

bulunduğu) kornişin zarar görmesi gibi kayıplar, sadece fresklerin kapatılmasına 

dayanarak tarihlendirme yapmanın yanıltıcı  olabileceğini düşündürmektedir.  

Dışnarteks güney kolunun batı duvarında, üst üste iki dolgu görülmektedir. Alt 

kısımda kapatılmış Osmanlı dönemi dikdörtgen pencerenin izi, onun üzerinde yine 

bir dolgu içine yerleştirilmiş olan yuvarlak kemerli pencere açıklığı görülmektedir, 

bu pencerenin etrafındaki ve altındaki dolgunun dokusu, dikdörtgen pencerenin 

dolgusundan farklıdır (Şekil D.119).  

Dışnarteks güney kolunun güney duvarında, batıdan birinci bölümde, bugün müzeye 

giriş sağlayan, 16. yy. klasik Osmanlı dönemi kapı bulunmaktadır. Kapının mermer 

sövesi, eşiği özgündür,  kanatları ve kasası günümüze ulaşamamıştır (Şekil D.61, 

Şekil D.62). Bu duvarda kapının üstündeki kısmın içten ve dıştan görünüşü farklıdır 

(Şekil D.61, Şekil D.62). İç tarafta yuvarlak kemerli bir niş bulunmaktadır. Kemer 1 

taş + 3 tuğla düzenindedir; kemerin doğu tarafında duvar yüzeyinde 14 x  18 cm. 

kesitinde bir ahşap gergi veya iskele deliği mevcuttur (bu delik karşı duvarda ahşap 

bölücü duvara denk gelmektedir; yani kagir kısma denk gelmediğinden, karşılığı 

yoktur ). Kemerin içinde 0.43 m. geriye çekilmiş bir dolgu yüzey kapı kanatlarının 

üzerinde yer almaktadır (Şekil D.62). İç taraftaki dairesel kemer güney cepheye 

aksetmemektedir; önüne dolgu gelmiştir. İçten, dolgu tuğla olarak görülmekte; 

sadece kapının hemen üstünde 3 sıra taş bulunmaktadır (Şekil D.62).  

Dışnarteks güney kolunun güney duvarının orta bölümünde, yüksekliği 4.31 m., en 

geniş yeri 2.19 m. olan bir dolgu ve dolgu içinde üst kesimde yuvarlak kemerli (iç 

açıklığı 1.65 x 0.98 m. olan) bir pencere görülmektedir. Dolgunun batı tarafı 

yukardan aşağıya doğru yaklaşık düz bir çizgi üzerinde inerken; doğu tarafı, 

pencereden sonra batıya doğru 0.41 m. daralmaktadır (Şekil D.121, Şekil D.6). Alt 

kısımdaki dolgu, daha önce var olan, dikdörtgen Osmanlı dönemi pencerenin izini 

göstermektedir (Şekil D.121).  

Dışnarteks güney kolunun, güney duvarının, batıdan üçüncü bölümünde, 1.72 m. 

genişliğinde, 3.94 m. yüksekliğinde bir dolgu bulunmaktadır. Dolgunun üst kısmının 

batı tarafına dairesel kemerli bir pencere yerleştirilmiştir; pencerenin doğusunda, 
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hem iç hem dış cepheden görülen, almaşık bir kemer parçası duvar örgüsü içinde yer 

almaktadır (Şekil D.122, Şekil D.123). 

Dışnarteks güney kolu doğu duvarı, dışnarteks yapılmadan önce, parekklesion 

narteksinin batı cephesiydi. Yapı camiye çevrilirken yer kazanmak amacıyla bu 

duvarda, (2.51 x 3.26 m. ölçülerinde) yuvarlak kemerli, geniş bir geçit açılmıştır 

(Şekil D.12, Şekil D.63, Şekil D.125). Bu geçidin güneyinde, duvar yüzeyinde, 

almaşık örgüye sahip bir kemerin başlangıç çeyreği görülmektedir (Şekil D.125). 

Osmanlı döneminde açılan geçidin üstünde, parekklesion güney cephesinde devam 

eden mermer kornişin
23

, batı cephesine ait parçaları kısmen görülebilmektedir (Şekil 

D.126). Bizans Enstitüsü’nün çalışması esnasında şiire ait dört harf duvar dokusu 

içinde kopmuş durumda bulunmuştur (Mango-Hawkins, 1985, s.327). Mermer korniş 

kalıntısının üzerinde içleri doldurulmuş iki kemerin parçaları görülmektedir. Bu 

kemerler parekklesion cephesinde bulunan kademeli nişlere  ait  olabilir; dışnarteks 

yapıldığında nişlerin içi doldurulmuş olmalıdır (Şekil D.125). Dışnarteks güney kolu 

örtüsünün en doğudaki kemeri, parekklesion duvarından ayrık durmaktadır (Şekil 

D.126). Bu ayrık görünüşün nedeni, parekklesion batı cephesinde, cepheden 6-7 cm. 

kadar öne çıkmış bir cephe elemanıdır; tamamen kırılmadan duvar yüzeyinde 

bırakılmıştır. Dışnarteks örtüsü, özellikle bu elemanın olduğu alanda parekklesion 

duvarına tam yanaşamamıştır (Şekil D.126). Duvar içinde kalmış olan eleman, güney 

cephede de görülen, muhtemelen cephe önünde bulunan ahşap sundurmayı taşıyan 

konsollardan
24

 biri olabilir; yükseklik olarak da güney cephedekilerle yaklaşık aynı 

kottadır. Dışnarteksin en doğudaki kemerinin, kuzey tarafında, iki betonarme ek 

dikkati çekmektedir (Şekil D.125). Bu eklerden birincisinde, kemerin kuzey alt kısmı 

üzengi düzleminin biraz üzerinde kesilerek; parekklesion batı cephesindeki kornişin 

kuzey ucu ortaya çıkarılmıştır (Şekil D.125, Şekil D.126). İkincisinde, kubbe 

tonozun kuzeydoğu pandantifinin alt kısmı kesilerek, kuzey duvar üzerindeki freskin 

görünmesi sağlanmıştır (Şekil D.125). Dışnarteks güney duvarı, parekklesion batı 

cephesinde mevcut bulunan kemerli nişi, kapatmıştır (Şekil D.3, Şekil D.127); bu 

nişin benzeri, dışardan, parekklesion batı cephesinde, en alt bölgede, duvarın güney 

ucuna yakın tarafta görülmektedir (Şekil D.172). 

                                                 

 
23

 Philes’in şiirinin ilk 8 dizesinin dışnarteks eklenmeden evvel üzerinde bulunduğu korniş ( Mango, 

1978, s.20 ). 
24

 Parekklesionun hem güney, hem batı cepheleri önünde, önceden açık bir sundurma bulunduğu 

mermer konsollardan anlaşılmaktadır ( Mango,1978, s.20 ).  
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Dışnarteks güney kolunun, kuzey duvarının batıdan 1. bölümünde yapının iki işleve 

ayrılması sonucu oluşturulmuş bölücü bir duvar görülmektedir (Şekil D.133); 

1960’larda yapı iki işleve ayrılmadan önce mevcut değildi. 

Dışnarteks güney kolunun, kuzey duvarının, orta bölümünde, alt kısımda Osmanlı 

dönemi sivri bir kemerin batı parçası; kemerin batısında dairesel planlı bir niş 

görülmektedir (Şekil D.5, Şekil D.128, Şekil D.131). Nişin üst kısmı dairesel olarak 

bitmektedir; ancak kısmen bozulmuştur; içinde “Kapa(nmış)/lı Kapı” (“closed door”) 

olarak adlandırılan fresk bulunmaktadır (Şekil D.131) (Mango-Hawkins, 1985, 

s.323). Duvarın üst kısmında ise doğudaki baca şeklindeki eke yakın, bir pencere 

açıklığının izi görülmektedir (Şekil D.5, Şekil D.129). Bu pencere açıklığı aslında iç 

narteksin güney ucunu aydınlatan pencerenin batı bölümüdür; kemerinin karnında 

demir bir parmaklığın yerleştirilebilmesi için bir girinti bulunması; önceden dış 

pencere olduğunu göstermektedir (Mango-Hawkins, 1985, s.323). Yarım daire 

pencere Komnenos dönemine, yani yapının ilk evresine aittir; Paleolog dönemdeki 

ikinci evresinde, güney cephe fresklerle bezenmiş; bu işlem bazı ufak strüktürel 

değişiklikleri beraberinde getirmiştir (Mango-Hawkins, 1985, s.323) (Şekil D.132). 

Komnenos narteksinin geniş yarım daire penceresi bir ayakla ikiye bölünmüş ve 

ayağın üzerine “Evinde Dua Eden Meryem” kompozisyonu resmedilmiştir (Mango-

Hawkins, 1985, s.323) (Şekil D.5, Şekil D.129). Bu bezeme yapıldığında henüz 

dışnarteksin inşası düşünülmemiş olmalıdır.  

Dışnarteks güney kolunun, kuzey duvarının, batıdan üçüncü bölümünde, alt kısımda, 

batıda Osmanlı dönemine ait sivri kemerin doğu yarısı (Şekil D.128); doğuda ise 

yuvarlak bir kemerle oluşturulmuş ikinci bir geçit görülmektedir (Şekil D.130). Bu 

yuvarlak kemerin doğusu kısmen duvar içinde kalmaktadır (Şekil D.130). Doğudaki 

kemer üzerinde, Bizans Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılmış olan “Aziz Peter” 

freski, kuzeydoğuya doğru açılı durmaktadır (Şekil D.125, Şekil D.129). Bunun 

nedeni Bizans Enstitüsü’nün çalışmasında tespit edilmiştir : fresk 5 adet konsantrik 

kemerle kademelendirilmiş Komnenos dönemi bir pencerenin kademeleri sıvayla 

düzeltilerek elde edilen eğimli yüzey üzerine işlenmiştir (Mango-Hawkins, 1985, 

s.325) (Şekil D.5). Parekklesion narteksi inşa edildiği zaman bu pencerenin 2/3’ü 

kapanmıştır (Şekil D.5). Freskin batısında, duvar üzerinde bazı izler ve en batıda 

Komnenos dönemi yarım daire pencerenin doğu ucu görülmektedir; Komnenos 

dönemi kemerin karnında fresk kalıntısı bulunmaktadır (Şekil D.129). Komnenos 
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dönemi pencerenin altında,  doğu tarafta, biraz bozulmuş bir ahşap gergi/iskele deliği 

(bu deliğin karşılığı güney duvarda bulunmaktadır – Şekil D.121, Şekil D.122) 

seçilmektedir. Bu deliğin batısında duvar örgüsü içinde kalmış 1+1 taş-tuğla 

düzeninde bir kemer parçası görülmektedir (Şekil D.128, Şekil D.129). Bu izler, 

açıklıklar ve fresk yapının ilk evresine aittir. 

Dışnarteks güney kolunun batıdan 2. ve 3. bölümlerini ayıran kemerin kuzey alt 

kısmı, Amerikan Bizans Enstitüsü tarafından, kesilerek şömine bacası şeklinde 

betonarme bir ek getirilmiştir; böylece duvar yüzeyinde kemer tarafından daha önce 

kapatılmış fresk ortaya çıkarılmıştır (Şekil D.5, Şekil D.129).  

5.4.1.7 Güney Kilise-naos, bema, pastoforia (prothesis ve diakonikon) 

Naosa batıdan, merkezi bir geçitten girilmektedir; geçidin Osmanlı dönemi, yuvarlak 

kemerinin genişliği 2.80 m.’dir (Şekil D.64). Geçidin zemininde, 16. yy.’da 

genişletilmeden evvel, 1.18 m. eninde olduğu anlaşılan açıklığın, zemindeki izleri 

görülmektedir (Şekil D.64). Doğu-batı doğrultusunda 5.90 m., kuzey-güney 

doğrultusunda ise  5.76 m. iç açıklığı ile yaklaşık kare planlı naos, üç nefli ve haçvari 

planlıdır. Naosun doğusunda, apsis ve pastoforia hücreleri, içerden yarım daire 

planlıdır (Şekil D.3). Naosta dört sütun, iç açıklığı 3.12 m. olan ana kubbeyi 

taşımaktadır (Şekil D.65, Şekil D.66, Şekil D.134). Sütunlardan batıdakiler, planda 

birbirine doksan derece dik kemerlerle kuzey, güney ve batı duvarlarlara 

bağlanmaktadır. Sütun kaidelerinin üzerindeki masif tuğla ayaklar, kubbeden gelen 

yüklerin hem altlarında bulunan sütunlara hem de diğer yönde yaslandıkları 

duvarlara aktarılmasını sağlamaktadır (Şekil D.149). Doğu taraftaki sütunlar, kuzey 

ve güney duvarlar ile bema ayaklarına aynı şekilde bağlanmıştır (Şekil D.3). 

Sütunlardan kuzeydekiler, Osmanlı döneminde (16. yy. sonu) mihrabın daha rahat 

görülebilmesi amacıyla kaldırılmıştı; sadece kaideleri yerinde durmaktaydı (Şekil 

D.139). 1963’te Amerikan Bizans Enstitüsü tarafından beton taklitleri yaptırılarak; 

rekonstrükte edilmişlerdir (Mango, 1978, s.20). 

Naosun orta nefi derinliği 1.35 m., genişliği 2.36 m. olan bemaya ve derinliği 1.28 

m., genişliği 2.12 m. olan apsise açılmakta; bemadan birer yuvarlak kemerli geçit ile 

0.86 x 2.00 m. ölçülerindeki prothesis ve diakonikon hücrelerine geçilmektedir (Şekil 

D.3). Apsis döşemesi altında bir kripta bulunduğu, döşemedeki dikdörtgen kapaktan 

anlaşılmaktadır, ancak kripta girişi 1962 onarımında kapatılmıştır (Şekil D.3).  



183 

Naosun yüksek kasnaklı kubbesi, 12 adet yassı ve geniş kaburga ile bölünmüş ve her 

iki kaburga arasına yaklaşık 1.23 m. yüksekliğinde 12 adet yuvarlak kemerli pencere 

açılmıştır (Şekil D.11, Şekil D.134). Naos kubbesi pandantiflerinde, akustik amaçlı 

bırakıldığı düşünülen dairesel ağızlı boşluklar bulunmaktadır (Şekil D.134, Şekil 

D.135). Naosun haçvari kolları dört yönde beşik tonozlar, bema haçvari tonoz ve 

apsis yarım kubbe ile örtülüdür (Şekil D.3). Naos köşelerindeki dört kare birimde, 

fincan tabağı
25

 olarak nitelendirilen basık kubbeler yer almaktadır; pastoforia 

hücreleri ise haçvari tonozlarla örtülüdür. Pastoforia apsislerinin üzerinde ufak yarım 

kubbeler bulunur (Şekil D.143).  

Naosun zengin bezemesinden önemli bir miktar günümüze ulaşmıştır. Özgün 

mermer döşemesi büyük ölçüde korunmuş, yok olan kısımlar, 1962 onarımında şapla 

bütünlenmiştir (Şekil D.65, Şekil D.136, Şekil D.137). Naosun mermer döşemesinde, 

serpantin breşi (verde antique/verde antico) ile çerçevelenmiş birbirine uyumlu, 

damarlı Marmara mermerinden parçalarla oluşturulmuş orta kısım ve haçvari 

kollarda aynı mermerden daha küçük dilimler görülmektedir (Şekil D.65). Bemanın 

kuzey ayağının batısında küçük bir parça opus sectile kalıntısı mevcuttur (Şekil 

D.138).  

Naosun güney sütunları, zengin damarlı, Marmara Adası mermerindendir (Şekil 

D.65); Mango devşirme olduklarını düşünmektedir (Mango, 1978, s.20). Sütunlardan 

doğudakilerin kaideleri yuvarlak, batıdakilerin ise sekizgen bir tabana oturmaktadır 

(Şekil D.65). Sütunların hafif basık, impost başlıkları 14. yy. özelliği göstermektedir 

(Mango, 1978, s.20); taklit sütunların başlıklarında güneydoğu sütunun başlığı örnek 

alınmıştır (Şekil D.140, Şekil D.141). Güney sütunların başlıklarından batıdaki 

akantus yaprakları ile (Şekil D.142), doğudaki bereketboynuzu (cornucopias) ve 

yapraklar ile bezelidir; mavi zemin üzerine altın rengi boyanmış oldukları güneydoğu 

sütun başlığında hala görülebilmektedir (Şekil D.141).  

Naos duvarları, çift sıra mermer korniş, üst sıra kornişin hemen altında champleve
26

 

tekniğinde hazırlanmış bir bordür, mozaik ve mermer kaplamalar ile bezelidir. Çift 

                                                 

 
25 Ćurčić,  bu biçime sahip kubbeleri “saucer dome” olarak tanımlamaktadır ( Ćurčić, 2010, s. 337 ). 

Bu tipdeki sığ kubbeler, merkezi üzengi düzleminin altında bulunan bir kürenin yarıdan küçük parçası 

gibi görünmektedirler. 

26 Geniş ve derin satıhlı kazıma tekniğidir. Bu teknikte, seramik yüzeyine kalınca bir tabaka halinde 

sürülen astarın ve kısmen hamurun geniş yüzeyler halinde oyulmasıyla desen oluşturularak sırlama 

yapılır ( Ötüken ve Fındık, 2007, s.42).  
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sıra korniş, naosun tüm duvarlarında, bema, apsis ve pastoforia hücrelerinin 

duvarlarında bulunmaktadır. Alt sıra kornişin üst kotu mermer döşemeden 3.5 m., üst 

sıra kornişinki ise 5.79 m. yüksekliktedir (Şekil D.5). Üst ve alt kornişlerin her 

ikisinde de kısmen korunmuş, mavi fona altın renkli harflerle yazılmış bir yazıt 

bulunmaktadır (Mango, 1978, s.15) (Şekil D.144). Kornişlerin, kısmen devşirme 

malzemeden oluşturulmuş oldukları görülmektedir (Şekil D.145). Champleve 

bordürün deseni siyah fon üzerine kalp şeklindeki kıvrımlar içine yerleştirilmiş tek 

veya çift kuş figürlerinden oluşmakta; desen aralarda, kırmızı renkte yapılmış, şaha 

kalkmış aslanlarla bölünmektedir (Mango,1978, s.21) (Şekil D.145, Şekil D.146). 

Mango’ya göre, bu aslanlar batıdan geçen bir gelenekle oluşturulmuş bir Bizans aile 

arması olabilir (Mango,1978, s.21). Mermer duvar kaplamalarından özellikle bema 

nişi üzerinde yer alan kemerin polikrom kaplaması dikkat çekicidir (Şekil 146). Bir 

bölümü hasar görmüş olan bu kaplamada, 3 renkte (beyaz Marmara mermeri, gri 

serpantin breşi ve kırmızımsı/turuncu renkli) mermer parçalar içiçe geçerek tekrar 

eden bir motif oluşturmuştur (Şekil 147). Bu kemer dışında başka kemerler de 

mermerle kaplanmıştır. Ancak onlarda kırmız-beyaz (Şekil D.150 ’de 1. sıra mermer 

korniş üzerindeki üçlü pencerenin kemerlerinde) veya gri-beyaz (Şekil D.146’da 

güney duvardan güneydoğu sütuna gelen atkı üzerindeki kaplama) olmak üzere iki 

renk kullanılmıştır. Duvarlarda kullanılmış olan zengin damarlı Marmara 

mermerinden panoların bir kısmı günümüze ulaşmıştır (Şekil D.149, Şekil D.150). 

Üçüncü bir sıra korniş, naos kubbesi eteğini döner; kornişin bezemesinde, 

madalyonlar içinde bitkisel motifler ve yaklaşık üç motifte bir, haç motifi 

tekrarlanmaktadır (Şekil D.135). Bitkisel motiflerin kırmızı boyalı oldukları, haçların 

ise arada beyaz-krem rengi bırakılmış oldukları görülmektedir (başka renge boyalı 

idilerse de bugüne ulaşmamıştır) (Şekil D.135). Kubbe iç yüzeyinin mozaik 

bezemesi bugün sadece pencere kemerlerinin üzerinde sağlam kalmış; pencere 

kemerleri ve aralarındaki bölücü duvarlar bezemelerini kaybetmiştir (Ş.E.135). 

Mozaik bezemede, ortada yaklaşık 0.87 m. çapında bir madalyon içersinde 

Pantokrator İsa figürü ile etrafındaki kaburgaların aralarında 12 peygamber (İşaya, 

Musa, Yeremya, Zefanya, Mikah, Yoel, Zekeriya, Obedya, Habakkuk, Yunus, 

Malaki, Ezekyel) görülmektedir (Şekil D.135) (Mango, 1978, s.48-49). 
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Batı Duvarı  

Batı duvarı, 1. ve 2. sıra mermer kornişlerle 3 yatay kısma ayrılmaktadır (Şekil D.6, 

Şekil D.148). En alt kısımda, parekklesion narteksinden naosa geçiş veren, Osmanlı 

dönemi kemer tuğladan örülmüştür; sadece kilit taşı küfekidendir (Şekil D.149). 

Kemerin kuzeyinde batı duvarının kuzey duvar ile birleşimine yakın noktada batı 

duvarının örgüsünün hasarlı olduğu görülmektedir (Şekil D.64, Şekil D.148). Bu 

kısımda, Osmanlı döneminde kemerli bir geçit açılmış, 1962 onarımında 

kapatılmıştır. Bu müdahaleler sonucunda örgüdeki bozuk görünümün oluştuğu 

düşünülmektedir (Şekil D.139).  

Birinci ve ikinci sıra kornişler arasında duvarın güney ve kuzey ucunda yuvarlak 

kemerli sığ nişler bulunmaktadır; nişlerden güneydeki mozaik bezemelidir (Aziz 

Ethymius’un portresi resmedilmiştir) (Mango, 1978, ikonografik anahtar no.37). 

Kuzeydeki bezemesini kaybetmiştir (Şekil D.148). Bu nişlerin kuzey ve güney 

taraflarında, 1. korniş seviyesi üzerinde, birer pilastr gibi duvardan öne çıkan iki 

duvar parçası kuzeybatı ve güneybatı sütunlara dairesel kemerlerle bağlanmaktadır. 

İkinci kornişin hemen altında, champleve bordür ve onun altında dikdörtgen bir 

duvar panosu bulunmaktadır; pano zengin damarlı Marmara mermerindendir (Şekil 

D.149). Batı duvarında, ikinci kornişin üzerinde, orta nefte, gynekaiondan naosa 

açılan kemerli bir açıklık bulunmaktadır. Bu açıklığın orta aksı batı haçvari kolun 

orta aksından hafif güneydedir (Şekil D.149). Batı duvarının güney ve kuzey neflere 

denk gelen kısımları kuzeybatı ve güneybatı sütunları içine alarak planda bir L 

oluşturacak şekilde örülerek kapatılmıştır (Şekil D.3, Şekil D.149).  

Güney Duvarı  

Güney duvar da batı duvar gibi iki sıra mermer kornişle, üç yatay bölüme ayrılır 

(Şekil D.150). En alt kısımda, merkezde yuvarlak kemerli bir pencere açıklığı vardır. 

Pencerenin altındaki betonarme dolgu, 1962 onarımında, daha önce burada bulunan 

Osmanlı dönemi, dikdörtgen pencere kaldırılarak; yerine getirilmiştir (Şekil D.150). 

Pencere kemerinin üzerinde, daha önce mermer kaplaması olduğuna işaret eden 

delikler mevcuttur (Şekil D.150). Birinci kornişin altındaki tuğla hatıl sırasının üst 

kısmında, pencere kemerinin yaklaşık 1.15 m. doğu ve batısında, iki adet ahşap 

deliği görülmektedir. Kısmen harçla doldurulmuş olduğu görülen bu deliklerin 

yapının ilk yapım aşamasına ait iskele delikleri olabilecekleri düşünülmektedir (Şekil 

D.150).  
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Birinci ve ikinci kornişler arasındaki orta kısımda, merkezde üçlü bir pencere vardır. 

Pencerenin doğu ve batı yanlarında, güney sütunlarla güney duvarı bağlayan 

kemerlerin, pilastr şeklinde, mozaik bezeli ayakları bulunmaktadır. Ayaklardan, 

doğudakinde Aziz Blasios, batıdakinde Aziz İoannes Klimakos’un mozaik portreleri 

yer almaktadır (Mango, 1978, ikonografik anahtar no. 35 ve 39).  Pilastırlardan sonra 

her iki yanda yuvarlak kemerli birer pencere mevcuttur (Şekil D.6). Ortadaki üçlü 

pencerenin zengin bezemesi hala kısmen de olsa görülebilmektedir. İkinci sıra 

kornişin altında yer alan champleve bordürde diğer kısımlarda görülenden farklı bir 

arma görülmektedir. Buradaki figür, ters bir kalp içinde yine kırmızı renkte, 

koşan/yürüyen bir aslandır (Şekil D.151). Champleve bordürün altında, pencerenin 

doğu ve batısında, damarlı Marmara mermerinden düşey ve serpantin breşinden 

yatay duvar panoları bulunmaktadır (Şekil D.150). Mermer panolarda 4 farklı 

mermer kullanıldığı görülmektedir; bunun sebebi büyük ihtimalle devşirme 

malzemelerin değerlendirilmesidir. Üçlü pencerenin doğu ve batı kemerlerinin iki 

renkli (kırmızı ve beyaz damarlı) kaplaması günümüze ulaşabilmiştir (Şekil D.150). 

Ortadaki kemerin karnının, kemer yüzeylerinde bulunan kaplama mermerler ile 

uyumlu olarak iki renkte, mermer taklidi boyanmış olduğu görülmektedir. Doğu ve 

batı kemerlerin karınlarında sadece harç bulunmaktadır; boya 

bulunmamaktadır/kalmamıştır (Şekil D.150).  

İkinci sıra kornişin üzerinde, ortada, üçlü bir pencere düzeni bulunmaktadır. 

Pencerenin, doğu ve batısında, güneydoğu ve güneybatı sütunları içine alarak planda 

bir L oluşturacak şekilde örülerek kapatılmış bölümler yer almaktadır (Şekil D.150). 

Bu kapalı bölümlerden güneydoğu sütunun üzerinde, kuzey güney doğrultusunda yer 

alan yüzey üzerinde İsa’nın Yahya tarafından vaftizini betimleyen bir mozaik 

kompozisyon yer almaktadır (Şekil D.11, Şekil D.145). Osmanlı döneminde tek bir 

yuvarlak kemerli pencereye çevrilmiş olan ortadaki üçlü pencere düzeni (Şekil 

D.152); 1962 onarımında, yeni mermer sütunlarla eski biçimine dönüştürülmüştür 

(Şekil D.151). Üçlü pencere düzeninin, orta kemerinin karnında ufak bir parça 

halinde mozaik bezeme kalmıştır (Şekil D.151).  

Doğu Duvarı, Pastoforia, Bema ve Apsis   

Doğu duvarı da kornişlerle üç yatay kısma ayrılmıştır. Orta nefte, birinci kornişin 

altında, apsisin yarım yuvarlak planlı duvarının orta aksında üçlü bir pencere düzeni 

yer almaktadır. Pencerenin ölçüleri, 1.25 x 1.74 m., alt hizasının apsis döşemesine 
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mesafesi 1.27 m.’dir (Şekil D.11). Mozaik bezeme, apsis yarım kubbesinin oturduğu 

birinci kornişin üzerinde bitmektedir (Şekil D.153). Güney nefte 1. sıra mermer 

korniş altında diakonikon hücresinin yarım daire planlı apsis duvarı ve duvarın orta 

aksında zeminden yüksekliği 1.26 m. olan ince uzun (0.20 x 1.38 m.’lik) bir pencere 

bulunmaktadır (Şekil D.11). 1. sıra mermer kornişin üzerinde, Aziz Krikor’un 

(Teolog) mozaik portresi, diakonikon apsisinin yarım kubbesi içine yerleştirilmiştir 

(Şekil D.154).  

Kuzey nefte, Osmanlı döneminde duvarın alt kısmına dikdörtgen söveli bir pencere 

yerleştirilerek duvarın özgün biçimi bozulmuştu (Şekil D.3, Şekil D.137, Şekil 

D.156). Duvarın birinci sıra korniş altındaki kısmı, Amerikan Bizans Enstitüsü 

tarafından 1962 yılında yeniden örülmüştür. Birinci kornişin üzerinde, Aziz James’in 

(Tanrı’nın Kardeşi) mozaik portresi bulunmaktadır; ancak portrenin baş kısmı harap 

durumdadır (Şekil D.155).   

Orta nefte, ikinci sıra kornişin altında, champleve bordürün boyaları büyük ölçüde 

silinmiştir; çıplak seramik yüzeyler görünmektedir (Şekil D.147). Champleve 

bordürün ortasına bema tonozunun kemeri saplanmakta, bordürün kalınlığını orta 

kısmında yarıya indirmektedir (Şekil D.147). Bema tonozu kemerinin üç renkli 

mermer kaplaması yer yer dökülerek; alttaki tuğla yüzeyleri görünür kılmıştır (Şekil 

D.147). Bu kemerin altında apsisin yarım kubbe tonozu görülmektedir. Bu tonozun 

doğuya bakan alnında bulunan mozaik yazıt; bu şapelin Mikhael Glabas’ın karısı 

Maria (Martha) tarafından kocası için yaptırıldığını bildirir (Mango, 1978, s. 21) 

(Şekil D.11). Apsis yarım kubbesi içinde ise “İsa Hyperagathos” (iyinin 

ötesinde/ölçülemez iyilikte İsa )’nın mozaik portresi resmedilmiştir (Şekil D.11, 

Şekil D.153).  

2. kornişin üstü, güney ve kuzey duvarlarla benzerdir; ortada üçlü düzende bir 

pencere, kuzey ve güney  kısımlarda güneydoğu ve güneybatı sütunları içine alarak 

planda bir L oluşturacak şekilde örülerek kapatılmış bölümler yer almaktadır (Şekil 

D.11, Şekil D.146). Osmanlı döneminde değiştirilen üçlü düzendeki pencerenin iç 

bölünmesi, 1962 onarımında şimdiki haline çevrilmiştir (Şekil D.146, Şekil D.156).  

Kuzey Duvarı  

Kuzey duvar, 1962 onarımında, özellikle birinci sıra korniş ve kornişin alt kısmında, 

büyük değişikliklere uğramıştır. Osmanlı döneminde açılmış sivri kemerli açıklık 

müze tarafından, bu sivri kemerin tüm izleri silinecek şekilde yeniden örülmüş; 
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birinci sıra kornişin yok olan kısımları bütünlenmiş; duvarın alt orta kısmına 

yuvarlak kemerli bir mezar (arcosolium) nişi örülmüştür (Şekil D.139, Şekil D.140). 

Bu mezar nişi, Mango tarafından önerilmiş bir rekonstrüksiyondur; Osmanlı 

kemerinin doğu ucunun oturduğu düzlemin hemen altında bulunan bir izin, nişin 

doğu tarafına ait olduğu düşünülmüştür (Mango, 1978, s.21) (Şekil D.157). 

Mango’ya göre eğer restitüsyonu doğru ise ve burada gerçekten bir mezar nişi 

bulunuyorsa, bu mezar şapelin ithaf edildiği Mikhail Glabas’ın olmalıdır (Mango, 

1978, s.21). 1962 onarımında, kuzey duvarın batı kısmında, parekklesion 

döşemesinden 0.20 m. aşağıda, Komnenos dönemine ait mermer söveli bir kapının 

izleri bulunmuştur (Mango,1978, s. 21) (Şekil D.157).  

Birinci kornişin üzerinde, kuzey duvarın batı ucunda (Şekil D.159) ve orta aksında 

(Şekil D.66), (bugün dolgu ile kapatılmış olan), iki pencere bulunmaktadır. Bu 

pencereler aslında Komnenos dönemi kapının üzerinde bulunan ve Komnenos 

dönemine ait üç pencereden doğudaki ve ortadakidir, en batıdaki ise parekklesion 

narteksi ile kapatılmıştır (Şekil D.157, Şekil D.160) (Mango-Hawkins, 1985, s.323). 

Pencerelerden ortadaki 1.20 m. genişliğinde, yandakiler 0.90 m. genişliğindeydiler, 

yalnız ortadaki 14. yy.’da daraltılarak genişliği 0.80 m.’ye indirilmiştir (Mango-

Hawkins, 1985, s.323). Pencerelerin üçünün de demir parmaklıklarının bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Kemerlerinin karınları parmaklığın dış tarafında fresk, iç tarafında 

ise mozaik ile kaplanmıştır (Mango-Hawkins, 1985, s.323). Pencerelerden sadece 

batıdakinin freski iyi korunmuş durumdadır (Şekil D.160). Parekklesion kuzey 

duvarında, bu üç pencereden daha doğuda, Komnenos dönemi kiliseye ait ize 

rastlanmamıştır (Mango-Hawkins, 1985, s.323). İkinci seviye kornişin üzerinde, orta 

aksta doğu ve güney duvarlardaki gibi üçlü bir pencere düzeni bulunmaktadır (Şekil 

D.5, Şekil D.66). 

5.4.1.8 Güney Kilise narteks 

Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 2.85 m., kuzey güney doğrultusunda ise 5.90 m. 

ölçülerindeki narteks, dikdörtgen planlıdır. Planda narteksin tam üzerine oturan ve 

batı duvarı içine yerleştirilmiş bir merdivenle ulaşılan, galeri katı “gynekaion” 

bulunmaktadır (Şekil D.3, Şekil D.4). Narteksin batı ve doğusundaki döşeme izleri, 

Bizans döneminde, nartekse ulaşılan açıklıkların daha dar olduğunu göstermektedir 

(Şekil D.3, Şekil D.161).  
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Narteks batı duvarının kuzey tarafında, bugün görülen Osmanlı dönemi kemerin 

kuzey ve güneyinde farklı yükseklik ve genişliklerde, iki adet çeyrek kemer 

bulunmaktadır. Bu kemerlerden kuzeydeki bir mezar nişine, güneydeki ise narteksin 

giriş kapısına aitti (Şekil D.10, Şekil D.161) (Mango-Hawkins, 1985, s.327). 

Galeriye çıkan merdivenlerin girişi narteks batı duvarının güney ucundadır. Özgün 

kapıya ait bir detay kalmamıştır; yerinde uygun olmayan bir kapı bulunmaktadır 

(Şekil D.10). Batı duvarında bulunan izlerden bir zamanlar duvarın mermer 

kaplaması olduğu anlaşılmaktadır (Şekil D.10).  

Narteks güney duvarında da bir mezar nişi bulunmaktadır (Mango-Hawkins, 1985, 

s.327). Osmanlı Dönemi’nde nişin alt kısmında, dikdörtgen söveli bir pencere 

açılmış (Şekil D.152); 1962 onarımında kapatılmıştır (Şekil D.6). Mezar nişinin 

kemerinin üzerinde yok olmuş mermer kaplamanın delikleri görülmektedir (Şekil 

D.6). Mezar nişinin kemeri üzerinde mermer bir korniş, kornişin üzerinde üçlü bir 

pencere düzeni yer almaktadır (Şekil D.6). Orta aksı tonoz örtüye göre hafif kaymış 

üçlü pencerenin iç bölmeleri Osmanlı döneminde değiştirilmiş (Şekil D.152); 1962 

onarımında şimdiki haline dönüştürülmüştür (Şekil D.6).  

Narteks doğu duvarında kuzey ve güney taraflarda birer mezar nişi, ortada kapı 

bulunmaktaydı; eski duruma ait izler hala döşemede görülmektedir (Şekil D.3) 

(Mango-Hawkins, 1985, s.327). Güney mezar nişindeki bezeme kısmen günümüze 

ulaşabilmiştir. Bezemede, yüzey önce sıvanmış, sıva üzerine siyah ve kırmızı hareli 

mermer taklidi boya uygulanmış ve son olarak boya üzerine mozaik yapılmıştır 

(Mango-Hawkins, 1985, s.327) (Şekil D.162). Çok küçük bir parçası günümüze 

ulaşabilen mozaiğin deseni içinde bir Meryem büstünün bulunduğu anlaşılmaktadır 

(Mango-Hawkins, 1985, s.327). Kuzeydeki mezar nişi bezemesini kaybetmiştir; 

ancak nişin doğu duvarında direkt duvar üzerine kırmızı+yeşil renkte boyanmış, en 

alt çubuğu eğimli, bir Rus haçı bulunmaktadır (Mango-Hawkins, 1985, s.327) (Şekil 

D.9, Şekil D.163). Bir küre üzerinde durmakta olan haçın üst kısmında ve kürede 

bazı harfler görülmektedir (Mango-Hawkins, 1985, s.328). Doğu duvarında bulunan 

her iki mezar nişinde, kutu biçiminde gömü hacimleri (tomb boxes) bulunmaktadır 

(Şekil D.157). Güneydeki hacim,  Bizans Enstitüsü tarafından 1.20 m. derinliğe 

kadar kısmi olarak boşaltılmış , ama içinde herhangi objeye rastlanmamıştır (Mango-

Hawkins, 1985, s.328). Mezar nişleri üzerindeki deliklerden doğu duvarının da 

mermer kaplı olduğu anlaşılmaktadır (Şekil D.162).   
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Narteks kuzey duvarında Osmanlı döneminde açılmış olan yuvarlak kemerli açıklık, 

1962 onarımında kapatılmıştır (Şekil D.5). Kapatılan açıklığın doğusunda, 

Komnenos dönemine ait kademeli bir pilastır bulunmaktadır (Şekil D.9, Şekil D.157, 

Şekil D.163) (Mango-Hawkins, 1985, s.323). Zeminden 2 m. kadar yüksekliğe kadar 

çıkan pilastırın üst kısmı yıkılmıştır (Şekil D.9, Şekil D.163). Narteks kuzey duvarına 

91 m. genişliğinde, 87.60 m. yüksekliğindeki demir bir çerçeveyle asılmış olan geç 

dönem Bizans mezar kitabesi; Kuzey Kilise’nin kuzey ekinin döşemesinde 

bulunmuştur (Şekil D.5) (Mango-Hawkins, 1985, s.333). Manastırın başkeşişlerinden 

birine ait olduğu anlaşılan kitabe, aynı zamanda manastırın Paleolog dönemdeki 

varlığını belgelemektedir (Mango-Hawkins, 1985, s.333). Narteks kuzey duvarının 

batı ucunda, narteks batı duvarıyla büyük kısmı kapanmış olan beş kademeli kemerin 

doğu ucu görülmektedir (Şekil D.5, Şekil D.157). Narteks örtüsü, üç adet haçvari 

tonozla oluşturulmuştur (Şekil D.3).  

5.4.1.9 Güney Kilise gynekaion 

Gynekaiona narteks batı duvarının güney ucunda girişi bulunan, 0.63 x 5.81 m. 

ölçülerindeki, 17 basamaklı bir merdivenle ulaşılır. Merdivenin başında ve sonunda 

dörtgen planlı sahanlıklar bulunmaktadır; sahanlıkların üzeri (naos köşe 

mekanlarındaki tonozlara benzer) basık tonozlar, basamakların üzeri ise beşik tonoz 

ile örtülüdür (Şekil D.3, Şekil D.4, Şekil D.164). Mango’ya göre bu galeri, yapıyı 

yaptıran ailenin, parekklesiondaki ayin esnasında, özel kullanımı için düşünülmüştür 

(Mango, 1978, s.20). Yaklaşık 2.31 x 6.13 m. ölçülerindeki, dikdörtgen planlı galeri 

katının doğu duvarında iki, batı duvarında sadece güney tarafta bir adet derin niş 

bulunmaktadır (Şekil D.4). Doğu duvarında, kuzey ve güney nişler arasındaki 

kemerli açıklık naosa bakmaktadır (Şekil D.5, Şekil D.6, Şekil D.146, Şekil D.148).  

Galeri katının döşemesi şaptır, şapın kalktığı yerlerde, altta Osmanlı dönemi tuğla 

zemin görülmektedir (Şekil D.9, Şekil D.10). Naosun, nişler dışında ortada kalan 

kısmı, planda yaklaşık üç eşit kareye bölünmüş, kuzey ve güney karelerin üzerleri 

yüksek kasnaklı kubbeler, ortadaki ise haçvari tonoz ile örtülmüştür (Şekil D.4, Şekil 

D.9, Şekil D.10, Şekil D.165). Balkabağı kubbe de denilen, yaklaşık 1.83 m. 

çaplarındaki bu ufak kubbeler, 16 dilime ayrılmıştır. Dilimlerden 8’er tanesi içine 

0.40 x 1.00 m. ölçülerinde pencereler açılmıştır (Şekil D.9, Şekil D.10, Şekil D.165).  
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Tüm yüzeyler sıva+badanalıdır; dış örtünün kurşun taklidi beton olmasından 

kaynaklanan yoğun nem problemi özellikle kubbelerin iç yüzeylerinde görülmektedir 

(Şekil D.165). 1.5-2 cm.’lik sıva tabakaları, büyük satıhlar halinde kagir duvar 

yüzeyinden ayrılmış; bazı yerler düşmüş, bazı yerler düşmek üzere tehlike arz 

etmektedir (Şekil D.9, Şekil D.10, Şekil D.165). Bugün ziyarete kapalı olan 

gynekaion, müzenin temizlik ekipmanının saklanması, güvenlik görevlilerinin 

soyunma odası gibi uygunsuz işlevlerle kullanılmaktadır. Oysa mimari öğe olarak 

küçük oranları ve hareketli mimarisi ile müzenin en ilgi çekici kısımlarından biri, 

Ortaçağ mimarlığının önemli bir belgesidir. 

5.4.2 Dış mekan 

5.4.2.1 Batı cephesi 

Bugün yapıda batı cephesi olarak algılanan temel kısım, dışnarteks batı cephesidir; 

aynı zamanda caminin de giriş cephesini oluşturmaktadır (Şekil D.168). Dışnarteks, 

batıdan parekklesionun cephesini kısmen; kuzey, batı ve güneyden Komnenos 

dönemine ait narteksin cephelerini ise tamamen kapatmıştır (Şekil D.3, Şekil D.166). 

Dışnarteks cephesinin arka, üst kısmında kalan kubbeli orta mekanın ve 

parekklesionun (dışnarteks tarafından kısmen kapatılmış olan) batı cepheleri, ancak 

yapıya uzak ve yüksek bir noktadan bakıldığında algılanabilmektedir (Şekil D.166).  

Dışnarteks batı cephesinde, girişin bulunduğu orta bölüm, portal şeklinde öne 

çıkarılarak, vurgulanmıştır; kuzey ve güney kanatların plandaki bölünmesi cephede 

her bölüme denk gelen birer pencere ile ifade edilmiştir (Şekil D.3, Şekil D.166). 

Güney kanadın güney ucunda minare yükselmektedir (Şekil D.166). Portalin 

taş+tuğla hatıl sıraları ile oluşturulmuş almaşık  duvar örgüsü,  kuzey ve güney yan 

kanatlara göre farklıdır (Şekil D.166). Batıya doğru öne çıkan bu kısımda, güney 

kanada göre daha düzgün işlenmiş taşlar kullanılmış; hatıl sıraları güney kanatta 

devam ettirilmiştir. Moloz taş örgülü kuzey kanatta ise tuğla hatıl sıraları özellikle 

alttan ikinci hatılın üzerinde belli-belirsiz hale gelmiş; kuzey-batı köşede neredeyse 

tamamen kaybolmuştur (Şekil D.188). Güney kanatta pencereleri çerçeveleyen 

büyük kademeli kemerler kuzey kanatta yoktur (Şekil D.166). Kuzey ve güney 

kanatların duvar örgülerindeki asimetri, kuzey kanadın büyük ihtimalle alttan ikinci 

hatıl seviyesinin üzerinden, Osmanlı döneminde büyük oranda yenilenmiş olduğunu 

düşündürmektedir. Duvarın iç kısmındaki (arşiv fotoğraflarında görülebilen Şekil 
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D.112, Şekil D.114) sivri kemerli pencereler de bu görüşü desteklemektedir. 

Millingen, dışnarteks batı cephesi önünde şeşhane tuğlası döşeme kalıntıları görerek 

bunların üçüncü bir nartekse ait olduğunu düşünmüştür; ancak bunlar yapının 

Osmanlı döneminde eklenmiş revaklı son cemaat yerine ait olmalıdır (Millingen, 

1912, s.160/ levha : 50). Bu son cemaat yerinin Millingen’in yapıyı incelediği 20. yy. 

başında artık mevcut bulunmadığı anlaşılmaktadır; ancak tam ne zaman ortadan 

kalktığı bilinmemektedir. Bugün görülen düz kirpi saçak hattı da 1938 Vakıflar 

onarımına aittir; bu onarım öncesinde harap görünen duvar dokusu bugünkü haline 

getirilmiştir (Şekil D.169, Şekil D.170).  

Eyice’ye göre, parekklesion, bitişiğindeki kuzey kilisenin abidevi kitlesi altında 

ezilmemesi için aşırı derecede yükseltilerek (Eyice, 1980, s.29); kuzey kilisenin 

güney dehlizinin çatı seviyesini 2.42 m. aşmıştır (Şekil D.12). Parekklesion batı 

cephesi, üzerinde Philes’in şiirinin bulunduğu silme ve gynekaionla zemin kat 

seviyesini ayıran kalın bir tuğla hatılla üç yatay kısma ayrılmaktadır. Alttaki iki 

kısmın büyük bölümü dışnarteks tarafından kapatılmıştır (Şekil D.12). Cephede, 

kornişin altında, en güneyde sağır, ince ve uzun bir niş bulunmaktadır; bu nişin 

hemen kuzeyinde, bugün dışnarteks duvarıyla kapatılmış olan ikinci bir niş olduğu 

duvarın birleşim yerindeki yarıktan anlaşılmaktadır (Şekil D.171). Bu nişlerin 

kuzeyinde, dışnarteks yapılmadan önce, giriş kapısı yer almaktaydı; günümüzde ise 

Osmanlı Dönemi’ne ait kemerli bir açıklık bulunmaktadır (Şekil D.12). Bu cephenin, 

dışnarteks tarafından kapatılmadan önce de oldukça sağır ve tek açıklığının giriş 

kapısı olduğu düşünülmektedir (Şekil D.12.b).  

Kornişin üzerinde, orta seviyede, narteksin haçvari tonoz örtüsüne ait kemerlerin dış 

cepheye yansıdıkları görülmektedir; bu yansıma üç adet kademeli kemerlere sahip 

sağır niş ile gerçekleşmiştir (Şekil D.12). Dışnarteks bunları kısmen kapatmıştır. Orta 

kısmın en güneyinde, en alt seviyedekine göre daha kısa boylu bir niş bulunmaktadır 

(Şekil D.172). Cephenin en üst kısmında, gynekaionun üç bölümüne karşılık gelen, 

üç sağır ve kademeli kemer görülmektedir. Kemerlerden en güneydekinin içine taş 

ve tuğladan bir dama tahtası motifi, ortadakine ise dama-örgü baklava deseni 

yapılarak; keramoplastik süsleme ile yapının dış cephe ifadesi zenginleştirilmiştir 

(Şekil D.12, Şekil 5.2). Eyice, dama tahtası motifinin benzerinin Cerrahpaşa’daki İsa 

Kapısı (Ese Kapı) Mescidi’nde bulunduğunu belirtmiştir (Eyice, 1980, s.30). 

Cephenin en üst bölümünün güney ucunda orta seviyedekine göre boyu daha kısa 
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olan bir niş bulunmaktadır; böylece nişlerin boyunun alttan üste doğru kademeli 

olarak azaldığı görülmektedir (Şekil D.172).  

Parekklesion batı cephesinin güney tarafında görülen izin, ahşap bir ek olan Hünkar 

Kasrı’ndan kalma olduğu düşünülmektedir; bu ek 1938 onarımında tamamen 

kaldırılmıştır (Şekil D.12, Şekil D.152, Şekil D.172). Bugün düz olan parekklesion 

batı cephesi saçak hattının, özgün biçiminin dalgalı olduğu düşünülmektedir. Güney 

ve batı cepheleri birleşiminde saçağın hafif yukarı doğru yükselerek, adeta kesilmiş 

gibi bitişi de bu düşünceyi desteklemektedir (Şekil D.177). Gerlach ve 

Schweigger’in gravürlerinde de batı cephesi saçak hattı dalgalıdır (Şekil D.19, Şekil 

D.20).  

Arşiv fotoğraflarında, yapının, üzerinde bulunduğu terasda, henüz niteliksiz yapılarla 

çevrelenmemiş olduğu görülmektedir; güneydoğusundaki Yavuz Selim Camii ve 

doğusundaki Haliç manzarası rahatça algılanmaktadır (Şekil, E.166). Günümüzde 

Yavuz Selim Camii ile ilişki, Kuran kursu yurt binası tarafından kesilmiştir. Aynı 

yapı Haliç yönünden bakıldığında da Fethiye Camii’nin algılanmasını 

engellemektedir (Şekil D.167). Kontrolsüzce dikilen ağaçların, yapının yakın 

çevresindeki sarnıçlara, hemen batı cephesi kuzey kanadı altında bulunan mezar 

odasına zarar vermiş olmaları çok yüksek bir olasılıktır; bu ağaçlar yapının 

algılanmasını da engellenmektedir (Şekil D.167).  

5.4.2.2 Güney cephe 

Güney cephe, batı uçta minare, dışnarteks güney cephesi, doğusunda (gynekaion ve 

naos kubbeleriyle taçlandırılmış) parekklesion güney cephesi, parekklesion arkasında 

yükselen kuzey kilise ana kubbesi güney yüzü ve en doğuda Osmanlı dönemi kubbeli 

mihrap ekinin kıble (güneydoğu) cephesinden oluşmaktadır (Şekil D.3, Şekil D.5, 

Şekil D.173). Parekklesion güney cephesi, anıtın en dikkat çekici ve hareketli 

kısmıdır  (Şekil D.21, Şekil D.22, Şekil D.173).  

Gerlach ve Schweigger’in çizimlerinin güney cepheyi göstermesi, yeterince ayrıntılı 

ve hassas olmamakla birlikte, en eski görsel kaynağın güney cepheye ait olması 

sonucunu çıkarmıştır (Şekil D.19, Şekil D.20). Bu çizimlerde güneybatı köşede 

görülen çan kulesi, Osmanlı döneminde (1590 sonrasında) yerini minareye bırakır. 

Dışnarteks güney kolu üzerindeki kubbelerin çatı örtüsünde yaptıkları bombeler, 

özellikle Schweigger’in çiziminde, bugünkü görünüme benzerdir (Şekil D.20). O 
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nedenle bu tonozlar Mango (Mango-Hawkins, 1985, s.328) ve Hallensleben 

(Hallensleben,1963-64, s.182) tarafından öne sürüldüğü şekilde, Osmanlı dönemine 

ait olsalar dahi; yerini aldıkları özgün tonozlarla benzer biçimde yapılmış olmalıdır. 

Yıkılmamış olsaydı, çan kulesinin, Bulgaristan’daki Sv.Bogodorica Petricka Kilisesi 

çan kulesine benzeyeceği düşünülmektedir (Şekil D.174). 

Dışnarteks güney cephesi 1938 Vakıflar onarımına kadar, ahşap hünkar kasrı 

tarafından kapatılmıştı (Şekil D.152). Bugün, dışnarteks güney cephesinde üç adet 

kademeli kemer görülmektedir; bunlardan en batıdaki içinde müze giriş kapısı, orta 

ve doğudakilerde ise orta akslarına yerleştirilmiş yuvarlak kemerli pencereler 

bulunmaktadır (Şekil D.120). Batı uçta yer alan kapının üst tarafı iç ve dış cephede 

farklılık göstermektedir (iç görünüşü, “5.4.1.6. Dışnarteks Güney Kolu” başlığı 

altında tanımlanmıştır). Dış cephede kapının üzerinde “3 sıra taş+3 sıra tuğla+4 sıra 

taş+4 sıra tuğla” düzeni görülmektedir (Şekil D.61). Kemerin içinde, doğu tarafta bir 

kademe daha görülmektedir, ancak bu kademenin üst tarafı kesilmiştir. Kemerin batı 

tarafında ise minarenin kaidesi tarafından kapatılmıştır (Şekil D.62). Kademeden 

sonra, batıya doğru, dışnarteks güney cephesinin devamı niteliğinde, 3 tuğla hatıl 

sırasının devam ettiği, 0.35-0.40 m. genişliğinde bir duvar parçası görülmektedir. Bu 

parçadan sonra klasik Osmanlı, 16.yy., mermer kapı sövesi ve üzerinde yukarda 

taş+tuğla sıraları verilen dolgu yer almaktadır. Bizans Dönemi’nde kapının daha 

yüksek olduğu düşünülmektedir. Buranın patrikhane olduğu dönemde bir kapı 

bulunduğu Schweigger tarafından hem çizimle, hem de yazı ile aktarılmıştır (Şekil 

D.20; Hallensleben, 1963-64, s.182). Osmanlı Dönemi’nde mermer profilli söve 

yerleştirildikten sonra, üst kısımda kalan boşluk doldurulmuş olmalıdır. Bizans 

döneminde varolduğu düşünülen yüksek kapının benzeri, (1321’e tarihlendirilen), 

dışnarteksle çağdaş Gracanica Manastır Kilisesi’ne ait bir gravürde görülmektedir 

(Şekil D.175). 

Dışnarteks güney kolunun doğu bölümündeki pencerenin doğusunda, hem içerden 

hem dışardan bir kemer izi görülmektedir. Bu duvarın daha önceki cephe düzeni, 

kademeli büyük kemerler içindeki ikili pencerelerden ibaret olmalıdır (Şekil D.123). 

Ancak cephe düzeni yeni lahitler (sarkofaj) yerleştirebilmek amacıyla, 

Hallensleben’a göre, Bizans döneminde değiştirilmiştir (Hallensleben,1963-64, 

s.183). Cephedeki değişim, Osmanlı döneminde, alt kısımda, önce açılan ve daha 

sonra ahşap hünkar kasrından ötürü  kapatılan dikdörtgen pencerelerle devam 
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etmiştir. Batı-orta ve orta-doğu bölümlerin arasındaki pilastırların üzerinde çimento 

esaslı harç ile doldurulmuş bölgeler bulunmaktadır (Şekil D.123). Orta ile doğu 

bölüm arasındaki pilastırın batı tarafının alt kısmı da hasarlıdır (Şekil D.124). Bu 

hasarların hünkar kasrına ait ahşap ekin buraya eklenmesi ve kaldırılması esnasında 

oluştuğu düşünülmektedir (Şekil D.152, Şekil D.123). Güney cephede batıdan 

üçüncü bölümün büyük kemeri üzerinde, tek sıra tuğladan bir sırt
27

 görülmektedir 

(Şekil D.124). 1938’de onarılan düz hatlı, testere dişi saçak kornişinin, Bizans 

döneminde dalgalı olabileceği düşünülmektedir (Şekil D.123). 

Parekklesion güney cephesi, üzerinde Philes’in epigramının bulunduğu mermer silme 

ve kalın bir tuğla hatılla, iç cephedeki gibi üç yatay bölüme ayrılır; tuğla hatılın 

altında mermer bir konsol dizisi bulunmaktadır (Şekil D.175). Güney ve batı
28

 

cephelerindeki  mermer konsollar, parekklesionun güney ve batı cepheleri önünde 

ahşap bir sundurma bulunduğuna işaret etmektedir (Mango,1978, s.20).  

Parekklesion güney cephesinin en alt kısmı, üzerindeki mermer kornişe de 

yansıyacak şekilde, geri çekilmeler ve değişik genişliklerdeki nişlerle 

hareketlendirilmiştir (Şekil D.3, Şekil D.176). Özgün durumda oldukça sağır olan, 

(sadece naos güney duvarındaki yuvarlak kemerli pencerenin yerinde bir açıklığın 

olabileceği) alt kısımda, Osmanlı döneminde, iki adet dikdörtgen söveli pencere 

açılmıştı (Şekil D.152). Bu pencerelerden biri güney kilise narteksinin, diğeri ise 

naosunun güney duvarında yer almaktaydı (Şekil D.152). 1962’deki Bizans Enstitüsü 

onarımında, nartekste bulunan pencere iç cephede arkasında arcosolium bulunduğu 

düşünülerek tamamen kapatılmış; naosta bulunan ise belli bir seviyeye kadar 

yükseltilen beton duvar üzerinde basık bir açıklık kalacak şekilde bırakılmıştır (Şekil 

D.176). Naos duvarında bulunan pencerenin yuvarlak kemeri özgündür ve iç cephede 

kemer kaplamasının izleri hala görülebilmektedir. Ancak Bizans Enstitüsü tarafından 

bırakılan pencere açıklığı yer ve boyut olarak biraz garip görünmektedir. Bu 

açıklığın kapı olma olasılığı, direkt naosa açılması yüzünden biraz uzak olsa da; 

özgün durumda güney cephedeki sundurmadan bir giriş varolabilir. Bizans Enstitüsü, 

belki bu girişe referans vermek amacıyla, diğer nişteki gibi özgün malzeme ile 

örmemiş ve beton kullanarak sadece dikdörtgen pencereyi kapatmıştır (Bizans 

                                                 

 
27

 Aynı şekilde cephede ana kemerler üzerinde tek sıra tuğla sırt, Fethiye parekklesionunun batı 

cephesinde ve Vefa Kilise Camii dışnarteksinin batı cephesinde de görülmektedir. 
28

  Batı cephesinde, dışnarteks duvarı arkasında kalmış olan mermer parçanın da konsol olduğu 

düşünülerek batı cephesi bu ifadeye dahil edilmiştir. 
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Enstitüsü raporlarında burası ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır). Alt kısımdaki 

nişlerden, dairesel planlı olanların üst kısımlarında, tuğla örgü ile oluşturulmuş balık 

pulu motifleri bulunmaktadır; ancak motifler geçirdikleri onarımlar sonrasında 

zorlukla seçilmektedir (Şekil D.176).  

Mermer kornişe kazınmış vezinli yazıt, bugün oluşan hasarlardan dolayı güney 

cephede 10. mısradan başlamaktadır (yazıtın ilk 8 mısrası batı cephesinde 

bulunuyordu) (Mango, 1978, s.33) (Şekil D.177). 16. yy.’da cepheden yapılan kopya 

6. mısra ile başlar ve 23. mısra ile biter; bugün güneydoğu köşede 23. mısra da 

eksiktir; yapının güneydoğu köşesinde, 16.yy.’dan sonra amputasyon yapıldığı 

anlaşılmaktadır (Şekil D.178) (Mango, 1978, s. 33).  

Mermer korniş üzerindeki orta kısım da, bir dizi niş ve pencere ile 

hareketlendirilmiştir (Şekil D.176). Naosun orta aksına ve nartekse denk gelen üçlü 

pencere düzenleri bulunmaktadır (Şekil D.176). Bu üçlü pencere düzenlerinden naos 

güney duvarındakinin sütuncuklarının üzerinde görülen kabartma desen, özgün 

olduklarını düşündürmektedir; güney cephede bulunan diğer üçlü pencere 

düzenlerindeki sütunlar, Bizans Enstitüsü tarafından yenilenmiştir (Şekil D.176, 

Şekil D.177, Şekil D.179). Orta kısımda, naos güney duvarının batı ve doğu 

uçlarında yuvarlak kemerli iki adet pencere ve pencereler arasında dairesel planlı, dar 

ve geniş nişler bulunmaktadır; nişlerin üst kısımlarında tuğla ile balık pulu motifleri 

oluşturulmuştur (Şekil D.176). Orta kısmın üst sınırını oluşturan tuğla hatılın altında 

4 adet mermer konsol bulunmaktadır; bir beşincinin de, narteksin üçlü penceresinin 

(üst) batı köşesinde yer aldığı, duvardaki izden anlaşılmaktadır (Şekil D.177). 

Tuğla hatılın üzerindeki en üst kısımda, biri gynekaion güney duvarına, diğeri naos 

güney duvarının orta aksına denk gelen, kademeli kemerler içinde, iki pencere 

bulunmaktadır (Şekil D.176). Gynekaiona denk gelen 1962 onarımı öncesinde 

üzerindeki kemerli kısım kapatılarak dikdörtgen bir pencereye dönüştürülmüştü 

(Şekil D.152). 1962 onarımında buraya güney cephede şu anda görülen pencerelere 

benzer, kare şebekeli, alçıdan bir doğrama yerleştirilmişti (Şekil D.21); daha sonra 

kemerin üzengi düzlemi hizasından alçı pencere kesilerek; çift kanatlı ahşap bir 

doğrama takılmıştır (Şekil D.177). Naos güney duvarındaki pencere ise üçlü bir 

düzene sahiptir (Şekil D.179). Gynekaion penceresinin batı ve doğusunda, çift 

kademeli kemerler içine yerleştirilmiş, yarım daire planlı iki niş bulunmaktadır; 

nişlerin üst kısmında tuğladan balık pulu motifleri görülmektedir (tüm cephede en iyi 
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durumdaki balık pulu motifleri bu seviyededir) (Şekil D.177). Naos penceresinin ise 

her iki tarafında madalyon içinde taş+tuğla ile oluşturulmuş “parlayan güneş”
29

 

motifleri bulunmaktadır (Şekil D.179). İki pencerenin ve cephenin tam orta aksında 

ise sivri kemerli bir niş bulunmaktadır; bu nişin benzeri Kariye Müzesi cephesinde 

minare altında bulunmaktadır (Şekil D.176) (Eyice,1980, s.30). Pencerelerin arasına, 

testere dişli saçak kornişinin hemen altına, Tarkhaniotes’in adını içeren tuğladan bir 

yazı frizi yerleştirilmiştir; friz Schneider tarafından okunmuştur (Schneider, 1939, 

s.195) (Şekil D.21). Saçak kornişi, dört kademeli kemerler içine yerleştirilmiş olan 

pencereleri daha da vurgulayacak biçimde, pencerelerin üzerinde yarım daireler 

oluşturmaktadır.  

5.4.2.3 Doğu cephesi 

Doğu cephesi güneyde parekklesion, ona bitişik Osmanlı mihrap eki ve en kuzeyde 

kuzey ekin doğu cephelerinden oluşmaktadır (Şekil D.156). Günümüzde cephe, 

Sebah-Joallier fotoğrafındaki (Şekil D.156) gibi tek bir fotoğraf karesine 

sığdırılamamaktadır (Şekil D.181, Şekil D.183, Şekil D.184, Şekil D.185); etrafdaki 

kaçak yapılar, müze ile camiyi ayıran duvar ve yapıya çok yakın dikilmiş ağaçlar 

görüşü engellemektedir (Şekil D.186).  

Parekklesion doğu cephesi, dışarı taşkın apsisi, daha az taşkın pastoforia hücreleri ve 

sağır nişler, testere dişi kornişler, stalaktit saçak frizi gibi cephe öğeleriyle, oldukça 

hareketlidir (Şekil D.181). Parekklesionun doğuya doğru en fazla öne çıkan ana 

apsisi, beş yüzlüdür; mermer iki kornişle yatayda üç kısıma bölünmüştür (Şekil 

D.181). En alt kısımda apsisin beş yüzünde de yuvarlak, kademeli kemerler içine 

yerleştirilmiş sağır nişler bulunmaktadır; nişlerden en baş, orta ve sondaki yarım 

daire planlıdır; aralarda kalan iki niş, kademelenmeden sonra çok derin olmayan düz 

satıhlara sahiptir (Şekil D.181). Nişlerin üzerinde yer alan birinci korniş, aynı 

zamanda, orta kısımda bulunan pencereler için denizlik görevi de yapmaktadır; 

kornişin pencerelere denk gelen kısmı oldukça hasarlıdır (Şekil D.181). Orta 

kısımda, en güney ve kuzeyde, iki kademeli kemerler içine yerleştirilmiş, yarım daire 

planlı nişler bulunmaktadır (Şekil D.3, Şekil D.181). Bu nişlerin arasında, kademeli 

kemerlerin oturduğu iki sütunla üçe bölünmüş bir pencere düzeni yer almaktadır 

                                                 

 
29

 “sun burst” motifi, tuğla ve taşın ışınsal olarak almaşık örüldüğü, cennetle ilişkilendirilen bir 

semboldür (Trkulja,  2004, s.196). 
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(Şekil D.181). Sebah-Joallier’nin 20. yy. başına tarihlendirilen bir fotoğrafında, bu 

pencerelerin  kapatılmış olduğu görülmektedir (Şekil D.156). Pencere sütunlarından 

güneydekinin gövdesinin doğu tarafının alttan 2/3’lük kısmı 10-12 cm. kadar 

kopuktur (Şekil D.181). Apsisin ikinci kornişin yukarısındaki en üst kısmında da, en 

alttaki gibi beş adet niş görülmektedir (Şekil D.181). Nişlerin üzerinde tuğladan ince 

bir silme, üzerinde stalaktit saçak kornişi, stalaktit korniş üzerinde de bir sıra düz bir 

sıra testere dişi tuğla korniş bulunmaktadır (Şekil D.182). Testere dişi korniş 

üzerinde beton çatı örtüsünün saçağın alnına kadar indiği görülmektedir (Şekil 

D.182). Parekklesion saçağının Osmanlı mihrap ekine birleşim yerinde, bir çörten 

bulunmaktadır (Şekil D.181). 

Diakonikonun penceresi, Osmanlı döneminde, belli bir seviyeye kadar örülerek 

ufaltılmıştır (Şekil D.156). 1962’deki Bizans onarımından önce, diakonikon 

penceresinin güneyindeki duvar yüzeyinde,  kolayca fark edilebilen bir hasar 

görülmektedir. İkinci sıra mermer kornişin de bu kısımda devam etmeyişi, bu 

hasardan dolayı olmalıdır (Şekil D.199). Belki bu kısma bitişik inşa edilen bir yapı 

kaldırılmıştır. Prothesis penceresi, Osmanlı döneminde tamamen değiştirilmiştir. 

Prothesis apsisinin alt kısmı kesilmiş, apsisin üç yüzlü taşkın kısmı, üst kısımda, bir 

konsol biçiminde bırakılmıştır (Şekil D.156). Düz bir satıh haline getirilen alt kısma, 

dikdörtgen söveli bir pencere yerleştirilmiştir (Şekil D.156). 1962’deki Bizans 

Enstitüsü onarımında, prothesis apsisinin alt kısmı eski biçimine göre yeniden 

örülmüştür (Şekil D.181).  

Parekklesion doğu cephesinde, apsis ve pastoforia hücrelerinin saçak seviyesi 

üzerinde, naosun ana ve yan nefleri; haçın doğu kolunun üzerinde ise parekklesion 

ana kubbesi yükselmektedir (Şekil D.181). Haçın doğu kolu üzerinde, kademeli 

kemerler içine yerleştirilen üçlü pencere düzeni, çift sıra testere dişli saçak kornişinin 

pencere üzerinde eğriselleşmesi ile vurgulanmıştır. Bu pencere, Osmanlı döneminde 

geniş satıhlı tek bir pencereye dönüştürülmüştü; 1962 onarımında, şimdiki üçlü 

düzene geri çevrilmiştir (Şekil D.156, Şekil D.181). Güney ve batı cepheleri düz 

birer satıh oluşturduğu için, yapının haçvari planı, bu cephelerde okunamamaktadır 

(Şekil D.166, Şekil D.176). Ancak doğu cephesinde, yan neflerin, (apsislerin saçak 

seviyesi üzerinde), haçın doğu kolunu önde bırakacak şekilde geri çekilmesi; planın 

bu cephede dışardan algılanmasını mümkün kılmaktadır (Şekil D.181). 
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Parekklesionun kuzeyinde yer alan Osmanlı dönemi, kubbeli mihrap eki; güneydoğu, 

kuzeydoğu cepheleri ve doğuya bakan (pah biçimli) ince uzun cephesiyle üç 

yüzlüdür (Şekil D.3, Şekil D.183). Kuzeydoğu ve güneydoğu cepheleri hemen 

hemen simetriktir (Şekil D.183, Şekil D.187). Her iki cephenin de alt kısımlarında, 

ikişer adet dikdörtgen söveli pencere bulunmaktadır; pencerelerin üzerinde basık 

tuğla kemerler görülür (Şekil D.184). Üst kısımlarında ise ikişer adet sivri kemerli 

pencere vardır; mihrap (güneydoğu) cephesinde sivri kemerli pencerelerin arasında 

yuvarlak bir pencere daha bulunmaktadır (Şekil D.187). Kuzeydoğu ve güneydoğu 

cephelerin saçak hattı, kubbenin sekizgen kasnağının iki yüzüne denk gelen, orta 

kısımlarda, köşelerden 1.08 m. yükselmiştir (Şekil D.183, Şekil D.187). Kubbe 

eteklerinde ve köşelerde bulunan saçak kornişi tek sıra tuğladan testere dişli korniştir 

(Şekil D.183). Mihrap ekinde, Osmanlı klasik dönem duvar örgüsü yer yer 

bozulmuştur; mevcut almaşık örgü 1sıra taş+1 sıra tuğladır. Taşların aralarında, yer 

yer dikey konulmuş tuğlalar bulunmaktadır (Şekil D.183).  

Bir arşiv fotoğrafında, güneydoğu cephenin (mihrap cephesi) güney ucunda, duvar 

örgüsünün bozulmuş olduğu görülmektedir (Şekil D.156); (1894 depremi gibi) 

muhtemel bir hasar sonrası burası ivedilikle onarılmış olmalıdır. Parekklesionun 

doğu cephesinin güney ucundaki hasar da göz önüne alınırsa; belki doğu cephesine 

bitişik bazı yapıların kaldırılması sonucu duvar zedelenmiştir (Şekil D.156, Şekil 

D.199). Günümüzde duvardaki bu hasar izi fark edilebilir durumda değildir (Şekil 

D.187). Gurlitt’deki doğu cephesi fotoğrafında (Gurlitt, 1912, s.34, levha 9.e) 

Osmanlı ekinin cephelerinde hafif bir nim sıva görülmektedir; günümüzde ise 

çimento esaslı bir harç ile çeşitli bölgelerde kısmi onarımlar yapılmıştır (Şekil D.183, 

Şekil D.184). Kubbeli Osmanlı ekinin arşiv fotoğrafına göre, özellikle kuzeydoğu 

cephesinin yükselen zeminle gömülmüş olduğu izlenmektedir (Şekil D.156, Şekil 

D.183, Şekil D.187).  

Doğu cephesinin en kuzeyinde kuzey ekin doğu cephesi bulunmaktadır;  kuzey ekin 

apsisi, bir girinti ile kuzeydeki duvar yüzeyinden koparılmıştır (Şekil D.185). Aynı 

girintinin simetriğinin, apsisin güneyinde de bulunması gerekir; ancak müdahale 

gören cephedeki girinti düzleştirilmiştir (Şekil D.185). Kuzey ekin üç yüzlü hafif 

taşkın apsisinin alt kısmı kesilerek düzleştirilmiş ve Osmanlı döneminde dikdörtgen 

söveli bir pencere açılmıştır (Şekil D.156, Şekil D.185). Kuzey kilisenin prothesis 

apsisinden  hiçbir iz kalmamış (Şekil D.3, Şekil D.185); Osmanlı döneminde, burada 
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açılmış olan dikdörtgen söveli pencere de kapatılmıştır (Şekil D.3, Şekil D.156). 

Kuzey ek apsisinin çift sıra kirpi saçağı hala mevcuttur; saçağın güneye doğru devam 

eden kısmı, kurşun örtünün eteği çok uzun bırakıldığından pek seçilememektedir 

(Şekil D.185). Kuzey ekin üzerindeki kubbe en iyi bu cepheden algılanmaktadır 

(Şekil D.184).  

Cephenin bu kısmındaki duvar örgüsü oldukça özensizdir; kuzey ek apsis duvarının 

üst kısmı ve kuzey uçtaki duvar yüzeyi dışında tuğla hatıl bulunmamakta, moloz taş 

duvar örgüsü görülmektedir (Şekil D.185). Kuzey ekin doğu cephesinde, en kuzeyde 

yer alan, apsisten bir girinti ile ayrılmış duvar yüzeyinin alt kısmındaki 3/1 oranlı 

almaşık duvar örgüsünün Osmanlı tamiri olduğu düşünülmektedir (Şekil D.185). 

Kuzey cepheden de köşe noktada duvar örgüsünde bir hasar olduğu anlaşılmakta; 

alttan 1. ve 2. sıra tuğla hatılların altına ve arasına köşe noktada birer hatıl sokulduğu 

görülmektedir (Şekil D.193). Apsis nişinin alt tarafı kesildiğinde, bu kısım da 

Osmanlı dönemi ustalar tarafından elden geçirilmiş olmalıdır. Bu kısımdaki taşlar, 

Vakıflar onarımında değiştirildiğinden, değerlendirmede tuğla ölçüleri dikkate 

alınmıştır; Batur’un Osmanlı mimarisindeki almaşık duvar örneklerini incelediği 

makalesindeki örneklerle yapılan kıyaslama sonucunda; Sokullu (1571-2), Şemsipaşa 

(1580), Mehmet Ağa (1585), Ramazan Efendi (1585) Camileri ile tuğla ve derz 

kalınlıklarının tuttuğu görülmüştür (Batur, 1970, s.173-5). Parekklesionun içinde 

Osmanlı dönemi olduğu bilinen tuğlalar ve derzleriyle de ölçüler benzerlik 

göstermektedir. Kuban’ın 16. yy. yapıları için verdiği tuğla ölçüleri 23 x 23 x 3.5 ve 

16 x 33 x 3.5’tur, tuğla kalınlıkları için de 3.5–4 cm. ölçüsünü vermiştir (Kuban, 

1968, s.33). Tuğlaların yatay ölçüleri tam olarak tutmamaktadır, fakat yakındır (Şekil 

D.185); bu duvarın pek çok kez elden geçtiği ve Vakıflar onarımında taşların 

yenilenmiş olduğu düşünülürse, tuğlalarda da değişiklik yapılmış ve spiral 

kullanılarak özgün durumda mevcut olmayan yatay ölçüler yaratılmış olabilir.  

5.4.2.4 Kuzey cephe 

Kuzey cephe, kuzey ek (ilk bölümü üzerindeki ufak kubbe ile), narteks ve 

dışnarteksin kuzey cepheleriyle, arka planda doğuda Osmanlı mihrap eki ve onun 

batısında kuzey kilise ana kubbesinin kuzey yüzünden oluşmaktadır (Şekil D.106). 

Bugün arşiv fotoğraflarındakine (Şekil D.106) benzer  gibi bir görüntüsünü almak 

mümkün değildir; 1890 adada, caminin bulunduğu 34 parsel ve bitişiğindeki 51 
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parsele yapılmış olan kaçak yapılar yüzünden, kuzey cephe neredeyse tamamen 

kapanmıştır (Şekil D.188, Şekil D.189). Bu kaçak yapılardan bir tanesi ile ilgili 

kurulda, 20.04.1984 tarihinde düzenlenmiş bir karar bulunmaktadır. 466 no.’lu 

kararla, 1890 ada, 51 no.’lu parselde başlanan inşaatın durdurulması ve konunun 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü’nce tetkik edilmesi istenmektedir. Ancak, bugün 

görüldüğü üzere kaçak yapılaşma devam etmiştir. Kaçak yapılar camiye tam bitişik 

olmadıklarından, kuzey cephe ile yapılar arasındaki dar ve uzun geçitten kuzey 

cepheyi görmek mümkün olmaktadır (Şekil D.189).  

Kuzey cephede, kuzey ekin dört bölümü de birer büyük kemer ile dış cephede 

vurgulanmış; kemerli birimlerin üst kısmında birer yuvarlak kemerli pencere 

açılmıştır (Ş.E.190,E.191). İlk birim diğer üçünden daha dardır (Şekil D.193, Şekil 

D.194). Kuzey cephede, kuzey ek hem duvar örgüsü hem de cephe düzeniyle narteks 

ve dışnarteksten farklıdır (Şekil D.191, Şekil D.192). Tezde daha önce yer alan 

“5.4.1.4. Kuzey Ek” maddesinde kuzey ekin kuzey duvarının pek çok değişiklik 

geçirmiş olduğu fotoğraflarla açıklanmıştı; bu maddede verilen bilgiler 

doğrultusunda dış cephede de büyük kemerler içindeki yüzeylerin çoğunun Osmanlı 

ve Cumhuriyet dönemi onarımlarına ait dolgu olduğu söylenebilir. Büyük kemerlerin 

üzerindeki çok açık renkli ve düzgün taşlar 1959 Vakıflar onarımına aittir (Şekil 

D.190, Şekil D.191) (Tamer, 2003, s.153-5); 1938 onarımı sonrası fotoğraflarda 

böyle düzgün taş blokları görünmemektedir (Şekil D.193, Şekil D.194). Kuzey 

cephede duvarın alt kısmının duvar örgüsü, (batısındaki ilkokul binasından 

boyanması esnasında artan) pembe renkli boyanın sürülmesi sonucu 

görülememektedir (Şekil D.190). 

Narteksin kuzey cephesinde 1938 onarımı öncesindeki resimlerde görülen büyük 

kemer izi bu tarihten sonra izlenememektedir; cephe düz bir satıh haline getirilmiştir 

(Şekil D.106, Şekil D.169, Şekil D.170, Şekil D.192). Ancak iç cephede, narteks 

duvarı Bizans dönemindeki cephe düzeni ve örgü tekniğinden izler göstermektedir 

(Şekil D.102). Dışnarteks kuzey cephesinin ise en altta görülen tuğla hatıldan itibaren 

Osmanlı döneminde yeniden örüldüğü düşünülmektedir; iç cephede pencerenin 

kemerinin sivri olması da bu görüşü desteklemektedir (Şekil D.192).  
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5.4.2.5 Minare 

Minarenin, köşeleri pahlanmış bir kare planındaki kaide kısmından yukarısı, 1980-81 

yıllarında yeniden inşa edilmiştir (Şekil D.15). Kaide ile papuç arasındaki silmenin 

üstü, önceki minare elemanlarının biçimleri dikkate alınmaksızın örülmüştür. Eski 

minaredeki armudi pabuç eğrisel hatlara sahiptir; bugünkü pabuç eğriselliğini 

kaybetmiş, kesik piramidal bir geometriye sahiptir (Şekil D.195). Taşların dış 

yüzeylerinin biçimlendirilmesi ile ince konkav çubuklardan oluşan gövde kısmında 

en az değişiklik bulunmaktadır (Şekil D.196). Önceki minarede, şerefe altına geçişte 

daha ince bir taş silme görülmektedir; bu ince silmeden sonra iki taş sırası kadar 

yükselen gövde, bundan sonra konsol çıkan taşlarla dışa doğru genişlemektedir. 

Genişleyen satıh üzerine, parçalı, taş bir korkuluk oturmaktadır (Şekil D.196). 

Korkuluk profilli dikdörtgen dilimlerden oluşmaktaydı; her parçanın üzerine köşeleri 

içe doğru yuvarlatılmış iki kademeli dikdörtgen göbekler oyulmuştu (Şekil D.196). 

Bugünkü durumda, daha kalın ve bombeli bir silmeden sonra, bir taş sırası yükselen 

gövde, bir üstteki taş sırasında konsol oluşturarak genişlemekte, kalın bir bombeden 

sonra, konik olarak dışarı doğru tekrar genişlemektedir. Genişleyen yüzeye yekpare 

taş korkuluk oturmaktadır (Şekil D.196). Bugünkü yekpare korkuluğun alt ve üst 

kenarları, bir bütün halinde profillendirilmiştir (Şekil D.196). Petek öncekine göre 

fazla yükseltilmiş ve ince düşey çizgiler oluşturulmuştur. Soğan biçimli külah ve 

üzerindeki alem de değiştirilerek bugünkü konik külah ve alem konmuştur (Şekil 

D.196). Bozulmuş oranları ve detayları ile minare yapının yanında kötü bir ek 

görüntüsü oluşturmaktadır (Şekil D.173).  

5.4.2.6 Çatı örtüsü ve kubbeler 

Yapıda, toplam altı kubbe bulunmaktadır; bunlar kuzey kilise naosu üzerindeki ana 

kubbe, Osmanlı mihrap eki ve kuzey kilise kuzey ekinin ilk bölümü üzerinde birer 

kubbe, parekklesion naosu üzerinde parekklesion ana kubbesi ve gynekaion 

üzerindeki iki ufak kubbedir (Şekil D.2, Şekil D.4, Şekil D.184). Yapının müze 

olarak kullanılan dışnarteks güney kolu ve parekklesion, parekklesion ana kubbesi 

hariç, kurşun taklidi beton ile örtülüdür; parekklesion ana kubbesi kurşun kaplıdır 

(Şekil 5.2, Şekil D.197). Cami olarak kullanılan dışnarteks batı kolu, narteks, kuzey 

kilise ana yapı ve kubbesi, Osmanlı mihrap ekinin kubbesi, kuzey ek ve kubbesi 

kurşun ile kaplıdır (Şekil 5.2, Şekil D.184, Şekil D.197) (2007 Haziran’da yapıya 
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yapılan ziyarette kurşunların o sene, birkaç ay önce, cami derneği tarafından -

projesiz ve izinsiz- değiştirildiği görevli imamdan öğrenilmiştir).  

Ana kubbenin tambur örgüsü ve kubbenin üzerine oturduğu güney kemerde gizli 

tuğla tekniği bulunmaktadır; Hallensleben’a göre bu kısımlar yapının ilk dönemine 

(Komnenos) aittir (Hallensleben, 1963-64, s.161) (Şekil D.180). Kubbenin kuzey 

kemerinin örgüsü ise, tuğlaların hepsinin görünüşe girdiği, Paleolog dönem özelliği 

göstermektedir; bu kuzey kemer, Mikhail Glabas tarafından onarılmış olmalıdır 

(Hallensleben, 1963-64, s.161) (Şekil D.180). Kuzey kilise ana kubbesinin narteks 

çatı seviyesi üzerinde yükselen batı kemeri, 1845 yılında bu cepheye eklenen ve 

1938 onarımında kaldırılan ahşap ek dolayısıyla kapsamlı değişikliklere uğramıştır 

(Şekil D.167). Tuğladan inşa edilen ana kubbenin, oniki kenarlı tamburu arkadlarla 

süslüdür; tek sıra dişli kornişin meydana getirdiği bir tacı bulunmaktadır. 

Pencerelerinin etrafında kademeli kemerler, köşelerde ince sütuncuklar vardır (Şekil 

D.167, Şekil D.170). 2007’de kötü işçilikle yapılmış kurşun etek, önceden rahatlıkla 

görülmekte olan saçağın dişli kornişini örtmüştür (Şekil D.167, Şekil D.170). 

Osmanlı mihrap eki üzerindeki kubbe, yapının 1591-2 yılları civarında camiye 

dönüştürülmesi sırasında eklenmiştir. Alçak ve sekiz köşeli bir kasnağın üzerine 

oturtulan kubbe basık ve penceresizdir (Şekil 5.4). 

Kuzey ekin birinci bölümü üzerinde yer alan ufak kubbenin 13. yy. sonunda yapılmış 

olduğu düşünülmektedir; bu tarih kubbenin üslubu ile de bağdaşmaktadır 

(Hallensleben,1963-64, s.176) (Şekil D.184, Şekil D.194). Tuğladan inşa edilen 

kubbenin sekiz kenarlı tamburu arkadlarla süslüdür; tek sıra dişli kornişin meydana 

getirdiği bir tacı vardır. Pencerelerinin etrafında kademeli kemerler, köşelerde 

yuvarlak tuğlalarla örülmüş ince sütuncuklar bulunmaktadır (Şekil D.198). Kurşun 

etek, önceden rahatlıkla görülmekte olan saçağın dişli kornişini örtmüştür (Şekil 

D.194, Şekil D.198). Kubbenin güney aksında yer alan penceresinin açıklığı, çatı 

örtüsünün aşırı yükselmesi sonucu neredeyse diğer pencerelerin yarı yüksekliğine 

inmiştir (Şekil D.198).  

1315 civarına tarihlendirilen parekklesion ana kubbesi de biçim olarak diğer 

kubbelere benzemektedir; onikigen tamburu arkadlarla süslüdür; tek sıra dişli 

kornişin meydana getirdiği bir tacı bulunmaktadır. Pencerelerinin etrafında kademeli 

kemerler, köşelerde yuvarlak tuğlalar ile örülmüş ince sütuncuklar vardır (Şekil 5.4).  
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Diğer kubbelerden farklı olarak, tamburunda kullanılmış üç sıra taş + üç sıra tuğla ile 

oluşturulan almaşık örgü, derzlerdeki harçla bir polikromi oluşturmuştur (Şekil 5.4).  

Gynekaion üzerinde bulunan kubbelerden güneydeki kuzeydekinden hafifçe iridir; 

incelenen kaynaklarda bu konuyla ilgili bir açıklamaya rastlanılmadığı için bu 

durumun sembolik bir anlamı bulunup bulunmadığı bilinmemektedir (Şekil 5.2, Şekil 

5.4). Her iki kubbenin de sekizgen tamburları arkadlarla süslüdür, tek sıra dişli 

kornişin meydana getirdiği taçları vardır. Pencerelerinin etrafında kademeli kemerler, 

köşelerde de yuvarlak tuğlalarla örülmüş ince sütuncuklar bulunmaktadır (Şekil 5.2). 

Bu iki kubbenin kurşun taklidi beton ile örtülü olması, kubbelere büyük hasar 

vermektedir. 

5.5 Değerlendirme 

5.5.1 Çarşamba Semti  

5.5.1.1 Semtin korunma sorunları 

Geleneksel dokunun ve perspektiflerin büyük ölçüde kaybedilmesi ve 

kimliksizleşme 

Çarşamba Semti’ndeki Fethiye Camii’nin yakın çevresinde iki farklı doku 

bulunmaktadır. Yapının batısındaki Draman’da, özgün doku büyük oranda 

bozularak, çok katlı betonarme yapılar baskın duruma gelmiştir (Şekil D.1); 1929 

tarihli Pervititch haritasında, Fethiye Camii’nin batısındaki alanda, birkaç anıt 

dışında tüm yapıların yapım tekniği (sarı renkle ifade edilmiş olan) ahşaptır (Şekil 

D.27). Bu durum yıpranma sürecini hızlandırmıştır. Kuzeydoğusundaki Fener ve 

Balat semtlerinde, özgün dokunun çoğunluğunu kagir yapıların oluşturması, göreceli 

olarak daha iyi bir korunma durumu sağlamıştır (Şekil D.1).  

Yüksek katlı yeni yapılar, Odalar Camisi’nden Kariye Müzesi’nin görünümü gibi, 

semtin topografyaya uygun perspektiflerini değiştirmiş (Şekil D.39); çevreyi 

kimliksizleştirmiştir. Eski fotoğraflarda görülen Fethiye Camii’nin üzerine oturduğu 

teras, artık işgal altındadır; ne terasın kendisi, ne terasın doğu yönündeki Haliç, ne de 

Fethiye Camii’nin arkasından yükselen Edirnekapı Mihrimah Camii silueti 

algılanamamaktadır. Fethiye Camii’nin güneydoğusunda Yavuz Selim Camii’nin 

silueti de yüksek katlı yurt binası tarafından kapatılmıştır. Yapının 
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güneydoğusundaki ahşap ev bu kimliksizleşmenin en iyi örneklerinden birini teşkil 

etmektedir (Şekil D.166, Şekil D.209). 

Çarşamba’nın tarihi ve kültürel zenginlik ve öneminin yeterince bilinmemesi 

Çarşamba, Vefa ve Ayvansaray Semtleri gibi, İstanbul’un Dünya Mirası Listesi 

alanları içinde yer almamakla birlikte; 1995 yılında arkeolojik, kentsel-arkeolojik, 

tarihi ve kentsel sit alanı ilan edilen Tarihi Yarımada’nın kültürel varlık açısından 

zengin bir parçasıdır. Tarihi Yarımada Alan Yönetimi sınırları içine de “üstün 

evrensel değer” gösterdiği için dahil edilmiştir (İTYYP, 2011, s.7). Çarşamba, 

kuzeydoğusunda Fener ve Balat semtleri ile Haliç Surları, kuzeybatısında 

Ayvansaray semti ve Karasurları, doğusunda Draman semti ile etkileşim halindedir 

(Şekil D.1).  

Fethiye Camii’nin bulunduğu Çarşamba Semti, önemli anıtlar barındıran bir semt 

olmasına rağmen, kendi içine dönük ve İstanbul’un turistik rotalarının dışında 

kalmıştır. Özel ilgi duyarak Fethiye Müzesi’ne gelenler ise genellikle sadece müzeye 

girerek ayrılmakta, çevreyi gezen pek görülmemektedir. Oysa, Çarşamba civarında, 

Fethiye Camii dışında, caminin yakın çevresinde bulunan sarnıçlar, Hırami Ahmet 

Paşa Mescidi, Sultan Selim, Mehmet Ağa, Tercüman Yunus Külliyeleri, Kefeli 

Camii, Boğdan Saray kalıntısı, Odalar Camii kalıntısı, Aetios ve Aspar Açık 

Sarnıçları, İpek Bodrumu, Murat Molla Kütüphanesi ve çevresindeki sivil mimarlık 

örnekleri gibi kültür varlıklarıyla, mimari ve arkeolojik açıdan zengin bir kültürel 

miras bulunmaktadır (Şekil D.1).  

Ulaşım baskısı ve sorunları 

Çarşamba’ya ulaşım bugün sadece lastik tekerlekli araçlarla mümkündür; dar 

sokaklarının günlük trafiği bir problem yaratırken büyük tur otobüslerinin buraya 

girmesi, manevra yapması daha büyük problemlere yol açmaktadır. Problem daha 

Fevzipaşa Caddesi’nden yapılan Yavuz Selim dönüşünde başlamaktadır; belediye 

otobüsleri bu dönüş manevrasını yolun darlığından ve çift sıra park etmiş araçlardan 

dolayı yapamamaktadır. Çarşamba Karakolu ile başlayan Manyasızade Caddesi ve 

devamındaki Fethiye Caddesi’nde yol daha da daralmaktadır (Şekil D.1). Çeşitli 

kazalara neden olan bu kısımda kaldırımın yok denecek kadar daralmasından dolayı 

çocuklar, yaşlılar araç yolundan yürümektedirler.  
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Bilimsel olmayan onarımlar 

Bölgenin muhafazakar yapısı ve çeşitli cemaatlerin varlığı, tarihi yapıların mahalle 

dernekleri tarafından bilimsel olmayan onarımlarla, çoğu durumda “yeniden 

yapılmaları” veya çok büyük değişimlere uğramaları ve buna dışardan müdahale 

edilememesi ile sonuçlanmıştır. Bu onarımlar ilgili kurumlar tarafından 

denetlen(e)memiştir. Örnek olarak İsmail Ağa, Oymakapı, Kasım Ağa ve Kovacı 

Dede Camileri verilebilir. 18. yy. yapısı olan İsmail Ağa Camii, fevkani tasarımıyla, 

klasik üsluptan baroğa geçiş dönemi yapısı olarak  önemli niteliklere sahipken 

yapılan denetimsiz onarımlar, pek çok özgün niteliğinin kaybolmasına neden 

olmuştur. Kasım Ağa, Kovacı Dede ve Oymakapı Camileri ise Fatih’in Eski 

Eserlerini İhya ve Koruma Derneği tarafından yeniden yaptırılmıştır (Şekil D.32, 

Şekil D.33, Şekil D.57).  

Koruma kurullarının yeterince etkili olamaması sonucu verilen kayıplar 

Kurul kararlarında da yeterli hassasiyet bulunmadığı veya kurulun yeterince etkili 

olamadığı görülmüştür. Kurul arşivinde, Fethiye Camii ve yakın çevresi ile ilgili 

olarak yapılan incelemede rastlanan bir GEEAYK kararında (8345-12.04.1975), 

Fethiye Camii’nin, kuzey duvarının 14 m. kuzeyinden başlayan, 1890 ada/51 

parselde muhavile merkezi (transformatör) yapılması için izin verilmiştir. Cami 

beden duvarına 40 m. mesafede, büyük kısmı toprak altına alınacak şekilde inşa 

edilmesi öngörülen merkezin Fethiye Camii kuzeydoğusundaki sarnıçla ilişkisi hiç 

gözönünde bulundurulmamış; böyle bir alanda toprak altına yapılacak bir inşaatın 

sakıncaları dikkate alınmamıştır. Merkezin inşa edilmemiş olması Fethiye Camii ve 

çevresi için korunma açısından olumlu bir sonuç yaratmıştır. Başka bir GEEAYK 

(1276-10.06.1976) kararında, kurul onaylı bir proje doğrultusunda, Fethiye 

Müzesi’nin bahçesine bugün görülen bekçi evi ve ziyaretçi tuvaleti yapılmıştır 

(Ş.E.209). Bir diğer GEEAYK kararında ise (12138-11.07.1980), Fethiye Camii’nin 

de üzerinde yer aldığı 1890 adada, 45 no. lu parseldeki ahşap evin korunmasının 

gerekli olmadığına karar verilmiştir. Gerekçe olarak II. grup olan yapının çevresinin 

gerek mimari, gerek gabari olarak yenilenmiş olması gösterilerek, h=12.50 m. yeni 

inşaat yapılmasında sakınca görülmemiştir. 1984 yılında, Fethiye Camii’nin 

bulunduğu 1890 ada/34 parsele kuzeyden bitişik bulunan 51 no.’lu parseldeki kaçak 

inşaatın durdurulması konusunda bir karar (466-20.04.1984) çıkmış; ancak bu 

inşaatın durdurulmadığı; anıtın kendisinin bulunduğu 34 parselde de kaçak yapılar 
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mevcut olduğu görülmüştür. Bu kaçak yapılar Fethiye Camii’nin kuzey cephesini 

tamamen kapatmıştır. 1890 ada/24 parselde bulunan tescilli sarnıca (Şekil D.1) 1993 

yılında zarar verilerek üzerine kaçak inşaat yapılmıştır; İstanbul I numaralı 

KTVKK’nun (4918-22.09.1993) kararıyla yasal kovuşturma açılmasına karar 

verilmiştir. Ancak, kaçak yapının bugün varlığını aynen koruduğu görülmektedir. 

Ayasofya Müze Müdürlüğü, 2001 yılında yaptırdığı çevre düzenlemesi kapsamında, 

II. Ayasofya’ya ait parçaları buraya taşıtmıştır; bahçede serpiştirilmiş durumda 

bulunan bu parçalar tarihi yanılgıya yol açmaktadır (Şekil D.209).  

Fethiye Camii’nin 11 m. batısında, 27 m. kuzeydoğusunda ve 53 m. güneyinde üç 

adet sarnıcın varlığı bilinmekle beraber, bunların günümüzdeki durumları 

bilinmemektedir (Forscheimer ve Strzygowski, 1893, s.75; Wulzinger, s.374-6) (Şekil 

D.1). Bu sarnıçlardan sadece güneydeki tescilli (1890ada/24 parsel); batı 

(1890ada/35parsel) ve kuzeydoğudaki (1890ada/51parsel) tescilsizdir. 

Koruma uygulamaları ve arkeolojik alanların değerlendirilmesinde 

denetimsizlik 

Koruma uygulamalarındaki denetimsizlik ve keyfilik yapıları büyük tahribata 

uğratmıştır. Hırami Ahmet Paşa Mescidi’nin cephesi kesme taş kaplanmış, iç 

mekandaki bezemeleri yok edilmiştir. Kefeli Camii’nin ahşap olan batı nefi, bir iki 

sene önce, yine projesiz olarak değiştirilmiştir; yapının altındaki sarnıcın ne durumda 

olduğu öğrenilememiştir. Odalar Camii kalıntıları çöplük görünümündedir. Boğdan 

Saray denilen kilise kalıntısı ise bir oto lastik deposu olarak kullanılmaktadır.  

5.5.1.2 Semtin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için öneriler 

Yasal düzenlemeler 

-Ulaşımın, Koruma Amaçlı İmar Planı verileri ile, koruma eksenli bir yaklaşımla 

çözülmesi : Eminönü-Edirnekapı arası, Eminönü-Atatürk Bulvarı-Fevzi Paşa 

Caddesi (Fatih ana caddesi) güzergahında işleyen bir tramvayla bağlanabilir. 

Çarşamba Karakolu ile başlayan Manyasızade Caddesi ve devamındaki Fethiye 

Caddesi’nde, yolun Fethiye Müzesi’ne kadarki kısmının yayalaştırılarak; sakin bir 

yaya güzergahı yaratılabilir. Fevzi Paşa Caddesi’nde, Yavuz Selim sapağından 

Çarşamba Karakolu’na kadar tramvay yolu uzatılabilir. 
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-Yeni yapıların, Koruma İmar Planı’ndaki kentsel tasarım rehberine uygun yapılması 

ve kaçak yapıların, uygun olmayan eklerin ve fazla katların ayıklanması 

gerekmektedir. 

-Projesiz onarımlara müsaade edilmemesi, bu konudaki cezai müeyyidenin 

ağırlaştırılması. 

-Koruma kurullarının siyasetten bağımsız ve daha yetkili karar organizmaları haline 

getirilmeleri. 

-Bölgenin, kültür turizmi ile canlandırılması. Bu canlandırma sırasında, kişisel 

çıkarların, kamu çıkarları önüne, turizm hedeflerinin ise korumanın önüne 

geçmesinin yasalardaki düzenlemeler ile önlenmesi. Bölgedeki anıtlar, sivil mimarlık 

örnekleri ve çevre düzenlenerek bir gezi güzergahı oluşturularak ve elde edilen 

gelirle bölge halkına ve yapılara yatırım yapılması sağlanmalıdır. 

Arkeolojik Araştırma 

Alan Yönetimi, bölgedeki tarihi ve arkeolojik mirasa sahip çıkarak; uygun şekilde 

değerlendirilmesini sağlayacak projeler üretilmesini sağlamalıdır. İpek Bodrumu, 

Odalar Camii, Boğdan Saray kalıntıları acil müdahale gerektirmektedir. Fethiye 

Camii’nin 11 m. batısında, 27 m. kuzeydoğusunda ve 53 m. güneyindeki üç adet 

sarnıcın günümüzdeki durumları araştırılmalıdır. 

5.5.2 Fethiye Camii ve Müzesi 

5.5.2.1 Fethiye Camii ve Müzesi’nin korunma sorunları 

Projesiz yürütülen, niteliksiz onarımlarla belge niteliği taşıyan ek ve izlerin 

kaybedilmesi, yapının ihmali 

1937 tarihli Vakıflar onarımında, Fethiye Camii, kuzey kilisenin, akantus yaprakları 

bezeli özgün kornişi ve Hünkar mahfili cumbası sökülerek atılmıştır. Buna ek olarak 

sivri kemerli pencereleri dışardan yuvarlaklaştırılmış; 1950’lerde tüm sıvası raspa 

edilerek kalemişleri kaybedilmiştir. Yapının 1962’deki Bizans Enstitüsü onarımından 

sonra geçirmiş olduğu kayıtlı bir onarımı yoktur. 

Yapıda büyük ölçekli rekonstrüksiyon yapılması ve betonarme ekler getirilmesi 

Amerikan Bizans Enstitüsü tarihi belge niteliğindeki Osmanlı eklerini historisist bir 

tavırla kaldırmıştır. Bizans dönemindeki mekan organizasyonu ve strüktürü, stilislik 

bir rekonstrüksiyon ile yeniden oluşturmaya çalışmıştır. Geç Bizans ve Osmanlı 
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Dönemleri’nde kapanmış fresk, korniş gibi bezemeler betonarme eklerle mevcut 

strüktür kesilerek ortaya çıkarılmıştır. 

Kullanıcılardan kaynaklanan sorunlar 

Son 10-15 senede, yapının içine beton dökülmüş, naos altındaki sarnıcın girişi, 

dışnarteks kuzey kanadı altındaki mezar odasının girişi bu betonla kapatılmıştır. 

Yapının doğusundaki bahçe mezbelelik görünümündedir; derme-çatma yapılar 

barındırmakta, yasalara aykırı olarak mahallede Kurban bayramlarında kesilen 

hayvanların iç organlarını gömme alanı olarak kullanılmaktadır. Her sene yeniden 

açılan çukur insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmakta; çıkan kötü koku ve 

görüntü yapının kimliğiyle bağdaşmamaktadır. 

İşlevsel sorunlar 

Yapının işlevsel olarak ikiye bölünmesi bir bütün olarak algılanmasını önlemektedir. 

Ayrıca müze kısmındaki gynekaion çok ilginç bir mekan olduğu halde, müze 

personelinin soyunma odası olarak kullanılmaktadır; ziyaretçilere kapalıdır. Oysa sırf 

duvar kalınlığı içine sığdırılmış merdivenlerinden çıkmak bile pek çok ziyaretçinin 

Orta Çağı yaşayabileceği bir deneyim olacaktır. 

Uygun olmayan bekçi konutu ve Ayasofya’dan getirilen elemanlar 

1976’da, Fethiye Müzesi bahçesinde bekçi konutu ve ziyaretçi tuvaleti, GEEAYK’ın 

onayladığı bir proje ile yapılmıştır (Şekil D.207, Şekil D.208, Şekil D.209). Bugün, 

bu derme-çatma yapıda müze ile ilgisi bulunmayan bir aile kiracıdır.  

2001’de yapılan bahçe düzenlemesi ve ışıklandırma sırasında, II.Ayasofya’ya ait  

sütun ve arşitrav parçaları getirilerek, yapının bahçesinde sergilenmeye başlamıştır. 

V. yy’a ait bu parçaların, ne yapıyla, ne de ait olduğu devirle ilgisi bulunmamakta ve 

tarihi yanılgıya yol açılmaktadır. 

Malzeme bozulmaları 

Yapı çimentolu harç içine gömülmüş izlenimi vermektedir; bu harçların içindeki 

tuzların oluşturduğu çiçeklenmelere yapının hemen her köşesinde rastlanmaktadır. 

Müze kısmının çatısının (naos kubbesi hariç) kurşun görünümlü beton olması 

yapının buradan su alarak her geçen gün biraz daha hasar  görmesine neden 

olmaktadır.  
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5.5.2.2 Yapının korunması için önerilen müdahaleler 

Bilimsel standartlara uygun bir proje hazırlanması 

Yapının mimarlık ve sanat tarihi uzmanları tarafından analitik bir incelemesinin 

yapılması ve onarılması gerekmektedir. Hazırlanacak titiz bir projeyle yapının kaçak 

eklerden arındırılması; onarılarak, çimentolu harç kullanılan kısımların temizlenmesi 

ve geçmişten bugüne taşıdığı belge niteliğindeki izleri daha iyi sergileyebilir duruma 

getirilmesi gerekmektedir. IV Numaralı Bölge Kurulu’ndan alınacak ön araştırma 

izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde 

temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar 

saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir. 

İç mekanda sondajla özgün izlerin araştırılması gereken noktalar  

Kuzey Kilise 

Bema 

-Bemadan, diakonikon (Şekil D.89) ve prothesise geçişler; prothesise geçiş tamamen 

sıva ile kapanmış ancak arşiv fotoğrafında izi görülmektedir (Şekil D.90). 

Prothesis 

-Prothesis ile kuzey ekin kemerli bağlantısı araştırılmalıdır (Şekil D.91). 

Kubbeli orta mekan 

-Kubbeli orta mekanın kuzey, güney ve batısında yer alan sütun kaidelerinin izleri 

araştırılmalıdır (Ş.E.3). 

-Ana kubbedeki pencerelerin üst hizasından geçen silme izi (Şekil D.77), tam batı ve 

kuzey akslardan pencerelerin üzerine inen çatlakların (Şekil D.78) strüktürel 

durumları araştırılmalıdır. 

Batı dehliz 

-Batı dehlizin doğusunda, kuzeyden birinci ve ikinci ayaklar arasında, Osmanlı 

dönemi kemerin üzerindeki dolgunun açılarak, Bizans dönemi kemerin karnındaki 

mozaiğin araştırılmalıdır (Şekil D.212.a). 

-Beton dökülerek kapatılmış üç kuyu ağzı ve sarnıç girişi araştırılmalıdır (Şekil D.69, 

Şekil D.80). 

-Mango-Hawkins tarafından görülen, batı dehlizin merkezindeki, 3.40-1.50 m. 

ölçüsünde, dört uyumlu mermer dilimden oluşan döşeme aranmalıdır (Şekil 
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D.212.b). Mermer panelin doğu köşesindeki ufak opus sectile kalıntısı da 

araştırılmalıdır (Şekil D.212.c). 

Kuzey ek 

-Doğudan ikinci ve üçüncü bölümlerin döşemelerinde görülen boşlukların ne olduğu 

(Şekil D.99), 

-Kuzey ekin kuzey duvarındaki dolgular ve mezar nişleri (Şekil D.105, Şekil D.107, 

Şekil D.108, Şekil D.109) incelenmelidir. 

-Kuzey ek kubbesi pencerelerinde Mango ve Hawkins (1962-63) tarafından görülen 

(s.152), çiçek motifli bezemeden günümüze ulaşan izin varlığı araştırılmalıdır. 

Dışnarteks batı kolu 

-En kuzey bölüm, batı duvarının kuzey köşesinde görülen diagonal çatlağın durumu 

(Şekil D.112), 

-Giriş bölümünün batı duvarında, kapının üzerindeki dolgular (Şekil D.117) 

incelenmelidir. 

-Girişin kuzey ayağında, batı duvarı üzerinde girişi bulunan spiral merdivenler (Şekil 

D.115); Mango-Hawkins tarafından görülen baklava desenli özgün bezeme izi 

araştırılmalıdır. 

Dışnarteks güney kolu 

-Üst örtünün harç analizi, tuğla ölçümleri vb. tekniklerle, Osmanlı Dönemine ait 

olma durumu incelenmelidir. 

Güney Kilise Gynekaion 

-Döşemede şap altında kısmen şeşhane tuğlası görülmekte, şeşhane tuğlası altında 

kalan başka bir katmanın varlığı araştırılmalıdır.  

Osmanlı mihrap eki 

-Son dönem Osmanlı kalemişlerinin kısmen bırakıldığı mihrap eki kubbesinde, daha 

altta bulunan klasik ve barok dönemlere ait izler araştırılmalıdır (Şekil D.95). 

Dış mekanda sondajla özgün izlerin araştırılması gereken noktalar  

Kuzey Kilise 

-Doğu cephesinde, en kuzey duvar parçası, alt kısmındaki onarımın Osmanlı 

dönemine ait olma durumunun araştırılması (Şekil D.185). 
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Yapısal Koruma 

Strüktür 

-Yapının genel sağlamlık durumu, deprem karşısında risk taşıyan ve önlem alınması 

gereken kısımları ile ilgili bir strüktür raporu ile, 

-Dolguların boşaltılması, 

-Çatlakların onarımı, 

-Riskli olabilecek acele uygulamalardan kaçınılması vb. konularında destek, kârgir 

yapı üzerine uzmanlaşmış strüktür mühendislerinden alınmalıdır. 

Eklerin kaldırılması 

Dış mekan  

-Bahçedeki bekçi konutu, II. Ayasofya’ya ait parçalar, klima dış üniteleri (Şekil 

D.168, Şekil D.209). 

-Osmanlı mihrap eki ve kuzey ek apsisindeki beton pencere söveleri (Şekil D.183, 

Şekil D.184, Şekil D.185). 

-Dışnarteks batı kolu, narteks ve kuzey ek cephelerindeki renkli camlı alçı 

doğramalar, borular ve cami giriş kapısı (Şekil D.190, Şekil D.101, Şekil D.111., 

Şekil D.113, Şekil D.60). 

-Dışnarteks güney kolunda, müze dış kapısı, çatıdaki beton örtü (Şekil D.197). 

-Güney kilise, ana kubbe dışındaki çatı yüzeyinde bulunan beton örtü (Şekil 5.2). 

İç mekan 

-Tüm beton ve yerinde dökme mozaik (Şekil D.116) döşeme kaplamaları (dışnartesk 

batı kolu, narteks, kuzey kilise, Osmanlı mihrap ekinde). 

-Osmanlı mihrap eki+kuzey kilisede, diakonikon güney duvarından prothesis doğu 

duvarına kadar devam eden fayans duvar kaplaması (Şekil D.93, Şekil D.92, Şekil 

D.94). 

-Dışnarteksin kadınlar kısmı ve hoca odası olarak kullanılan mekanları ile narteks 

arasındaki muhdes doğramalar (Şekil D.96). 

-Güney kilisede, gynekaion merdivenlerinin kapısı ve gynekaion döşemesindeki şap 

(Şekil D.165). 
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Dolguların açılması  

-Dışnarteks güney kolunda, güney ve batı duvarındaki özensiz dolgular açılarak, 

arkasındaki izler incelendikten sonra, uygun malzeme ve teknikle tekrar örülmelidir 

(Şekil D.119, Şekil D.121, Şekil D.122). 

Arkeolojik araştırma 

Kuzey ek 

-Kuzey ek apsis cephesinde sondaj niteliğinde bir kazı ile zeminin ilk tasarım 

aşamasından beri ne kadar yükseldiği, ilk yapım sonrası plan çizgilerine ulaşılabilir. 

Böylece asıl çizgilerini kaybetmiş köşelerin konumu ve kenar doğrultuları 

belirlenerek; üst seviyenin onarımı hakkında karar alınabilir. 

Dışnarteks batı kolu 

-Kuzeydeki iki bölüm altında bulunan mezar odalarının incelenmesi. 

-Batı cephesi önünde, Millingen tarafından üçüncü narteks zannedilen son cemaat 

yeri temellerinin araştırılması. 

Sıvaların sökülmesi ve derzlerin açılması 

Cephelerdeki çimentolu sıvalar ve kaldırılacak derzler açılarak, altından çıkan duvar 

dokusunun 1/25 ölçekli rölövesi alınmalıdır. Özellikle kuzey ve batı cephelerde, 

özensiz 20. yy. onarımlarının altında, cephenin ilk tasarımına ilişkin duvar dokusu 

izleri aranmalıdır. Eski fotoğraflarla karşılaştırıldığında özensiz onarımlar sebebiyle, 

narteks kuzey cephesinde kemer izi yok edilmiş; duvar dokusu farklılaşmıştır (Şekil 

D.169, Şekil D.170, Şekil D.190, Şekil D.191, Şekil D.194). 

Temizlik 

Cephe temizliği 

Tuğla dokuda çimentolu harçlardan dolayı yoğun çiçeklenme ve is tabakası 

bulunmaktadır. Suyla yapılacak temizlik, tuz hareketini arttırabilir; İstanbul 

Konservasyon Merkez Laboratuvarı’na danışılarak uygun temizlik yöntemi 

belirlenmelidir. Taş yüzeyler için de, taş cinsleri, bozulma morfolojileri, kir çeşitleri 

ve bozulmanın derinlikleri konservasyon projesi üzerinde belgelenerek, uygun 

yöntemle temizleme yapılmalıdır. 

Çatı örtüsünde temizlik 

Kuzey kilise, Osmanlı mihrap eki, dışnarteks batı kolu ve güney kilise ana kubbe 

üzerinde bulunan, kötü detaylara ve işçiliğe sahip kurşun örtüler, dışnarteks güney 

kolu ve güney kilise ana kubbesi hariç tüm çatı yüzeyleriyle, gynekaion kubbelerinde 
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bulunan beton tabakalarının kaldırılarak; altındaki özgün tuğla ve tonoz yüzeylerinin 

temizlenmesi gerekmektedir (Şekil B.172). 

Konservasyon 

Bütünleme ve derzleme 

Özgün taş ve tuğlaların yerinde korunmasına özen gösterilerek, ancak çok kırık, 

aşınmış tuğlaların değiştirilmesi düşünülmelidir. Gizli tuğla sıralarının olduğu yerde 

çürütmeler 5 cm. derinlikte yapılarak yeni derzlerin dayanıklı olması sağlanmalıdır 

(Ahunbay, 2011, s.49). 

Çatlak Dikişleri 

Duvar, kubbe ve tonozlarda deprem çatlağına rastlanırsa, yeni tuğlalarla dikiş 

yapılarak, harç enjeksiyonu ile sağlamlaştırılmalıdır. Sütun ve lento gibi 

elemanlardaki çatlaklar da uygun bir karışımla doldurulduktan sonra paslanmaz çelik 

donatı kullanılarak sağlamlaştırılmalıdır. 

Çatı 

Tuğla aralarının derzlenmesi, çatlak varsa kagir yapı konusunda uzman bir strüktür 

mühendisinin görüşü doğrultusunda dikilmeli; kurşun örtünün sabitleneceği saçak 

kornişleri onarılmalıdır. Tüm yapıda, 20. yy. onarımlarıyla bozulmamış özgün 

kornişlerle ilgili izler araştırılmalıdır. 

Yeniden Yapım 

Yeniden yapım, bir Ortaçağ yapısında, ancak kısmi olarak, vazgeçilemez olduğu ve 

strüktürel olarak da yapıya katkıda bulunacağı durumlarda düşünülmelidir. Yeniden 

yapılan yüzeylerin oranı tüm yapıda/cephede, yapının özgünlüğüne zarar vermeyecek 

oranda kalmalıdır. Ayrıntılı rölöve ve analizler olmadan yeniden yapılması gerekli 

yerleri belirtmek doğru değildir. Dışnarteks güney kolundaki dolgular açıldıktan 

sonra, kuzey ekin kuzey ve doğu duvarlarındaki özensiz onarımların bulunduğu 

kısımlarda, bulunacak izlere göre kısmi olarak yeniden örülecek yerler 

bulunmaktadır. Ancak bu kısımların kararı dolguların arkasında ve toprak seviyesi 

altında yapılacak sondajla bulunacak izlere göre yerinde verilebilir.   

Plastik Onarım 

Mermer korkuluk, kaide, başlıklarda çatlak ve yüzey kayıplarının onarımı (Şekil 

D.181). 
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Bezemelerin korunması ve sunumu 

Parekklesion bezemesi, 1962’den bu yana geçen zaman içinde kirlenmiştir; bu 

bezemelerin, titiz bir çalışma ile temizlenerek, korunması ve sunulması 

gerekmektedir.  

Kuzey kilisede sıva altında ve döşemede mozaik, mermer döşeme ve opus sectile 

kalıntılarının araştırılması; bunların belgelenmesi ve korunmasının güvence altına 

alınması sağlanmalıdır (Şekil D.212). 

Parekklesion batı ve güney cephelerinde bulunan keramoplastik bezemenin, 

cephedeki tuz hareketlerinden dolayı daha fazla yıpranmadan korunmaları gereklidir. 

Pencereler 

Yapının ilk tasarımına ait pencereleriyle ilgili elimizde bulunan tek bilgi 

Hallensleben tarafından dışnarteks kuzey kanadı altındaki mezar odasında bulunan 

transenna parçalarıdır; Halllensleben bu parçalardan hipotetik bir restitüsyon 

yapmıştır (Şekil 2.14). Yapıda yapılacak sondaj ve araştırmalar sonucunda yeni 

verilere ulaşılmaya çalışılmalıdır. 20 yy. başında görülen (Şekil D.156) alçı 

şebekelerin uygulanması da düşünülebilir. Hallensleben tarafından önerilen 

restitüsyon üretilerek müze kısmında, örneğin gynekaionda sergilenebilir. 

İşlev verilmesi 

Dışnarteks batı ve güney kolları arasındaki bölme, cami tarafından arkası 

algılanmayacak şekilde camdan yapılmalıdır; böylece müzeyi gezenlerin yapının 

bütünlüğünü algılamaları sağlanabilir. Gynekaion, müzenin bir parçası olarak 

kullanılmalıdır. Yapının güney, kuzey ve batısındaki sarnıçların durumları 

araştırılmalıdır. Bu sarnıçların da, işgallerden kurtarılıp; gerekli onarımlardan sonra 

müzeye bağlanması düşünülmelidir. Böylece, uzun yıllardır ihmal edilen kültür 

varlıklarının belgelenmesi ve Kültür Bakanlığı güvencesi altında korunması 

sağlanabilir ve zenginleşen müze, daha çok ziyaretçi çekebilir. 

Sürekli bakım ve denetimin sağlanması 

Yapının sorumluluğunun Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı gibi iki 

farklı kamu birimine ait olması, yapının korunması ile ilgili bütüncül kararlar 

alınmasında sorun yaratmaktadır. Bu iki birimin işbirliği yaparak, onarım ve bakım 

konularında yapının bütünüyle ele alınmasını sağlamaları gerekir. Ünik bir Ortaçağ 

eserinden sorumlu birimler olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür 
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Bakanlığı’nın, yapının korunması konusunda daha duyarlı ve dikkatli olması; izinsiz 

müdahalelere göz yummaması gerekmektedir. 2007’de Kuzey Kilise’nin tüm çatısı 

projesiz olarak kurşunla kaplanmıştır. Uygulanan detaylar hatalı, işçilik ve malzeme 

kalitesi düşüktür. Binanın sürekli bakım ve onarımı için gerekli fonu oluşturmak ve 

bünyesinde gerekli uzman kadroyu bulundurarak, sürekli bakımı eksiksiz ve bilimsel 

normlara uygun olarak yürütmek bu iki devlet biriminin yükümlülüğündedir. Bunun 

sağlanması için bu iki birim, ortak bir çalışma başlatmalı; üniversitelerden, 

ICCROM, UNESCO, ICOMOS gibi kuruluşlardan bilimsel destek almalıdır.  
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6.  SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

6.1 Genel Değerlendirme 

Sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi mirası ile evrensel bir değere sahip bulunan 

İstanbul’da, doğal ve kültürel miras alanlarına karşı devlet ve toplumun 

hassasiyetinin yeterli seviyede olmadığı; uluslararası düzlemde kabul gören koruma 

kavramlarının bu kesimler tarafından gereği gibi algılanıp benimsenmediği 

görülmektedir. İstanbul’da, Tarihi Yarımada’da, (Dünya Mirası Listesi’nde 

bulunanlar da dahil) tüm sit alanlarının durumu bu görüşü ispatlamaktadır.  

Tarihi Yarımada için KAİP’nın, sit alanı olarak ilan edildiği 1995’ten, 2011 yılı 

sonuna kadar hazırlanamamış olması
30

, bu süreçte geçiş dönemi koşullarının 

uygulanması, korunması gerekli, kültürel değere sahip yapıların sistematik bir tescil 

işlemine tabi tutulmamış olmaları, belirsizlik ve yetkinin farklı kurumlara dağıtılmış 

olması sonucunda bütüncül bir koruma sağlanamamamıştır. Kaçak yapılaşma ve 

bunlara getirilen aflar sorunları katlarken; koruma, daha çok bürokratik ve akademik 

çevrelerle sınırlı kalarak, siyasi irade ve karar süreçlerine tam olarak 

yerleşememiştir. Koruma politikaları koruma ile ilgili birimlerde benimsenmemiş, 

yasaların gerçekçi uygulama mekanizmaları geliştirilmemiş, net bir koruma politikası 

oluşturulmamış, finansman sorunları bir türlü aşılamamış, korumanın kamu yararına 

olduğu bilinci gelişmemiş ve sonuçta koruma, toplum geneline bir kültür olarak 

yayılamamıştır (Yıldırım, 2011, s.31).  

Özellikle 20. yy.’ın ikinci yarısında, Süleymaniye ve Fener-Balat Kentsel 

Bölgelerinde, kültürel miras için, tarihi değerle birlikte ekonomik değeri de yok eden 

ağır bir tahribat yaşanmıştır. Bu tahribat, beraberinde, Vefa, Ayvansaray, Çarşamba 

gibi semtlerde, düşük gelir seviyesi, yeşil alan eksikliği ve bakımsızlığı, yoğun araç 

trafiği, yaya için yetersiz yürüme alanları, mimari kalitedeki düşüklük, altyapı 
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 2011 yılı sonunda onaylanan, KAİP, 18.01.2012 tarihi itibariyle, İBB tarafından 

paylaşılmamaktadır. 
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eksikliği, çocuklar ve gençler için rekreasyon alanları olmayışı, ortak mülkiyet, suç 

oranı yüksekliği gibi sosyal ve ekonomik problemleri ortaya çıkarmıştır. Bu 

problemlerin, koruma eksenli olarak çözülmesi yerine, 2006’da kabul edilen 5366 

sayılı yasayla
31

, kentin bu en değerli alanları Yenileme Alanları olarak belirlenmiştir.  

Tek yapı ölçeğine inildiğinde, 20. yy.’da gerçekleşen restorasyon uygulamalarının 

başarısızlığı, projesiz uygulamalar, çimentonun geleneksel malzemelerle zararlı 

etkileşimlerinin bilinmemesi, anıtların eklerinin ve özgün yapı elemanlarının 

korunması gerektiğinin anlaşılamaması gibi etkenlere bağlıdır. Bunlara ek olarak, 

kullanıcıların cehaleti, bilinçsizliği ve estetik kaygı ve anlayışlarının olmaması 

yapıların uygun olmayan ekler almasına yol açmıştır. Kültür varlıkları, sahipsiz 

kalmış, verilen zararların hesabı bugüne kadar devlet tarafından sorulmamış; bir ceza 

uygulanmaması insanları çekinmeden yeni zararlar vermeye yöneltmiştir. 21. 

yy.’daki uygulamalarda da denetim boşluğu, niteliksiz uygulama projeleri, hava 

şartları düşünülmeden belirlenen ihale süreleri, korumaya ayrılan kamu 

kaynaklarının yetersiz kalması gibi etkenlerin, sonucun başarısız olmasına yol açtığı 

görülmektedir.  

6.1.1 Tarihi Yarımada’ya Yönelen Tehditler 

6.1.1.1 Turizm bölgeleri ve yenileme alanları 

Tarihi Yarımada’daki Süleymaniye Kentsel Bölgesi’nin 29.12.1991 tarih ve 21096 

sayılı kararla turizm merkezi ilan edilmesi, bölgeyi tehdit eden riskler arasındadır. 

24.05.2006 tarihinde, 10501 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Süleymaniye, 

03.04.2006 tarih, 10299 sayılı kararla ise Fener-Balat-Ayvansaray, (5366 sayılı 

kanun kapsamında) yenileme alanı ilan edilmişlerdir. “Yenileme” kavramının kentsel 

ölçekteki tanımı (urban renewal) korumaya değer unsurların bulunmadığı kentsel 

dokuların günün gereksinimlerine uygun hale getirilmesi için yıkılıp, yerine yeni bir 

kentsel doku üretilmesidir (Dinçer, 2010, s.129). Yasadaki yenileme kavramı bu 

alanların boş arsa niteliğinde değerlendirilerek; yıkılıp yeniden yapılmasına yönelik 

projeler üretilmesine izin vermektedir. Yenileme projelerinde katılım ve danışma 

süreçleri tümüyle idarenin insiyatifine bırakılmakta; planlama avan projeye 
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 “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması” hakkında kanun (Url-1). 
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indirgenerek arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik verileri içeren araştırmalar 

yapılmadan uygulamaya geçilmek istenmektedir.  

Süleymaniye Yenileme Projesi kapsamında hazırlanan projeler, avan proje niteliği 

taşımakta; uygulayıcıyı yönlendiren ve kısıtlayan detaylar içermemektedir. Mevcut 

binalar tamamen yıkılarak, daha önce hiç varolmamış, ya da daha önce varolan 

geleneksel yapıların kötü taklitleri inşa edilmek istenmektedir (Şekil 6.1). Bölgede 

uygulanmak istenen yenileme projesi, yüzeysel bir ihyadan öteye geçemeyecek 

öneriler içermekte; Valletta Prensipleri gibi uluslararası kabul görmüş ilkelerden 

uzak kalmaktadır. Semtin çoğu düşük gelirli sakinleri için sosyal içerikli herhangi bir 

proje gözükmemektedir; böylece olayın sosyal boyutu düşünülmemekte, sadece 

fiziksel çevrenin yüzeysel olarak değişimi söz konusu olmaktadır. Oysa 1975 tarihli 

Amsterdam Bildirgesi ve Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş olan Avrupa 

Mimari Miras Tüzüğü’ne göre tarihi çevrenin içinde yaşayanı ile birlikte korunması; 

yoksul semt sakinlerinin mimari mirası korumak üzere yapılan müdahaleler sonucu 

alanı terk etmek zorunda kalmamaları gerekmektedir (Dinçer, 2010, s.128). 

 

 

 

Şekil 6.1: Süleymaniye Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki öneriler. 
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2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti bütçesinden, Süleymaniye Yenileme 

Alanı’nda bazı onarımlar yapılmıştır. Bu onarımlardan, Süleymaniye’deki 566 

ada/11 parseldeki sarnıcın restorasyon projesinde, uygulama detayları verilmemiş; 

insiyatif tamamen müteahhit firmaya bırakılmıştır. Yapının uygulama öncesi ve 

sonrası fotoğrafları karşılaştırıldığında, fazla müdahale edildiği; verilecek kafeterya 

işlevi için daha önce olmayan kagir bir ek getirildiği görülmektedir. Rölövenin, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin yeterli hassaslıkta olmaması sonucu, yapı 

(Fethiye Camii’nin 1955 Vakıflar onarımına),  benzer bir uygulamayla çehre 

değiştirmiştir. 

Yenileme alanı olarak ilan edilen bölgelerde karşılaşılan sorunlardan biri de yasanın 

“iskan amaçlı kamulaştırma ve mülkün üçüncü sahışlara satışını kolaylaştırmak” 

maddesidir. Bu tanım altında idare kamulaştırma işlemi yaptıktan ve bölgede 

yenileme projesi gerçekleştirildikten sonra kamulaştırılan mülk üçüncü sahışlara 

satılabilmektedir. Bu durum hem mülk sahiplerini zor durumda bırakmakta, hem de 

bölgedeki gayrimenkul değerlerini çok yükseltmekte ve devlet eliyle soylulaştırma 

yapılmaktadır (Dinçer, 2010, s.129-30). Fener-Balat-Ayvansaray Yenileme 

Alanı’nda bu konuyla ilgili bir sivil toplum bilinci ve hareketi oluşmuştur. Mülk 

sahipleri bir dernek
32

 kurarak haklarını savunmaya ve tüm kamuoyunu haberdar 

etmeye çalışmaktadır.  

Atik Mustafa Paşa Mahallesi, Toklu Dede Sokağı’ndaki evlerin çoğu, “Ayvansaray 

Türk Mahallesi Yenileme Projesi”’nin uygulanması öncesinde (zorla) boşaltılmıştır. 

Buradaki sivil mimarlık eserlerinin nasıl değerlendirileceği ile ilgili avan projelerde 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. “Fener-Balat Sahil Kesimi Yenileme Projesi” ’nde, 

Balat-Karabaş Mahallesi’nde yer alan, Atik Mustafa Paşa Camii’nin doğusundaki 

parsellerin birleştirilerek, mono-blok kütleli yapıların inşası önerilmektedir. Bu 

yapıların sur duvarlarının kalıntılarıyla ilişkileri, biçimleri avan projede 

incelenemeyecek detayda problemler içermektedir.  

Avcı Bey mahallesinde dokunulmamış bir sokak ile yenilenmiş bir sivil mimarlık 

örneği karşılaştırıldığında; yapılan onarımın niteliksiz olduğu, otantik özellikleri yok 

                                                 

 
32

 FEBAYDER (Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma ve 

Sosyal Yardımlaşma Derneği), adı geçen semtlerde gerçekleştirilecek proje uygulamaları sonucunda 

oluşacak hak ihlalleri için mücadele etmek ve üyelerinin haklarını korumak amacıyla 04.08.2009 

tarihinde kurulmuştur. 



221 

ederek, bir tiyatro dekoru oluşturduğu gözlemlenmiştir. Avan projeye indirgenmiş 

yenileme projeleri sonucunda elde edilecek sonuç da benzer olacaktır.  

Dünya Mirası Komitesi, Türkiye’yi, 2006’dan beri uyarmakta; 5366 sayılı kanunla 

teklif edilen kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere bütün büyük çaplı 

projeler için uluslararası standartlara uygun “etki değerlendirmesi” çalışmalarının 

yapılmasını talep etmektedir. 2009 raporunda (Url-4) DMK, 5366 sayılı yasayla 

teklif edilen kentsel yenileme projelerinin uygulama sonuçlarından duyduğu 

endişeleri çok net olarak ifade etmiş; projelerin yeni inşaat yerine mevcut tarihi 

yapıların yerinde korunması şeklinde revize edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 2010 

yılı toplantısında ise benzer şekilde, “bu projelere kültür varlıklarının niteliklerine 

uygun koruma planlarının dahil edilmesi yönünde yapılan değişikliklerin oldukça 

ufak ölçekte kalmasından duyulan endişe” ifade edilmiştir (Url-5).  

6.1.1.2 Haliç Metro Köprüsü 

2009, 2010, 2011 (Url-6) yılları DMK toplantılarında Haliç metro köprüsünün 

özellikle Süleymaniye Camii’nin üstün evrensel değer taşıyan silueti üzerinde 

yaratacağı etkiler konusunda duyulan ciddi endişe vurgulanmış; bu projeden 

vazgeçilmesi veya alternatif geliştirilmesi istenmiştir. Bu köprü en çok Süleymaniye 

Camii’ni etkileyecek (Şekil 6.2) ve Haliç siluetini değiştirecek olmakla beraber, 

Azapkapı tarafında Sokullu Camii’ni (Şekil 6.3), daha geniş bir perspektifte Galata 

siluetini de etkiyeleyerek; etkisi Süleymaniye tarafında da, Şehzade Camii ve Valens 

Su Kemeri’ne kadar uzanacaktır.  

 

Şekil 6.2 : Metro köprüsünün Süleymaniye tarafında etkileyeceği siluet 

(25.10.2011). 
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Haliç üzerinden geçen köprünün, Azapkapı yakasında, tam olarak nerede toprak 

altına sokulacağı; Sokullu Hamamı, Galata sur duvarları, Harüp Kapısı, Yolcuzade 

Camii gibi anıtlarla ilişkisi doğru çözülemezse, geri dönülemez bir tahribat yapılmış 

olacaktır (Şekil 6.3, Şekil 6.4).  

 

Şekil 6.3 : Metro köprüsünün Azapkapı tarafında etkileyeceği siluet (25.10.2011). 

İBB tarafından web sitesinde yayınlanan görsellerde oranlarla oynanarak; köprü 

olduğundan daha ince, Süleymaniye Camii ise olduğundan daha yüksek ve uzun 

gösterilmiş; köprünün siluete etkisi gerçekte yaratacağından hafif gösterilmeye 

çalışılmıştır. İBB’ye ait görselde, Azapkapı tarafında, Sokullu Camii hiç 

gösterilmemiştir. Köprü çizimi oranlarıyla oynanmamış bir fotoğrafa 

yerleştirildiğinde, köprünün yaratacağı olumsuz etki, arkasında yer alan yapıları ne 

kadar örttüğü, kütlesi ve biçimiyle ne kadar baskın hale geldiği açıkça görülmektedir  

 

Şekil 6.4 : Süleymaniye siluetine köprünün yerleştirilmiş hali (Mine Esmer 

tarafından). 
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6.1.1.3 Karayolu Tüp Geçiş Projesi 

İstanbul İl Çevre düzeni planında öngörülen, Tarihi Yarımada’ya gelen lastik 

tekerlekli araçların azaltılmasına çalışmak yerine, lastik tekerlekli araçlar için ikinci 

bir tüp geçit gündeme getirilmiştir. İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi, 

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 

Müdürlüğü tarafından 30.06.2008 tarihinde ihale edilmiştir. 2009’dan itibaren alınan 

kararlarda DMK’den uyarı almaktadır.  

Ana plan kararlarında olmayan bu tüp geçit, Anadolu yakasında Selimiye’den 

batırılarak, Çatladıkapı’da (TY arkeolojik sit alanının Marmara kıyısı) yer yüzüne 

çıkacaktır. Mevcut sahil yolu, 2 x 4 şerite genişletilerek; Mermer Kule’ye doğru 

devam edecektir. Bugünkü sahil yolu Mermer Kule’nin kuzeyinde kalmakta; Mermer 

Kule’nin güneyinde yeşil alan ve deniz bulunmaktadır. Yolun genişlemesi ile 

Mermer Kule’nin güneyinde de şeritler yer alacak; kule refüjün ortasında 

bırakılacaktır. Günde 65.000 araç geçişini hedefleyen geçidin çıkış noktalarında 

bacaların yapılması gereklidir. Bu bacaların 5 m. yüksekliğinde olacağı söylenmekte; 

ancak sadece raylı  sistem işleyecek olan Marmaray’ın baca yüksekliğinin 6.5 m. 

civarında olması, bu söylemin pek gerçekçi olmadığını göstermektedir. Günde 

65.000 araçtan çıkacak emisyon için uzmanlar, 15 x 15 m. planlı, 40 m. 

yüksekliğinde bir bacanın ancak yeterli olacağı görüşündedir
33

. Araçlardan devamlı 

çıkan (CO, NO2, HC, yanmamış hidrokarbonlar vb.) zehirli gazlar içeren bu 

emisyon, 400 m.’lik bir çapta dağılarak Ayasofya, Sultanahmet Camii gibi anıtları 

doğrudan; rüzgarlarla taşınma sonucu da, TY’daki kültür varlıklarının tümünü 

etkileyecektir.  

6.1.1.4 1984 tarihli Özelleştirme Yasası 

1984 yılında kabul edilen, 4046 sayılı bu yasa ile, TCDD, Milli Eğitim ve Sağlık 

Bakanlığı’na ait mülkler için plan yapma ve onama yetkisi Özelleştirme Yüksek 

Kurulu’na verilmiştir. Koruma planından ve kurullarından bağımsız, tek bir kuruma 

böyle bir yetkinin verilmesi TY için büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Dinçer, 2012).  

Ayvansaray’da, Adile Şah Kadın Camii’nin kuzeyinde, Şişhane ve Mumhane 

Caddeleri’nden ulaşılan, Alparslan Meslek Ticaret Lisesi’ne ait okul binası, bahçe 

                                                 

 
33

 Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun sözlü ifadesi. 
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duvarları ve bahçedeki basketbol sahasının, kısmen Mumhane duvarları üzerine 

oturduğu düşünülmektedir (Şekil 6.5). 1928 tarihli Pervititch haritası, 30. no.’lu 

paftada, okulun bulunduğu alan yemiş bahçesi olarak gösterilmekte ve Mumhane 

duvarlarına ait izler de görülmektedir. Çarşamba’da Mimar Kemalettin’e ait 

ilköğretim okulu binası da, uygun olmayan şekilde onarılmış, doğramalar ve yer 

döşemesi değişmiştir. 1975 tarihine kadarki fotoğraflarında görülebilen, sıvasında 

uygulanan yatay çizgilerle derzleme sonucu kesme taş görünümü sağlanması 

özelliği, yapının son sıvanmasında gözetilmemiş ve boyanırken çevreye aykırı bir 

renk seçilerek, görünümü olumsuz şekilde değiştirilmiştir. Bu denetimsiz 

uygulamalar, özelleştirme kanunu tarafından tanınan yetkiyle yapılabilmektedir. 

 

Şekil 6.5 : Kaybolmuş durumdaki Mumhane duvarlarının planı (Geç Roma dönemi) 

(22.11.2011). 

6.1.1.5 Karasurları ve ahşap sivil mimarlık örneklerinin korunamaması 

Ahşap sivil mimarlık örnekleri ve İstanbul Karasurları için kapsamlı bir koruma 

programının geliştirilmesi de UNESCO DMK tarafından istenmektedir. 

Ayvansaray’da yenileme alanı ilan edilen Atik Mustafa Paşa Mahallesi, İstanbul 

Kara Surları’nın 12. yy. a ait Blakhernae Duvarları’nın B7-B20 Kuleleri arasını, 

antik Blakhernae Kasabası’na ait, Geç Roma tekniğindeki Mumhane Duvarları’nı ve 

Heraklius surları olarak adlandırılan, Haliç surlarının ilk dört kulesini içermektedir 

(Şekil 6.6, Şekil C.1.a). Yenileme alanına dahil edilen diğer bir mahalle, Balat 

Karabaş, İstanbul’da ayakta kalan en eski Orta Bizans dönemi kilisesi olduğu 
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düşünülen Atik Mustafa Paşa Camisi’ni ve Heraklius surlarının devamını 

içermektedir.  

 

Şekil 6.6 : Hançerli Hamam’ın kuzeyindeki Roma-Bizans dönemi set duvarları 

(22.11.11). 

Atik Mustafa Paşa mahallesindeki sur duvarları ve kulelerinin içinde bulundukları 

durum, korunmaları açısından pek çok sakınca barındırmaktadır. Kuleler, yetkisi 

olmayan şahıslarca, izinsiz olarak, depo işleviyle kullanılmakta; ya da her türlü 

yağma, hırsızlık, vandalizme açık bulunmaktad. Çoğu kulenin içinde, ahşap döşeme 

katlarını taşıyan mermer konsolların çalındığı, ateş yakılarak ve kaçak kazılarla 

tahribat yapılmış olduğu görülmüştür
34

.  

6.1.1.6 Diğer tehditler 

Kaçak yapılaşma, altyapı ve envanter eksikliği, kullanıcılardan kaynaklanan (bilgi 

eksikliği, koruma bilinç ve kültürünün gelişmemiş olması gibi) sorunlar da tahribata 

yol açmaktadır. Ayvansaray’da vandalizme uğrayan anıtlara en belirgin örneği, İvaz 

Ağa Camii’nin doğusundaki meydanda yer alan, altı yüzlü çeşmenin uğradığı 

tahribat teşkil eder. 2010 Mayıs ayında sprey boya ile tamamen yazılarla kaplanan 

                                                 

 

34
 05.11.2011 tarihinde, Avcı Bey Parkı’ndan ulaşılan B3 Kulesi girişinin, (Arkeoloji Müzesi’ne 

Mayıs 2010’da verilen şikayet dilekçesi sonucu), demir parmaklıklarla, lehimlenerek  kapatıldığı 

gözlemlenmiştir. 
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çeşmeyi, belediye bilimsel yöntemlerle temizlemek yerine, grimsi bir boya ile 

boyamıştır (Şekil 6.7). Vefa’da, Kilise Camii batı cephesindeki korkuluk levhalarının 

haç biçimli kabartmaları, çimentolu harçla sıvanmış; anıtın kuzey eki içine hela 

yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 6.7 : İvaz Ağa Meydan Çeşmesi’nin belediye tarafından temizlik amacıyla 

boyanması (2011). 

Ayvansaray’ın daha 7. ve 8. yy.’lardaki Arap kuşatmalarında ölenlerle başlayan 

sahabe mezarlarının ve makamlarının ünü, son yıllarda bundan kazanç sağlamak 

isteyen kişilerce sömürülmeye başlanmıştır. Buna en iyi örnek olarak Eğrikapı’nın 

şehir (iç) tarafında, kapının güneyinde 1930’lara kadar varlığını sürdüren karakol 

binasının yerinde günümüzde beliren türbedir. 

Molla Aşkı terasından Çarşamba’ya doğru bakışta, Bulgar Kilisesi, Fener-Rum 

Lisesi, Yavuz Selim Camii gibi önemli anıtlar siluete girmektedir (Şekil 6.8). Yavuz 

Selim Camii’nin (Haliç’den uzak tarafı) güneybatısında, Fethiye Camii’nin sadece 

minaresi şerefeden itibaren görülebilmektedir. Yavuz Selim Camii ile Fethiye 

arasında görülen iri kütleli yurt binası, önemli anıtları ikinci plana iterek baskın hale 

gelmiştir. Yapılar arasında, kat oranı, yükseklik, malzeme, renk açısından uyum 

bulunmamaktadır. Fethiye Camii’nin, Haliç’den, daha önceleri  daha iyi algılandığı, 

üzerinde bulunduğu yüksek terasdan Haliç’e baktığı bilinmektedir. 1976 yılına ait bir 

fotoğrafta, Fethiye Camii’nin kuzeybatısındaki Edirnekapı Mihrimah Camii 

rahatlıkla algılanmaktadır (Mathews, 1976, levha:36/1). Oysa bugün, anıt, 
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çevresindeki yüksek katlı yapılarla adeta boğulmuş; çevresindeki güzel perspektifler 

veren bakış açıları da kaybedilmiştir.  

 

Şekil 6.8 : Molla Aşkı Terası’ndan Çarşamba’ya bakış, Bulgar Kilisesi, Fener Rum   

Lisesi, Yavuz Selim Camii ve Fethiye Camii minaresi görülmektedir 

(05.11.2011). 

6.2 Yapıların Çevreleri için Öneriler ve Yasal Düzenlemeler 

6.2.1 Öneriler 

Kente herhangi bir müdahalede bulunmadan evvel, kentin  tarihi, çağdaş, işlevsel, 

simgesel, resmi, gündelik yaşamına ilişkin öğelerin ilişkileri anlaşılmalıdır. Bu farklı 

öğelerin birbiriyle ilişkilerini anlamadan, bir değişiklik ya da yenilik önerisinde 

bulunmak yarardan çok zarar verebilir. Bu amaçla öncelikle, envanter eksikliği 

giderilmeli, bilgi altyapısı güncellenerek devamlılığı sağlanmalıdır.  

Son yıllarda koruma pratiğine sürdürülebilir kalkınma kavramı, alan yönetimi, 

yönetim planları, kentsel iyileştirme, sağlıklaştırma, canlandırma gibi kavramlar 

girmiştir. Batı ülkelerinde sürdürülebilirlik kavramının yerleşmesiyle birlikte, 

yenileme kavramı yerini sosyo-ekonomik boyutu da içeren kentsel yeniden 

canlandırma kavramına bırakmıştır (Dinçer, 2010, s.129). Ayrılan bütçenin var 

olanın korunması yönünde kullanılması, yapıların, kendilerine uygun olmayan 

işlevlerden arındırılmaları, planlama doğrultusunda tarihi karakterlerini kaybetmeden 

gelişimlerini sürdürmeleri, araştırmalar doğrultusunda, alanın mimari, arkeolojik 

verilerini ve uluslararası koruma ilkelerini gözönünde bulundurmanın yanısıra, alan 

içinde yaşayan hane halkları ve işyerlerinin sosyo-ekonomik yapılarının 
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iyileştirilmesi, kullanma şartları getirilmesi, uygulama etap ve programları, 

finansman ilkeleri, alan yönetim planına uygunluk gibi şartların karşılanması 

gerekmektedir.  

Süleymaniye ve Fener-Balat Kentsel Bölgeleri’nin, tutarlı ekonomik ve sosyal 

gelişme politikaları içeren bir kent ve bölge planlamasıyla canlandırılmaları 

sağlanmalıdır. Bu amaçla yapılacak kent koruma projesinin başarılı olabilmesi için 

projenin yönetsel, yasal, parasal, toplumsal ve bilimsel niteliklerini karşılayacak 

proje sahibi, yetkili, yatırımcı, kullanıcı ve uzman aktörlerin tümünün etkin rol aldığı 

bir örgütlenme yapısı bulunmalıdır (Yıldırım, 2011, s.6). Planlamanın finans 

kaynakları yaratarak, organizasyon şemasını kurarak yapılması gereklidir. Tek 

sektöre değil, birden çok sektöre dayalı bir çözüm aranmalı; kültürel mirasın, 

evrensel bir değer olduğu unutulmamalıdır.  

Süleymaniye’de, Yenileme Projeleri’yle önerilen taklit yapılardan ve yüzeysel ihya 

projelerinden vazgeçilerek; öğrenciler için düzenlemeler yapılabilir. Ayvansaray 

semtinin önemi, içerdiği anıtların anlam ve değeri kavranmalıdır. Surların ve 

Mumhane duvarlarının korunmasına ve kültür işleviyle kullanılmasına yönelik 

projeler üretilmelidir; bunun için Roma, Selanik gibi şehirlerdeki iyi örnekler model 

alınabilir (Şekil 6.9). Yenileme projelerinden vazgeçilerek; mevcut bütçe varolan 

yapıların konservasyonunda kullanılmalıdır. 

 

Şekil 6.9 : Roma kent merkezi, Area Sacra arkeolojik alanı (08.12.11). 
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Çarşamba civarında, Fethiye Camii dışında, caminin yakın çevresinde bulunan 

sarnıçlar, Hırami Ahmet Paşa Mescidi, Sultan Selim, Mehmet Ağa, Tercüman Yunus 

Külliyeleri, Kefeli Camii, Boğdan Saray kalıntısı, Odalar Camii kalıntısı, Aetios ve 

Aspar Açık Sarnıçları, İpek Bodrumu, Murat Molla Kütüphanesi gibi anıtlarla, 

çevresindeki sivil mimarlık örneklerini barındıran, mimari ve arkeolojik yönden 

zengin bir miras bulunmaktadır. Bu mirasın koruma amaçlı değerlendirilmesi, 

bölgenin canlanmasını sağlayacaktır. 

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Ekim 2011’de onaylanmıştır. Planda, 

surların önemi (İTYYP, 2011, s.25) ve TY siluetinin üstün evrensel değeri içinde 

Süleymaniye’nin rolü (İTTYP, 2011, s.21) vurgulanmış olmasına rağmen, 5366 

sayılı yasa ve “Yenileme Projeleri” hakkında, sadece UNESCO tarafından 

eleştirildikleri belirtilmiştir (İTYYP, 2011, s.53). Keza, Metro Köprüsü ve Avrasya 

Tüneli’nin de DMK tarafından eleştirildiği dile getirilmiştir (İTYYP, 2011, s.87). TY 

için çok önem taşıyan bu tehditleri üçüncü şahısların ağzından ifade ederek; planda 

yeni karayolu bağlantılarının, koruma amacıyla sınırlı tutulduğunu belirtmek 

(İTYYP, 2011, s.87), tezat oluşturmakta ve plandaki zayıf noktaları göstermektedir.  

-Projelerin bilimsel nitelikte olmasını sağlamak için UNESCO, ICOM, ICOMOS ve 

ICCROM gibi örgütlerin bünyesinde sürdürülen çalışmaların ilkeleri örnek alınabilir. 

UNESCO ve ICOMOS ile işbirliği, teknik destek, maddi kaynaklar araştırılmalıdır. 

Yatırımcı olarak Kültür Bakanlığı, İBB’nin yanısıra, yerli ve yabancı fonlar ve 

sponsor firmalar bulunabilir. Kamu öncü bir rol oynamalı, örnek olmalı; yapı sektörü 

sponsor olarak, iyi örnekler çoğaltılmalıdır. Kent kimliğinin ve belleğinin korunması, 

tarihi kentsel dokunun yeniden canlandırılması sosyal, ekonomik ve fiziki mekanın 

birlikte bütüncül olarak ele alınmasıyla mümkündür. Kültür varlıklarını korumada 

yetki ve sorumluluk sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları arasında (Kültür 

Bakanlığı-yerel yönetim-koruma bölge kurulları-yüksek kurul) eşgüdümün 

sağlanması, hepsinin uzman kadrolarını geliştirmeleri gereği tartışılmazdır. Kültür 

Bakanlığı’nin bir kültür politikası oluşturması ve bu politikanın gerçekleşmesi 

yolunda faaliyet göstermesi, 2011 yılı sonunda tamamlanan koruma amaçlı imar 

planının bir an önce uygulanmaya başlanılması şarttır.  

-STK’lara da önemli görevler düşmektedir. Fener-Balat-Ayvansaray bölgesinde 

yaşayanların hakları için mücadele eden FEBAYDER, bu konuda çok iyi bir örnek 

teşkil etmektedir. 
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6.2.2 Yasal düzenlemeler 

-5366 sayılı Yenileme Yasası ile TY içindeki turizm ve yenileme alanı kararlarının 

iptali ve tüm alanın 2863 sayılı yasa kapsamında sit alanı olarak değerlendirilmesi,  

-Koruma kurullarının, siyasi iradeden bağımsız karar mekanizmaları olmasını 

sağlamak, 

-Kültür varlıklarına zarar verilmesi durumunda verilecek cezaları ağırlaştırarak ve 

uygulanmasını sağlayarak caydırıcı olmalarını garanti altına almak gibi önlemler 

yasalarla getirilmelidir. 

6.2.2.1 Uluslararası tüzüklerdeki prensiplerin örnek alınması 

Valletta Prensipleri  

CIVVIH (ICOMOS-International Committee on Historic Towns and Villages) 

Washington Tüzüğü (1987) ve Nairobi Tavsiyeleri (1976) kapsamında ele alınan 

yaklaşım ve değerlendirmeleri, bu belgeleri referans alarak güncellemiş ve bu 

çalışma 28.11.2011’de “Valletta Prensipleri” olarak ICOMOS toplantısında kabul 

edilmiştir. Tarihi kentlerin ve kentsel alanların korunması üzerine kabul edilmiş olan 

Valletta Prensipleri (Url-7) bazı yöntem ve araçlar geliştirmiştir. Bunlara göre : 

1. Koruma planlarında, sokak dokusu, parseller, yeşil alanlar, binalar arası ilişkiler, 

yeşil ve açık alanlar, yapıların strüktürü, hacmi, üslubu, ölçeği, malzemesi, rengi ve 

bezemeleri ile sağlanan biçim ve görünüşleri (iç+dış), geleneksel teknikler, kültürel 

gelenekler, o yerin ruhu ve kimliğine katkıda bulunan tüm öğeler, sosyal doku, 

yenilenemeyen kaynaklar, kültürel çeşitlilik koruma altına alınmalıdır (4/a). 

2. Çağdaş mimari varolan mekansal yapı ile uyum göstermeli; kentsel sitin ölçeğine 

ve yapı karakterine saygılı olmalıdır. Kentsel sitin gabari, renkler, malzemeler, 

biçimler, cephe düzenleri, çatı biçimleri, mekansal oranları gibi baskın özellikleri 

iyice analiz edilmelidir. Parsellerin değişmemesi hususunda özel bir özen 

gösterilmelidir. Parsel değişikliği kütle değişikliklerine yol açacağından bütünün 

bozulmasına ve kaybedilmesine neden olacaktır (Nairobi Tavsiyeleri/madde 28). 

Perspektifler, manzaralar, odak noktaları, bakış koridorları tarihi bir kentin/alanın 

algılanmasında vazgeçilemez öğelerdir. Yeni müdahalelerde mutlaka bu öğeler 

dikkate alınmalıdır. Tarihi dokuya getirilecek yeni bina, özellikle yeni bir işlev için 

tasarlandığında, hem biçimsel hem de işlevsel yönden değerlendirilmelidir (4/d). 
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Oluşturulacak “Kentsel Tasarım Rehberi” doğrultusunda yeni yapılarda ortak bir dil 

kullanılmalıdır (Washington Tüzüğü). Kapı-pencere doğramaları, balkon 

korkuluklarının tasarımı, dış cephe renkleri önceden saptanarak yönetmeliklere 

girebilir.  

3. Yeni işlevler, kentsel alanın karakteriyle uyumlu olmalı; geleneksel işlevler ile 

yerli halkın günlük hayatını engellememelidir. Yeni bir işlev/faaliyet oluşturmadan 

kullanacak kişi sayısı, kullanılacağı süre, varolan işlevlerle uyumu ve geleneksel 

doku üzerindeki etkisi sorgulanmalıdır (4/b). 

4. Değişimlerin biraraya toplanması tarihi alanlarda ve değerlerinde negatif bir etki 

yaratabilir. Büyük sayısal ve niteliksel değişimlerden kaçınılmalıdır (3/c). Değişim 

hızı kontrol edilmesi gereken en önemli parametredir. Fazla hızlı bir değişim tarihi 

kentte tüm değerlerin bütünlüğünü bozabilir. Müdahalenin sınırı ve sıklığı fizibilite 

ve planlama çalışmaları ile saptanmalı; şeffaf prosedürler işlemelidir (3/f).  

5. Geleneksel kullanımların, işlevlerin kaybı/değişimi, örneğin yerel bir topluluğun 

yaşam biçiminin değişmesi gibi, tarihi kentsel alanda büyük olumsuz etkilere sebeb 

olabilir. Bu topluluğun yer değiştirmesi ile o yerde karakter ve kimlik kaybı olur. 

Tarihi alan sadece turizm işlevi olan ve yaşamayan bir yere dönüşür, ruhu kaybolur. 

Turizm, tarihi kentlerin gelişmesi, canlandırılması için bir fırsat olabilir ancak, yerli 

halkın günlük hayatına saygılı olmalıdır. Bir bölgeye çok fazla turist akını, oranın 

korunmasını tehlikeye atar. Tarihi kentler/alanlar kitle turizmi için bir “tüketim 

ürünü” haline gelirse, özgünlüklerini ve miras değerlerini kaybedebilirler. Bu 

nedenle yeni işlevler dikkatlice yönetilmeli; doğurabilecekleri trafik sıkışıklığı gibi 

ikincil yan etkenlerden  kaçınılmalıdır (2/c). Alan yönetim planında, yerli halk ve 

kültürel mirasın korunması için turizmin etkileri düzenlenmelidir (4/g). Tarihi bir 

kenti/alanı korumak geleneksel alışkanlıklar, eylemler ve mevcut yerli halkın 

korunmasıyla mümkündür. Soylulaştırma, o yerin canlılığını ve karakterini 

kaybetmesine neden olabileceği için kontrol altına alınmalıdır.  

6. Belgenin üzerinde durduğu diğer bir konu koruma planının tarihi alanda 

yaşayanlarca desteklenmesidir. Washington Tüzüğü’nde de yer alan “sürekli bakım 

tarihi bir kentin ve kentsel alanların başarılı olarak korunmasının anahtarıdır” 

ifadesinin gerçekleşebilmesi de bu desteğe bağlıdır. Yerli halkın katılımı korumanın 

başarısı için şarttır. Bunun için kent kültürünün ve çevre bilincinin gelişmiş olması 
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gerekmektedir; İstanbul’da bunun mümkün olabilmesi için uzun bir öğrenme 

sürecine ihtiyaç vardır. Koruma bilincini oluşturmanın en temel yolu eğitimdir. 

Gerekli eğitim ve bilinçlendirme öncelikle okullarda çocukları eğitmekle 

başlamalıdır (4/j). Koruma kavramının eğitim sistemimize dahil edilmesi şarttır. 

Koruma uygulamalarından en çok etkilenen ve davranışları ile koruma-korumama 

kararlarında etkin olan kullanıcı, koruma uygulamalarından da en çok etkilenen 

kesimdir. Süleymaniye ve Fener-Balat Kentsel Bölgeleri’nde, herkes tarafından 

ulaşılabilir kültürel programlar, çocuk suçlarına karşı işlikler, engelliler için 

tasarımlar, tarih bilgisinin teşviki ve arttırılması gibi çözümlerle durum 

iyileştirilebilir; “aidiyet” ve “kalıcılık” kavramlarının yerleştirilmesi, dolayısıyla 

tarihi mirasa sahip çıkma sağlanabilir. 

7. Risklere karşı hazırlıklı olmak koruma planlarının bir parçası olmalıdır (4/h). 

İstanbul için özellikle 1999 depremi sonrasında olası bir deprem riskine karşı 

alınacak önlemler ve yapılacak analizler daha da önem kazanmıştır.  

8. Tarihi kentlerde kamusal alan sadece sirkulasyon için kullanılacak bir alan değil, 

aynı zamanda düşünme, öğrenme, eğlenme işlevleri için kullanılacak bir kaynaktır. 

Tasarımı, düzenlenmesi ve hatta yönetimi, karakterini ve güzelliğini korumaya 

yönelik olmalıdır (4/d). Haliç üzerinde inşa edilmek istenen kablo askılı metro 

köprüsü, bu ve birçok ilke ile ters düşen, önemli bir sorundur. Süleymaniye Camii ve 

genel Haliç silueti üzerindeki etkilerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi gereken 

metro köprüsü için, kablolu kuleler ve istasyon olmadan, alternatif çözümler 

(İstanbul S.O.S., 2011) üretilmelidir. 

9. Trafik düzenlemelerle ciddi şekilde kontrol altına alınmalıdır. Ana ulaşım 

yolları/otoyollar tarihi kentsel alana, hatta tampon bölgelerine girmemeli, fakat 

onlara ulaşımı kolaylaştırmalıdır. Çoğu tarihi kent, yayalar ve yavaş ulaşım biçimleri 

için tasarlanmıştır. Tarihi kent içinde, yaya ulaşımı ve hafif ulaşım sistemleri teşvik 

edilmelidir (4/f). 

Tarihi Yarımada’nın bütünü için geçerli en iyi ulaşım sistemi, mümkün olduğu kadar 

lastik tekerlekli araç trafiğinin azaltılması ve yer üzerinden giden hafif raylı 

sistemlerin kullanılmasıdır. Lastik tekerlekli araç trafiğinin azalması, hava kirliliğini 

de azaltacaktır. Altyapı problemlerinin çözülmesi, deniz ulaşımının canlandırılarak, 

raylı sistemle entegre ve verimli şekilde kullanılması, TY’da araç parkı için ağır 
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vergi getirilmesi ve böylece toplu taşımanın cazip hale getirilmesi gerekir. 

Süleymaniye Kentsel Bölgesi yayalaştırılarak; ulaşım Unkapanı, Atatürk Bulvarı ve 

Vezneciler metro çıkışı ile bağlantılı hafif tramvay sistemiyle çözülebilir. Eminönü-

Edirnekapı arası, Eminönü-Atatürk Bulvarı-Fevzi Paşa Caddesi (Fatih ana caddesi) 

güzergahında işleyen bir tramvayla bağlanabilir. Çarşamba Karakolu’ndan Fethiye 

Müzesi’ne kadar, Manyasızade Caddesi ve devamında Fethiye Caddesi, 

yayalaştırılarak; sakin bir yaya güzergahı yaratılabilir. Fevzi Paşa Caddesi’nde, 

Yavuz Selim sapağından Çarşamba Karakolu’na kadar tramvay yolu uzatılabilir. 

10. Tarihi bir kent veya kentsel alan hakkındaki bilgi arkeolojik araştırmalarla 

geliştirilmeli ve buluntular uygun şekilde korunmalıdır. Herhangi bir koruma 

faaliyetinden önce alan kapsamlı olarak tanınmalıdır. Çok-disiplinli ön çalışmalarla 

kentsel mirasın değerleri saptanmalı; tam bir belgeleme ve kayıt (analizler, farklı 

ölçeklerde çalışmalar, envanter çalışmaları) planlamaya temel oluşturmalıdır (3/g). 

Ayvansaray’da, Tekfur  Sarayı’ndan başlayarak, Adile Şah Kadın Camii’nden, 

Yatağan Camii, Arabacılar Hamamı doğrultusunda Haliç’e inen aksın doğusundaki 

suriçi alan (Şekil C.1.a) yayalaştırılarak; arkeolojik sit olarak değerlendirilmelidir. 

Bu alanın ulaşımı, kuzeyde Haliç deniz ulaşımının canlandırılması, güneyde ise 

Edirnekapı’dan desteklenebilir.  

Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü 

İstanbul’un tarihi alanları için Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi 

Tüzüğü’nde (1990) (Url-8) yer alan ilkeler de önemli koruma kriterlerine işaret 

etmektedir. 

1. Arkeolojik mirasa ait envanter sürekli ve dinamik bir süreç olarak düşünülmelidir. 

2. Tüzüğe göre hassas ve yenilenemeyen bir kültürel kaynak olan arkeolojik miras 

bütün insanlığın malıdır; her ülke arkeolojik mirasa yerinde koruma ve araştırma 

olanağı sağlamalıdır. 

3. Arkeolojik mirasa yönelen tehditlerle ilgili caydırıcı tedbirler ve yasaların 

çiğnenmesi durumunda (Çarşamba, Vefa, Ayvansaray’da yaşanan tahripler için) 

uygulanacak cezai müeyyideler ağırlaştırılmalıdır. 

4. Kentsel planlama sürecinde, uygulama projelerine geçilmeden önce arkeolojik 

alanların etkilenme araştırmalarının yapılması zorunluluğu getirilmeli; bu tür 

araştırmaların maliyetlerinin  proje masraflarına eklenmesi koşulu yasalarda yer 
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almalıdır. Uygulama projelerinin arkeolojik mirasa en az zarar verecek şekilde 

planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Fener- Balat-Ayvansaray Yenileme 

Projeleri’nde olduğu gibi arkeolojik kalıntılara zarar verecek öneriler bu ilkeyle 

bağdaşmamaktadır.  

5. Arkeolojik alanlar doğal tahribata ve her türlü etkene karşı korunmalıdır. 

Blakhernae sur duvarları ve kulelerinde görüldüğü üzere, sahipsiz bırakılarak 

tahribata uğramaları veya uygunsuz işlevlerle kullanılmaları önlenmelidir.  

6.3 Yapılar için Değerlendirme, Karşılaştırma ve Öneriler 

6.3.1 Değerlendirme 

Tez kapsamında ayrıntılı olarak incelenen, ilk yapım tarihleri Orta Bizans (843-1204) 

dönemine dayanan üç anıt, daha sonraki devirlerde de ekler alarak ve çeşitli hasarlar 

sonrası onarılarak günümüze ulaşmıştır. Hem ilk tasarım dönemlerine ait kısımlar, 

hem de daha sonra almış oldukları ekler, Ortaçağ’dan günümüze, sanat ve mimarlık 

tarihine ışık tutan, önemli belgeler niteliğindedir. Ancak, yapıların üçünün de ortak 

sorunları olduğu saptanmıştır. Bu sorunlar, koruma bilinci eksikliği ve kullanıcıların 

cehaletinden kaynaklanan projesiz onarımlarla aşırı müdahaleler, vandalizm ve  

uygun olmayan ekler getirilmesi olarak sıralanabilir. Sürekli bakımın ihmali ve 

yoğun çimentolu harç kullanımının yol açtığı malzeme bozulmaları ve Atik Mustafa 

Paşa Camii’nde ciddi strüktürel sorunlar gözlemlenmiştir. 

Ele alınan yapılara iyi bir model oluşturabileceği düşünülerek Avrupa’daki 

çağdaşları incelenmiştir. Özellikle Yunanistan’daki Orta Bizans Dönemi yapıları 

İstanbul’dakilere malzeme, yapım teknikleri, bezeme öğeleri, boyutlar ve biçimsel 

olarak çok yakındır. Bu nedenle, Yunanistan’daki yaklaşımlar ve yapıların durumları 

ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. 

6.3.2 Yapıların Yunanistan’daki çağdaşlarıyla karşılaştırılması 

2009 yılında, Yunanistan’da, Selanik, Atina kentleri ile Dedeağaç 

(Αλεξανδρούπολη) yakınlarındaki Ferecik (Φέρες) Köyü’nde bulunan Orta ve Geç 

Bizans dönemi yapılar ziyaret edilerek, tez kapsamında ele alınan yapılara malzeme, 

yapım teknikleri, bezeme öğeleri, boyutlar ve biçimsel olarak benzer ve iyi korunmuş 

durumda olanlar belirlenmiştir. Bu yapılar : Selanik’te Prophitis Elias (Erken 11. 
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yy.), Agios Georgios-Panteleimon (14. yy.), Agia Aikaterini (11.yy.) ve Ferecik 

(Φέρες) Köyü’nde Panagia Kosmosoteria (1152) kiliseleridir. Seçilen anıtların, 

çevresel koşullar, bakım, kullanım durumları, sunumları, onarım koşulları 

bakımından örnek oluşturabileceği düşünülmüştür (Şekil 6.10, Şekil 6.11, Şekil 6.12, 

Şekil 6.13). Belirlenen dört anıt da bakımlı ve temiz bir bahçe içinde yer almaktadır; 

gelişigüzel tabelalar, bitişik kaçak yapılar, izinsiz ekler ve onarımlar ile 

zedelenmemişlerdir. Konunun uzmanlarınca onarımlarının ele alındığı izlenebilen 

yapıların, bu onarımlar sonrasında çeşitli dönem ekleri ve belge niteliğindeki önemli 

izleri okunabilmektedir. Bu anıtların ülkemizdeki çağdaşlarına göre daha iyi 

koşullarda bulunmalarını sağladığı düşünülen koşullar aşağıda açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Şekil 6.10 : Selanik, Agia Aikaterini Kilisesi batı cephesi, girişte Dünya Mirası 

tabelası görülmektedir (2009). 

Yunanistan’da toplumun kültürünün bir parçası olarak benimsenen bu yapılar, devlet 

eliyle kanunlar ve sistem tarafından korunmaktadır. Koruma politikaları ve yasal 

düzenlemelerin Kültür Bakanlığının yetkisinde olduğu Yunanistan’da, bu yetki 

bakanlığa bağlı üç ayrı genel müdürlük tarafından kullanılmaktadır. Bu 

müdürlüklerden biri olan Eski Eserler Genel Müdürlüğü 1830 yılından önceye 

tarihlenen anıtların yasal olarak korunmasından sorumludur. Eski Eserler Genel 
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Müdürlüğü Bizans anıtlarından sorumlu birimle birlikte Prehistorik ve Klasik Eserler 

Müdürlüğü, Envanter ve Yayınlar Müdürlüğü, Eski Eserleri Koruma Müdürlüğü gibi 

birimlerden oluşmaktadır (Thompson, 1987, s.18). Bu üç genel müdürlükle ilgili 

konularda bilimsel danışmanlığı iki ayrı kurul yapmaktadır. Kültür Bakanlığının 

yerel örgütleri olarak tanımlanabilen “Ephorie”ler anıtların koruma, restorasyon ve 

yerel korunmasından sorumludur ve sorumlu oldukları dönemlere göre Antik, Bizans 

ve Modern dönem anıtların koruma uygulamalarının mevzuata uygunluğunu 

denetlemek üzere üç sınıfa ayrılırlar (Thompson, 1987, s.18). 

 

Şekil 6.11 : Selanik, Agios Georgios-Panteleimon, batı cephesi önündeki bahçe 

(2009). 

Yunanistan’da anıtlar yapıldıkları dönemlere göre gruplandırılırlar. 1923 yılında 

çıkan 5351 sayılı yasa 1830 öncesi anıtların, 1950 yılında çıkan 1469 sayılı yasa 

1830 sonrası anıtların koruma altına alınmasını öngörmektedir. Anıtların Çevresinin 

Korunması ile ilişkili 5351/1932 sayılı yasa uyarınca, 1453 öncesinde yapılmış olan 

yapıların etrafında mutlak bir koruma bölgesinin bulunması gerekir. Ayrıca bu 

alanlarda yetkililer dışında hiç kimse onarım, inşaat, değişiklik vb. işlemleri 

yapamazlar. Anıtların çevresindeki alanların birinci (A) ve ikinci derece (B) olarak 

belirlenmesinden dolayı farklı koruma statüleri ortaya çıkmıştır. A bölgesi bir 

arkeolojik alana veya bir anıta bitişik olan bölge olup içinde yeni yapılanmaya izin 
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verilmez. B bölgesinde ise daha az koruma önlemi getirilir ve bazı yapılanmalara 

olanak sağlanır. 

 

Şekil 6.12 : Selanik, Prophitis Elias, batı cephesinde fresk kalıntıları (2009). 

1453 öncesinde yapılmış devlet malı niteliğindeki anıtlara yönelik hizmetler Kültür 

Bakanlığının mimarlarınca yürütülür (Yılmaz, 2006, s.94). Kültür Bakanlığı, 1453 

öncesi yapılmış özel mülkiyet veya yerel yönetimdeki anıtlar ile onları çevreleyen 

anıtların restorasyon, muhafaza ve sağlamlaştırılmasını da denetler (Yılmaz, 2006, 

s.94). Özel mülkiyete ait anıtlarla ilgili işler görevli mimarlarla birlikte Kültür 

Bakanlığı uzmanlarınca ortaklaşa denetlenir. Anıtların sahipleri korumanın tüm 

sorumluluğunu üstlenirler. Bu sorumluluk Anayasanın 17. Maddesine göre anıtın 

kamulaştırılmasına kadar uzanabilen; mülkiyet haklarına ciddi kısıtlama 

getirebilecek niteliktedir. Eğer mal sahibi anıtın bakım işlerinin finansmanını 

üstlenemeyecek durumda ya da bu işte gönülsüz ise devlet Merkez Arkeoloji 

Kurulunun görüşünü alarak, anıtı kamulaştırabilir. Kamulaştırılacak anıtın değeri, 

yakın çevredeki yapıların piyasa değerine binanın tarihi ve sanatsal değerinden 

dolayı %10 prim eklenerek saptanır (Yılmaz, 2006, s.94). Herhangi bir mal sahibi 

tescilli yapısını izinsiz yıkarsa, yeniden yapmak durumundadır. Eğer bunu 

reddederse, yerel yetkililer tescilli yapının yeniden yapımı için 317/ D-1988 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanarak dava açabilirler. 
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Yunanistan’da devletin “Bütünleştirilmiş Koruma Politikası” yetkinin merkezde 

toplanması yönündedir. Yerel yönetimlere deneyimsizlik, politik baskılar ve yetişmiş 

uzmanların bulunmaması nedeniyle yetki verilmemekte; yerel yönetim, mimari 

mirasın korunması ve restorasyonu için merkezi yönetimle ve uzman resmi 

kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır (Yılmaz, 2006, s.95). Ayrıca Yunanistan’da 

mimarlık eserlerinin korunması için hem kamuda, hem de özel sektörde uzmanlaşmış 

mimar ve mühendislerin sayısının arttırılmasına yönelik bir çaba izlenmektedir 

(Yılmaz, 2006, s.95). 

 

Şekil 6.13 : Ferecik (Φέρες) Köyü’nde Panagia Kosmosoteria Kilisesi Güney 

cephesi (2009). 

1966 yılında  Selanik Aristoteles Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından kurulmuş 

olan Bizans Araştırmaları Merkezi (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών) (Url-9), Bizans 

tarihi, kültürü ve medeniyeti araştırmalarını teşvik etmekte; Bizans Tarihi, Edebiyatı, 

Teolojisi, Arkeolojisi ve Sanatı, Hukuku konularını inceleyen beş birimden 

oluşmaktadır. Araştırma programları, seminerler, bilimsel toplantılar, konferanslar, 

bilimsel yayınlar ve merkezin beş biriminin de çalışma alanlarını kapsayan süreli 

yayını BYZANTINA ile amacına uygun çalışmaktadır. Bu merkez tarafından 

yayınlanan “MNHMEIO & περιβαλλον”(ANIT ve çevresi) isimli dergi ve benzeri 

süreli yayınlar Bizans anıtlarında yürütülen bilimsel çalışmalar ve uygulamalar  



239 

konusunda, bu alanda çalışan uzmanları ve araştırmacıları bilgilendirmekte; yapılan  

iyi uygulamalar diğerlerine örnek teşkil etmektedir. 

Ülkemizde ise başka bir kültürün ürünü olarak görülen Bizans dönemi yapılarının 

önemleri ve birer kültür varlığı olarak çok katmanlı dokuya katkıları yeterli ölçüde 

bilinmemektedir. Tarihi ve kültürel önemleri yadsınan yapılar, devamlı müdahale 

görmekte; özgün elemanları, bezeme öğeleri bilinçsizse tahrip edilmektedir. 

Arkeolojik verilere sahip Ortaçağ yapıları, yapılarla ilişkili sarnıçlar ve diğer yapı 

kalıntıları çevrelerindeki bilinçsiz yapılaşma tarafından tahrip edilmektedir. 

Etraflarında bir koruma bölgesi bulunmayan yapılar, sürekli bakım ve denetimden 

mahrumdur. Özel mülkiyette bulunan yapı kalıntıları ise hiç bir şekilde 

denetlenememektedir. Mahalle dernekleri yapıların minare gibi göz önündeki 

öğelerini bile rahatça yıkarak yeniden yapabilmektedir (Örnek: Fethiye Camii 

minaresi). Atik Mustafa Paşa Camii’nin da yine mahalle derneği tarafından 1992’de 

çok kapsamlı bir onarımdan geçtiği bilinmektedir. Projesiz ve izinsiz yapılmış olan 

kapsamlı onarım sırasında döşemede izinsiz bir sondaja da göz yumulmuştur. 

Yapılara ait değerli mimari elemanlar (Vefa Kilise Camii şerefe korkuluk levhaları 

gibi) denetim noksanlığı sonucu çalınabilmektedir. Bu konuda yapıların sahibi olan 

ve onlardan sorumlu bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü hiç bir önlem 

al(a)mamaktadır. Onarımları gündeme geldiği zaman, rölöveleri ile restitüsyon, 

restorasyon projeleri yeterli tecrübe ve ehliyete sahip olmayan kişilere 

verilebilmektedir. Projeleri denetleyecek koruma ve bilim kurullarında da 

yetersizlikler bulunmaktadır.  

6.3.3 Öneriler 

Öncelikle devlet ve toplum tarafından bu yapılara bakış açısı değişmeli, İstanbul’un 

çok katmanlı yapısına katkıları yeterince anlaşılmalıdır. Tescilli kültür varlıklarının 

özel mülkiyet, ya da devletin farklı birimlerine ait kamu yapısı da olsalar  Kültür 

Bakanlığı gibi tek bir merkezden koruma, bakım ve onarımlarının takip edilmesi 

uygun olacaktır. Bu yapıların rölöveleri ile restitüsyon, restorasyon projeleri ve  

yapılardaki koruma uygulamaları, bu konuda tecrübesi, birikimi olan ve yeterli 

eğitim düzeyine sahip (en azından konu ile ilgili doktora çalışması bulunan) koruma 

uzmanı bir mimar, arkeolog, mimarlık ve sanat tarihçisi, yığma yapı konusunda 

uzmanlaşmış inşaat mühendisi gibi farklı disiplinlerden gelen uzman meslek 



240 

adamları tarafından ele alınmalıdır. Bu uzmanların bulunma zorunluluğu ihale 

şartnamelerinde yer almalı; Kültür Bakanlığı açtığı ihalelere katılan firmaların 

niteliğini ve  bu işe uygunluğunu, tecrübesini sorgulamalıdır. Yapıların onarımlarını 

takip edecek bir bilim kurulu oluşturulmalı, bu bilim kurulunda, farklı disiplinlerden 

gelen uzmanlar arasında mutlaka Bizans yapıları konusunda uzmanlaşmış, tecrübe 

sahibi, koruma uzmanı bir mimar yer almalıdır. Sadece tek bir disiplinde 

uzmanlaşmış üyelerden oluşan bilim kurulları, böyle önemli yapıların restorasyonu 

sırasında gerekenleri yerine getirmek konusunda yetersiz kalmaktadır. 

Yunanistan’daki sistem gibi belirli dönemlerde uzmanlaşmış, yetkin bilim adamları 

antik ve ortaçağ yapılarının yer aldığı koruma kurullarının bünyesinde yer almalıdır. 

Üniversitelerde de Bizans anıtları konusunda uzmanlaşmış farklı disiplinlerde bilim 

adamları yetiştirilmelidir. Selanik’teki gibi bir Bizans Araştırmaları Merkezi, 

imparatorluğun bin seneden uzun süre başkenti olmuş İstanbul’da da bulunmalı; bu 

merkez zengin envanter ve belge bulundurmalı, yurtiçi ve dışı araştırmacıları 

desteklemelidir. 

Vefa Kilise, Atik Mustafa Paşa ve Fethiye Camilerinin, acil olarak, bilimsel 

yöntemlerle hazırlanacak projeler doğrultusunda onarılmaları, uygun olmayan 

eklerden arındırılarak, ilk tasarımlarına ait kısımlarıyla, belge niteliğindeki özgün 

eklerinin kendilerini en iyi biçimde sergileyebilir duruma getirilmeleri gerekir. 

Uygulamanın eski eser onarımında deneyimli, duyarlı firmalarca üstlenilmesi, 

çalışmanın yetkin bir bilim kurulu tarafından sürekli izlenmesi, uygulamanın 

niteliğini yükselterek, yapılara verilebilecek hasarları önleyecektir. 

Anıtlar için, tez kapsamında ilgili bölümlerin sonunda geliştirilen öneriler Çizelge 

6.1’de özetlenmiştir. Önerilerde ilerde yapılacak bir koruma uygulaması sırasında 

dikkat edilmesi, öncelikli olarak araştırılması gereken hususlar ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. Geçmişten günümüze ulaşabilen bilgi ve belgelerin ışığında, mevcut 

durum gözlemlenerek elde edilen verileri ve çeşitli önerileri içeren bu çalışmanın 

gelecek çalışmalar için rehber oluşturması hedeflenmiştir. Bu suretle yapıların 

korunmasına katkı sağlanacağı umulmaktadır.  
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Çizelge 6.1 : Kilise, Atik Mustafa Paşa ve Fethiye Camileri için önerilen 

müdahaleler : 
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EK A : Osmanlıca belgeler ve mezar taşları, tez dışı rölöveler 

 

( 30 OCAK 1907 ) 

Tezkere-i Samiye ( Sadared makamına yazılan resmi yazı ) 

a. İ. EV. / 1324 Z/8 (Osmanlıca). 

Şekil A.1 : Vefa Kilise Camii ile ilgili BOA’da bulunan belge (a,b), (İ. EV. / 1324 

Z/8). 



258 

Bab-ı Ali 

Daire-i Sadared 

Amedi Divan-ı Humayun 

2270 

Devletli efendim hazretleri, 

Evkaf-ı Humayun Nezareti celilesinin şurayı devlete havale olunan takriri üzerine, 

maliye dairesinden tanzim ve leffen arz ve takdim kılınan mazbatada 

Süleymaniye’de kain Şemseddin Molla Gürani nam-ı diğer Kilise Camii şerifinin 

bazı mahallerinin tamiri zımnında bermucibi keşif sarfı lazım gelen Mecidi 19 kuruş 

hesabıyla altı bin seksenüç kuruşun üçyüzyirmiiki senesi bütçesinden tesviyesiyle 

tamirat-ı mezkurenin emaneten icrası hususunun nezareti müşarun ileyhaya havalesi 

lüzumu gösterilmiş olmakla olbabda hernevecihle emir ve ferman-ı humayun hazreti 

hilfet penahi şeref sunuh ve şeref sudur buyurulur ise mantuk-u celili infaz edileceği 

beyanıyla tezkere-i senaveri terkim kılındı efendim . 

17 Recep 1324 ( Hicri ) / 23 Ağustos 1322 ( Rumi) 

Sadrazam 

.............. ( imza ) 

İrade-i Seniyye ( padişahın emri ) 

Maruz-u çaker kemineleridir ki reside-i desti tanzim olup melfufları ile manzur-u ali 

buyurulan işbu tezkere-i samiye sadarat penahileri üzerine mucibince irade-i seniyye-

i cenab-ı hilafet penahi şeref sudur buyurulmuş olmakla ol-babda emri ferman hazreti 

veli-ul emrindir . 

15 Zilhicce 1324 ( Hicri ) / 16 Kanuni Sani 1322 

Serkatibi hazreti şehriyarı Tahsin 

b. İ. EV. / 1324 Z/8 (Latin harflerine transkripsiyonu). 

 

Şekil A.1 (devamı) : Vefa Kilise Camii ile ilgili BOA’da bulunan belge (a,b), (İ. EV. 

/ 1324 Z/8). 

 



259 

 

a.Voynük Sücaattin Camii Haziresi’nde mezar taşı. 

Şekil A.2 : İ.M.Ç Blokları avlusundaki Voynük Sücaettin Haziresi’nde ve Vefa 

Kilise Camisi’nin güneybatısındaki hazirede okunan mezar taşları 

(a,b,c,d,e) (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Dr. Aras Neftçi 

tarafından okunmuştur). 
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b. Vefa Haziresi’nde mezar taşı. 

 

Şekil A.2 (devamı): İ.M.Ç Blokları avlusundaki Voynük Sücaettin Haziresi’nde ve 

Vefa Kilise Camisi’nin güneybatısındaki hazirede okunan mezar taşları 

(a,b,c,d,e) (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Dr. Aras Neftçi 

tarafından okunmuştur). 
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c. Vefa Haziresi’nde mezar taşı. 

Şekil A.2 (devamı): İ.M.Ç Blokları avlusundaki Voynük Sücaettin Haziresi’nde ve 

Vefa Kilise Camisi’nin güneybatısındaki hazirede okunan mezar taşları 

(a,b,c,d,e) (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Dr. Aras Neftçi 

tarafından okunmuştur). 
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d. Vefa Haziresi’nde mezar taşı. 

Şekil A.2 (devamı): İ.M.Ç Blokları avlusundaki Voynük Sücaettin Haziresi’nde ve 

Vefa Kilise Camisi’nin güneybatısındaki hazirede okunan mezar taşları 

(a,b,c,d,e) (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Dr. Aras Neftçi 

tarafından okunmuştur). 
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e.  Vefa Haziresi’nde mezar taşı. 

Şekil A.2 (devamı): İ.M.Ç Blokları avlusundaki Voynük Sücaettin Haziresi’nde ve 

Vefa Kilise Camisi’nin güneybatısındaki hazirede okunan mezar taşları 

(a,b,c,d,e) (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Dr. Aras Neftçi 

tarafından okunmuştur). 
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a. İ.EV. 1314 L 7 (Osmanlıca belge) 

Evkaf-ı Humayun nezaretinin Şurayı Devlete havale buyurulan 20 ? 1314 tarih ve 

yedi yüz yirmi yedi numerolu takriri maliye dairesinde kıraat olundu 

Mealinde evkaf-ı mazbutadan Koca Mustafa Paşa Vakfından civarında eshab-ı 

kiramdan hazreti cabir radyallahuan teali   medfun olup hareket-i arzdan rahnedar 

olmuş olan camii şerifin  şehremaneti marifetiyle icra kılınan keşfi mucibince mecidi 

on dokuz kuruştan yirmibin sekizyüzdört kuruşun masrafıyla emaneten tamirat 

muktezası icra ve hitamında masarıf ve ika vakfına masraf olunmak üzere meblağ-ı 

mezburun üçyüzoniki senesi evkaf bütçesinden tamirat tertibinden tesviyesi istizan 

olunmuş  işar münasib görülmüş olmakla ber-veche istizan icra-i icabının nezareti 

muşarun ileyhaya havalesi tezlir ve keşif defteri leffen takdim kılındı emri ferman 

hazret menlehul emrindir 3 Mart 1312 

b. İ.EV. 1314 L 7 (Latin harflerine transkripsiyonu). 

Şekil A.3 : Atik Mustafa Paşa Camii ile ilgili BOA’da bulunan belgeler  (İ.EV. 1314 

L 7 ve İ.EV. 1317 Z 23 ) (a,b,c,d,e). 
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c. İ.EV. 1317 Z 23 

Şekil A.3 (devamı): Atik Mustafa Paşa Camii ile ilgili BOA’da bulunan belgeler  

(İ.EV. 1314 L 7 ve İ.EV. 1317 Z 23 ) (a,b,c,d,e). 
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Evkaf-ı Humayun Nazaretinin Şurayı Devlete havale buyurulan 14 Zilkade 317 tarih 

ve dokuz numerolu takriri melfufuyla Maliye Dairesi’nde kıraat olundu. Mealinde 

evkaf-ı mezbutadan Koca Mustafa Paşa Vakfı’ndan Eyüb civarında eshab-ı 

kiramdan Cabir hazretlerinin medfun olduğu camii şerifin keşfi mucibince yirmi bin 

sekizyüz dört kuruşla emaneten icra-i tamir muktazi irade-i seniyyeden bulunmasıyla 

hazine-i evkaf-ı tamirat memuru marifetiyle icra-i tamirat mübaserat kılınmış ise de 

memur mumaileyh tarafından ahiren ita kılınan müzekkerede camii şerifi mezkurun 

keşfi evvel haricinde muhtac-ı tamir daha bazı mahalleri olduğu ifade olunması 

üzerine ledel keşf tamiratı mukteziye mecidi ondokuz kuruş hesabıyla oniki bin 

dokuzyüz dokuz kuruş masrafla vücuda geleceği anlaşıldığından tamirat-ı mezkura 

mümaileyh marifetiyle ikmal olunmak üzere meblağ-ı mezburun üçyüz onbeş senesi 

bütçesi dahilinde tesviyesi istizan olunmuş suret-i işar münasib görülmüş olmağla 

bermucibi istizan ifa-ı muktezası hususunun nazareti muşarunileyhaya havalesi 

tezekkür ve mezkur keşif defteri leffen takdimi kılındığı ol-babda emri ferman hazreti 

menlehul emrindir. 

6 Zilhicce 1317 ( 7 Nisan 1900 )     23 Mart 1316  

d. İ.EV. 1317 Z 23 (Latin harflerine transkripsiyonu) 

1899 tarihli bu belgeye göre, Koca Mustafa Paşa Vakfı’ndan, Eyüb civarında 

bulunan, içinde eshab-ı kiramdan Hz. Cabir’in gömülü olduğu camii şerifin keşfi 

gerğince 20.804 kuruşla emaneten onarımına başlanmış ise de, memur tarafından 

daha sonra verilen tutanakta caminin daha önceki keşfi haricinde tamire muhtaç bazı 

mahalleri olduğu görülmüştür. Bu mahallerin de keşfi üzerine 12.909 kuruş ek bir 

ödenekle tamiratın gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Keşif defteriyle birlikte bu 

ek ödeneğin de hazineden karşılanması istenmektedir. 

e. İ.EV. 1317 Z 23 (Türkçe anlamı). 

Şekil A.3 (devamı) : Atik Mustafa Paşa Camii ile ilgili BOA’da bulunan belgeler  

(İ.EV. 1314 L 7 ve İ.EV. 1317 Z 23 ) (a,b,c,d,e). 
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a.Plan ve kesitler (Fethiye İlköğretim Okulu). 

 

b. Cepheler (Fethiye İlköğretim Okulu). 

Şekil A.4 : Fethiye İlköğretim Okulu rölövesi (a,b) ( MSGSÜ, Mimarlık Fak., 

Restorasyon Anabilim Dalı Arşivi, lisans çalışması ). 
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a. Sarnıç rölöve (planlar) 

Şekil A.5 : Süleymaniye Kentsel Bölgesi, 566 ada/11 parseldeki kalıntı ve 

sarnıca ait rölöveler ve restitüsyon, restorasyon projeleri (a,b,c,d,e,f,g). 
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b. Sarnıç rölöve (kesit ve detaylar) 

 

Şekil A.5 (devamı): Süleymaniye Kentsel Bölgesi, 566 ada/11 parseldeki kalıntı ve 

sarnıca ait rölöveler ve restitüsyon, restorasyon projeleri (a,b,c,d,e,f,g). 
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c. Sarnıç restitüsyon projesi. 

 

d. Sarnıç restorasyon projesi. 

Şekil A.5 (devamı): Süleymaniye Kentsel Bölgesi, 566 ada/11 parseldeki kalıntı ve 

sarnıca ait rölöveler ve restitüsyon, restorasyon projeleri (a,b,c,d,e,f,g). 

 



271 

 

 

 

e. Kalıntı rölöve. 

Şekil A.5 (devamı) : Süleymaniye Kentsel Bölgesi, 566 ada/11 parseldeki kalıntı ve 

sarnıca ait rölöveler ve restitüsyon, restorasyon projeleri (a,b,c,d,e,f,g). 
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f. Kalıntı restitüsyon projesi 

 

g . Kalıntı restorasyon projesi. 

Şekil A.5 (devamı) : Süleymaniye Kentsel Bölgesi, 566 ada/11 parseldeki kalıntı ve 

sarnıca ait rölöveler ve restitüsyon, restorasyon projeleri (a,b,c,d,e,f,g). 
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EK B : 3. Bölümün şekilleri 

 

Şekil B.1 : Süleymaniye Kentsel Bölgesi-kronolojik analiz. 

 

Şekil B.2 : Vefa Kilise Camii vaziyet planı (2007-2008 Güz, lisans çalışması). 
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Şekil B.3 : Kilise Camii, batı cephesi (2007-2008 Güz+Bahar Dönemi, Lisans 

çalışması). 
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Şekil B.4 : Kilise Camii planı - kronolojik analiz. 
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Şekil B.5 : Kilise Camii planı ( 2007-2008 Güz Yarıyılı, Lisans Çalışması ). 
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Şekil B.6 : Kilise Camii çatı planı ( 2007-2008 Güz Yarıyılı, Lisans Çalışması ). 
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Şekil B.7 : Kilise Camii A-A Kesiti (2007-2008 Güz Yarıyılı, Lisans Çalışması). 

 

Şekil B.8 : Kilise Camii A’-A’ Kesiti (2007-2008 Bahar Yarıyılı, Lisans Çalışması). 
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Şekil B.9 : Kilise Camii B-B Kesiti – kronolojik analiz . 

 

Şekil B.10 : Kilise Camii B-B Kesiti (2007-2008 Bahar Yarıyılı, Lisans Çalışması). 
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Şekil B.11 : Kilise Camii, güney cephedeki seramik tabaklar (18.02.2009). 
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Şekil B.12 : Kilise Camii, güney cephedeki seramik tabakların çizimi. 
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Şekil B.13 : Kilise Camii, güney cephedeki seramik tabakların çizimi 

(renklendirilmiş). 
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Şekil B.14 :  Kilise Camii, restitüsyon planı – kronolojik analiz. 
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Şekil B.15 : Kilise Camii, restitüsyon planı - öneri 1. 
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Şekil B.16 : Kilise Camii, restitüsyon planı - öneri 2. 
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a. 1918 (İBB Arşivi). 

 

b. 1966 (İBB Arşivi). 

Şekil B.17 : Süleymaniye Kentsel Bölgesi ve Vefa Semti hava fotoğrafları (a, b). 
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Şekil B.18 : Tarihi Yarımada’nın yedi tepesi . 

 

a. Kilise Camii’nin güneybatısında yer alan hazire, onarım öncesi (01.06.2009). 

Şekil B.19 : Kilise Camii’nin güneybatısında yer alan hazire (a,b,c). 
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b. Onarım sonrası (09.08.2011).                            c.Hazire duvarı, devşirme parça. 

Şekil B.19 (devamı) : Kilise Camii’nin güneybatısında yer alan hazire (a,b,c). 

   

a. Kilise Camii batısındaki sarnıca giriş ( 01.06.09 )   b. 2 ve 3 no.’lu parseller (2011) 

Şekil B.20 : 536 adadaki sarnıca, Molla Şemseddin Sk.’tan giriş, kısmen üzerindeki 

otopark (a,b) . 
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Şekil B.21 : DOA’da bulunan “Kilise Camii yakınındaki sarnıç” negatifleri. 

 

a. Hurdacı girişi, Müşküle Sokak (09.08.2011). 

Şekil B.22 : Müşküle Sk.’tan girilen hurdacıdan ulaşılan, bir odaya açılan beşik 

tonozlu geçit, 988 ada, 2,11,12,14 parseller (a,b,c). 



290 

     

b. Geçit girişi (09.08.2011).                                           c. Beşik tonozlu geçit (2011). 

Şekil B.22 (devamı) : Müşküle Sk.’tan girilen hurdacıdan ulaşılan, bir odaya açılan 

beşik tonozlu geçit, 988 ada, 2,11,12,14 parseller (a,b,c). 

 

Şekil B.23 : Bizans Dönemi’nde İstanbul (Millingen, 1912). 
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Şekil B.24 : Bizantion, surlar (Kuban, 2000, s.20). 

 

 

Şekil B.25 : Tauri Forumu ve Nimfeum Maksimus (Kuban, 2000, s.83). 
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Şekil B.26 : Konstantinopolis planı 450 - 1453 (Kuban, 2000, s.71). 

 

Şekil B.27 : Kimiseos tis Theotokou, “Meryem’in Ölümü” Ayazması (01.06.2009). 
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Şekil B.28 : Kimiseos tis Theotokou Ayazması’nın önünde işportacı (01.06.2009). 

 

Şekil B.29 : İstanbul kent planı 1453 - 1520 (Kuban, 2000, s.222). 
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Şekil B.30 :1875 Ekrem Hakkı Ayverdi Haritası’nda Kilise Camii ve çevresi (1875). 

 

Şekil B.31 : Atıf Efendi Kütüphanesi, Schiele, 1972 (DAI, R : 8251). 



295 

 

Şekil B.32 : Atıf Efendi Kütüphanesi planı (Reşad Sevinçsoy, 1958, İstA., s. 1281). 

 

Şekil B.33 : Süleymaniye Camii ve ahşap sivil mimari (Pascal Sébah, 19. yy.sonu). 
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Şekil B.34 : Süleymaniye Silueti’nde ayıklanması gereken depo-imalat yapıları 

(13.04.2010). 

 

 

Şekil B.35 : Direklerarası, Şehzadebaşı (Tütel, 2007). 
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Şekil B.36 : 1908 Ağustosu, Çırçır yangını sonrası (Eyice, 2006, s. 108). 

 a 

 b 

Şekil B.37 :  a. R. Artamonov fotoğrafında Bozdoğan Kemeri’nin güney cephesi 

(DOA, 1937), b. Cumhuriyet gazetesi haberinde yıkımla açılan doku 

(22.06.1942). 



298 

 

Şekil B.38 : Prost Planı (1938). 

 

Şekil B.39 : Cumhuriyet Gazetesi (27.02.1943). 

 



299 

 

Şekil B.40 : Valens Sukemeri, Şehzade Camii ve Belediye Binası (09.12.07). 

 

 

Şekil B.41 : Atatürk Bulvarı, Şebsefa Hatun Camii, Manifaturacılar Çarşısı 

(18.02.09). 
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Şekil B.42 : Fatih, Hacı Kadın Mahallesi, 536 ada, 3 parselde yer alan konutun 

onaylanan rekonstrüksiyon cephesi (İstanbul Yenileme Alanları 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi). 
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a 

b 

Şekil B.43 : Kırkçeşme (a) ve aynataşının detayı (b) (Eyice, 1975, Lev.20). 
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Şekil B.44 : Nomidis tarafından hazırlanan Valens Sukemeri ve çevresinin 

topoğrafik haritası (EO 38/1939). 
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Şekil B.45 : Sekbanbaşı Mescidi (Müller-Wiener, 2007, s.196). 
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Şekil B.46 : Pervititch Vefa haritası (1934, pafta no.:42). 
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Şekil B.47 : Pervititch haritasındaki 30 no.’lu adaya yapılmış olan apartmanlar 

(2007). 

 

Şekil B.48 : Genişlik ve yükseklik oranları ile dokuyu  zedeleyen betonarme yapı 

(2007). 
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 a  b 

Şekil B.49 : Kağıt toplayıcılar,Vefa K. C. batısında (a) (2003) ve yakın çevresinde 

(b) (2011). 

 

Şekil B.50 : Molla Şemsettin Camii sokağından Vefa Kilise Camii (EA, 1940). 
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Şekil B.51 : Tirendaz Sokak, 1943 (DAI, Nr: KB-0150). 
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Şekil B.52 : Tirendaz Sokak (01.06.2009). 
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Şekil B.53 : Şeyh Ebul Vefa ve Vefa Kilise Camileri (18.02.09). 

   

     a                                                b 

Şekil B.54 : a. Vefa K. C. batısındaki ev/mısır arabaları deposu (2009) ve b. Molla 

Şemsettin Sokak’ta başka bir depo (09.08.2011). 
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            a 

 

            b 

Şekil B.55 : a. Acele yıkımlar sonucu olan boşluk ve çöp yığınları, b. Yıkılması   

önerilen döneminin özelliklerini yansıtan köşe yapı (30.12.07). 
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a                                                                                         b 

Şekil B.56 : a. İ.B.B.’nin 1/1000 ölçekli koruma imar planı, b. Metro güzergahı 

(2003). 

 

a. 619 ada, 28 parselde bulunan çeşmenin onarım sonrası durumu (09.08.2011). 

Şekil B.57 : 2010 yılı bütçesinden yapılan bazı onarımlar (a,b,c). 

b.  
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b. 619/16,17,18,54 parseller (2011).         c.Süleymaniye tabhanesi (04.03.11). 

Şekil B.57 (devamı) : 2010 yılı bütçesinden yapılan bazı onarımlar (a,b,c). 

 

a. Güncel ve Pervititch haritalarının çakıştırılması (566 ada); 11 parselde, 

kırmızı boyalı yapılardan batıdaki sarnıçtır, doğudaki kalıntının işlevi tam 

tespit edilememiştir. 

Şekil B.58 : 566 ada, 11 parselde yer alan kalıntı ve sarnıç (a,b,c,d,e,f,g şekilleri). 
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b. 566/11, kalıntı, batıdan bakış (2011).      c. 566/11, doğu duvar, güney uç (2011). 

    

d. Kalıntı, güney cephe (2011).                    e. 566/11’deki sarnıç (09.08.2011). 

Şekil B.58 (devamı) : 566 ada, 11 parselde yer alan kalıntı ve sarnıç (a,b,c,d,e,f,g 

şekilleri). 
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f. 566/11’deki sarnıç, güney cephesi, restorasyon sonrasında (09.08.2011). 

 

g. 566/11’deki sarnıç, kuzeybatıdan bakış, onarım öncesi (01.06.09). 

Şekil B.58 (devamı) : 566 ada, 11 parselde yer alan kalıntı ve sarnıç (a,b,c,d,e,f,g 

şekilleri). 
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Şekil B.59 : Kilise Camii Batı Cephesi (14.10.2006). 

 

Şekil B.60 : Naos’a girilen batı duvarı üzerindeki kapı (12.11.2007). 
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Şekil B.61 : Lenoir’ın doğu batı doğrultulu kesiti (Gailhabaud’un yayınladığı çizim, 

1836). 

 

Şekil B.62 : Naos, güney-batıya bakış (18.02.2009). 
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Şekil B.63 : Naos kubbesinin pencere kemeri ve kornişinde kalan bezeme 

(21.01.2009). 

 

Şekil B.64 : Kuzey tarafta kapatılmış olan bema tonozu penceresi (21.01.2009). 
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Şekil B.65 : DOA / R. Artamonoff, naos, kuzeydoğuya bakış (yaklaşık 1937). 

 

Şekil B.66 : Kilise C., doğu-batı doğrultulu kesit (Ebersolt, 1912). 
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Şekil B.67 : Özgün süpürgelikler kaplamalar nedeniyle görülememektedir 

(21.01.2009). 

 

Şekil B.68 : Kilise Camii, naosun örtüsü (12.11.2007). 
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Şekil B.69 : Ayii Apostoli Kilisesi, naos batı duvarındaki pencere açıklığı 

(24.04.2009). 

 

Şekil B.70 : Kilise Camii, naos güney duvarı (12.11.2007). 
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Şekil B.71 : Kilise Camii, naos batı duvarı (18.02.2009). 
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Şekil B.72 : Kilise Camii, naos,  güney nef (12.11.2007). 

 

Şekil B.73 : Kilise Camii, naos güney duvarı (18.02.2009). 
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Şekil B.74 : Kilise Camii, diakonikon güney duvarı (18.02.2009). 

   

Şekil B.75 : Kilise Camii, güney cephe, üçlü pencerelerden batıdaki (14.10.2006) 
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Şekil B.76 : Texier’nin naosun güney duvarına bakan perspektif çizimi (RIBA, 

1833). 

 

Şekil B.77 : Kariye, narteks kuzey cephesi, dıştan kemerin aksına oturan pencere 

(15.04.09). 
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Şekil B.78 : Kariye Müzesi, 3.77’deki pencere, iç tarafta, aksdan kaymış (15.04.09). 

 

Şekil B.79 : Kilise camii, bema ve doğu duvarı  (12.11.2007). 
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Şekil B.80 : Bemanın kuzey duvarında basık kemerli bir niş ile prothesise geçilir 

(18.02.09). 

 

Şekil B.81 : Bema güney duvarında basık kemerli bir niş ile diakonikona geçilir 

(18.02.09). 
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Şekil B.82 : Kilise camii, apsis doğu duvarı  (12.11.2007). 

 

Şekil B.83 : Kilise camii, prothesis doğu duvarı  (18.02.2009). 
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Şekil B.84 : Kilise camii, diakonikon doğu duvarı  (18.02.2009). 

 

Şekil B.85 : Kilise camii, naos kuzey duvarı  (18.02.2009). 
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Şekil B.86 : Kilise camii, naos kuzey duvarı  (18.02.2009). 

 

Ş.C.87 : Kilise camii, naos kuzey duvarı  (18.02.2009). 
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Şekil B.88 : Kilise camii, narteks kuzey duvarı  (18.02.2009). 

 

Şekil B.89 : Kilise camii, narteks güney duvarı  (18.02.2009). 
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Şekil B.90 : Kilise camii, narteks kuzey duvarı  ve üst örtü (18.02.2009). 

 

Şekil B.91 : Kilise camii, narteks doğu duvarı ve üst örtü  (18.02.2009). 
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Şekil B.92 : Dışnarteks ve narteksi bağlayan kapı (18.02.2009). 
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Şekil C.10 : Atik Mustafa Paşa, Kuzey Cephe (2009-2010 Güz Dönemi, Lisans 

çalışması). 



386 

 

Şekil C.11 : Atik Mustafa Paşa, restitüsyon önerileri-plan (2009-2010 Güz Dönemi). 

 

 

 

 

 

 

Şekil C.12 : Atik Mustafa Paşa, restitüsyon önerileri-kesit (2009-2010 Güz Dönemi). 



387 

 

Şekil C.13 : Atik Mustafa Paşa, kronolojik plan (2009-2010 Güz Dönemi, Lisans 

çalışması). 

 

 

 

 

 

 



388 
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Şekil C.93 : Son cemaat yeri, Çenber Sokak’tan bakış (EA, 1940 ?). 

 

Şekil C.94 : Son cemaat yeri, galeri katı, güney bölüm (22.11.09). 
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Şekil C.95 : Son cemaat yeri, giriş kapısı (09.03.2008). 

 

Şekil C.96 : Atik Mustafa Paşa Camii, batı cephe (09.03.2008). 
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Şekil C.97 : Atik Mustafa Paşa Camii, batı cephe (DAI, 1969). 

 

Şekil C.98 : Atik Mustafa Paşa Camii, batı cephe, üst bölge  (30.10.09). 
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a

        b 

Şekil C.99 : Atik Mustafa Paşa Camii, a. güney cephe, b.plan (Ebersolt, levha 30). 
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Şekil C.100 : Atik Mustafa Paşa Camii, güney cephe (30.10.09). 

 

Şekil C.101 : Atik Mustafa Paşa Camii, güney cephe, doğu bölümü (30.10.09). 
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Şekil C.102 : Atik Mustafa Paşa Camii, güney cephe, orta bölüm (30.10.09). 

 

Şekil C.103 : Atik Mustafa Paşa Camii, güney cephe, batı bölümü (30.10.09). 



438 

 

Şekil C.104 : Behramkale Hüdavendigar Camii, batı cephesi (Ötüken, 1990, s.410). 

 

Şekil C.105 : Atik Mustafa Paşa Camii, kuzey cephe (30.10.09). 
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Şekil C.106 : Atik Mustafa Paşa Camii, kuzey cephe, doğu ve orta bölüm (30.10.09). 

 

Şekil C.107 : Atik Mustafa Paşa Camii, kuzey cephe, batı bölüm (30.10.09). 



440 

 

Şekil C.108 : Atik Mustafa Paşa Camii, kuzey cephe (DAI, Schiele,1973). 

 

Şekil C.109 : Son cemaat yeri, güney oda, minareye çıkış (22.11.09). 
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Şekil C.110 : Atik Mustafa Paşa Camii çatı örtüsü (22.11.09). 

 

Şekil C.111 : Atik Mustafa Paşa Camii, minareden kuzeye doğru bakış (22.11.09). 
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EK D : 5. Bölümün şekilleri 

 

Şekil D.1 : Fener-Balat Kentsel Bölgesi 2, Çarşamba ve civarı-kronolojik analiz. 

 

Şekil D.2 : Fethiye Camii ve Müzesi, vaziyet planı (2010-2011 Güz Yarıyılı). 
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Şekil D.3 : Fethiye Camii ve Müzesi, plan (2010-2011 Güz Yarıyılı). 
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Şekil D.4 : Fethiye Camii ve Müzesi, galeri planı (2010-2011 Güz Yarıyılı). 

 

Şekil D.5 : Fethiye Camii ve Müzesi, 1-1 Kesiti (2010-2011 Güz Yarıyılı). 
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Şekil D.6 : Fethiye Camii ve Müzesi, 2-2 Kesiti (2010-2011 Güz Yarıyılı). 

 

Şekil D.7 : Fethiye Camii ve Müzesi, 3-3 Kesiti (2010-2011 Güz Yarıyılı). 
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Şekil D.8 : Fethiye Camii ve Müzesi, 4-4 Kesiti (2010-2011 Güz Yarıyılı). 

 

Şekil D.9 : Fethiye Camii ve Müzesi, 5-5 Kesiti (2010-2011 Güz Yarıyılı). 
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Şekil D.10 : Fethiye Camii ve Müzesi, 6-6 Kesiti (2010-2011 Güz Yarıyılı). 

 

Şekil D.11 : Fethiye Camii ve Müzesi, 7-7 Kesiti (2010-2011 Güz Yarıyılı). 
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a 

 

b 

Şekil D.12 : a. Fethiye Camii ve Müzesi, 8-8 Kesiti (2010-2011 Güz Yarıyılı), b. 

Fethiye Camii ve Müzesi, parekklesion batı cephesi restitüsyon önerisi 

(2010-2011 Güz Yarıyılı). 
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Şekil D.13 : Fethiye Camii ve Müzesi, restitüsyon önerisi, plan. (2010-2011 Güz 

Yarıyılı). 
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Şekil D.14 : Fethiye Camii ve Müzesi, kronolojik analiz, plan. (2010-2011 Güz 

Yarıyılı). 
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Şekil D.15 : Fethiye Camii ve Müzesi, minare, kronolojik analiz. (2010-2011 Güz 

Yarıyılı). 
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Şekil D.16 : Pervititch Sigorta Haritası (1929), Çarşamba ve civarı görülmektedir. 
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Şekil D.17 : Fethiye Camii minaresinden Haliç’e doğru bakış (01.11.2010). 

 

Şekil D.18 : Draman Bölgesi ile birlikte Çukurbostan ve Fethiye Camii arası 

(Müller-Wiener, 2007, s.167). 
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Şekil D.19 : Gerlach’a göre Pammakaristos Manastırı 1577-8 (Hallensleben, 1963-4, 

s. 132). 

 

Şekil D.20 : Schweigger’e göre Pammakaristos M. 1578-81(Hallensleben,1963-4, s. 

132). 
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Şekil D.21 : Schneider tarafından okunan tuğla yazıt-bezeme (Schneider, 1939, s. 

195). 

 

Şekil D.22 : Parekklesion güney cephesinde mermer korniş üzerindeki yazıt 

(31.03.2010). 
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Şekil D.23 : Parekklesion apsisindeki mozaik yazıt (22.10.2010). 

 

Şekil D.24 : Kıbleye yönelen kubbeli Osmanlı eki ve Bizans yapıları (01.11.2010). 
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Şekil D.25 :  Güneybatı köşeye eklenen minare (01.11.2010). 

 

Şekil D.26 : Mimar Kemalettin Bey tarafından tasarlanan okul binası (19.03.2007). 
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Şekil D.27 :  Pervititch Sigorta Haritası, Balat, Fethiye, Kesmekaya (1929). 



459 

 

Şekil D.28 : Odalar Camii, Kasım Ağa Mescidi ve İpek Bodrumu (Müller-Wiener, 

2007, s.189). 

 

Şekil D.29 : Odalar Camii, ilk ve ikinci kiliseler, zemin kat planı (Westphalen, s.35). 
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Şekil D.30 : Odalar Camii, I. Kilise, bema güney duvarı (Westphalen, Tafel 15). 

 

Şekil D.31 : Odalar Camii’nin güncel durumu (03.12.2010). 
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Şekil D.32 : Kasım Ağa Mescidi kuzey cephesi, 1938 (DAI, 2698). 

 

Şekil D.33 : Kasım Ağa Camii kuzey cephesi (23.12.2010). 
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Şekil D.34 : İpek Bodrumu (Müller-Wiener, 2007, s. 281). 

 

Şekil D.35 : İpek Bodrumu üzerinde bulunan park (23.12.2010). 
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Şekil D.36 :  İpek Bodrumu’na bitişik inşa edilmiş 3 katlı apartman (23.12.2010). 

 

Şekil D.37 :  Kefeli Camii, plan (Grossmann, s. 245). 
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 a  b 

Şekil D.38 : Kuzeyden apsis ve minareye bakış, a.1935 (Müller-Wiener, 2007, 

s.166), b. güncel durum (23.12.2010). 

- 

Şekil D.39 : Kefeli Camii’ne güneydoğudan bakış,arkada Kariye Müzesi   

görünmektedir (1925, A.K. Porter Arşivi, 5425 Harvard Üniversitesi). 
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Şekil D.40 :  Kefeli Camii’ne güneybatıdan bakış (03.12.2010). 

 

Şekil D.41 : Kefeli Camii, kuzeyde apsis önündeki fayans kaplı mekan (23.12.2010). 
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Şekil D.42 :  Kefeli Camii, yenilenmiş olan batı cephesi (03.12.2010). 

 

Şekil D.43 :  Fethiye Camii kuzeyinde bulunan park (16.09.2009). 
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Şekil D.44 : Hirami Ahmet Paşa, kuzey cephe (20.03.2010). 

 

Şekil D.45 : Hirami Ahmet Paşa, güney-batı görünüşü (Millingen, 1912, levha : LV). 
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Şekil D.46 : Hirami Ahmet Paşa, güney cepheye getirilen uygunsuz ek (20.03.2010). 

 

Şekil D.47 : Hirami Ahmet Paşa Camii, apsisten naos batı duvarına bakış 

(03.12.2010). 
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Şekil D.48 : Panagia Mukhliotissa, plan  ve kesit (Uyar, s.102). 

 

Şekil D.49 : Panagia Mukhliotissa, kuşbakışı görünümü (DOA, L.70, 3289). 
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 a  b 

Şekil D.50 : Boğdan Saray olarak bilinen kilisenin a.batı, b. doğudan apsisi 

(17.02.11). 

 

Şekil D.51 : Tercüman-ı Yunus Medresesi ve Camii’ne çıkış merdivenleri 

(17.02.11). 
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Şekil D.52 :  Aspar (Sultan Selim) Çukur Bostanı (14.04.2011). 

 

Şekil D.53 : 1875 Haritası’nda Çarşamba ve çevresi (Ekrem Hakkı Ayverdi,1875). 
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a b 

Şekil D.54 : Çarşamba Karakolu, a. yan, b. ön cepheler (23.12.2010). 

 

Şekil D.55 : İsmail Ağa Camii ve çevre yapılar  (23.12.2010). 
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a  b 

Şekil D.56 : a.Kovacı Dede Camii haziresi, b. Kovacı Dede’nin mezarı (14.04.2011). 

 a  b 

Şekil D.57 : a. Oymakapı Camii, b. Lokmacı Dede Türbesi (14.04.2011). 
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Şekil D.58 : Dışnarteks kuzey kanadı altındaki mezar odası (Hallensleben, 1963-64, 

s. 177). 

 

Şekil D.59 : Kuzey Kilise ana kubbesi (03.06.2007). 
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Şekil D.60 : Fethiye Camii, giriş kapısı (01.11.2010). 

 

Şekil D.61 : Fethiye Müzesi giriş kapısı (01.11.2010). 
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Şekil D.62 : Fethiye Müzesi giriş kapısı (Mimar Barış Süer, 22.10.2010). 

 

Şekil D.63 : Dışnarteks güney koridordan parekklesion nartekse geçiş (22.10.2010). 
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Şekil D.64 :  Parekklesion, naosdan nartekse geçiş kemeri (Mimar Barış Süer, 2010). 

 

Şekil D.65 : Parekklesion ana kubbeyi taşıyan sütunlar (19.03.2007). 
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Şekil D.66 :  Parekklesion, naos, kuzeye bakış (22.10.2010). 

 

Şekil D.67 : Batı dehlizden doğuya bakış (01.11.2010). 



479 

 

Şekil D.68 : Osmanlı mihrap ekinden kubbeli orta mekana bakış (03.12.2010). 

 

Şekil D.69 : R. Artamonov fotoğrafı, orta mekan kuzeybatı ayak (DOA, 1937). 
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Şekil D.70 : A. Orta mekan kuzeybatı ayak (DOA, H.57.285). 
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Şekil D.71 : Orta mekan, batı kemeri (DOA, H.57.922).  

 

Şekil D.72 : Orta mekan, güney kemeri (DOA, H.57.916). 
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Şekil D.73 : Orta mekan, güney kemeri, detay (DOA, H.57.917). 

 

Şekil D.74. Orta mekan, güney kemeri (03.12.2010). 
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Şekil D.75 : Fethiye Camii, hünkar kasrı cumbası (Millingen, 1912, s.142-3, 

levha:37). 

 

Şekil D.76 : Dışnarteks güney koridordan parekklesion nartekse geçiş (22.10.2010). 



484 

 

Şekil D.77 :  Ana kubbe kornişi (03.12.2010). 

 

Şekil D.78 : Kuzey Kilise ana kubbesi (01.11.2010). 
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Şekil D.79 :  Batı dehliz, kuzeye bakış (01.11.2010). 

 

Şekil D.80 :  Batı dehliz, kuzeye bakış (01.11.2010). 
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Şekil D.81 : Kuzey ekten, en kuzeydeki altıgen ayağın doğu yüzüne bakış 

(DOA,H.57.819). 

 

Şekil D.82 : Kuzey ekten, en kuzeydeki altıgen ayağın doğu yüzüne bakış 

(01.11.2010). 
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Şekil D.83 :  Batı dehliz, kuzey kemer (DOA, H.57.284). 

 

Şekil D.84 :  Batı dehliz, kuzey kemer, doğuya bakış (01.11.2010). 
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Şekil D.85 :  Güney dehliz, minber (01.11.2010). 

 

Şekil D.86 :  Fethiye Camii, minber, A. Aydın, 1976 (DAI, No : 9779). 
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Şekil D.87 : Güney dehliz, güney duvar (03.12.2010). 

 

Şekil D.88 : Güney dehliz, güney duvarı, detay (01.11.2010). 
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Şekil D.89 :  Bema güney ayak, kapatılmış kemerli geçit (03.12.2010). 

 

Şekil D.90 : Kuzey ek, 1.ve 2. bölümler arası ayak, prothesis güney duvarı (DOA, 

H.57.813). 
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Şekil D.91 :  Kuzey ek-prothesis bağlantısı, üst örtü (01.11.2010). 

 

Şekil D.92 : Doğudan diakonikona bakış (01.11.2010). 



492 

 

Şekil D.93 : Prothesisden doğuya bakış (01.11.2010). 

 

Şekil D.94 :  Fethiye Camii, Osmanlı eki, mihrap (01.11.2010). 
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Şekil D.95 :  Fethiye Camii, Osmanlı eki, kubbe (01.11.2010). 

 

Şekil D.96 :  İç narteks, batı duvarı (01.11.2010). 
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Şekil D.97 :  İç narteks batı duvarı, en kuzey bölüm (01.11.2010). 

 

Şekil D.98 : İç narteks batı duvarı, kuzeyden ikinci bölüm (01.11.2010). 
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Şekil D.99 : İç narteksten kuzey eke bakış (DOA,H.57.808). 

 

Şekil D.100 : İç narteks, doğuya bakış (01.11.2010). 
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Şekil D.101 : İç narteks, kuzey duvarı(01.11.2010). 

 

Şekil D.102 : İç narteks, kuzey duvarı (DOA, H.57.827). 
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Şekil D.103 : R. Artamonov, kuzey ek (DOA, 1937). 

 

Şekil D.104 : İç narteksten kuzey eke bakış (01.11.2010). 
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 a  b 

Şekil D.105 : Kuzey ek, 1. bölüm, a. kuzey duvar (DOA,H.57.812), b. kubbesi 

(DOA,H.59.340). 

 

Şekil D.106 : Fethiye Camii, Kuzey cephe, Sender, 1925 (DAI, No: 31897). 
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Şekil D.107 : Kuzey ek, doğudan 2. bölüm, kuzey duvarı (DOA, H.57.816). 

 

Şekil D.108 : Kuzey ek, doğudan 3. bölüm, kuzey duvarı (DOA, H.57.821). 
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Şekil D.109 : Kuzey ek, doğudan 4. bölüm, kuzey duvarı (DOA, H.57.823). 

 

Şekil D.110 : Dışnarteks, güneye bakış (DOA, H.57.836). 
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Şekil D.111 : Dışnarteks, kuzeyden birinci bölüm, batı duvarı (01.11.2010). 

 

Şekil D.112 : Dışnarteks, kuzeyden birinci bölüm, batı duvarı (DOA, H.57.834). 
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Şekil D.113 : Dışnarteks, kuzeyden ikinci bölüm, batı duvarı (01.11.2010). 

 

Şekil D.114 : Dışnarteks, kuzeyden ikinci bölüm, batı duvarı (DOA, H.57.842). 
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Şekil D.115 : Dışnarteks, kuzeyden3. bölüm, kuzey kemeri, batı duvarı (DOA, 

H.57.844). 

 

Şekil D.116 : Dışnarteks, kuzeyden üçüncü bölüm, batı duvarı (01.11.2010). 
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Şekil D.117 : Dışnarteks, kuzeyden 3. bölüm, batı duvarı (DOA, H.57.854). 

 

Şekil D.118 : Dışnarteks, kuzeyden 4. bölüm, batı duvarı (DOA, H.57.864). 
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Şekil D.119 : Dışnarteks, güney kolu, batı duvarı (01.11.2010). 

 

Şekil D.120 : Dışnarteks, güney kolu, güney cephesi (20.03.2010). 
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Şekil D.121: Dışnarteks güney kolu, güney duvar, orta bölüm (17.02.2011). 

 

Şekil D.122 : Dışnarteks güney kolu, güney duvarı, batıdan 3. bölüm (17.02.2011). 
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Şekil D.123 : Dışnarteks güney kolu, güney duvarı üzerinde restitüsyon denemesi 

(20.03.10). 

 

Şekil D.124 : Dışnarteks güney kolu, batıdan 2. ve 3. bölümler (20.03.2010). 
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Şekil D.125 : Dışnarteks güney kolu doğu duvarı (01.11.2010). 

 

Şekil D.126 : Dışnarteks güney kolu, doğu duvarı duvarı, detay (17.02.2011). 
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Şekil D.127 : Dışnarteks güney duvarı ile parekklesion batı cephesinin iç köşesi 

(17.02.11). 

 

Şekil E.128 : Dışnarteks güney kolu, batıdan 2. ve 3. bölüm, kuzey duvarı 

(01.11.2010). 
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Şekil D.129 : Dışnarteks güney kolu, batıdan 2. ve 3. bölüm, kuzey duvarı ve örtü 

(01.11.10). 

 

Şekil D.130 : Dışnarteks güney kolu, batıdan 3. bölüm, kuzey duvar, doğu kısım 

(01.11.10). 
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Şekil D.131 : Dışnarteks güney kolu, kuzey duvar, orta bölümün batısı (01.11.10). 

 

Şekil D.132 : Dışnarteks güney kolu, batıdan 2. bölüm, kuzey duvar, doğu kısım 

(01.11.10). 
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Şekil D.133 : Dışnarteks güney kolu, batıdan 1. bölüm, kuzey duvarı (01.11.2010). 

 

Şekil D.134 : Güney kilise, ana kubbe ve haçvari kollar (01.11.2010). 
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Şekil D.135 : Parekklesion, ana kubbe (15.05.2011). 

 

Şekil D.136 : Parekklesion, bema ve apsise bakış (01.11.2010). 



514 

 

Şekil D.137 : Parekklesion, prothesis hücresi (01.11.2010). 

 

Şekil D.138 : Parekklesion, opus sectile döşeme kalıntısı (19.03.2007). 
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Şekil D.139 : Parekklesion, kuzey duvar ve kuzey sütun kaideleri (DOA/V. 

Nice/H63-262). 

 

Şekil D.140 : Parekklesion kuzey duvarı (01.11.2010). 
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Şekil D.141 : Parekklesion güneydoğu sütunun başlığı (17.02.2011). 

 

Şekil D.142 : Parekklesion güneybatı sütunun başlığı (17.02.11). 
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Şekil D.143 : Diakonikonun örtüsü ve naosun güneydoğu köşesindeki kubbe 

(01.11.2010). 

 

Şekil D.144 : Parekklesion, güney duvar, alt kornişteki yazıt (17.02.2011). 
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Şekil D.145 : Parekklesion, güney taraf, ikinci korniş altındaki champleve bordür 

(01.11.10). 

 

Şekil D.146 : Gynekaiondan apsise doğru bakış (01.11.10). 
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Şekil D.147 : Apsis nişi üzerinde yer alan kemerin mermer kaplaması (01.11.10). 

 

Şekil D.148 : Parekklesion, haçın batı kolu ve naos batı köşelerinin örtüsü 

(01.11.2010). 
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Şekil D.149 : Parekklesion batı duvarı (01.11.2010). 



521 

 

Şekil D.150 : Parekklesion, güney duvarı (01.11.2010). 
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Şekil D.151 : Parekklesion, güney duvarı, ikinci korniş ve champleve bordür 

(01.11.2010). 

 

Şekil D.152 : Parekklesion, güney cephe (DOA/Artamonov/1937). 
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Şekil D.153 : Parekklesion, doğuya bakış (01.11.2011). 

 

Şekil D.154 : Parekklesion, doğuya bakış, güney nef (19.03.2007). 
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Şekil D.155 : Parekklesion, doğuya bakış, kuzey nef (19.03.2007). 

 

Şekil D.156 : Fethiye Camii doğu cephesi (Sebah-Joallier, 20. yy. başı). 
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Şekil D.157 : C Kesiti-Parekklesion kuzey duvarı rölövesi (Mango-Hawkins, DOP 

18). 

 

Şekil D.158 : Pareklesion kuzey duvar doğu ucu (01.11.2010). 
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Şekil D.159 : Parekklesion kuzey duvar batı ucu (01.11.2010). 

 

Şekil D.160 : Parekklesion, narteks kuzey duvarı, kapanmış pencere (19.03.2007). 
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Şekil D.161 : Parekklesion, narteks batı duvarı kuzey taraf (01.11.2010). 

 a  b 

Şekil D.162 : Parekklesion, narteks d. duvarı, a. güney arcosolium, b. arcosoliumun 

mozaik bezemesi (01.11.10). 
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a  b 

Şekil D.163 : Parekklesion, a. narteks doğu duvarı, b. kuzey arcosolium ve kademeli 

pilastır (01.11.10). 

 

Şekil D.164 : Parekklesion, narteks, gynekaiona çıkış merdiveni (01.11.10). 



529 

 

Şekil D.165 : Parekklesion, gynekaion, kuzey kubbe altında güneye bakış (01.11.10). 
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Şekil D.166 : Fethiye Camisi batı cephesi (DOA). 

 

Şekil D.167 : Fethiye Camisi, Kuzey Kilise ana kubbe batı cephesi (01.11.2010). 



531 

 

Şekil D.168 : Fethiye Camisi batı cephesi (17.02.2011). 

 

Şekil D.169 : Fethiye Camisi kuzey batı köşesi-onarım öncesi (Arkitekt, 1938, s. 

298). 
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Şekil D.170 : Fethiye Camii, kuzeybatı köşesi (EA / Neg. no: 2681/21.2.1939). 

 

Şekil D.171 : Parekklesion batı cephesine dışnarteks güney duvarının bileşimi 

(17.02.2011). 
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Şekil D.172 : Parekklesion batı cephesi, güney taraf (01.11.2010). 

 

Şekil D.173 : Fethiye Müzesi, güney cephe (01.11.2010). 
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Şekil D.174 : Stanimaka/Bulgaristan, Sv.Bogodorica Petricka Kilisesi güney cephesi 

(Ötüken, 1978, s.230). 

 

Şekil D.175 : Gracanica Kilisesi gravürü (Curcic, 1979, şekil 26). 
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Şekil D.176 :  Parekklesion, güney cephesi (Y.Mim. Füsun Ece Ferah, 20.03.2010). 

 

Şekil D.177 : Parekklesion güney cephe, orta ve üst kısımlar, batı ucu (20.03.2010). 
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Şekil D.178 : Parekklesion güney cephe vezinli yazıt sonu (20.03.2010). 

 a  b 

Şekil D.179 : a. Naos 2. ve 3. kısım dış duvar (01.11.10), b.parlayan güneş (Turkulja, 

s.196). 
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Şekil D.180 : Kuzey K. ana kubbe kuzey ve güney cepheleri (Hallensleben, 1963-4, 

s. 161). 

 

Şekil D.181 : Parekklesion doğu cephesi (20.03.2010). 
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Şekil D.182 : Parekklesion doğu cephesi, stalaktit saçak frizi (19.03.2007). 

 

Şekil D.183 : Kuzey Kilise, Osmanlı dönemi mihrap eki (20.03.2010). 



539 

 

Şekil D.184 : Osmanlı dönemi mihrap eki ve kuzey ek doğu cephesi (20.03.10). 

 

Şekil D.185 : Kuzey ek doğu cephesi (01.11.2010). 
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Şekil D.186 : Kubbeli Osmanlı ekinin pahlı doğu ucu ve etrafındaki mezbelelik 

(15.11.10). 

 

Şekil D.187 : Kubbeli Osmanlı ekinin güneydoğu cephesi (20.03.2010). 
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Şekil D.188 : Fethiye Camii, kuzeybatı köşe (19.03.2007). 

 

Şekil D.189 : Fethiye Camii, kuzey cephe ve kuzeyindeki kaçak yapılar 

(19.03.2007). 
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Şekil D.190 : Fethiye Camii, kuzey cephe, kuzey ek, üçüncü bölüm duvarı 

(01.11.2010). 

 

Şekil D.191 : Kuzey ek, kuzey cephe, 3. ve 4. bölümler (Hallensleben, 1963-64, 

levha:69). 
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Şekil D.192 : Kuzey cephe, narteks ve dışnarteks cepheleri (Hallensleben, 1963-

64,levha:69). 

 

Şekil D.193 : Kuzey ek, kuzey cephe, 1. ve 2. bölüm (EA, Negatif no : R78-5, 1947). 
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Şekil D.194 : Fethiye Camii, kuzey cephe (EA, Negatif no : R78-12, 24.01.1947). 

 a  b 

Şekil D.195 :  Minare, a.1964 (DAI, Neg. no :64/488), b. güncel durum 

(01.11.2010). 
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 a        b 

Şekil D.196 : Minare, a.1976 (DAI, Neg. no : R9765), b. güncel durum (01.11.2010). 

 

Şekil D.197 :  Fethiye Camii ve Müzesi, çatı örtüsü (01.11.2010). 
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Şekil D.198 : Kuzey ekin birinci bölümü üzerindeki kubbe (20.03.2010). 

 

Şekil D.199 : Parekklesion doğu cephesi (EA, Neg. no : R 77-9, 1947). 
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Şekil D.200 : Parekklesion, naos, güneybatı köşe (Millingen, 1912, Levha: 39). 

 

Şekil D.201 : Fethiye Camii, güney cephesi ( Ebersolt, şekil I. ). 
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Şekil D.202 : Kubbeli orta mekan, batıya bakış, mahfilin cumbası (DOA, 

Artamanov, 1937). 

 

Şekil D.203 : Parekklesion ana kubbe, mozaik ve kalemişi bezeme (Millingen,1912, 

s.155). 
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b 

Şekil D.204 : Parekklesion’daki onarımlarla ilgili fotoğraflar (DOA, 1963). 

 

Şekil D.205 : Parekklesion’daki onarımlarla ilgili fotoğraflar (DOA, 1963). 
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Şekil D.206 : Fethiye Camii planı ( EA/ Fiş no : 383 ). 

 

Şekil D.207 : Bekçi konutu ve helalar için sunulan proje, plan (10.06.1976). 
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Şekil D.208 : Bekçi konutu ve helalar için sunulan proje, kesit ve görünüşler 

(10.06.1976). 

 
                           

Şekil D.209 : Bekçi konutu ve helalar, uygulama sonrası ( 01.11.2010 ). 
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Şekil D.210 : 2001’de yapılan bahçe duvarları ve Ayasofya’dan getirilen parçalar 

(01.11.10). 

 a 

 b 

Şekil D.211 :  Lenoir, Fethiye C., a.güney cephe (1836), b. korniş detayı ( 20.03.10). 
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a. 

   

b.                                                                  c. 

Şekil D.212 : Bizans Enstitüsü tarafından kuzey kilisede rastlanan özgün bezeme 

kalıntıları, a. Batı dehlizin, doğusunda, kuzeyden ilk iki altıgen ayak 

arasındaki özgün kemerin içinde kalan mozaik bezeme; solda dolgu 

alınmadan önce, ortada dolgu alındıktan sonra, sağda mozaikten detay 

görülmektedir  (DOA, H.59.334,H.59.333,H.59.394), b. Batı dehlizin 

merkezindeki, birbirine uyumlu dört mermer dilim (DOA, H.59.319), 

c. Mermer panelin doğu köşesindeki ufak opus sectile kalıntısı (DOA, 

H.59.325). 
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