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ÖNSÖZ 

Balat semti, coğrafi konumu, çok renkli etnik yapısı ve kendine özgü mimari dokusu 

ile Haliç’in önemli yerleşimlerinden biridir. Tarihi boyunca farklı inançlara sahip 

toplumları barındıran semtteki Rum Ortodoks yapılarından biri de Tur-i Sina Kilisesi 

(Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion Kilisesi)’dir. Kilise, Sina Dağı’ndaki Aziz 

Katherina Manastırı’na bağlı İstanbul’daki tek Rum Ortodoks kilisesidir. Bu tez 

çalışmasının amacı, inşa edildiği dönemde çevresindeki manastır yapıları ile bir 

bütün oluşturan Tur-i Sina Kilisesi’nin belgelenmesi ve yapının özgün değerleri ile 

korunmasına temel oluşturmaktır. 
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TUR-İ SİNA (BALATKAPI İOANNES PRODROMOS METOKHİON) 

KİLİSESİ KORUMA PROJESİ 

ÖZET 

Tez kapsamında, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Balat semti, Tahta Minare mahallesi, 

Köprübaşı mevkiinde konumlanan Tur-i Sina Kilisesi incelenmiştir. Kilise, manastır 

yapıları ile birlikte, Balat İskele Caddesi ve Mürsel Paşa Caddesi arasındaki yeşil 

bantta yer almaktadır. Tezin amacı, önemli bir kültürel değer olan Tur-i Sina 

Kilisesi’nin tarihi ve mimari özelliklerini araştırarak, korunması için öneriler 

geliştirmek ve yapının özgün değerleri ile gelecek nesillere ulaşmasını sağlamaktır. 

Geçmişi on dördüncü yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan Tur-i Sina Kilisesi 

(Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion Kilisesi), İstanbul’daki Rum Ortodoks 

yapılarından biridir. Kilise, Mısır’daki Sina Başpiskoposluğu’na ve Aziz Katherina 

Manastırı’na bağlıdır. Aziz Katherina Ortodoks Manastırı, üç büyük semavi din için 

büyük önem taşıyan ve özgün işlevini korumayı sürdüren en eski Hıristiyan 

manastırıdır. 

Tez çalışması, Tur-i Sina Kilisesi’nin bulunduğu çevrenin özelliklerini, kilise 

mimarisi ve Rum Ortodoks kiliseleri hakkındaki araştırmaları, kilisenin 

günümüzdeki durumunun ayrıntılı betimlenmesini, rölövesini, restitüsyon ve 

restorasyon projelerini içermektedir.  

Tez çalışmasına, kilise ile ilgili krokilerin hazırlanması, yapının yerinde ölçülmesi ve 

rölövesinin çizilmesi ile başlanmıştır. Kilisede ölçüm yapmak için Vakıflar İstanbul 

1. Bölge Müdürlüğü’nden izin alınmıştır. Eserin günümüzdeki durumunun 

belgelenmesi, sistematik bir şekilde çekilen fotoğaflarla desteklenmiştir. Kaynak 

araştırması kapsamında, İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi, İTÜ Mustafa İnan 

Kütüphanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, İstanbul IV. 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, İstanbul 

Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Vakıflar 

İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü, 

Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 

Şubesi arşivleri taranmış; söz konusu arşivlerde bulunan, kilise ve yakın çevresini 

ilgilendiren yazılı ve görsel kaynaklar incelenmiştir. 

Tez çalışması yedi ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, tezin amacı, 

kapsamı ve çeşitli aşamalarda kullanılan çalışma yöntemleri anlatılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, Balat semtinin adı, konumu ve tarihi gelişimi 

incelenmiştir. Semtin tarihi gelişimi, Bizans döneminde ve Fetih sonrasında olmak 

üzere farklı başlıklarda irdelenmiştir. Semtin günümüzdeki dokusunun oluşmasında 

büyük etkileri olan Balat yangınları ve bitişik düzendeki ahşap yapıların çoğunlukta 

olduğu semtte yangınlara karşı alınan önlemler araştırılmıştır.  

Haliç’in güney kesiminde yer alan Balat kıyılarındaki ticari ve sosyal yaşam 

incelenerek, Balat sahil şeridinin tarihi boyunca geçirdiği değişimler tespit edilmiştir. 
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Eski haritalar ve çizimler ile güncel haritalar karşılaştırılarak; kıyıdaki dolgular 

belirlenmiştir. XX. yüzyılın başından günümüze, hazırlanan Haliç projeleri ve bu 

projelerin Balat’ı nasıl etkiledikleri açıklanmış; semtin fiziksel ve sosyal yapısındaki 

değişimler tespit edilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde, kilise mimarisine ve Rum Ortodoks kiliselerinin 

mimari özelliklerine değinilmiştir. Kiliselerin mekânsal düzenleri (narteks, naos, 

apsis, bema, galeri), cephe düzenleri, malzeme, yapım tekniği ve strüktür özellikleri 

(serbest taşıyıcılar, kemerler ve arşitravlar, örtü sistemi), litürjik ögeleri (ikonostasis, 

ambon, despot koltuğu, altar) ve ek yapıları (ayazma, çan kulesi, parekklesion, idari-

sosyal yapılar ve. eğitim yapıları) incelenmiş; Tur-i Sina Kilisesi’nin bu özelliklerden 

hangilerini taşıdığı belirtilmiştir. Fetih sonrasında Osmanlı yönetimine giren Rum 

Ortodoks toplumunun sosyal ve dinsel yaşamları, kilise yapım ve onarım hakları 

araştırılmıştır.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde, Tur-i Sina Kilisesi’nin mevcut durumuna ilişkin 

ayrıntılı tanımı yapılmıştır. Kilisenin konumu ve çevresinin özellikleri, tarihçesi, 

kitabeleri, mülkiyet durumu ve koruma statüsü irdelenmiştir. Kilisedeki kitabeler 

yardımıyla, yapıda gerçekleşen onarımlar hakkında bilgi edinilmiştir. Kilisenin 

mimari özellikleri, sırasıyla; plan özellikleri, iç mekân özellikleri, cephe özellikleri, 

malzeme, yapım tekniği ve strüktür özellikleri (duvarlar, sütunlar, sütun başlıkları, 

döşemeler, kemerler, örtü sistemi, merdiven), yapıda tespit edilen bozulmalar ve 

nedenleri (yapının konumu ve zemin özelliklerinden kaynaklanan bozulmalar, doğal 

etkenlerden kaynaklanan bozulmalar, bakımsızlık ve kötü müdahaleden kaynaklanan 

bozulmalar) adlı başlıklar altında incelenmiştir.  

Çalışmanın beşinci bölümünde, restitüsyon sorunları, restitüsyona yardımcı veriler 

ve geliştirilen restitüsyon önerileri açıklanmıştır. Restitüsyon çalışmaları yapılırken, 

yapı üzerinde okunabilen değişimler yorumlanarak, kilisedeki özgün bölümler tespit 

edilmiştir. Restitüsyon önerileri, analojik veriler, özgün belgeler, tarihi haritalar, eski 

çizimler ve eski fotoğraflar esas alınarak geliştirilmiştir. 

Restitüsyon çalışmalarında, kıyı şeridi ve Tur-i Sina yapı topluluğunun yakın 

çevresindeki yapılarla ilgili düzenlemeler, Alman Mavileri (1913-1914 İstanbul 

haritaları) ve Pervititch haritaları (1929) referans alınarak yapılmıştır. Pervititch 

haritalarında, narteksin ahşap strüktürlü ve her iki cephesinde de girişleri olduğu 

belirlenmiştir; bu bilgiler ışığında restitüsyon projesindeki narteks, ahşap strüktürlü 

ve iki girişli bir mekân olarak önerilmiştir. Pervititch haritaları, eski fotoğraflar ve 

kilisenin mevcut durumundaki izler incelenerek, yapının güneydoğu cephesinde iki 

adet giriş olduğu tespit edilmiştir. Restitüsyon çalışmalarında, kilisenin yakın 

çevresindeki toprak zemin uygun seviyeye indirilerek, güneydoğudaki kapılardan 

giriş verilmiştir. 1986 yılına ait avlu fotoğraflarında ve çizimlerde, avludaki taş 

merdivenin sahanlığı üzerinde ahşap çan kulesi görülmektedir. Söz konusu veriler 

doğrultusunda, restitüsyon projesinde avluda çan kulesinin yer alması uygun 

görülmüştür. Bunların yanı sıra, kilisenin iç mekânındaki özgün düzen ve 

malzemeler belirlenmiş, bu tespitler restitüsyon projesinde yer almışlardır. 

Çalışmanın altıncı bölümünde, Tur-i Sina Kilisesi’nin gelecek nesillere güvenle 

aktarılmasını sağlamak üzere hazırlanan restorasyon projesi açıklanmıştır. 

Restorasyon projesi hazırlanırken, restitüsyon verileri ışığında yapı ve yakın 

çevresinin sosyal ve kültürel gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. 
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Tur-i Sina Kilisesi özgün işlevini sürdürmektedir. Kilisenin kalabalık bir cemaatinin 

olduğu tespit edilmiştir. Restorasyon çalışmalarında, anıtın özgün kimliği ile 

yaşatılması, tarihi ve estetik değerlerinin korunması önerilmiştir.  

Kilise ile aynı avluyu paylaşan, özgün işlevleri kütüphane ve misafirhane olan 

manastır yapıları, günümüzde konut olarak kullanılmaktadırlar. Restorasyon 

projesinde, söz konusu yapıların kütüphane ve sergi alanı olarak kullanılmaları 

önerilmiştir. Kullanıcıların uygun olmayan müdahaleleri ve bakımsızlık nedeniyle, 

günümüzde harap durumda olan yapılarda ciddi strüktürel hasarlar tespit edilmiştir. 

Hasarların ilerlememeleri, ciddi tehlike oluşturmamaları için acilen önlem alınması 

gerekmektedir.  

Restorasyon önerilerinin ilk aşamasını, kilise ve yakın çevresindeki arazi kotlarının 

düzenlenmesi ile avluya ve kiliseye girişlerin uygun seviyeye getirilmesi 

oluşturmaktadır. Balat sahil şeridinin doldurulması ve Bedrettin Dalan’ın belediye 

başkanlığı yaptığı dönemde Balat İskele Caddesi’nin açılması ile toprak kotu 

zamanla yükselmiştir. Kilisenin güneydoğu cephesindeki girişlerin kullanılmaları, 

ancak arazi kotlarının düzenlenmeleriyle mümkündür. Kilise ve manastır yapılarının 

bulunduğu avluya girişlerin kontrollü duruma getirilmeleri için, restorasyon 

projesinde, anıtların yakın çevresi merdiven ve rampalarla yeniden düzenlenmiştir.  

Restorasyon çalışmalarında, kilisedeki bozulmaların durdurulması ve yapının uygun 

olmayan eklerden arındırılması için önerilen müdahaleler tanımlanmıştır. Onarıma 

ilişkin müdahaleler, sırasıyla; temizleme (uygun olmayan eklerden arındırma, 

cephelerin temizliği, iç duvarların temizliği, döşemelerin temizliği, bezemelerin 

temizliği), sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme-yeniden yapma ve çağdaş 

donanımlarla destekleme olarak adlandırılmıştır. 

Restorasyon projesinde, özgün olmayan narteksin kaldırılması ve narteksin ahşap 

strüktürlü olarak yeniden inşa edilmesi önerilmiştir. Kapıların ve pencerelerin 

kullanımlarını engelleyen dolguların, döşemelerdeki uygun olmayan kaplamaların, 

cephelerdeki ve iç mekân duvarlarındaki uygun olmayan sıva ve boyaların 

kaldırılmaları uygun görülmüştür. Restitüsyon verileri doğrultusunda, avludaki çan 

kulesi ile kilisede eksik olan tüm ahşap kapı ve pencere doğramalarının ve özgün 

olmayan demir parmaklıkların yeniden yapılmaları uygun görülmüştür. Kilisenin 

mevcut durumunda çatısını örten Marsilya kiremitlerin kaldırılması ve çatının 

alaturka kiremitlerle yeniden örtülmesi önerilmiştir. Restorasyon çalışmaları, ısıtma, 

aydınlatma ve tuvalet ile ilgili önerileri de içermektedir. 

Sonuç bölümünde, kilisenin çevre için anlamı ve önemi belirtilmiş; Tur-i Sina yapı 

topluluğunun bir bütün olarak korunmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Tüm 

araştırmalar ve analitik belgeleme çalışmaları doğrultusunda elde edilen veriler 

değerlendirilerek, anıtın yaşayan çevre ile bütünleşmesi için önerilen uygulamalar 

açıklanmıştır. Kilisenin ve yakın çevresinin canlanması, Balat semtinin tarihi dokusu 

ile uyumlu olarak korunması, yapı topluluğunun birlikte ele alınması ile mümkündür. 

Balat’taki Tur-i Sina Kilisesi, sahile yakın ve ulaşıma elverişli bir konuma sahiptir. 

Anıtın mümkün olan en kısa sürede onarılması ve manastır yapıları ile birlikte 

güvenli bir şekilde korunması gerekmektedir.  
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PRESERVATION PROJECT FOR TUR-I SINA (IOANNES PRODROMOS 

METOKHION) CHURCH AT BALAT 

SUMMARY 

Within the thesis, Tur-i Sina Church, which is located at the Balat district of İstanbul, 

has been analyzed. The church and the monastery structures are located in the green 

belt between Balat Iskele Street and Mürsel Paşa Street.  

The purpose of the thesis is to analyze the historical and architectural features of Tur-

i Sina Church, to develop a restoration project and to ensure that the structure 

continues its existence with its authentic values.  

The history of Tur-i Sina Church (Balatkapı Ioannes Prodromos Metokhion Church) 

goes back to the first half of the fourteenth century and it is one of the Eastern 

Orthodox Churches in İstanbul. The church is subject to Sina Archbishopric and 

Saint Catherine Monastery in Egypt. Saint Catherine Monastery is the oldest 

Christian monastery, which preserves its original function. 

The thesis includes the examination of the basic features of the environment in which 

Tur-i Sina Church is located, the researches on the architecture of the church and the 

Eastern Orthodox Churches, the detailed description present condition of the church, 

the survey of the church, reconstitution drawings and restoration proposal. 

The study started with the survey of the church, working at the site and producing the 

measured drawings. The permission to carry out measurements in the church was 

obtained from Istanbul Directorate of Foundations. The documentation of the current 

condition was supported with photos that were taken systematically.  

Within the search for historic sources, the archives of Istanbul Technical University 

Faculty of Architecture Library, Istanbul Technical University Mustafa Inan Library, 

Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library, Istanbul’s IV
th
 Cultural and 

Natural Heritage Preservation Regional Directorate, Istanbul Renewal Areas Cultural 

and Natural Heritage Preservation Regional Directorate, Istanbul Directorate of 

Foundations, Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Cartography, Fatih 

Municipality Development and City Planning Directorate, Chamber of Architects’ 

Istanbul Metropolitan Branch were researched. The written and visual sources related 

to the church and its vicinity were found in the above-mentioned archives. 

The study consists of seven chapters. The introduction contains the purpose and the 

scope of the thesis and the methodology used in the various stages of the research.  

In the second part of the study, the name, the location and the historical development 

of Balat district were analyzed. The historical development of the district in 

Byzantine and Ottoman periods were researched. Balat fires, which have had great 

influence on shaping the fabric of the district, were studied.  
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The commercial and social aspects of living along the coast of Balat were analyzed 

and the changes in the Balat coastline were discussed. The changes in the coastline 

was determined by comparing the present situation with the old maps and drawings. 

The Haliç projects from the 20
th

 century and how they affected Balat were discussed, 

and the changes in physical and social structure of the district were analyzed. 

In the third part of the study, the church architecture and the architectural features of 

Eastern Orthodox churches were described. The spatial features (narthex, naos, apse, 

bema, gallery), façade elements, materials, construction techniques and structural 

features (columns, arches and architrave, revetment system), liturgical factors 

(iconostasis, ambon, altar) and outhouses (holy spring of orthodox Greeks, bell 

tower, parecclesion, administrative and social structures and educational structures); 

were indicated which of these qualities are the features of Tur-i Sina Church were 

analyzed. The social and religious lives of the Eastern Orthodox community that 

came under Ottoman rule after the Conquest and the construction and renovation 

rights of the Ottoman community were researched. 

In the fourth part of the study, the current condition of Tur-i Sina Church was 

researched in detail. The location features of the neighbourhood, the history, 

ownership and protection status of the church were examined. With the help of the 

inscriptions in the church, information about the renovations of the structure was 

gathered.  

The architectural features of the church were studied with the plan, interior, façade, 

materials and construction and structural features (walls, pillars, capitals, floors, 

arches, revetment system, stair). The damages and their reasons (damages due to 

location of structure and ground features, damages arising from natural agents and 

damages from lack of maintenance) were investigated. 

In the fifth part of the study, the reconstitution problems, the data related to 

reconstitution and reconstitution proposals were discussed. During the reconstitution 

studies, the changes on the structure were interpretered and the original parts in 

church were determined. The reconstitution project was developed by the help of 

analogical data, historical documents, historical maps, old drawings and photos. 

The proposal for the coastline and the structures around the vicinity of the group of 

structures of Tur-i Sina Complex was developed by taking German Maps (1913-1914 

Istanbul maps) and Pervititch maps (1929) as references. In the Pervititch maps, the 

narthex is timber structured and has entries on its both façades. In the view of such 

information, the narthex was proposed as timber structured space with two entries in 

the reconstitution project. The Pervititch maps, old photos and marks on the current 

situation of the church were analyzed and two entries on the southeastern front of the 

structure were determined.  

In the reconstitution studies, the ground level around the church was lowered to 

provide for entrance from the southeastern doors. In the photos and drawings from 

1986, the bell tower was seen on the landing of stone stair in the yard. In accordance 

with the above-mentioned data, the location of the lost bell tower has been 

ascertained. Moreover, the original order and materials inside the church were 

considered. These considerations are included in the reconstitution project. 

In the sixth part of the study, the restoration proposal is presented. The restoration 

project has taken into consideration, the social and cultural requirements of the 



xxxv 

 

structure and its close neighbourhood in the view of the reconstitution data were 

considered. 

Tur-i Sina Church has been in continuous use since it was built and it has a large 

community. In the restoration studies, it was recommended to preserve the identity of 

the monument and protect its historical and aesthetic values. 

The monastery structures that share the same yard with the church were originally 

builty as library and guesthouse, today they are used as residences. In the restoration 

project, it was recommended that the above-mentioned structures be used as library 

and exhibition area.  

The monastery structures have damages, due to the improper intervention of the 

users and lack of maintenance. Immediate preservation measures are necessary to 

stop further deterioration. 

The first phase of the restoration works consists of lowering the ground levels around 

the church. During Bedrettin Dalan’s service as mayor, the ground level around the 

church raised due to the fills of Balat coastline and opening of Balat İskele Street. To 

use the entrances on the southeastern façade of the church is only possible through 

lowering of the ground level. In the restoration proposal, the surrounding of the 

monument was landscaped with stairways and inclined planes in order to control the 

entries to the courtyard of Tur-i Sina Complex.  

In restoration studies, the interventions, which were proposed in order to prevent the 

damages and to remove structure from improper additions in the church, were 

described. Interventions related to renovation are respectively named as cleaning 

(removing improper additions, cleaning the façades, cleaning the interior walls, 

cleaning the floors), reinforcement, completion, renewal-reconstruction and 

supporting with contemporary equipments.  

In the restoration project, it was proposed to remove the narthex, which is not 

original and reconstruct it with a timber structure. They were approved that the 

fillings that prevent the use of the doors and windows, improper surfaces of the 

floors, improper plaster and paints on the walls need to be removed.  

In accordance with the reconstitution data, it was approved that the bell tower in the 

yard and all of the missing timber doors and windows, and iron grids that are not 

original need to be reconstructed. It was recommended to remove the Marseilles tiles 

covering the roof of the church and use traditional tiles instead. Restoration proposals 

include improvement of heating, lighting and hygienic facilities. 

In the conclusion, the meaning and importance of the church for the neighbourhood 

was stated and the necessity of preserving the group of the structures of Tur-i Sina as 

a whole was emphasized. In accordance with all the researches and analytical 

documentation, the collected data was evaluated and the proposed interventions to 

integrate the monument with its neighbourhood were discussed.  

It is possible for the Tur-i Sina Church and its neighbourhood to come alive through 

preservation of the complex in harmony with the historical texture of Balat district 

and to deal with the group of structures as a whole.  

Tur-i Sina Church in Balat has positive qualities for tourism with its convenient 

location near the coast. It is necessary to restore the monument and the adjoining 

monastery structures as soon as possible. 
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1 

1.  GİRİŞ 

İstanbul, onu benzersiz kılan zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Coğrafi konumu, 

farklı inanç ve kültürdeki toplulukları bir arada barındıran sosyo-kültürel yapısı ve 

köklü geçmişi ile kent, tarihi boyunca pek çok uygarlığa tanıklık etmiştir. Hem 

Bizans, hem de Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olmasının somut ve 

soyut etkileri, hem mimaride, hem de dini ve sosyal yaşamda çeşitlilikler ile 

sonuçlanmıştır.  

Zaman içerisinde denizin görsel ve işlevsel açıdan olumlu özellikleri ile beslenerek 

canlı bir liman şehri durumuna gelen İstanbul için Haliç, değerli bir coğrafi alandır. 

Tarihi boyunca ticari açıdan stratejik önem taşımış olan bu bölgenin semtleri çeşitli 

yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır. Haliç çevresinde farklı etnik kimliklere sahip 

alanlar bulunmaktadır. Bu yerlerden biri de kendine özgü nitelikleri ile Balat 

semtidir. Semt, Tarihi Yarımada’da organik mahalle dokusunun güzel bir örneğidir. 

Özellikle Yahudiler olmak üzere Müslüman, Rum ve Ermenilerin bir arada yaşadığı 

Balat semti, kültürel bir mozaik gibidir. 

1.1 Tezin Amacı 

İstanbul, Bizans İmparatorluğu’nda Hıristiyan mimarisinin sergilendiği en önemli 

merkezlerden biriydi (Şarlak, 2010, s.80). Kent, farklı bir inanç ve kültüre sahip olan 

Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra da bu özelliğini korumuştur (Şarlak, 2010, 

s.80). 

İstanbul’un fethi sonrasında Rumlar, kentteki müslüman olmayan kesim içerisinde 

nüfusça en kalabalık gruptu (Mantran, 1991, s.45). Rum Ortodoks toplumu Fetih’ten 

sonra Patrikhane çatısı altında toplanarak, Bizans’ın tarihi ve dini mirasını korumayı 

amaçlamıştır (Karaca, 2006, s.13). Bu kültürel birikimin ibadet yapılarında 

yaşatılmaya çalışılması ile kentte Fetih’ten sonra pek çok Rum Ortodoks kilisesi inşa 

edilmiştir. Osmanlı yönetiminin kısıtlamaları, Rum Ortodoks dini sanatının 

kiliselerdeki gelişimini büyük ölçüde etkilemiştir. Bunun sonucunda, Bizans 
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devrinden Osmanlı devrine geçiş sürecine tanıklık eden Rum Ortodoks toplumu, 

kendine özgü nitelikler taşıyan ibadet yapılarına sahip olmuştur. 

Balat Köprübaşı’nda yer alan ve geçmişi on dördüncü yüzyılın ilk yarısına kadar 

uzanan Tur-i Sina Kilisesi (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion Kilisesi) de bir 

Rum Ortodoks yapısıdır. Kilise ile aynı avluyu paylaşan, inşa edildikleri devirde 

kütüphane ve misafirhane olarak kullanılan yapılar günümüzde bu işlevlerini 

kaybetmişlerdir. Balat İskele Caddesi ve Mürsel Paşa Caddesi arasındaki yeşil bantta 

konumlanan Tur-i Sina yapıları bakımsız durumdadır. Tur-i Sina Kilisesi, ayın belirli 

günlerinde ziyaretçilere açılmaktadır. 

Konumu ve özgün detayları ile değerli olan Tur-i Sina Kilisesi hakkında herhangi bir 

akademik araştırma bulunmamaktadır. 1986 yılında Y. mimar Çiğdem Karamanoğlu 

tarafından İTÜ Restorasyon programında hazırlanan ‘’Tur-i Sina Yapı Topluluğu 

Restorasyon Projesi’’ isimli yüksek lisans tezi kapsamında, manastır yapıları 

(kütüphane ve misafirhane binaları) incelenmiş; ancak kilise çalışılmamıştır. Tur-i 

Sina Kilisesi, Balat’ta devam eden yenileme projesi sınırlarında kalmaktadır. 

Kilisenin yakın zamanda müdahale görme olasılığı göz önüne alınarak, yapının tez 

konusu olarak seçilmesine karar verilmiştir. 

Tez kapsamında yapılan çalışmanın amacı, Tur-i Sina Kilisesi’nin gelecek nesillere 

güvenle aktarılabilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve önerilen müdahalelerin 

kapsamını tanımlamaktır. Bu doğrultuda, yapı ve çevresinin tarihi gelişimi ve 

günümüzdeki koşulları incelenerek yaşanan değişimler saptanmıştır. Yapının mevcut 

durumu belgelenmiş, analizleri yapılmıştır. Kilisedeki mimari ayrıntılar incelenmiş; 

onarım için gereken müdahaleler belirlenerek koruma önerileri yapılmıştır. 

1.2 Kapsam ve Çalışma Yöntemi 

Kilise ile ilgili olarak yapılan çalışmaların ilk aşamasını belge araştırmaları 

oluşturmuştur. Yapı ile ilgili olarak, İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Yenileme Alanları Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün arşivlerinde bulunan 

yazılı ve görsel kaynaklar incelenmiştir. Kilise ile ilgili Koruma Kurulu kararları ve 

uygulanan onarımlar hakkında bilgi edinilmiştir. Kurul dosyalarında yapının 1986 
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yılına ait fotoğraflarına ulaşılarak, son yirmi altı yılda kilisenin iç ve dış 

mekânlarında gerçekleşen değişimler belirlenmiştir. 

Belirli günlerde ziyaretçilere açılan kilisenin içerisinde ölçüm yapmak için, Vakıflar 

İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nden izin alınmıştır. Görevli kişilerle iletişim 

kurulmuş; ardından ölçümler için kilisenin ayrıntılı plan, kesit ve cephe krokileri 

hazırlanmıştır. Yapının rölövesinin çizilmesi için gerekli ölçüler ‘’total station’’adı 

verilen lazerli ölçüm cihazı ile alınmıştır. Binanın genel konumu, çevresi, iç 

mekânları, dış cepheleri, mimari öğeleri fotoğraflarla belgelenerek sistematik bir 

düzen ile görsel bir albüm oluşturulmuştur. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü’nden bölgenin mevcut durum haritası ve imar planı alınmıştır. 

Kilise mimarisi, kilisenin yakın çevresinin tarihi gelişimi hakkında bilgiler edinmek 

ve eski haritalarda bölgeyi incelemek amacı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa İnan Kütüphanesi, İstanbul 

Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi ve Mimarlar Odası İstanbul 

Büyükkent Şubesi arşivleri taranmıştır. 
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2.  YAPININ BULUNDUĞU ÇEVRE 

2.1 Balat Semti  

Balat, coğrafi konumu, tarihsel gelişimi, nüfusunun çeşitliliği ve farklı kültürlerin 

izlerini barındıran mimarisi ile hem Bizans, hem de Osmanlı döneminde önemli bir 

yerleşim olmuştur. Günümüzde eski kültürel çeşitliliğini göremediğimiz bu semt 

ekonomik açıdan da iyi durumda değildir. Semtin ayakta olan tarihi yapılarının çoğu 

bakımsız ve haraptır. 

2.1.1 Semtin adı 

Tarihi İstanbul’u çevreleyen surlar üzerinde şehre giriş yapılan yirmi kapı olduğu 

bilinmektedir (De Carbognano, 1993, s. 39). Bunlardan yedisi Marmara Denizi’ne, 

kalanı da Haliç limanına bakmaktadır (De Carbognano, 1993, s. 39). Limana 

bakanlardan biri de eski adı ‘’Palation’’ olan Balat Kapısı’dır (De Carbognano, 1993, 

s. 39). 

‘’Palation’’un, Rumca’da saray anlamında olduğu (Eyice, 1975, s. 269); Balat adının 

‘’Palation’’ sözcüğünden geldiği öne sürülmektedir (Deleon, 1997, s. 61). Semt 

‘’Balat’’ adını Türk döneminde almıştır (Eyice, 1975, s. 269). Fetih sonrasında 

bölgedeki Türkler tarafından kullanılan ‘’Balat Kapusu’’ ifadesinin de aynı 

sözcükten bozma olduğu düşünülmektedir (Akın, 1994, s. 10). 

Kentin Haliç surları üzerindeki en önemli kapılarından biri olan Balat Kapısı, 

geçmişinde ‘’Avcı Kapısı’’ anlamına gelen ‘’Kinigios’’ veya ‘’Kinigu’’ isimleri ile 

anılmıştır (İncicyan, 1976, s. 14). 1262 tarihli bir haritada kapının Balat iskelesinin 

tam karşısında olduğu yazılmıştır. Balat Kapısı, Bizans döneminde ‘’Vasiliki Pili’’, 

bazı kaynaklarca da ‘’Basiliki Pili’’ olarak adlandırılmıştır (Deleon, 1997, s. 61). 

Vasilika Pili ‘’Bab-ı Hümayun, Hünkâr Kapısı’’ demektir (Deleon, 1997, s. 61). 

Kapı, geçmişinde Ayios İoannes Kapısı, Porte Basilique, Porte Imperiale veya Porte 

St. Jean Baptiste şeklinde de adlandırılmıştır (Ahunbay, 1994, s. 76). Fatih 

dönemindeki vakfiyelerde ‘’Balat Kapısı’’ olarak belirtilen kapı, bu sayede Küngöz 
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kapısı olarak isimlendirilen Gynegon kapısından ayırt edilmiştir (Dirimtekin, 1956, s. 

12). 

Balat Kapısı’nın Blakhernai Sarayı’nın kapısı olduğu da kaydedilmiştir (Dirimtekin, 

1956, s. 12) (Şekil 2.1, 2.2). Söz konusu çevre X. yüzyılda ek yapıların gelişmesiyle 

saray kompleksine dönüşerek, XI. yüzyılda imparatorların öncelikli tercihi durumuna 

gelmiştir (Eyice, 1994, s. 263). Fethe kadar kullanılan Blakhernai Sarayı, 

Ayvansaray semtinin yukarısında Balat’ın komşusu Eğrikapı’da yer almaktadır 

(Eyice, 1993, s. 54). 

Hükümdarların Blahernai Sarayı’na gelirken deniz yolunu kullanmaları bu kapının 

önemini artırıyordu. Kapının arkasında kalan mahalle, Fetih öncesi dönemde devletin 

üst düzey kişilerine ait konakların bulunduğu varlıklı bir bölge durumuna gelmişti. 

Semtin adının ‘’palation’’ dan türediği kabul edilirse, Blahernai Sarayı ve çevresi ile 

ilişkili olduğu da kabul edilebilir (Eyice, 1975, s. 269).  

 

Şekil 2.1 :  Alex Van Millingen’in incelemelerine göre Blakhernai Sarayı ve 

civarı, Arseven, Eski İstanbul, 1989. 
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Şekil 2.2 :  1422 senesinde Buondelmonte tarafından hazırlanan İstanbul planı.  

Arseven, Eski İstanbul, 1989. 

1. Blakhernae Sarayı Kapısı 2. Mese Kapısı 3. Pescaria Kapısı  

4. Aya Dimitri  6. İustiniaus’un Heykeli 7. Hipodrom 8. Pantokrator 

Kilisesi 9. Sekizinci Mikhail’in Heykeli 10. Aya Yani 11. Saray-ı 

İmparatori 12. Aya Markus 13. Aya Yani Kapısı 14. Lamidi Kapısı  

15. Altın Kapı 16. Aya Yani Studion (Emir-Ahur) 17. Aya Andrea  

18. Peribleptos (Sulu Manastır) 19. Liman (Langa) 20. Kondoskalion 

21. İustinianos Sarayı 22. Hürmüz Sarayı 23. Bukoleon Sarayı 

24. Tersane 25. Leandre Kulesi 26. İsa Kulesi (Galata Kulesi) 
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2.1.2 Semtin konumu 

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı olan Balat, Tarihi Yarımada sınırlarında Haliç’in 

güney kesimindedir (Şekil A.1, A.2). Balat’ın karşı kıyısında Hasköy bulunmaktadır. 

Semtin kuzeyinde Haliç sahil şeridi boyunca ilerleyen Mürsel Paşa Caddesi yer alır 

(Şekil 2.3). Ayan Caddesi kuzey-güney doğrultusunda, Demir Hisar ve Vodina 

Caddeleri de doğu batı doğrultusunda uzanan önemli yollarıdır. Güneyde Kesme 

Kaya ve Fethiye, doğuda Fener, batıda Ayvansaray ve Eğrikapı semtleri 

bulunmaktadır. Sahildeki surların çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir.  

 

Şekil 2.3 : Balat planı, Nur Akın, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 1994. 

2.1.3 Semtin tarihi gelişimi 

Bizans ve Osmanlı egemenliklerinin her ikisine de tanıklık etmiş olan Balat semti, 

farklı inanç ve kültürdeki topluluklara ev sahipliği yapmıştır 

2.1.3.1 Bizans döneminde Balat semti 

Balat, Bizans döneminde Musevilerin yaşadığı bir mahalle olarak kaydedilmiştir 

(Akın, 1994, s. 10). Günümüzdeki Ayvansaray bölgesinde kalıntıları görülen 

Blakhernai Sarayı’nın Fetih öncesindeki dönemde önemli yeri vardır. Söz konusu 

sarayın esası, Notitia Urbis Constantinopolitae’den öğrenilen ve yüksek olasılıkla V. 

yüzyılda bölgede var olduğu sanılan triklinos’a dayanmaktadır (Eyice, 1994, s. 263). 

Bugünkü Hançerli Hamam’ın bulunduğu alanda konumlandığı düşünülen saraya ait 

yapılar, Soros, Danubios, Anastasios ve Okeanos olarak isimlendirilmiştir (Eyice, 

1994, s. 263). 
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Küçük bir köşk olan Soros Triklinosu’nda bir yatak odası, bir ibadet yeri ve bir kabul 

salonu bulunuyordu. Köşkün yukarısında imparatorun iki ayrı merdiven kullanarak 

ulaştığı Danubios Triklinosu yer alıyordu. I. Anastasios tarafından yaptırılan ve bir 

yatak odasından oluşan üçüncü yapı diğerlerinden daha yüksek konumdaydı; bu 

mekândan dördüncü yapıya, ziyafetlerin verildiği Okeanos binasına geçiş sağlanırdı 

(Eyice, 1994, s. 263). Triklinosların ve ek yapılarının gelişmesiyle X. yüzyılda bir 

saray kompleksi meydana gelmiştir. XI. yüzyılda imparatorların tercih ettiği söz 

konusu saray kompleksinin önemi XII. yüzyılda artmıştır (Eyice, 1994, s. 263). 

Blakhernai Sarayı zamanla imparatorluğun merkezi durumuna gelmiştir (Eyice, 

1975, s. 269). Sarayın Ayvansaray’da bir iskelesi vardı. Söz konusu iskele ve 

‘’Basilike Pule/Basiliki Pili’’ olarak adlandırılan kapı, deniz yoluyla gelen 

imparatorlar tarafından kullanıldıkları için önem kazanmışlardı (Eyice, 1975, s. 269). 

İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu’na 1000 yıldan fazla başkentlik yapmıştır. 

Konstantin IV. yüzyıl başlarında şehrin imarı ile ilgilenmiş; Haliç’in Cibali ile Fener 

arasında, yeri tam bilinmeyen bir bölgesinden başlayarak Marmara’ya uzanan yeni 

surlar yaptırmıştır (Eyice, 1975, s. 265). Bu durum iç liman özelliğinden dolayı 

Haliç’e büyük yararlar sağlamış; V. yüzyılda II. Theodosios’un inşa ettirdiği surlar 

sayesinde Haliç, kentin büyük ve güvenilir bir limanı durumuna gelmiştir (Eyice, 

1975, s. 266). II. Theodosios’un yaptırdığı Kara Surları’ndan sonra, Konstantin 

döneminde yapılan deniz surlarını hem Marmara’da hem de Haliç’te tamamlamak 

gereksinimi oluşmuştur (Ahunbay, 1994, s. 75). Çünkü Theodosios döneminde 

kentin kuzeyini kapatan surlar yapıldığında Haliç cephesi, Emir Buhari-Lonca-

Hagios Demetrius Kilisesi arasındaki bölge, eski 14. mıntıka surları ile çevriliyordu 

(Şekil 2.4, A.3, A.4, A.5). 14. mıntıka sırlarının bitişi ile Konstantin devrinde inşa 

edilen surların kuzey ucu arasında kalan alana da surlar inşa edildi (Dirimtekin, 

1956, s. 32). 
1
 

XIII. yüzyılda, eskiden Kynegion olarak anılan Balat ile Karagümrük arasında kalan 

vadinin, manastırlardan oluşan dini bir bölge durumuna geldiği bilinmektedir (Eyice, 

1975, s.270). XIV. ve XVI. yüzyıllarda kiliseleri camiye dönüştürülen Khora (Kariye 

Camii) ve Pammakaristos (Fethiye Camii) manastırları çevredeki önemli 

                                                

 
1 Haliç surları üzerinde, sahil şeridi ile sur gerisi arasındaki ilişkiyi sağlayan kapıların önemi büyüktü 

(Şekil A.6). 
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yapılardandır (Eyice, 1975, s. 270). Semtin Fetih öncesindeki durumu gravür ve 

haritalarda görülmektedir (Şekil A.7, A.8, A.9). 

 

Şekil 2.4 : 14. Mıntıka Blacharnae, Feridun Dirimtekin, Fatih ve İstanbul. 
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2.1.3.2 Fetih sonrasında Balat semti 

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alması ile Bizans dönemi sona erer 

ve şehirde yeni bir devir başlar. Fatih, askerlerinin kenti yağmalamamasını istemiş; 

ancak kent gönüllü teslim olmadığı için bu durumu engelleyememiştir (İnalcık, 2009, 

s. 146). Fatih tarafından ‘’geleceğin başkenti’’ olarak görülen İstanbul, olabildiğince 

az zarar görmüş durumu ile alınmaya çalışılmıştır (İnalcık, 2009, s.146). Fethedildiği 

esnada Latin istilasının olumsuz etkilerinden kurtulamamış olan kentte, göçler ve 

büyük yangınlar nüfusun azalmasına neden olmuştur (Ayverdi, 1958, s. 70). 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u hem ekonomik hem de sosyal açıdan yeniden 

düzenlemeye karar vererek harekete geçmiştir. Azalan nüfusa çözüm bulmak ve 

büyük hasar görmüş kent surlarını onarmak, öncelikli işler olarak belirlenmiştir 

(Danişmend, 1947, s. 268). İstanbul’un Osmanlılarca alınması esnasında yıkılan 

surlar, 1454 yılında şehrin ilk kadısı Hızır Bey Çelebi başkanlığında elden geçirilmiş 

ve onarılmıştır (Ahunbay, 1994, s. 79). 

Fetih sonrasında II. Mehmet, İstanbul’dan ayrılarak başka yerlere sığınanların geri 

gelmeleri için; onlara mülklerini geri vereceğini, inanç ve çalışma özgürlüğü 

sağlayacağını söyleyerek şehir yaşamında çeşitli kolaylıklar sağlamıştır (İnalcık, 

2009, s. 146). Ganimet payı olarak kendisine düşen tutsakları serbest bırakarak, 

onları Fener mahallesine yerleştirmiştir. II. Mehmet, eyalet valilerine Anadolu ve 

Rumeli’den İstanbul’a yerleşmeleri için dört bin aile göndermelerini emretmiş, 

kentteki boş evleri yeni gelenlere bağışlayacağını açıklamıştır (İnalcık, 2009, s. 146-

147). Söz konusu çabalar yetersiz kalınca, kente göçler zorunlu tutulmuş; fethedilen 

diğer kentlerden İstanbul’a tüccar, zanaatkâr ve zengin kişiler getirtilmiştir (İnalcık, 

2009, s. 147). 

XV. yüzyılın sonlarına doğru nüfusundaki Musevi oranı artış gösteren İstanbul’da, 

Balat semti Musevi halkı için önemli bir merkez olmuştur. Fatih vakfiyesinde 

Musevi semti olarak geçen bu bölgeye ilk yerleştirilenler, Makedonya’nın Kastorya 

bölgesinden getirilen ve ekonomik durumu iyi olmayan 100 kadar Musevi ailedir 

(Akın, 1994, s. 10). Balat’ta yaşayan Yahudilerin, Fetih zamanında kuşatmalardan 

kurtulabilen ender şehir sakinlerinden oldukları bilinmektedir (Babinger, 2008, s. 

106). Ege bölgesindeki Balat şehrinden (Eski Milet’ten) de Haliç’teki Balat’a gelen 
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bir topluluğun olduğu Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde kaydedilmiştir (Evliya 

Çelebi, 1969, s.115; Mantran, 1986, s.46). 

XV. yüzyılın ikinci yarısında İspanya’da zulüm gören Museviler, II. Beyazıt 

devrinde Osmanlı topraklarına çağrılmıştır. 1492’de İspanya’dan, 1497’de 

Portekiz’den göç eden Yahudiler özellikle Haliç kıyılarına yerleşmişlerdir (Deleon, 

1997, s. 59). 1497’de İtalya ve Portekiz’den gelen Musevi topluluğu Balat’ta 

sinagoglar inşa etmişlerdir. Bölgeye 1599’da Rodos’tan gelenlerin de olduğu 

bilinmektedir (Akın, 1994, s. 10). Ayrıca, 1660 yılında kentte büyük hasarlar 

oluşturan Ayazmakapı yangınından sonra Eminönü, Bahçekapı, Yemiş İskelesi ve 

Tahtakale’de Fetih’ten beri ikamet eden Musevilerin semte yerleştirildikleri 

bilinmektedir (Koçu, 1960, s. 1961). 

 XVI. yüzyıla kadar Eminönü bölgesinde toplu olarak yaşayan Yahudiler, XVII. 

yüzyılda Hasköy’e yerleşmiş ve Balat’ta da yaşamaya devam etmişlerdir (Eyice, 

1975, s. 275-276). Bu yerleşimler sonucunda XVII. yüzyıldan itibaren Balat’ta daha 

önceleri çoğunlukta olan Bizans Musevisi Romaniyotları’na diğer Musevi grupları da 

eklenerek büyük ve etkin bir topluluk oluşmuştur. Zaman içerisinde semtteki farklı 

topluluklar birbirine karışmıştır (Akın, 1994, s. 10).  

Balat’ın en parlak devri XVII. yüzyıldır (Akın, 1994, s. 11). E. Ç. Kömürcüyan 

(1952, s.20), XVII. yüzyıl İstanbul’unu anlatırken şehrin on dokuzuncu kapısının 

‘’Balat kapısı’’ olduğu söyler. O dönemde Balat’ın dış kesiminde Musevilerin, iç 

kesiminde de farklı cemaatlere ait kalabalık bir halk topluluğunun yaşadığını 

kaydeder. Semtte değişik eşyalar taşıyan büyüklü küçüklü gemilerin yanaştığı geniş 

bir iskelenin bulunduğunu, bu iskeleden Kâğıthane ve İstanbul’a sandal seferleri 

yapıldığından bahseder. Yahudilerin hep sahillerde yaşadıklarını ve denizden 

uzaklaşamadıklarını gözlemleyen yazar, Balat’taki Musevi nüfusunun Hasköy, 

Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Kuzguncuk, Üsküdar ve Çengelköy semtlerinden 

fazla olduğunu belirtir (Kömürcüyan, 1952, s. 20-21). Ermenilere ait 

‘’Hıreşdagabet’’ olarak adlandırılan kilise çevresinde dağınık durumda 800 adet 

Ermeni evinin varlığından söz eder (Kömürcüyan, 1952, s. 20-21). XVII. yüzyılın 

ikinci yarısında semt yönetim sınırlarını belirten haritada Balat’a ait alan 

görülmektedir (Şekil 2.5). 
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Şekil 2.5 : 1683’te İstanbul’un semt yönetim sınırları, Robert Mantran. 

İncicyan (1976, s.23), XVIII. yüzyıl İstanbul’unun nüfusundan ve topluluklarından 

bahsederken, Yahudilerin çoğunlukla Balat’ın iç ve dış kesimlerinde oturduklarını, 

çok sayıda sinagogları olduğunu belirtmekte; Edirnekapı’nın karşısındaki Ermeni 

mezarlığının yanında Yahudilere ait bir mezarlığın olduğunu, ancak buraya ölü 

gömmenin yasaklandığını ve cenazelerin Kuzguncuk köyü mezarlığına kaldırıldığını 

kaydetmektedir (İncicyan, 1976, s. 23). 

XIX. yüzyılda semti tasvir eden gezgin ve tarihçiler bölgenin karanlık görünümlü, 

dar ve kirli sokaklarından, sağlıksız ve bakımsız çevre koşullarından bahsetmişlerdir 

(Akın, 1994, s. 10). II. Abdülhamit devrinin (saltanat yılları: 1876-1909) Meşrutiyet 

senelerinde Balat, İstanbul’un kirliliği ile ünlenen semtiydi. Lağımların denize 

döküldüğü yerlerde tıkanmalar sonucunda taşma tehlikeleri oluştuğunda, esirler 

temizlikle görevlendirilir ve bu temizlik günlerce devam ederdi. Sabah gazetesinin 

1890 yılının kasım ayına ait bir örneğinde, kayık iskelesinin yanında denize dökülen 

pis suların haddini aşmış olduğu yazılıdır (Koçu, 1960, s.1972-1973). Sahil dibi bu 

atıklarla tamamen kaplandığından, denizden itibaren on beş arşın yerin kazık 

çakılarak doldurulmasıyla bir rıhtım yapılacağı haberi verilmiştir. Balat boyunca 

devam eden lağım yolunun üstü kapatılarak, doğrudan derin denize döküleceği 

kaydedilmiştir (Koçu, 1960, s. 1972-1973). 



14 

Balat’taki olumsuz şartlar sonucunda çokça görülen salgın hastalıklarla ilgili 

haberlere gazetelerde sık sık rastlanmaktaydı. Theophil Gautier 1852 senesinde Balat 

semtini İstanbul’un ‘’Getto
2
’’su olarak adlandırarak, bu bölgedeki Yahudilerin 

hastalıklar içerisinde oldukça kötü bir yaşam sürdüklerini belirtmiştir (Yücel, 1996, 

s. 9-10).  

XIX. yüzyılda Balat halkının çoğunluğunu Museviler oluşturuyordu. Semtin 

yerleşim alanları; Balat Afuera (Dış Balat), Tahta Minare, Balat Aryento (İç Balat), 

Karabaş Mahallesi, Kastorya, İştipol ve Ayvansaray yukarısında kalan Lonca 

Mahallesi’dir (Akın, 1994, s. 10). 

Dış Balat, surların ötesinde kalan sahil şeridi yerleşimi olarak bilinmektedir. 

Bakımsız yapıları ve dar yolları nedeniyle fakir bir izlenim oluşturmaktadır. Kıyı 

kesiminde bulunan iskeleler başka bölgelerle ilişkiyi kolaylaştırmaktadır (Akın, 

1994, s. 10). 

II. Mahmut devrinde düzenlenen Bostancıbaşı defterlerinde Balat sahil şeridinin 

Musevi yerleşimine ev sahipliği yaptığı kaydedilmiştir. Bostancıbaşı defterlerinde, 

Balat’ın yalılarının yanı sıra, bu tezin konusu olan Tur-i Sina Kilisesi’nden de 

bahsedilmektedir. Tur-i Sina Kilisesi, ‘’Fener İskelesi’nden devam ederken mevcut 

Rum binalarının sonuncusu’’ olarak tanımlanmış ve kilisenin gelir kaynağı olan üç 

göz kayıkhaneden söz edilmiştir (Koçu, 1960, s. 1962).  

Surların gerisinde kalan ve sur boyunca uzanan ‘’Aryento’’ olarak adlandırılan 

Balat’ın iç bölgesi semtin en renkli ve önemli yaşam alanıdır. İç Balat’a giriş kentin 

on dokuzuncu kapısı olan ‘’Balat Kapısı’’ ile sağlanmaktaydı (Kömürcüyan, 1952, s. 

20). Dış Balat ile karşılaştırıldığında, bu çevrede daha bakımlı yapıların, ferah ve 

aydınlık sokakların olduğu görülmektedir. Sinagogların büyük bir kısmı bu 

bölgededir. Çoğunlukla Musevilere ait dükkânların bulunduğu ve ticaret merkezi 

durumuna gelen alanda; Türkler, Ermeniler ve Rumlar çeşitli zanaatlarda görev 

almışlardı. 

Balat’ın yukarı mahalleleri Kastorya ve İştipol bölgeleridir. Tekfur Sarayı etrafında 

oldukça eğimli bir arazide konumlanan Kastorya bölgesine eskiden (günümüzde 

                                                

 
2 Getto: Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak yerleştirildikleri ve her türlü 

gereksinimini başka yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle; Yahudi mahallesi  (TDK). 

Fransızca’da ‘’Ghetto’’ olarak kullanılır. Genelde olumsuz ve sağlıksız koşulların bulunduğu bölgeler 

için söylenir. 
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kalıntıları görülmeyen) merdivenlerle çıkılırdı. Çevre koşulları aşağı mahallelere 

göre daha iyi olan, Balat’ın daha çok zengin ailelerinin yaşadığı ve Rumların 

çoğunlukta olduğu Kastorya bölgesi,  ismini Kastorya Sinagogu’ndan almıştır (Akın, 

1994, s. 11). Kariye Camii’nin aşağısında yer alan ve bitişik düzendeki ahşap evlerin 

çokça bulunduğu İştipol, merkeze yakın olmayan küçük bir mahalledir (Akın, 1994, 

s. 11). Osmanlı dönemindeki Haliç ve Balat semti  pek çok gravür ve haritada 

görülmektedir (Şekil A.10, A.12 – A.19). 

2.1.3.3 Balat Yangınları 

Hareketli ve neşeli gündelik yaşamın yanı sıra Balat’ta birçok yangın da yaşanmıştır. 

Semtin günümüzdeki tarihsel dokusunun oluşmasında bu yangınların etkisi 

yüksektir. 

Balat semti Bizans devrinde pek çok yangın geçirmiş, 1303 senesinde bütünüyle 

yanmıştır. Pakhymeres isimli tarihçi, yapıların çoğunun yangınlar ile yok olduğunu 

kaydetmiştir (Deleon, 1997, s. 62). Poyrazın hâkim olduğu zamanlarda (Şekil A.11) 

Balat’ta çıkan yangınlar sadece semti harap etmekle kalmamış, İstanbul’un birçok 

bölgesine ulaşarak bu alanlarda büyük zararlara yol açmıştır (Koçu, 1960, s. 1975). 

Semtte çokça görülen yangınlar sinagog, hamam, cami gibi anıtsal binalara, dokunun 

oluşmasında önemli rol oynayan ahşap evlere, iskele etrafındaki işyerlerine, kereste 

dükkânlarına, ahşap depolara ve değirmenlere zarar vermiştir (Akın, 1994, s. 12). 

İstanbul’un fethi sonrasında da ateş felaketleri ile karşı karşıya kalan Balat’ın yangın 

kayıtları aşağıdaki gibidir: 

1510: Balat’tan Bahçekapı’ya kadar ulaşan yangında 800 dükkân yanmıştır (Deleon, 

1997, s. 62). 

1639: Balat Kapısı dışındaki mumhanelerden çıkan ateş, şiddetli poyrazın da 

etkisiyle büyük bir hızla yayılmıştır. Önce sur dışında kıyı boyunca yer alan yapılar 

yanmış, sonra da sur içinde büyük bir ceviz ağacı tutuşarak tüm Balat kül olmuştur 

(Deleon, 1997, s. 62). Fethiye Camii ve Drağman Mahallesi alevler içinde kalmıştır. 

Yangının bir tarafını kıyı kesimde Fener ve Balat Kapıları, diğer tarafını da iç 

kesimde yer alan Sultan Selim İmareti ve Çukurbostan oluşturuyordu (Koçu, 1960, s. 

1975). 
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1692: Yangın Balat (Ferruh Kethuda) Camii civarındaki bir hallaç dükkânından 

kaynaklanmıştır. Kısa sürede söndürülememesi üzerine, 1500 kadar ev ve dükkân 

yanmıştır (Deleon, 1997, s. 62). 

1721: Hacı İsa Mahallesi’ndeki büyük sinagogun karşısında yer alan bir Yahudi terzi 

dükkânında çıkan yangın büyük bir hızla yayılmış; evler ile dükkânların yan yana ve 

ahşap olmaları ateş alanını artırmıştır (Deleon, 1997, s. 62). Ateşin hızla 

söndürülmesini sağlamak amacıyla, Damat İbrahim Paşa hem halkı yatıştırmış, hem 

de yeniçerilere para dağıtmıştır (Cezar, 1963, s. 29). Yahudhanelerin yer aldığı 

sokakların dar ve moloz dolu oluşu bu alanlara geçişi zorlaştırmıştır. 120 dükkân, 77 

Yahudhane, 23 Müslüman evi, 7 değirmen, 6 ekmek fırını, 4 yağhane, 1 çörek fırını, 

Çavuş Mescidi, Medresesi ve Mektebi yanmıştır. Ateşi su ile söndürmek çözüm 

getirmeyince Hacı İsa Mescidi’nin bir tarafı, üç tane sinagog, on bir Müslüman evi 

ve sekiz Hıristiyan evi yıkılmıştır (Koçu, 1960, s. 1976). 

1729: İstanbul’un sekizde birini kül eden yangın, Balat Kapısı dışında yer alan 

(meydana bakan) bir mescidin altındaki mahzenlerden birinde çıkmış; şiddetli 

poyrazla etkisini artırarak sur içine yayılmıştır. Fener Kapısı’ndan Ayvansaray’a 

uzanan alanı ve Edirnekapı-Zincirlikuyu arasını tamamen saran alevler ile pek çok 

konak, dükkân, ev, kilise, mescit, 25 cami ve 14 fırın yanmıştır. Yangın esnasında 

gerçekleşen soygunların ve yangın sonrasında inşaat malzemeleri fiyatlarındaki 

yükselmelerin önüne geçebilmek amacıyla hükümet tarafından önlemler alınmış; 

yangın öncesindeki malzeme fiyatları belirlenerek fiyat artışının olmaması 

sağlanmıştır. Yangının hemen ardından Edirne, Gelibolu ve Sakız Adası’ndan 

getirilen dülgerler, yapı kalfaları, kereste, tuğla ve kiremitler ile kül olan sahaların 

yeniden imarına başlanmıştır. Bu çalışmaları hızlandırmak amacıyla kentin diğer 

yerlerinde yeni yapı yasaklanmıştır (Koçu, 1960, s.1976; Cezar, 1963, s.29-30). 

1745: Balat Kapısı ile Fener Kapısı arasında Kiremit mahallesinde çıkan yangında 

sekiz yüz bina yanmıştır (Cezar, 1963, s. 33). 

1746: Balat Kapısı içinde başlayan yangın sonucunda pek çok ev ve dükkân 

yanmıştır (Deleon, 1997, s. 63). 

1782: Bu sene içerisinde İstanbul’da üç büyük yangın felaketi yaşanmış; bu 

yangınlardan biri de Fener Kapısı ile Balat kapısı arasında yer alan Dibek 

mahallesinde bir Ermeni evinde çıkmıştır (Cezar, 1963, s. 39). Olayda yaklaşık 7000 
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ev kül olmuştur (Koçu, 1960, s. 1976) 1782 senesinde İstanbul’un hasar gören 

bölgeleri haritada gösterilmiştir (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6 : 1782 yangınında İstanbul’un zarar gören bölgelerinin planı. 

T. Lopez, Plano de Topografico de Constantinoplo, Madrid, 1783; 

Ayşe Yetişkin Kubilay, İstanbul Haritaları (1422-1922), 2010. 

1812: Balat’ta bir Musevi evinden çıkan yangın hızla genişleyerek sur içini ve dışını 

sarmıştır. Eğri kapı, Tekfur Sarayı, Balat Hamamı ve Balat Kilisesi yönünde 

ilerleyen alevler Ayvansaray’ın tümüyle yanmasına yol açmış; Zal Paşa iskelesi 

önlerinde ancak durdurulabilmiştir (Deleon, 1997, s. 63). Olayda lodos ile sahile 

doğru inen ateşin önünden kaçmaya çalışan Musevilerin bir kısmı kendilerini denize 

atarak boğulmuştur (Koçu, 1960, s. 1977). 

1828: Abacıbaşı Çeşmesi etrafında gece çıkan yangında birçok ev kül olmuştur 

(Deleon, 1997, s. 63). 

1866: Sur içinden çıkan ateş 500 yapının yanmasına neden olmuştur (Deleon, 1997, 

s. 63). 
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1867: Yangın sur dışından çıkarak 118 yapıyı yakmıştır (Deleon, 1997, s. 63). 

1874: Yangın sur içinde çıkmış; sonucunda 27 dükkân, 7 ev, 1 kütüphane ve 1 

sinagog yanmıştır (Deleon, 1997, s. 63). 

1877: Mahkeme altı adındaki yerde başlayan yangında 121 yapı yanmıştır (Deleon, 

1997, s. 64). 

1890: Kürkçü Çeşmesi’nde 25 adet yapı yanmıştır (Koçu, 1960, s. 1977). İki ay 

sonra sur dışında bir keresteci dükkânında çıkan yangın, yapıların şiddetli esen 

poyraz ve yapıların ahşap olmaları nedeniyle büyük bir hızla yayılmış; 70 ev, 35 

dükkân ve 1 cami yanmıştır (Deleon, 1997, s. 64). 

1892: Balat sahil şeridinde yer alan Karabaş mahallesinde 60 ev yanmıştır (Deleon, 

1997, s. 64). 

1896: Karabaş mahallesinin Dibek adıyle geçen bölgesinde 45 ev kül olmuştur 

(Koçu, 1960, s. 1977). 

1911: Balat’ta 334 yapının yanmasına neden olmuştur (Deleon, 1997, s. 64). 

1912: 27 adet ev yanmıştır (Deleon, 1997, s. 64).  

 

Şekil 2.7 :  İstanbul’da 1908-1920 yılları arasındaki yangınlarda harap olan 

yerlerin gösterildiği harita 1920 yılında hazırlanmıştır.  

Mustafa Cezar, Osmanlı Başkenti İstanbul, 2002. 
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Örneklerden anlaşıldığı üzere, bitişik düzendeki ahşap yapıların çoğunlukta olduğu 

semtlerde yangınlar hızla büyümüş; alevleri söndürmek zaman almıştır. Gecikmeyle 

doğru orantılı olarak yangının yol açtığı olumsuz sonuçlar artmıştır. Balat semtinde 

de, sokaklarının çoğunlukla dar, yapıların da ahşap ve bitişik nizamda olması, 

ekiplerin yangın sahalarına müdahalelerini oldukça zorlaştırmıştır. 

Osmanlı dönemindeki fermanlar incelendiğinde yangınları önlemek için bazı 

kuralların konulduğu; ancak bunların tam uygulanamadığı görülmektedir. 1572 

senesinde surlara bitişik ev inşa edilmesi yasaklanarak, yapılacak evlerle surlar 

arasında en az üç metre boşluk bırakılması istenmiştir (Eyice, 1980, s. 127). 

Yangınlardaki artış nedeniyle ahşap evlerdeki cumbaların yapımı koşullara 

bağlanmıştır. Yangının yayılmasında büyük rol oynayan geniş saçakların boyları 

kısaltılmış, her evde merdiven ve su dolu fıçı bulundurulması zorunlu tutulmuştur. 

1695 ve 1702 tarihli belgelerde, konutların tuğla veya taştan yapılmasının uygun 

olduğu belirtilmişse de, ahşaptan kolayca vazgeçilmeyerek 1918’e kadar büyük 

hasarlara yol açan yangınlar yaşanmıştır (Eyice, 1980, s. 127). 

1839 senesinden sonra, yani Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan nizamnamelerde, 

Müslüman-gayrimüslim farkı gözetilmeyerek tüm halkı ilgilendiren ortak ve teknik 

sorunlar üzerinde durulmuştur. İstanbul kent yaşamında etkisi büyük olan yangınlara 

karşı önlem olacağı düşünülen pek çok karar alınmıştır (Denel, 1982, s. 59). 

1803 ve 1826 tarihli yangınlar sonrasında yeniden inşa edilen yapıların yoldan yer 

işgal etmeden yapılmaları gerektiği konusunda hükümlerin olduğu bilinmektedir. 

Evlerin yüksekliği ve yapılarda kullanılacak malzeme konuları Tanzimat Dönemi’ne 

kadar çıkarılan fermanlarda saptanmaya çalışılmış; ancak yol genişliği ile ilgili kesin 

kararlara ulaşılamamıştır. 1854 senesinden sonra çizilen yangın yeri haritalarında, 

birbirine dik ve paralel olarak geçirilen yolların geniş ve ferah tutulmasına dikkat 

edilmiştir. Sokak boyutları büyümüş, kat yükseklikleri daha önceleri 

sınırlandırılmışken artmıştır (Denel, 1982, s. 59-60). 

1848-1849 Ebniye Nizamnameleri uzun süre yürürlükte kalmıştır. Yapılacak 

düzenlemelerle ilgili kararların neredeyse tamamında yangın önlemleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Daha önceki kararlarda da sıkça vurgulanan ahşap yerine kâgir 

bina yaptırma konusu tekrar gündeme alınmıştır. Yapılarda kullanılacak taş, kereste 

ve harç malzemelerinin nitelikleri ve yapı şekli detaylı bir biçimde belirlenmiştir. 
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Tanımlanan ayrıntılar arasında, saçaklar, bacalar ve kapılar da bulunmaktadır (Denel, 

1982, s. 63). 

Yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için yangın yerine ulaşımın kolay 

olması gerekmektedir. Ulaşımın kolay olmasında da yol genişliği büyük önem 

taşımaktadır. Günümüz İstanbul’unda XIX. yüzyılda yenilenmemiş sokak örneği çok 

azdır. Yangınlardan sonra konutların geri çektirilmesi ve önemli yapılara ulaşan dik 

yollar açılması gibi birtakım yenilikler yapılmıştır (Denel, 1982, s. 61). Yeni 

uygulamalara sokakların düzleştirilme çabaları da eklenince, bu devirde İstanbul 

bölüm bölüm yenilenmiştir. Avrupa kentleri gibi çağdaş bir görünüm kazandırılmaya 

çalışılan şehirde birbirine dik konumlanmış, ızgara sisteminde yollar düzenlenmiştir 

(Denel, 1982, s. 61). Önemli binalara dik yollar açılması eski sokak görünümünün 

kaybolmasına ve geleneksel kent dokusunun zarar görmesine yol açmıştır (Denel, 

1982, s. 62). XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve XX. yüzyılda kentte uygulanan yeni 

düzenlemeler ve ahşap yapıların yerini daha çok kâgir yapılara bırakması nedeniyle, 

bu dönemde oluşan dokunun büyük bölümü günümüze ulaşabilmiştir. 

2.1.3.4 Balat sahil şeridi 

Balat sahil şeridi, tarihi boyunca kıyılarında oldukça hareketli bir ticari ve sosyal 

yaşama ev sahipliği yapan Haliç’in güney kesiminde yer almaktadır. İlkçağ’da Haliç, 

girintili çıkıntılı yamaçları, yeşillikler ile çevrili koyları ve temiz denizi ile sakin bir 

kanal durumundaydı (Eyice, 1975, s. 265).  

Ortaçağ’da Haliç, Akdeniz ve Yakın Doğu’nun en hareketli ve değerli ticaret 

merkezi durumuna gelerek stratejik bir önem kazanmıştır. Bizans İmparatorluğu 

tarafından Haliç’in girişi zincirlerle kapatılmış ve bu bölgeden tehlike gelebileceği 

düşünülmemiştir. Türklerin İstanbul kuşatmasında zincirler büyük engel oluştursalar 

da, kentin fethine engel olamamışlardır. Osmanlı döneminde hızlı bir gelişim 

gösteren Haliç’in kısa sürede imparatorluğun ticaret ve savaş limanı haline gelmesi, 

kıyılarında da değişikliklere neden olmuştur (Eyice, 1975, s. 267-273). 

İstanbul tarihinde ticari liman, Haliç’in iki kıyısında uzanırdı. Güney tarafta 

Bahçekapı’dan Balat’a kadar, özellikle Türk ve Rumlara ait olan açık deniz 

gemiciliği yapan teknelerin yanaştığı iskeleler bulunmaktaydı. Odun Kapısı İskelesi, 

Eminönü İskelesi ve Büyük Unkapanı İskelesi gibi önemli uğrak noktalarından sonra 
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bu kıyıda uğranılan son iskele Balat Kapısı İskelesi’ydi. Bu iskeleye çoğunluğu 

yiyecek olan her çeşit malın boşaltıldığı bilinmektedir (Mantran, 1986, s. 91-93). 

 

Şekil 2.8 : Haliç iskeleleri, Mantran, XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında deniz ticaretindeki değişimler ile Haliç kıyılarında 

Sirkeci’den Balat’a kadar uzanan eski ahşap ticaret iskeleleri ve bunların etrafındaki 

depo, han ve dükkânlar önemlerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu gelişmeler 

sonucunda sahil şeridine önce devlet fabrikaları yapılmış, sonrasında kıyılara her 

türlü atölye ve üretim yeri gelerek büyük değişim yaşanmıştır (Akın, 1994, s. 12). 

R.E. Koçu, 1948’de Balat’ta 1 plastik atölyesi, 2 çivi fabrikası, 1 un değirmeni ve 2 

çeltik fabrikası bulunduğunu kaydetmiştir (Koçu, 1960, s.1965). 

Balat sahilinin kıyı çizgisinde tarih boyunca önemli farklılıklar olmuştur. 1838 

senesinde Mühendishane öğrencileri tarafından hazırlanan harita (Şekil 2.9) ile 

yaklaşık yüz yıl sonrasına ait 1934 senesi belediye şehir rehberi haritası (Şekil 2.10) 

karşılaştırıldığında kıyıdaki değişim görülmektedir (Şekil 2.11). 
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Şekil 2.9 : Doldurulmadan önce Balat kıyı şeridi, Mühendishane Haritası, 1838. 

 

Şekil 2.10 : Doldurulduktan sonra Balat kıyı şeridi, İstanbul Şehir Rehberi, 1934. 
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Şekil 2.11 : Balat sahilinin değişimi, R. Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, 

1960. 

1. Balat Kapısı 2. Balat’ın büyük iskelesi 3. Hasköy’e giden  

kayıkların bulunduğu iskele 4. Halıcıoğlu’na giden kayıkların 

bulunduğu iskele 5. Balat’taki lağımların döküldüğü liman  

6. Balat kayık iskelesi 7. Balat vapur iskelesi 

Krokiden de anlaşılacağı gibi, sahil şeridi doldurulmadan önce Balat’ın hemen 

önünde bir yarım ada vardır. Yarımadanın doğusu, içine bir boğazcık ile geçilen 

küçük bir liman durumundadır; batısında deniz dil şeklinde içeri doğru 

sokulmaktadır. 1 numaralı yer Balat Kapısı’dır. Balat’ın ana iskelesi 2 numara ile 

işaretlenmiştir. Bu iskelede Haliç’in doğu kesimindeki iskelelere, Üsküdar’a, 

Kadıköy’e ve Boğaza seferler yapan çeşitli kayıklar bulunmaktadır. 3 numaralı 

iskelede Hasköy’e, 4 numaralı iskelede Halıcıoğlu’na giden kayıklar yer almaktadır. 

Balat’ta pek çok olumsuz koşula neden olan açık lağımlar, 5 numara ile işaretlenmiş 

limana dökülürdü. 1890 yılında bu limanın kuzeyindeki boğazcık, kazıklar 

yardımıyla kapatılmış; açık lağımın üzeri kapatılarak derin denize ulaştırılmıştır. 

Dibi tamamen pislik dolan liman ise toprakla doldurulmuştur. Yaklaşık dört sene 

sonra meydana gelen deprem Balat’ta büyük hasara yol açmıştır. Yıkılan yapıların 

molozları ile kıyı kesimi bir miktar daha kapatılmıştır. Bu aşamaların ardından 1934 

yılı haritasındaki 6 numaralı yerde bir kayık iskelesi (Şekil 2.12) ve 7 numaralı yerde 

bir vapur iskelesi (Şekil 2.13) barındıran burun görülmektedir (Koçu, 1960, s.1974). 

1894 depreminde Balat Kapısı yıkılarak, 1930 senesinde kalan kısmı yolun daralması 

gerekçe gösterilerek tamamen kaldırılmıştır (Akın, 1994, s. 12).  
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Şekil 2.12 : Balat Kayık İskelesi, resim: Zeki Yönet; R. Ekrem Koçu, İstanbul    

 Ansiklopedisi, 1960. 

 

Şekil 2.13 : Balat Vapur İskelesi, resim: Turan Açıkgöz; R. Ekrem Koçu, İstanbul    

 Ansiklopedisi, 1960. 
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2.2 XX. Yüzyıl Başından Günümüze Haliç Projeleri ve Balat’a Etkileri 

Eskiden ‘’altın boynuz’’ anlamına gelen ‘’Khrysokeras’’ adı ile anılan Haliç,  her iki 

tarafında da verimli topraklara sahiptir. Bu büyük iç limanda deniz ürünlerinin her 

çeşidi bolca çıkarılabilmekteydi (Eyice, 1993, s. 21). 

Bizans ve Osmanlı devirlerindeki işlevlerini Cumhuriyet döneminde de devam 

ettiren Haliç’te (Önem, 2004, s. 42), XIX. yüzyıl ortalarından itibaren denizcilik 

sistemindeki değişikliklerin de etkisiyle iskelelerin önemi azalmış ve dolayısıyla 

liman ticareti eski hareketliliğini kaybetmiştir. Balat, yelkenlerin süslediği romantik 

siluetini sanayileşmenin etkisiyle günden güne yitirmeye başlamıştır.  

Haliç’te planlama çalışmaları 1930’larda başlamıştır (Paşalıoğlu, 1993, s. 59). 1939 

senesinde yürürlüğe giren Fransız mimar Henry Prost’un İstanbul için hazırladığı 

şehir planında bir iç liman olan Haliç, sanayi bölgesi olarak tanımlanmıştır 

(Berberoğlu, 2004, s. 65). Bu plan doğrultusunda Haliç’e büyük sanayinin, 

işyerlerinin ve depoların yerleştirilmesi kirlilik problemlerinin temelini oluşturmuş; 

tarihi kasırların yıkılması dokuya zarar vermiştir (Paşalıoğlu, 1993, s.59; Berberoğlu, 

2004, s.65). Haliç’in özgün nitelikleri zamanla yerini sağlıksız koşullara bırakmıştır.  

1950’ler kent için bir dönemeç olmuştur. Ulaşımın ön planda tutulmasıyla beraber 

geleneksel kent dokusunda geniş çaplı yıkımlar yapılmıştır (Önem, 2004, s. 42). 

Hızlı sanayileşme ve kentleşmenin olumsuz etkileri Haliç kıyılarında da kendini 

göstermiştir. Yapılaşma boş alanlara doğru yayılarak, eski dokuyu tahrip ederek 

kirliliği artırmıştır (Önem, 2004, s. 48). 

1975 sonrasında Haliç yoğun bir yerleşim alanı olmuştur. 1984-89 yılları arasında 

İstanbul Belediyesi Haliç’i temizleme operasyonlarını başlatmıştır (Önem, 2004, s. 

49). 1985 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, sanayi ile 

birlikte merkezi iş alanının desantralizasyonu sürecinde gerçekleştirilen yıkımlar,  

Haliç ve çevresini büyük ölçüde etkilemiştir (Önem, 2004, s. 49). Kent 

çeperlerindeki tarımsal alanlar, orman alanları ve su havzaları olumsuz biçimde 

etkilenmiş; altyapıdan yoksun kaçak konut alanları içeren yerleşimler çoğalmaya 

başlamıştır (Önem, 2004, s. 50). 

1985 senesinde onaylanan Haliç Çevre Düzeni Nazım İmar Planı ile Haliç 

kıyılarındaki sanayi bölgelerinin kaldırılarak kamuya açılması öngörülmüştür 

(Önem, 2004, s. 50). 1990 yılında hazırlanan İstanbul Metropoliten Alan Nazım 
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Planı ile Tarihi Yarımada ve Haliç’in kent kimliğinin korunmasının yanında turizm, 

ticaret ve kültür yoğunluklu arazi kullanımına yönelik gelişimler öngörülmüştür 

(Önem, 2004, s. 50). 1989-1994 yılları arasında Haliç’te önemli bir yatırım 

yapılmamış, Eski Galata köprüsü Balat-Hasköy arasına taşınmış, 1994 senesinde 

bölgeyi iyileştirme ve düzenleme çalışmaları yeniden başlatılmıştır (Haliç 

Sempozyumu, İSKİ, 2001). 1997 yılı ‘’Haliç Yılı’’ ilan edilerek, geniş çaplı bir 

‘’Haliç Koruma Projesi’’ başlatılmıştır (Berberoğlu, 2004, s. 72-76). Haliç suyunun 

temizlenmesine yönelik pek çok proje geliştirilmiş, bu konu ile ilgili çeşitli 

sempozyumlar düzenlenmiştir. Örneğin; 2001, Haliç Sempozyumu, İSKİ, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi – 22/23 Mayıs 2003, Dünü ve Bugünü ile Haliç 

Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, Cibali, İstanbul – 4/5 Ekim 2003, Haliç’te 

Turizm Sempozyumu, Haliç Belediyeler Birliği, İstanbul (Berberoğlu, 2004, s. 75). 

2003 senesinde, ‘Fener ve Balat Semtleri Kentsel Rehabilitasyon
3
 Programı’’ adı ile 

Avrupa Birliği desteğinde başlayan uygulama; konutların restorasyonunu, sosyal 

rehabilitasyonu, tarihi çarşının canlandırılmasını ve katı atık yönetimini 

içermekteydi. Uzun soluklu bu yenileme projesinin bölgeyi ele alışı ve önerdiği 

çözümler, hem uzmanlar, hem de halk tarafından eleştirilmektedir. 

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (2011, s.84), tarihi çevrelerde yapılacak değişimlerde 

temel ilkenin tüm kültür katmanlarına saygı göstermek ve yöreye özellik kazandıran 

küçük ayrıntıları dahi göz ardı etmemek olduğunu belirtmektedir. Fener-Balat-

Ayvansaray Yenileme Projesi, korunması gerekli sit alanı için uygun olmayan 

değişimler önermektedir. Yenileme projesinde öngörülen alışveriş merkezi, lüks 

konut blokları ve oteller, ‘’bütünleşik koruma’’ yaklaşımı ile bağdaşmamaktadır 

(Ahunbay, 2011, s. 84). Projedeki karakter değişimi ile ilgili bölgedeki halka bilgi 

verilmemiş, görüşleri ve onayları alınmamış; süreç içerisinde bilinçli bir halk 

örgütlenmesi oluşmuştur (Ahunbay, 2011, s. 84). Bir koruma projesinin başarısının 

gösterilen özen, sağlıklı diyaloglar ve birlikte çalışma ile orantılı olduğunu belirten 

Ahunbay (2011, s.85), renkli etnik yapısı ile Fener-Balat bölgesinin kültürel 

mirasının yöreye uygun değişimlerle korunması gerektiğini vurgulamaktadır.  

                                                

 
3 Canlandırma, yaşama kavuşturma anlamlarına gelen ‘’rehabilitasyon’’, tarihi çevreleri günümüz 

isteklerini karşılayabilecek hale getirme, sağlıklaştırma çabalarını tanımlamak için kullanılan 

Fransızca bir terimdir (Ahunbay, 2011, s.81-82). 
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[1935-2012 yılları arasında, Haliç’te Balat semtinin gösterildiği haritalar ektedir 

(Şekil A.20 - Şekil A.26).] 

2.3 Balat’ın Fiziksel ve Sosyal Yapısındaki Değişimler 

Balat’ın tarihi boyunca geçirdiği fiziksel değişimler geleneksel dokusunda ve 

özellikle semtin ev sahipliği yaptığı toplulukların yaşamında etkili olmuştur. Balat, 

XVII. yüzyıldan XX. yüzyıl ortalarına kadar Musevilerin yoğunlukla oturduğu bir 

semttir (Deleon, 1997, s. 53). İstanbul’da Balat denilince Musevi’nin, Musevi 

denilince Balat’ın akla geldiğini yazan Reşad Ekrem Koçu, Balat için ‘’Haliç’in 

günlük yaşamı canlı ve şenlikli olan semtlerinden biri’’ ifadesini kullanmıştır (Koçu, 

1960, s. 1961). Bu hareketli yaşamda etnik grupların çeşitliliği de etkili olmuştur. Sur 

içinde sahil kesimine göre daha varlıklı tüccarların yaşamaktaydı (Akın, 1994, s. 11). 

Kıyıda daha çok kayıkçılar, gemiciler ve fakir aileleri barındıran yahudhaneler 

bulunuyordu (Akın, 1994, s. 11). 

Birinci Dünya Savaşı esnasında 25.000 Musevi nüfusu olduğu bilinen Balat’a o 

devirlerde ‘’Küçük Paris’’ adı verilmiş; semtin Yahudiler için önemi 1950’lerin 

sonuna kadar devam etmiştir (Deleon, 1997, s. 86). 

XIX.  yüzyılın ikinci yarısında ve XX. yüzyıl başlarında Galata bölgesine verilen 

göçler nedeniyle semtte göze çarpan bir değişim yaşanmıştır. 1942’de yürürlüğe 

giren ‘’Varlık Vergisi Kanunu’’ ve 1948 yılında Filistin’de İsrail Devleti’nin 

kurulması göçleri daha da hızlandırmıştır (Akın, 1994, s. 12). 1949 yılında yapılan 

bir belirlemeye göre, Balat nüfusunun dörtte biri İsrail’e göçmüştür (Koçu, 1960, s. 

1964).  

XX. yüzyılın ortalarından itibaren karayollarının çoğalması ve Haliç’in üst 

kesimlerinin deniz trafiği için uygunsuz duruma gelmesi, deniz ulaşımının önemini 

azaltmıştır. Bu gelişmeler geleneksel Balat ticari yaşamını da ciddi biçimde 

etkilemiştir. Balatlı halkın göç etmesiyle birlikte boş kalan yerlere kırsal kesimden 

ekonomik düzeyi düşük olan aileler yerleşmişlerdir. Bunların yanı sıra, Nişantaşı ve 

Şişli gibi semtlere taşınmakla birlikte, işlerini Balat’ta devam ettiren Yahudi esnaf da 

bölge ile ilişkilerini sürdürmüştür (Akın, 1994, s. 12).  
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3.  KİLİSE MİMARİSİ VE RUM ORTODOKS KİLİSELERİ 

3.1 Bir Yapı Türü Olarak Kilise 

Hıristiyan  tapınağı olarak tanımlanan kilise, Yunanca ‘’ekklesia’’ sözcüğünden 

türemiştir; ‘’toplanmak, toplantı’’ anlamlarını taşımaktadır (Hasol, 2010, s.264; 

Ahunbay, 1997, s.1010). İstanbul’a IV. yüzyılda ulaşan bu kavram aslında 

Hıristiyanlığın doğuşu ile başlamıştır (Yenen, 1994, s. 18). Tanrının evi olarak 

düşünülen ve tanrı ile buluşma yeri olarak algılanan kiliseler, Hıristiyanlığın erken 

dönemlerinde ‘’Hz. İsa’nın çevresinde toplananlar, seçilmişler’’ ve ‘’Tanrı’nın 

toplantısı’’ kavramlarını da ifade etmiştir (Ahunbay, 1997, s. 1010). ‘’Tanrı’nın 

yeryüzündeki mabedi’’ olarak görülen kiliseler, yaşam kaynağı olarak benimsenen 

güneşin doğuş yönüne bakacak şekilde inşa edilmişlerdir (Hasol, 2010, s. 264). 

Cemaatin toplanması, dua ve ilahilerin okunması, kurban vazifesinin yerine 

getirilebilmesi için kapalı özel mekânlara ihtiyaç duyulmuş ve Hıristiyanlığın ilk 

yıllarında sinagoglarda toplanılmıştır (Ahunbay, 1997, s. 1010). İleri yıllarda bazı 

konutların kiliseye dönüştürüldüğü ve törenlere uygun hazırlanmış salonların 

bulunduğu bilinmektedir (Ahunbay, 1997, s. 1010). İ.Ö. II. yüzyıldan itibaren Roma 

İmparatorluğu’nda toplantı ve mahkeme salonu işlevleri ile inşa edilen bazilikalar, 

Hıristiyanlığın yayılmasıyla ibadet mekânı olarak kullanılmışlardır (Karaca, 2006, s. 

320). 

Bazilika, aslında Atina’da ‘’pazar yerinde başyargıcın içinde adalet uyguladığı 

yapı’’; Roma döneminde de ‘’adaletin uygulandığı dikdörtgen planlı yapı’’ anlamına 

gelmektedir (Hasol, 2010, s. 76). ‘’Krala ait’’ anlamını da içeren bu kavram 

(Ahunbay, 1997, s.1012), ‘‘bazilikal
4
 planlı’’ şeklinde tanımlanan kiliselerin kaynağı 

olmuştur (Hasol, 2010, s. 76). Batı’da V. yüzyıldan itibaren ‘’kilise binası’’ anlamını 

yüklenen bazilika, standart bir kilise tipini belirtmemektedir (Ahunbay, 1997, s. 

1012). Bazilika, arkeoloji ve sanat tarihinde kilise binasına ilişkin kullanıldığında; 

                                                

 
4 Bazilikal, ‘’bazilika biçiminde olan’’ anlamına gelmektedir (Hasol, 2010, s.77). 
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genel olarak dikdörtgen planlı, çok nefli, doğu ucu eğrisel, ya da dörtgen apsisli 

şemaya sahip bir binayı tanımlamaktadır (Ahunbay, 1997, s. 1012) (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 : Bazilika Planı, Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, 2010.  

  1. Narteks 2. Orta Nef 3. Apsis 4. Yan nef 

IV. yüzyıl başlarında Pagan devrin mimari modelleri ile Hıristiyan bazilikalarındaki 

motifler arasında sembolik ilişkiler görülmektedir (Yenen, 1994, s.18; Ahunbay, 

1997, s. 1012-1013). Konstantin döneminde büyük kentlerde inşa edilen ilk kiliseler, 

eski anı ve sembollerden uzaklaşmak amacıyla, Pagan çağın ibadet yapılarına 

benzetilmemiş; eski tapınaklar yerine çoğunlukla bazilikalardan ilham alınmıştır 

(Kuban, 1973, s. 70). 

Çok sayıda kiliseye ihtiyaç duyulan bir dönemde; eski modellerin yapısal 

niteliklerinin yapım sürecinde kolaylık sağlayacak olması, çok nefli bazilikaların 

büyük toplulukları bir çatı altında toplayabilme özelliği, ahşap örtünün ekonomikliği 

ve hızlı inşa edilebilmesi bazilikal yapıların seçiminde ve yaygınlaşmasında etkili 

olmuştur (Ahunbay, 1997, s. 1013). Eylem odağının bir uçta yer aldığı ve insanların 

bu alana yöneldiği bir sistemde, genelde apsisli ve uzunlamasına büyüyen mekânlar 

tercih edilmiştir (Ahunbay, 1997, s. 1013). Ana işlevleri yuvarlak, çokgen, çokgen 

nişli, üç-dört yapraklı yonca gibi şemalar ile de tasarlanan bazilikalar, sadece işlevin 

şekillendirdiği yapılar olmamıştır (Ahunbay, 1997, s. 1013). 

Roma ve Yunan mimarisinden çatı örtüsü ile ayrılan Bizans mimarisinde yangına 

karşı ahşap yerine tonoz örtü uygulanmış ve mozaik süsleme sanatı yaygın olarak 

kullanılmıştır (Yenen, 1994, s. 19). Bu anlayış VI. yüzyıldan VIII. yüzyıla kadar 

devam etmiştir (Yenen, 1994, s. 19). Bazilikaların daha geniş olan orta nefinde apsis 

önünde yer alan kısmın, V. yüzyıl ortalarında kubbe ile örtülmeye başlandığı 
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bilinmektedir (Kuban, 1973, s. 71). Bu durum zamanla uzunlamasına bir şema ile 

gelişen bazilikal planı etkilemiş ve kubbenin yapısal özelliklerine bağlı olarak, 

tasarımı merkezi planlı olmaya yöneltmiştir (Kuban, 1973, s. 71).  

Kiliselerde yapılan kutsal tören ve özel günlerdeki (Paskalya, Noel, Vaftiz gibi) 

düzenlemelerin değişik biçimlerde olmasının yanı sıra, pazar günü ayinleri ile dua 

ayinlerinin de litürjik
5
 düzenleri birbirinden farklıdır (Ahunbay, 1997, s. 1011). 

Kiliselerin farklı kullanım özelliklerine göre isimlendirildiği görülmektedir. Örneğin; 

saray arazisi içinde inşa edilen kiliselerde saraya özel törenler ve ayinler 

düzenlenmekteydi. Manastır kiliseleri cemaate açık tutulmuştur. Patrik ya da papanın 

belirli zamanlarda ayin yönettikleri yapılar, ‘’durak’’ ya da ‘’istasyon kiliseleri’’ 

olarak adlandırılmıştır (Ahunbay, 1997, s. 1011). Şehit mezarlarının yer aldığı 

kabristanlarda ‘’anı kiliseleri’’ yapılmıştır. Piskopos kilisesi, ya da katedral ise 

piskoposun sürekli ziyaret ettiği kiliselerdir (Ahunbay, 1997, s. 1011). 

3.2 Osmanlı Döneminde İstanbul’un Sosyal Yapısı 

Fetih öncesinde kent halkının neredeyse tamamını Rumlar oluşturmaktaydı 

(Mantran, 1991, s. 45). Bu dönemde İstanbul’un nüfusu otuz-kırk bin dolaylarına 

düşmüştür (İnalcık, 2009, s. 146). Sultan I. Bayezid 1391 senesinde kentin 

kuşatmasının kaldırılması karşılığında, Bizans başkenti İstanbul’da oturan Türkler ve 

diğer Müslümanlar için ‘’kadı yargısını kullanmak’’ ve ‘’bir camiye sahip olmak‘’ 

gibi bazı haklar kazanmıştır (Mantran, 1991, s. 45). Bu bilgi doğrultusunda, kentte 

küçük bir Müslüman topluluğun varlığının XIV. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

uzandığı sanılmaktadır. 

Fatih’in Anadolu ve Balkanlar’da oturan Osmanlı egemenliğine geçmiş bölgelerdeki 

gayrimüslimleri İstanbul’a getirttiği bilinmektedir (Mantran, 1991, s. 45). Örneğin; 

Amasra (1459), Yeni Foça (1460), Trabzon (1461), Mora’daki Korintos ve Argos 

(1458 ve 1463), Karaman (1470’ler), Eğriboz (1473) ve Kefe (1475) Hıristiyanları 

İstanbul’un çeşitli semtlerine yerleştirilmişlerdir (İnalcık, 2009, s. 147). Kente yeni 

                                                

 
5 Litürjik, litürjiye ilişkin olguları niteleyen kavramdır (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.148). Bir dinin 

ibadet biçimine ve törenlerine ilişkin kuralların bütününe ‘’litürji’’ adı verilir; dinin tapınakları bu 

kurallara uygun biçimde tasarlanır (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.148). Kiliselerdeki apsis, camilerdeki 

mihrap ve minber litürjik gereksinimler nedeniyle yapılır (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.148).  
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gelen topluluklar geldikleri bölgelere göre gruplanarak, geldikleri bölgelerin 

isimlerini yerleştikleri mahallelere vermişlerdir (Mantran, 1986, s. 46). 

Fatih Sultan Mehmet, Rum Ortodoks, Ermeni ve Yahudi topluluklarının dinsel 

önderlerini resmen tanıyarak, onları kente yerleştirmiştir (İnalcık, 2009, s. 147). 

Fatih’in isteği doğrultusunda geleneklere uygun olarak yeni bir patrik seçilmesi, 

Fetih sonrasında gerçekleşen en önemli gelişmelerden biridir (Koçu, 2004, s. 168). 

Gayrimüslimlerin Osmanlı topraklarında kendi dinlerini özgürce uygulama olanağı 

bularak huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri, Fatih Sultan Mehmet’in engin hoşgörüsü 

sayesinde gerçekleşmiştir.  

Osmanlı Devleti, XX. yüzyıl başlarına kadar varlığını çok uluslu olarak 

sürdürmüştür. İstanbul’un nüfus unsurları ve halkın kentteki dağılımı hakkındaki 

bilgilere, XVII. yüzyıldaki gezginler ve tarihçiler sayesinde önceki dönemlere göre 

daha kolay ulaşılabilmektedir (Şekil 3.2, 3.3). Bu devrin önemli gezgin yazarları 

Evliya Çelebi ve Eremya Çelebi Kömürcüyan, İstanbul’un topografik yapısını 

anlatmakla kalmamış; kentin günlük yaşamını da detaylı bir biçimde tasvir 

etmişlerdir. Şehirde bulunan Türk, Rum, Ermeni, Yahudi milletleri ve Çingene, 

Arap, Arnavut, Moldovyalı, Ulah gibi diğer etnik unsurlara ait yerleşimler hakkında 

aydınlatıcı bilgiler vermişlerdir (Mantran, 1986, s. 51). 

Müslümanlar ve diğer etnik gruplar mesleki faaliyetlerde ve sokaklarda bir arada 

bulunmalarına karşın, yerleşim konusunda iç içe değillerdi (Mantran, 1991, s. 48). 

Azınlıklar, genellikle bir mahalle kilisesinin çevresinde toplanmaktalardı. Kentteki 

etnik unsurların birbirleri arasındaki anlaşmazlıkların ciddi boyutlara ulaştığı 

dönemlerde, Türklerin bu topluluklarla olan ilişkileri iyi olmuştur (Mantran, 1986, s. 

52). 

Hem azınlıklar hem de hükümet açısından olumlu yönleri bulunan etnik kökene veya 

dine göre gruplanmalar, kentin fethinden itibaren Osmanlı yönetiminin tercih ettiği 

bir durum olmuştur (Mantran, 1991, s. 49). Azınlıkların bir araya gelmesi ve yargı 

yetkilerinin kendi dinsel önderlerinin otoritesinde olması denetimlerini 

kolaylaştırmıştır. Hahambaşılar Yahudiler için, patrikler de Rum ve Ermeniler için 

liderlik yaparak cemaatlerini kontrol altında tutmuşlardır. Kente daha sonra gelenler 

önceden yerleşenler içerisine kolayca katılarak, kendilerine uygun gelenekleri ve 

adetleri bulup yaşayabilmişlerdir (Mantran, 1991, s. 49). 
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1839 yılında okunan “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” ya da ‘’Tanzimat Fermanı’’, 

getirdiği yenilikler bakımından imparatorluk tarihinde büyük önem taşımaktadır. 

Ferman, Müslüman ve Hıristiyan bütün tebaayı; ırz, namus, can ve mal güvenliğinin 

sağlanması ilkesi ile kanunlar önünde eşit ilân ediyordu (Karal, 1983, s. 170-171). 

1839 sonrasında çıkartılan nizamnamelerde artık Müslüman-gayrimüslim reaya
6
 

farkının olmadığı görülmektedir (Denel, 1982, s. 59). Osmanlı toplumunda önemli 

bir sosyo-ekonomik güç oluşturan azınlıkların yaşam koşulları, kendilerine verilen 

ayrıcalıklar ve hükümdarların hoşgörülü yaklaşımları sonucunda imparatorluğun her 

döneminde iyi olmuştur. 

 

Şekil 3.3 : İstanbul’da gayrimüslim nüfusun dağılımı, Robert Mantran,  

              XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, 1986. 

3.2.1 Osmanlı döneminde Rum Ortodoks toplumu  

Fetih sonrasında Fatih, geleneklere uygun şekilde yeni bir Patrik seçilmesini istemiş; 

böylece Ortodoksların en nüfuzlu isimlerinden biri olan ‘’Gennadios’’ patrik olarak 

atanmıştır (Koçu, 2004, s. 104). Hemen ardından padişahın çıkardığı fermanda, 

patriğin dokunulmaz olduğu, kimse tarafından rahatsız edilemeyeceği, ona kimsenin 

baskı yapamayacağı, kendisinin ve emrindeki piskoposların vergi vermeyeceği 

                                                

 
6 Reaya: Tanzimat’tan önce Osmanlı Devleti’nin Müslüman olmayan uyrukları (TDK).  
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kaydedilmiştir (Babinger, 2008, s. 105). Ortodoks kilise üyelerine önemli ayrıcalıklar 

sağlanmıştır. Kiliseleri camiye dönüştürülemeyecek, kimse onların düğün, cenaze ve 

dini törenlerine karışamayacaktı. ‘’Paskalya’’
7
 tüm ayinleri ile birlikte kutlanabilecek 

ve üç gün süren kutlamalar esnasında, Rum semti olan Fener’in kapıları geceleri açık 

bırakılacaktı. Hıristiyanların, evlenme ve boşanma, vasiyetname ve veraset gibi 

hakları Rum kilise geleneklerine uygun olarak devam edecekti (Babinger, 2008, s. 

105). 

Osmanlı sultanları ele geçirdikleri Hıristiyan şehirlerinde hoşgörülü tutumlar 

sergileyerek, piskopos ve başpiskoposların hukuki ayrıcalıklarına saygı 

göstermişlerdir. II. Mehmet geleneklere uyarak Ortodoks hiyerarşik düzenini 

korumuş ve Ortodoks patriğini eski ilkeler ile yeniden seçtirmiştir. Hıristiyan dininin 

ilkelerini yetkili bir kişiden öğrenmek isteyen Fatih, Gennadios’a bir risale (kitapçık) 

yazmasını emretmiştir (İnalcık, 2009, s. 189).  

Yalnızca Bizanslıların değil, tüm Doğu Hıristiyan dünyasının en yüksek düzey 

ruhani önderi olan patrik, Osmanlı egemenliğine geçen kentte patrikliğe atanarak 

yeni düzeni kabul etmiş oluyordu. Böylece, Türklerin Bizanslılara karşı kazandığı 

üstünlüğün henüz ilk dönemlerinde, şehirde yaşamaya devam eden Bizans halkının 

olası direnişleri ve olumsuz tepkileri önlenmiştir (Babinger, 2008, s. 105). 

İstanbul’da Osmanlı idaresi altındaki ilk patrik olan ve Roma’ya düşmanlığıyla 

bilinen Gennadios’un seçilmesinin, ileride kiliselerin birleşmesini engelleme amaçlı 

olduğu düşünülmektedir (Babinger, 2008, s. 106). 

İstanbul’daki Rum halkı genellikle kendilerine tahsis edilen kiliselerin, özellikle de 

Rum patrikliğinin etrafına yerleşmişlerdir (Mantran, 1986, s. 56). Ayasofya camiye 

dönüştürüldüğünden dolayı ilk olarak Havariler (Havariyun) Kilisesi’nde bulunan 

patriklik makamı, 1456’da yerine Fatih Camii’nin yapılmasına karar verilmesiyle 

Edirnekapı ve Balat arasında konumlanan Pammakaristos Kilisesi (Fethiye 

Camii)’ne taşınmıştır. 1586’da bu kilise III. Murat zamanında Fethiye Camii’ne 

dönüştürülmüş ve makam yeri önce Theotokos Kilisesi’ne, sonra Aya Demetrios 

Kilisesi’ne, 1601 senesinde de bugünkü Fener’deki Aya Yorgi Kilisesi’ne 

taşınmıştır. Bu yerleşimlerin sonucunda Haliç’in Cibali ile Balat arasındaki bölümü 

Rum yerleşim alanı olmuştur (Mantran, 1991, s. 49). 

                                                

 
7 Paskalya: Hz. İsa’nın dirilişini anmak için Hıristiyanlarca kutlanan bayramdır (TDK). 
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Rumlar çoğunlukla Haliç’in İstanbul kıyılarında yaşamışlardır (Mantran, 1991, s. 

50). XVII. yüzyılda Fener Mahallesi, (büyük olasılıkla patrikliğe yakınlığından) 

zenginlerin oturduğu mahalle durumuna gelmiş; bu mahalledeki güzel kâgir 

yapılarda, Osmanlı yönetiminde görevli yüksek rütbeli Rumlar oturmuşlardır 

(Mantran, 1991, s. 50). Diğer Rumlar Marmara kıyısında Kumkapı ile Samatya 

arasında, Topkapı’da surlar civarında, Haliç’in diğer kıyısındaki Galata, Tophane, 

Kasımpaşa ve Hasköy gibi semtlerde ve Kuruçeşme, Arnavutköy, Yeniköy, Tarabya, 

Büyükdere, Üsküdar, Çengelköy gibi Boğaziçi köylerinde yaşamışlardır (Mantran, 

1986, s.56; 1991, s.50).  

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi işlerinde etkin rol 

oynayan Rumlar arasında yabancı elçiliklerde tercüman olarak görev yapanlar 

olmuştur. Bunun yanı sıra, Divan-ı Hümayun tercümanı ‘’Panayotis’’ ve Karlofça 

Anlaşması’nın sonuçlandığı dönemde Osmanlı heyetinde bulunan tercüman 

‘’Alexandros Mavrokordatos’’ gibi isimler, soydaşları arasında daha üstün konumda 

olan Fenerli Rumlardı (Mantran, 1986, s. 58). 

Zanaatkâr, dükkân sahibi, tüccar gibi çeşitli meslekleri olan Rumlar, daha çok deniz 

ile ilişkili işler yapmış; gemilerde tayfa olarak yer almalarının yanında, tekne 

yapımcısı, marangoz ve kalafatçı
8
 olarak da çalışmışlardır (Mantran, 1986, s. 57-58). 

Akdeniz dünyası ile ilişkileri çok iyi durumda olan Rumlar, bu durumdan 

yararlanarak büyük deniz ticareti ile uğraşmış; Galata’yı haber ve faaliyet merkezi, 

Ege adalarını da trafik ve ticaret yerleri olarak kullanmışlardır (Mantran, 1986, s. 

59). 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nde başlayan ‘’Batılılaşma’’ çabaları 

toplumun her kesimini büyük ölçüde etkilemiştir. İmparatorluğun dış ilişkilerinde 

stratejik duruma sahip olan Rumlar bu dönemde hem Osmanlı Devleti, hem de Batılı 

ülkeler tarafından ön planda tutulmuştur (Karaca, 2006, s. 364). 

XIX. yüzyılın önemli gelişmeleri Tanzimat ve Islahat fermanları doğrultusunda 

Osmanlı vatandaşı olarak kabul gören Rumlar, kazandıkları birikimler ve Batının 

sağladığı olanaklar ile daha güçlü bir konuma gelmişlerdir. Yeni düşüncelerin ortaya 

                                                

 
8 Kalafat: Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma 

getirme işi (TDK).  
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çıktığı bu dönemde Rum Ortodoks toplumunun yaşam şekli değişerek refah düzeyi 

yükselmiştir (Karaca, 2006, s. 364-365). 

3.2.2 Osmanlı döneminde Rum Ortodoks dini mimarisi 

İstanbul’un fethinden sonra sosyal ve siyasal olarak Osmanlı egemenliğine giren 

Rum Ortodoks toplumu, kültürlerini ibadet yapılarında yaşatmaya devam etmişlerdir 

(Karaca, 2006, s. 363). Osmanlı yönetiminin getirdiği sınırlamalar ile çoğunlukla 

bazilikal plan şemasında gelişen Rum Ortodoks kiliseleri, benzer nitelikler taşıyan, 

yalın ve gösterişsiz yapılardır (Karaca, 2006, s. 363) (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4 : 1453-1510 yılları arasında İstanbul’daki dini yapıların yoğunluğu,  

         Scheinder, 1952. (Karaca, 2006, s.25’ten alıntıdır.) 

Kente gelen gezginlerin notlarına göre farklı dönemlerde kilise sayıları değişiklik 

göstermektedir (Karaca, 2006, s. 364). Ermeni tarihçi Eremya Çelebi Kömürcüyan 

XVII. yüzyılın İstanbul’unu tasvir ederken, Evliya Çelebi’nin notlarından da alıntılar 

yaparak, şehirde 24 ya da 25 Rum Ortodoks kilisesinin bulunduğunu yazmıştır 

(Kömürcüyan, 1952). Boğaziçi köylerindeki kiliseler de eklendiğinde kentteki 
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Rumlara ait yaklaşık 30 ibadet yapısı olduğu tahmin edilmektedir (Kömürcüyan, 

1952). Bazı mahallelerdeki kilise sayısının çokluğu, buralardaki Rum halkın 

yoğunluğunu kanıtlamaktadır. Osmanlı devrinin onarım ve yeniden yapım kararları 

ile varlıklarını devam ettiren kiliselerin birçoğu, kent sınırları içindeki Bizans 

yapıları üzerine inşa edilmiştir (Karaca, 2006, s. 364). 

XVIII. yüzyılda yaşanan Batıya yöneliş hareketleri ve XIX. yüzyıl gelişmeleri olan 

Tanzimat ve Islahat fermanları ile yaşanan değişimler, Rum toplumunun sosyal ve 

ekonomik düzeyini yükseltmiştir (Karaca, 2006, s. 364). Bunun sonucunda, mevcut 

kiliselere onarım ve yeniden yapım olanakları sağlanmış; XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında kiliselerin inşasındaki sınırlamalar kaldırılmıştır. Kısıtlamaların 

kalkmasıyla birlikte, kentin birçok bölgesinde farklı plan şemasına, yapım 

tekniklerine, bezemelere ve üslup özelliklerine sahip yeni kiliseler yapılmıştır 

(Karaca, 2006, s. 364-365). Hem Bizans, hem de Osmanlı mimarisinden değişik 

olarak biçimlenen XIX. yüzyıl kiliseleri, kendine özgü özellikleri ile gelişmiştir 

(Karaca, 2006, s. 365). 

3.3 İstanbul’daki Rum Ortodoks Kiliseleri 

Karaca’nın 2006 senesinde güncellediği bilgilere göre, İstanbul’da ibadete açık olan, 

kullanım amaçları ve yönetim şekilleri açısından farklılıklar gösteren toplam 95 Rum 

Ortodoks kilisesi bulunmaktadır (Karaca, 2006, s. 63). Kullanım bakımından, 

kiliselerin 11’i mezarlık, 10’u manastır, 2’si müessese kilisesidir; kentte 1 adet özel 

kilise ve yabancı temsilcilik statüsünde de 4 metokhi kilisesi (metokhion
9
) mevcuttur 

(Karaca, 2006, s. 63). 

Kiliseler bağlı oldukları yere göre sınıflandırıldığında; 85 kilise Fener Rum Ortodoks 

Patrikhanesi, 3 kilise Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, 3 kilise Türk Ortodoks 

Başpiskoposluğu, 2 kilise Balıklı Rum Hastanesi, 1 kilise Sina Başpiskoposluğu 

yönetimindedir ve 1 kilise de özel yönetim altındadır. Fener Rum Ortodoks 

Patrikhanesi yönetimindeki 85 kilise, metropolitlerin
10

 sorumluluğundaki idari 

bölgeler içerisinde bulunmaktadır (Karaca, 2006, s. 63) (Şekil 3.5). İstanbul’daki 

                                                

 
9 Metokhion, ‘’merkez kiliselerin başka şehirdeki şubesi ya da temsil edildiği yer’’ anlamına 

gelmektedir (Özbilge, 2006, s.195). 
10  Metropolit, ‘’Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din 

adamı’’ anlamına gelmektedir (TDK). 
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Rum Ortodoks kiliselerinin idari düzene göre listesi ve konumları EK B’de 

bulunmaktadır. 

İstanbul’da Sina Başpiskoposluğu’na bağlı tek kilise, bu tezin konusu olan ‘’Tur-i 

Sina (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion) Kilisesi’’dir. Kilise yaklaşık olarak 

üç yüz seneden bu yana Sina Dağı’ndaki Hagia Aikaterine Manastırı’nın 

Metokhionu’dur (Karaca, 2006, s. 109). 

 

Şekil 3.5 : Karaca’nın 1995 senesinde incelediği 29 adet Rum kilisesinin konumu
11

;  

            Karaca, İstanbul’da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri, 2006.  

 

                                                

 
11 EK B’de İstanbul’daki Rum Ortodoks kiliselerinin listesi ve konumlarının bulunduğu harita 

bulunmaktadır. 
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3.4 Rum Ortodoks Kiliselerinin Mimari Özellikleri 

3.4.1 Mekânsal düzenler 

3.4.1.1 Narteks 

VI. yüzyıldan itibaren kullanılan bir sözcük olan Yunanca kökenli ‘’narteks’’ 

(Turani, 1975, s.95; Ahunbay, 1997, s.1013), Erken Hıristiyan ve Bizans 

mimarilerinde ‘’kilisenin ana mekânına açılan giriş bölümü’’ anlamına gelmektedir 

(Sözen ve Tanyeli, 1994, s.171). Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde, henüz vaftiz 

edilmediği için Hıristiyan cemaatinin tam üyesi olarak görülmeyen adayların 

‘’şükran ayini’’ başlamadan önce nartekste bekletildikleri sanılmaktadır (Ahunbay, 

1997, s. 1013).  

Narteks, yapının giriş cephesinde yer alan dar ve uzun bir mekândır; kilisenin ana 

mekânından sütunlarla ya da kapı açıklıkları olan bir duvar ile ayrılır (ESA, 1997, 

s.1336). Erken Hıristiyan kiliselerinde revak biçiminde olan narteks, Bizans 

kiliselerinde dikdörtgen planlı kapalı mekân şeklindedir; genellikle yapının batısında 

ve ana eksene dik (kuzey-güney doğrultusunda) konumlanır (Karaca, 2006, s.322; 

Sözen ve Tanyeli, 1994, s.171) (Şekil 3.6). İstanbul’da bulunan dikdörtgen planlı 

Hasköy H. Paraskeve Kilisesi, diğer örneklerin aksine doğu-batı doğrultusunda 

uzanan ve narteksi güneyde yer alan bir Rum kilisesidir (Karaca, 2006, s. 322). 

Bizans mimarisinde çift narteksli planlama da yapılmış; art arda düzenlenen bu 

bölümlere dış narteks (esonarteks, eksonarteks) ve iç narteks (enonarteks, 

endonarteks) adları verilmiştir (Ahunbay, 1997, s.1013; Karaca, 2006, s.322) (Şekil 

3.7). 

Rum Ortodoks kiliseleri arasında narteksin yapının içinde veya dışında çözümlendiği 

örnekler görülmektedir. İstanbul’daki Samatya H. Konstantinos, Yenikapı H. 

Theodori, Edirnekapı H. Georgios ve Fener H. Georgios Poteras kiliseleri ile 

Altımermer, Belgradkapı ve Tekfur Sarayı Panagia kiliselerinde narteks yapının 

içinde ve naosun batısında yer alır (Karaca, 2006, s. 322). İstanbul’daki Fener H. 

Georgios Patrikhane, Ayakapı H. Nikolaos, Galata H. Nikolaos, Eğrikapı Panagia 

Suda ve Galata Panagia Kaptaihane kiliselerinde narteks yapının dışında bulunur 

(Karaca, 2006, s. 322-323). Galata H. Nikolaos Kilisesi, yapıyı batısında saran ‘’U’’ 

planlı; Galata Panagia Kilisesi, güneyde eksen hizasına kadar uzanan ‘’L’’ planlı 

nartekse sahiptir (Karaca, 2006, s. 323). 
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Yapım tekniği ve kullanılan malzemeler göz önüne alındığında bazı kiliselere 

narteksin sonradan eklendiği anlaşılmaktadır (Karaca, 2006, s. 323). Yapıya 

sonradan eklenen narteks, Ayvansaray H. Demetrios, Balatkapı Taksiarkhes ve 

Topkapı H. Nikolaos kiliselerinde ahşap, Balatkapı ve Galata İoannes Prodromos 

kiliseleri ile Sarmaşık H. Demetrios ve Salmatomruk Panagia kiliselerinde kargirdir. 

Tur-i Sina (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion) Kilisesi’ndeki narteksin 

duvarları tuğladandır, özgün narteksin ahşap strüktürlü olduğu sanılmaktadır. 

3.4.1.2 Naos 

Grekçe barınmak (naiein) fiilinden türeyen ‘’naos’’ sözcüğü, Antik Yunan 

mimarlığında ‘’tapınak’’, ‘’tapınak yapılarında kült objelerinin ve tanrı heykelinin 

bulunduğu en kutsal bölüm’’ (cella) ve ‘’çevresi sütunlu ana hacim’’ anlamlarında 

kullanılmıştır (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.171; Yazar, 1997, s.1335; Roth, 2002, 

s.683). Naos, ‘’Ortodoks kiliselerinin halka açık ibadet mekânı’’ anlamına 

gelmektedir (Ahunbay, 1997, s. 1335).  

Naos, bazilikal planlı yapılarda nefler ile bölünerek cemaatin ibadeti için 

düzenlenmiştir (Karaca, 2006, s. 321). Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve üç nefe 

sahip olan naos, genellikle dikdörtgen planlıdır (Karaca, 2006, s. 321). Bir kubbeli 

bazilika örneği olan H. Georgios Kilisesi, diğer örneklerden farklı olarak kare planlı 

naosa sahiptir (Karaca, 2006, s. 321). H. Georgios Kilisesi’nin nefleri kare kesitli 

payeler ile birbirinden ayrılmıştır (Karaca, 2006, s. 244). 

Naosun orta nefi, genellikle yan neflerden daha geniştir; nef ayrımı iki sıra halindeki 

serbest taşıyıcılar ile sağlanmaktadır (Karaca, 2006, s. 322). Örneğin; naosta nef 

ayrımı, Samatya H. Georgios Kilisesi’nde ikişer, Belgradkapı Panagia Kilisesi’nde 

dörder, Balatkapı, Salmatomruk, Tekfur Sarayı Panagia kiliseleri ile Sarmaşık H. 

Demetrios ve Fener H. Georgios Poteras kiliselerinde beşer taşıyıcı ile yapılmıştır 

(Karaca, 2006, s. 322). Altımermer, Eğrikapı, Galata ve Silivrikapı Panagia kiliseleri 

ile Ayakapı ve Topkapı H. Nikolaos, Balatkapı Taksiarkhes, Edirnekapı H. Georgios, 

Hasköy H. Paraskeve , Yenikapı H. Theodori, Samatya Analepsis, H. Konstantinos, 

H. Menas ve H. Nikolaos kiliselerinde iki sıra halinde altışar taşıyıcı bulunur 

(Karaca, 2006, s. 322). Fener H. Georgios Metokhi ve H. Georgios Patrikhane ile 

Galata İoannes Prodromos ve H. Nikolaos kiliselerinde yedişer, Ayvansaray H. 
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Demetrios ve Tur-i Sina (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion) kiliselerinde 

naostaki nef ayrımı sekizer taşıyıcı ile düzenlenmiştir (Karaca, 2006, s. 322). 

XIX. yüzyıl başlarında naosun yan nefleri, çoğunlukla orta neften bir basamak 

yüksek düzenlenmiştir (Karaca, 2006, s. 322). Yan neflerin orta neften bir basamak 

yüksek olma özelliği, Ayvansaray H. Demetrios, Tur-i Sina, Balatkapı Taksiarkhes, 

Edirnekapı ve Samatya H. Georgios ile Salmatomruk, Silivrikapı ve Tekfur Sarayı 

Panagia kiliselerinde bulunmamaktadır (Karaca, 2006, s. 322). 

3.4.1.3 Apsis 

Yunanca ‘’tonoz’’ anlamına gelen, Roma bazilikasının kısa kenarında bulunan ve 

tapınak içerisinde doğrultu belirleyen bölüm olan apsis, Hıristiyan mimarlığına 

Roma dönemi bazilikalarından aktarılmıştır (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.24; ESA, 

1997, s.119; Roth, 2002, s.677;). Apsis, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren 

kutsal olarak kabul edilir (Karaca, 2006, s. 326). Kiliselerde genellikle yapının doğu 

ucunda yer alan, koro yerini ve kutsal bölümü kapsayan apsis; yarım daire ya da 

çokgen planlı, yarım kubbe ya da tonoz ile örtülü mekândır (ESA, 1997, s.119) 

(Şekil 3.6). 

Kiliselerde litürjiye uygun biçimde, tek ya da üç apsis bulunur (Karaca, 2006, s. 

326). Üç apsisi olan kiliselerde genellikle orta nef üzerindeki apsis, yan neflerin 

sırasındaki apsislerden daha büyüktür (Karaca, 2006, s. 326). Apsislerin yapının 

içinde ve dışında çoğunlukla yarım daire biçiminde olma özelliği Balatkapı İoannes 

Prodromos Kilisesi’nde farklılık gösterir (Karaca, 2006, s. 326). Tur-i Sina 

Kilisesi’nde, iç mekânda her biri yarım kubbe ile örtülü apsisler, dışta dikdörtgen 

planlı tek bir mekân biçiminde çıkıntı yapmaktadır. 

3.4.1.4 Bema 

Eski Yunanca’da ‘’basamak, konuşmacıların kullandığı yükseltilmiş platform’’ 

anlamlarına gelen bema, Erken Hıristiyan kiliselerinde rahipler için ayrılan ve ayinle 

ilgili litürjinin hazırlandığı kutsal yerdir (ESA, 1997, s.220; Sözen ve Tanyeli, 1994, 

s.39; Karaca, 2006, s.325). Bizans kiliselerinde apsisin önünde ve orta nef 

düzeyinden yüksekte bulunan bemaya basamaklarla ulaşılır (ESA, 1997, s.220) 

(Şekil 3.6). Kilisenin ana nefi olan naostan ikonostasis adı verilen mimari öge ile 

ayrılan bu bölümde altar (sunak) da yer alır (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.39).  
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Bema, genellikle kilisenin doğusundaki ilk serbest taşıyıcılar hizasında; yan 

neflerden bir, ana neften iki basamak yüksekte konumlanır (Karaca, 2006, s. 325). 

Orta nefi ve yan nefleri aynı düzeyde olan Tur-i Sina Kilisesi’nde bema, neflerden 

bir basamak yüksektedir. 

3.4.1.5 Galeri 

Kiliselerde ana nefe bakan ve bazı örneklerde kadınlar bölümü olarak da işlev gören 

mekâna ‘’galeri’’ adı verilir (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.388; Karaca, 2006, s.323). 

Ortaçağ mimarisinde, özellikle Gotik kiliselerde, yan neflerin üzerinde çatıya girişi 

sağlayan tepe penceresinin altında bulunur (Roth, 2002, s. 680). Galeri, narteksin 

üzerinde ya da naosun batısındaki taşıyıcılara oturarak neflerin üst katında 

konumlanır (Karaca, 2006, s. 323) (Şekil 3.6). 

Rum Ortodoks kiliseleri arasında iki katlı, dikdörtgen planlı, ‘’L’’ ya da ‘’U’’ 

biçiminde düzenlenmiş nartekse sahip olanların yanı sıra, galerisi bulunmayan 

yapılar da mevcuttur (Karaca, 2006, s. 323-324). Samatya H. Menas ve H. Georgios 

kiliselerinde galeri bulunmamaktadır (Karaca, 2006, s. 323).  

Fener H. Georgios Patrikhane Kilisesi’nde yan nefler üzerinde yer alan galeri 

bölümü iki katlıdır (Karaca, 2006, s. 323). Altımermer, Belgradkapı ve Silivrikapı 

Panagia kiliseleri ile Samatya H. Konstantinos ve Yenikapı H. Theodori kiliselerinde 

narteks üzerinde dikdörtgen planlı (kuzey-güney doğrultulu) galeri yer alır (Karaca, 

2006, s. 323). Galata Panagia Kilisesi’nin galerisi, ana nefin batısında yer alır; ‘’L’’ 

biçiminde planı ile güneyde eksen hizasına kadar devam eder (Karaca, 2006, s. 324). 

Ayakapı H. Nikolaos Kilisesi’nin galerisi yanlarda çıkıntı yaparak ‘’U’’ biçimde plan 

ile narteks üzerinde yer alır (Karaca, 2006, s. 324). Tur-i Sina Kilisesi’nin galerisi, 

yapının güneybatısındaki son sütunlara oturur. 

Kiliselerde naosun örtüsü aynı zamanda galerinin de örtüsüdür (Karaca, 2006, s. 

325). Galeri merdivenleri naosta, nartekste veya yapılara bitişik mekânlarda yer alır 

(Karaca, 2006). Altımermer ve Belgradkapı Panagia, Fener H. Georgios Patrihane, 

Yenikapı H. Theodori kiliselerinde galeri merdiveni narteks üzerinde bulunur 

(Karaca, 2006, s. 324). Edirnekapı H. Georgios Kilisesi’nin iki galeri merdiveni 

narteksin kuzey ve güneyde yaptığı çıkıntılarda yer alır. Samatya H. Konstantinos ve 

Galata Panagia kiliselerinde galeri, yapıların bitişiğindeki mekânda bulunur. 
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Balatkapı Taksiarkhes Kilisesi’nin galeri merdiveni, yapının kuzeyinde yer alan ve 

yapıya bitişik olan çan kulesi içindedir (Karaca, 2006, s. 324).  

 

Şekil 3.6 : Kiliselerde mekânı oluşturan ögeler; 

              Sözen ve Tanyeli, 1994. 

                       A. Erken Hıristiyan Bazilikası  

   a. Apsis b. Sunak 

         c. Ambon d. Ana nef  

        e.Yan nef f. Narteks 

            g. Kantharos h. Atrium 

     i. Propile j. Peristil    

   B. Bizans Kilisesi 

           a. Apsis b. Synthronon  

           c. Bema d. Postoforion 

   e. Naos f. Narteks  

       g. Atrium h.Yan nef 
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Şekil 3.7 : Ayasofya’nın restitüsyon çizimi (bitiş tarihi: 537),  

             Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1997.  

                               1. Apsis 2. Synthronon 3. Kathedra 4. Baldaken
12

  

                          5. Altar 6. Bema 7. Ambon 8. Naos 9. Yan nef  

              10. Galeri 11. İç narteks 12. Dış narteks 

3.4.2 Cephe düzeni 

Rum Ortodoks Kiliseleri çoğunlukla, kapı ve pencere açıklıklarıyla düzenlenen sade 

cephelere sahiptir. Yapıların kuzey-güney ve doğu-batı cepheleri, mimari özellikler 

açısından benzerlik göstermektedir. Cepheler; mekânların yerleşimleri ve yaptıkları 

çıkıntılar, çan kuleleri, kapı ve pencere açıklıkları, tuğla kemerler, saçak silmeleri ve 

bezemeler ile hareketlenmektedir.  

Kiliselerin yan nef cephelerini oluşturan, genellikle diğer cephelerden uzun olan 

kuzey ve güney cephelerinde, tek sıra pencere dizisi ve bazı yapılarda kapılar 

mevcuttur. Örneğin; Fener Hagios Georgios Patrikhane ve Galata Hagios Nikolaos 

kiliselerinin kuzey ve güney cephelerinde orta nefin üst pencereleri bulunmaktadır. 

Balat Taksiarkhes Kilisesi’nin kuzey, Hasköy Hagios Paraskeve Kilisesi’nin güney 

cephesinde çan kulesi bulunmaktadır. 

Yapıların doğu ve batı cepheleri, genellikle orta nef doğrultusundaki üçlü pencereleri 

ile birbirine benzemektedir. Apsis ve narteksin yeri, doğu ve batı cephelerinin 

                                                

 
12 Baldaken: Kiliselerde sunak yerini örten tahta, mermer veya madenden yapılan bölümdür (Hasol, 

2010). 
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farklılaşmasına neden olmaktadır. Örneğin; Samatya Hagios Georgios Kilisesi’nin 

doğu cephesinde üçlü pencere dizisi yer almamaktadır. Söz konusu yapının batı 

cephesindeki pencereler nefler doğrultusunda sıralanmaktadır. 

Kiliselerin doğu cephesinde bulunan apsisin sayısı ve biçimi, yapıdan yapıya farklılık 

göstermektedir. Örneğin; Samatya Hagios Menas Kilisesi’nin doğu cephesinde apsis 

bulunmamaktadır. Ayvansaray Hagios Demetrios, Eğrikapı Panagia, Fener Hagios 

Georgios Metokhi, Fener Hagios Georgios Patrikhane ve Galata Hagios Nikolaos 

kiliseleri üç apsislidir. Tur-i Sina Kilisesi’nin apsisleri ise, doğu cephesinin alt 

kotunda tek parçalı bir çıkıntı şeklinde düzenlenmiştir. 

Rum Ortodoks Kiliseleri, çoğunlukla bir avlu içerisinde konumlanmaktadır. 

Kiliselerin doğrudan caddeye, sokağa bakan cepheleri her yapıda aynı değildir. 

Örneğin; Ayakapı Hagios Nikolaos Kilisesi’nde kuzey, Ayvansaray Panagia 

Kilisesi’nde doğu, Hasköy H. Paraskeve Kilisesi’nde batı cephesi, doğrudan sokağa 

bakmaktadır. Tur-i Sina Kilisesi’nin güneybatı cephesi, manastır yapılarının 

bulunduğu avluya; kuzeydoğu cephesi Balat İskele Caddesi’ne ve denize 

bakmaktadır. Kilisenin güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinin yakın çevresi yeşil 

alandır. 

3.4.3 Malzeme, yapım tekniği ve strüktür özellikleri 

İstanbul’daki Rum Ortodoks Kiliseleri’nde ağırlıklı olarak, kaba yonu taş, kesme taş 

ve tuğla kullanılmıştır. Örneğin; Tur-i Sina ile Salmatomruk ve Tekfur Sarayı 

Panagia kiliseleri kaba yonu taştan, Eğrikapı Panagia ve Sarmaşık Hagios Demetrios 

kiliseleri kesme taştan yapılmıştır. Yapıların iç mekân duvarlarının özgün dokusu, 

birçok yapıda duvarların sıvalı veya boyalı olmaları nedeniyle görülememektedir. 

Galata İoannes Prodromos Kilisesi’ndeki almaşık duvar örgüsü, bir sıra taş ve iki sıra 

tuğla düzenindedir. Kiliselerin cephelerinde, pencere ve alın kemerleri ile 

silmelerinde tuğla kullanılmıştır. 

3.4.3.1 Serbest taşıyıcılar 

Rum Ortodoks kiliselerinde, orta nef ile yan nefleri ayırmak amacıyla, genellikle 

sütunlar veya kare kesitli taşıyıcılar kullanılmıştır. Örneğin; Samatya Analepsis 

Kilisesi’nde ahşap taşıyıcılar kare kesitli, Balatkapı Panagia Kilisesi’nde sekizgendir. 

Ahşap sütun gövdeleri üzerine alçı kaplama yapılan örneklerde, sütun gövdeleri 
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boyalı olduğu için özgün malzemeler görülmemektedir. Tur-i Sina Kilisesi’ndeki 

boyalı sütunların, ahşap üzerine alçı sıva ile kaplandığı sanılmaktadır. 

3.4.3.2 Kemerler, Arşitravlar 

Rum Ortodoks kiliselerinde nefleri ayıran sütunlar, kemerler veya arşitravlarla 

birbirine bağlanmaktadır. Yapılarda görülen kemer çeşitleri çoğunlukla, dairesel, 

basık veya sivridir. Örneğin; XIX. yüzyıl yapıları olan Ayvansaray Hagios 

Demetrios ve Tur-i Sina kiliselerinde, taşıyıcı sistemin bir parçası olan sütunlar 

arasında sivri kemerler yer almaktadır. 

Sütun dizilerindeki son kemerlerin, duvar payelerine, duvar konsollarına veya galeri 

korkuluğuna oturduğu yapı örnekleri vardır. Örneğin; Tur-i Sina Kilisesi’nde sütun 

dizilerindeki son kemerler, kuzeydoğuda duvar ayaklarına oturmaktadır; güneybatıda 

duvarlara düz atkılı birleşmektedir. Galata ve Topkapı Hagios Nikolaos ile Fener 

H.Georgios Metokhi kiliselerindeki serbest taşıyıcılar, arşitravlar ile birbirine 

bağlanmaktadır. 

3.4.3.3 Örtü sistemi 

Rum Ortodoks kiliselerinde iç mekân, tonoz veya düz tavan ile örtülmüştür.  Basık 

ve beşik tonoz örtülü yapı örneği fazladır. Kiliselerin dış örtüsünde kırma çatı 

kullanımı yaygındır. Samatya Hagios Georgios Kilisesi, çatısının ortasında yer alan 

sekiz kasnak üzerindeki kubbesi ile örtü sistemi farklı bir yapıdır. 

Kiliselerde örtü malzemesi olarak ahşap kullanımının yoğun olduğu görülmektedir. 

Örneğin; Ayvansaray H. Demetrios, Hasköy H. Paraeskeve ve Tur-i Sina 

Kiliseleri’nde örtü ahşap, Fener Hagios Georgios Patrikhane ve Galata İoannes 

Prodromos kiliselerinde ahşap üzerine alçı kaplamadır. Yenikapı H. Theodori, 

Altımermer, Belgradkapı ve Eğrikapı Panagia kiliselerinde örtü sistemi, yakın 

zamanda değiştirilerek betonarmeye dönüştürülmüştür. 

Yapıların narteks örtüsü çoğunlukla tek parça ve iç mekânda düz tavandır.  Samatya 

Hagios Konstantinos Kilisesi’nin kirişlerle beş parçaya bölünen narteksi, düz tavan 

ile örtülüdür. Narteksinde haç tonoz kullanılan Silivrikapı Panagia Kilisesi’nde, beş 

parçalı örtü mevcuttur. Tur-i Sina Kilisesi’ndeki narteks, iç mekânda ahşap tavan ile 

örtülüdür. Kiliselerin apsis örtüleri, iç mekânda genellikle yarım kubbe biçimindedir. 
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Galata Panagia Kilisesi’nin apsisi dışta yarım kırma çatı, Galata Hagios Nikolaos 

Kilisesi’nin apsisleri de kırma çatılar ile örtülüdür. 

3.4.4 Litürjik ögeler 

3.4.4.1 İkonostasis 

‘’İkona konan yer, ikona taşıyıcısı’’ anlamlarına gelen ‘’ikonostasis’’ sözcüğü, 

Bizans dönemi kiliselerinde, din adamlarının bulunduğu bema mekânını naostan 

ayıran mimari ögedir (Ötüken, 1997, s. 838). XI. yüzyılda, taşınabilir ikonaların 

kullanımının başladığı; ikonostasislerdeki ikonalarda, Vaftizci Yahya, Hz. Meryem 

ve Hz. İsa tasvirleri ile bayram sahnelerinin yer aldığı belirtilmektedir (Ötüken, 

1997, s.838). 

Rum Ortodoks kiliselerinde, prothesis, bema ve diakonikon mekânlarını naostan 

ayıran ikonostasis, üç nefi de kapsamaktadır. İkonostasisin naosa bakan yüzü, 

birbirinden farklı tasvirleri bulunduran ikonalar ile kaplıdır. İkonostasislerin 

yapımında çoğunlukla ahşap kullanılmıştır. Tur-i Sina Kilisesi’nin ikonostasisi de 

ahşaptır; ikonostasiste, nefler doğrultusunda geçişler yer almaktadır. Ayakapı Hagios 

Nikolaos ve Silivrikapı Panagia kiliselerinde ikonostasisler mermerdendir. Bitkisel 

ve geometrik motifler ile bezeli ikonostasislerin yapımında, oyma ve kabartma 

tekniklerinden de yararlanılmaktadır. 

3.4.4.2 Ambon 

Kiliselerde ‘‘İncil okumak için birkaç basamakla yükseltilen özel kürsü’’ anlamına 

gelen ‘’ambon’’, kiliselerin en önemli ögelerindendir (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.19). 

Rum Ortodoks kiliselerinde merdivenlerle yükseltilen ve zamanla işlevsel 

özelliğinden uzaklaşan ambonlar, orta nefe bakacak şekilde konumlanmaktadır. 

Ambonların yapımında ahşap kullanımı yaygındır. Ayakapı Hagios Nikolaos ve 

Silivrikapı Panagia kiliselerindeki ambonlar mermerdendir. Tur-i Sina Kilisesi’nin 

bitki motifleri ile süslü ahşap ambonu, sedef kakma tekniği ile yapılmıştır. Tur-i Sina 

Kilisesi’nin mevcut ahşap ambonu üzerinde ikona bulunmamaktadır. 

3.4.4.3 Despot koltuğu 

Rum Ortodoks kiliselerindeki törenlerde, ayini yöneten din adamının oturması için 

ayrılan koltuğa ‘’despot koltuğu’’ adı verilmektedir. Orta nefe bakacak şekilde 
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konumlanan despot koltuğu, çoğunlukla ahşaptır. Fener Hagios Georgios Metokhi 

Kilisesi’ndeki despot koltuğunun tamamı sedef kaplamalıdır; Ayakapı Hagios 

Nikolaos ve Silivrikapı Panagia kiliselerinin despot koltukları mermerdendir. 

3.4.4.4 Altar (sunak) 

Hz. İsa’nın Son Yemeği’ndeki masanın simgesi sayılan altarın, ilk kullanıldığı 

dönemlerde taşınabilir ahşap masa şeklinde olduğu belirtilmektedir (Rona, 1997, s. 

1120). İlk bazilikalar inşa edildikten sonra, altar yapımında taş ve mermer de 

kullanılmıştır (Rona, 1997, s.1120). Rum Ortodoks kiliselerinde üzerine tören ile 

ilgili kutsal malzemeler yerleştirilen altar, genellikle apsis önünde ve yapının uzun 

ekseninde konumlanmaktadır. Tur-i Sina Kilisesi’nde apsisin önünde, bema 

mekânında taş altar mevcuttur. Tur-i Sina Kilisesi’nin 1986 yılına ait bir fotoğrafında 

altarın üzerinde bir ahşap baldaken bulunduğu görülmektedir. 

3.4.5 Ek yapılar 

Rum Ortodoks kiliselerinin etrafında farklı amaçlara yönelik ek yapılar 

bulunmaktadır. Özgün işlevlerini zamanla kaybeden ek yapıların çoğu, günümüzde 

konut olarak kullanılmaktadır. 

3.4.5.1 Ayazma 

Ayazma, Hz. İsa’nın vaftizi anısına adanan su kaynağı ve su kaynağının yanında ya 

da üzerinde inşa edilen yapı anlamına gelmektedir (Aycock, Eczacıbaşı Sanat Ansk., 

1997, s.173). Ortodokslar tarafından iyileştirici özellikleri olduğu düşünülen ayazma 

suları, Müslümanlar tarafından da ziyaret edilmektedir (Aycock, Eczacıbaşı Sanat 

Ansk., 1997, s.173). Çoğu zaman kilisenin ithaf edildiği ad ile anılan ayazmaların 

kutsal günleri de vardır. 

Rum Ortodoks kiliselerinde ayazmalar, yapıya bitişik, yapının içinde veya dışında 

müstakil olarak yer almaktadır. Örneğin; Ayvansaray Hagios Demetrios ve Fener 

Hagios Georgios Patrikhane kiliselerinin ayazmaları müstakil yapılardır; Edirnekapı 

ve Samatya Hagios Georgios kiliselerindekiler ise yapılara bitişiktir. Topkapı Hagios 

Nikolaos kilisesinin ayazması narteksin kuzeyinde, Tur-i Sina Kilisesi’nin ayazması 

naosta bulunmaktadır. Balat Taksiarkhes Kilisesi diğerlerinden farklı olarak iki 

ayazmalıdır; ayazmanın biri kilisenin kuzeyinde müstakil, diğeri ise yapının 

yanındadır. 
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3.4.5.2 Çan kulesi 

Hıristiyanlıkta halkın kiliseye çağrılması amacıyla çalınan çanın yerleştirildiği 

kulelere ‘’çan kulesi’’ adı verilmektedir (Turani, 1975, s. 12). Rum Ortodoks 

kiliselerinin tümünde çan kulesi bulunmamaktadır. Genellikle kare planlı veya 

baldaken biçimindeki çan kuleleri, yapıdan bağımsız olarak avluda, çatının bir 

köşesinde veya avlu duvarına bitişik konumdadır. Tur-i Sina Kilisesi’nin 1986 yılına 

ait fotoğraflarında ve çizimlerinde, kütüphanenin birinci katına çıkışı sağlayan taş 

merdivenin sahanlığına oturan bir çan kulesi görülmektedir (Şekil D.8, D.9, E.12, 

E.13, E.44, E.48, E.49);  ancak söz konusu çan kulesi günümüze ulaşmamıştır.  

3.4.5.3 Parekklesion 

Parekklesion, Bizans mimarisinde bir kiliseye bitişik veya kiliseden bağımsız inşa 

edilen, kilise ile işlevsel açıdan bağlantılı yapı anlamına gelmektedir (Sözen ve 

Tanyeli, 1994, s.186). Fener Hagios Georgios Poteras Kilisesi’nin kuzeyinde yapıya 

bitişik olan parekklesion günümüzde kullanılmamaktadır. 

3.4.5.4 İdari-sosyal yapılar ve eğitim yapıları 

Kiliselerin çevresinde yönetim için kullanılan yapılar, ayrıca sosyal ve eğitim amaçlı 

binalar yer almaktadır. Bu yapıların çoğu günümüzde boştur, ya da konut olarak 

kullanılmaktadır. Yenikapı’daki Hagios Theodori Kilisesi’nin okulu işlevini 

sürdürmektedir. Tur-i Sina Kilisesi’nin etrafındaki kütüphane, misafirhane ve idari 

binaları ise günümüzde özgün işlevlerini kaybetmişlerdir.  
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4.  TUR-İ SİNA KİLİSESİ 

4.1 Konum ve Çevrenin Özellikleri 

Tur-i Sina Kilisesi, Haliç’in güney kesiminde, Fener ile Ayvansaray arasındaki Balat 

semtinin Tahta Minare Mahallesi’nde yer almaktadır. Kilise, Balat Köprübaşı 

mevkiinde, kuzeyinde Balat İskele Caddesi ve güneyinde Mürsel Paşa Caddesi 

(Ayvansaray Caddesi) ile sınırlanan yeşil alanda bulunmaktadır (Ada: 2332, Parsel: 

4) (Şekil 4.1, 4.2). Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde yapılan 

yıkımlar sonucunda, yapının bulunduğu alanda konut ve fabrika yer almamaktadır. 

Tur-i Sina Kilisesi’nin kuzeydoğusunda Balat Vapur İskelesi, güneydoğusunda Sveti 

Stefan Bulgar Kilisesi (Demir Kilise) ve güneyinde Tahta Minare Camii yer 

almaktadır. Semtin iç kesimlerinde, kilisenin kuzeybatısında Ferruh Kethüda Camii, 

Çavuş Hamamı (Balat Hamamı) ile Balat Surp Hıreştegabet Ermeni Kilisesi, 

batısında Balat Ahrida Sinagogu ve güneybatısında Balatkapı Taksiarkhes Rum 

Kilisesi
13

 konumlanmaktadır (Şekil 4.3 ve Vaziyet Planı Rölövesi). 

Yapıldıkları dönemde kilise ile dini ve sosyal içerikli bir bütün oluşturduğu bilinen 

manastır yapıları (kütüphane ve misafirhane), kilise ile aynı avluyu paylaşmaktadır 

(Karamanoğlu, 1986, s. VII). Günümüzde harap durumda olan binalar işgal edilmiş, 

özgün işlevlerini kaybetmişlerdir. Hem doğal etkenler, hem de bakımsızlık nedeniyle 

yapılarda malzeme bozulmaları ve strüktürel açıdan tehlike oluşturan hasarlar 

görülmektedir. Avlunun güneybatısında yer alan giriş, günümüzde yol seviyesinin 

altında kaldığı için kullanılamaz durumdadır. Tur-i Sina yapı topluluğunun Mürsel 

Paşa Caddesi’ne (Ayvansaray Caddesi’ne) bakan tarafında, yolun güneyindeki yapı 

dizisinin zemin katlarında, dekorasyon ve otomobil malzemeleri satan dükkânlar 

bulunmaktadır. Tur-i Sina yapıları ve yakın çevresine ait fotoğraflar EK F’de 

bulunmaktadır (Şekil F.1 – F.19). 

                                                

 
13 Balat’ta Ayan Caddesi üzerinde bulunan Taksiarkhes Rum Kilisesi, yüksek duvarlar ve konutlarla 

çevrili geniş bir avlunun güneybatısında yer alır (Karaca, 2006, s.111-114). Hypselantes (1870, 

s.327)’in verdiği bilgiye göre, 1730 yılında Balat’ta gerçekleşen yangından büyük ölçüde etkilenen 

kilise; 1833 yılında, Patrik I. Konstantios döneminde restore edilmiştir (Karaca, 2006, s.112). 
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Şekil 4.1 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, Google Earth hava fotoğrafı, 2011.  

 

Şekil 4.2 :  Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, hava fotoğrafı, 2012. (Bir Liman Kenti 

Olarak İstanbul). 
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Şekil 4.3 : Tur-i Sina Kilisesi ve çevresindeki önemli  

                     yapılar, Google Earth hava fotoğrafı, 2011. 

                                            1. Tur-i Sina Kilisesi  

                                            2. Tur-i Sina Yapı Topluluğu 

                                            3. Sveti Stefan Bulgar Kilisesi (Demir Kilise) 

                                            4. Tahta Minare Camii        

                                            5. Hızır Çavuş Camii  

                                            6. Balatkapı Taksiarkhes Kilisesi  

                                            7. Balat Ahrida Sinagogu  

                                            8. Hacı İsa Camii  

                                            9. Balat Surp Hıreştegabet Ermeni Kilisesi  

                                            10. Çavuş Hamamı (Balat Hamamı)  

                                            11. Ferruh Kethüda Camii  

                                            12. Yusuf Şücaaddin Camii  

                                            13. Balat Balöno Rum Kilisesi  

                                            14. Balat Vapur İskelesi 
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Şekil 4.4 :    Sveti Stefan Bulgar Kilisesi ve Tur-i Sina Kilisesi’nin  

               denizden görünümü; fotoğraf: Yeşim Yaşa, 2011. 

4.2 Tarihçe 

Kerameus
14

 (1904, s.137), Tur-i Sina (Balatkapı İoannes Prodromos) Kilisesi ‘nin 

geçmişinin on dördüncü yüzyılın ilk yarısına kadar uzandığını ve 1334 tarihli bir 

belgede kilisenin ‘’Avcı’daki Vaftizci Prodromos’’ anlamına gelen ‘’Prodromos 

Baptistes Kynegos’’ olarak geçtiğini belirtmiştir
15

 (Karaca, 2006, s. 107). Miklosich-

Müller (1860, s.391)’e göre kilise, on dördüncü yüzyılın sonlarına doğru İmparator 

Kapısı
16

 yakınlarında, Nikolaos Khresimos adlı bir keşiş (rahip) tarafından inşa 

ettirilmiş; 1400 yılının haziran ayında kilise ile Patrik I. Matheios ilgilenmiştir 

(Janin, 1969, s.411).  

Karaca (2006, s.107), Kerameus (1904, s.137) ve Miklosich Müller (1860, s.265)’e 

dayanarak; 1400 senesine ait bir belgede ‘’sur dışında, İmparator Kapısı yakınında ve 

deniz kıyısında’’ yer aldığı yazan kilisenin, Nikolaos Khresimos tarafından inşa 

                                                

 
14 P. Kerameus’un ‘’1583 ve 1604’te İstanbul Kiliseleri’’ (Naoi tes Konstantinoupoleos kata to 1583 

kai 1604) adlı makalesinde, İstanbul’daki Rum Ortodoks kiliselerini kapsayan Tryohon, Paterakis ve 

Smith listeleri yer almaktadır (Karaca, 2006, s.55). Söz konusu makale, 1904 senesinde İstanbul’da 

‘’Ho en Konstantinoupolei Hellenikos Philologikos Syllogos’’ adlı dergide yayınlanmış; makalenin 

başında P. Kerameus, Paterakis Listesi’ni tanıtarak kiliselerin isim ve tarihine yönelik görüşlerini 

açıklamıştır (Karaca, 2006, s.55). 
15 Balat Kapısı, geçmişinde ‘’Avcı Kapısı’’ anlamına gelen ‘’Kinigios’’ veya ‘’Kinigu’’ isimleri ile 

anılmıştır (İncicyan, 1976, s.14). 
16 Haliç surlarının en önemli kapılarından biri olan Balat Kapısı, Fetih’ten önce ‘’Bab-ı Hümayun, 

Hünkâr Kapısı, İmparator Kapısı’’ anlamlarına gelen ‘’Vasiliki Pili’’ ya da ‘’Basiliki Pili’’ olarak 

adlandırılmıştır (Deleon, 1997, s.61). 
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ettirilen yapı olabileceğini kaydetmiştir. Kilisenin on beşinci yüzyıldan önce var 

olduğu bilgisi Schneider (1967, s.42) ‘in yazılarında da bulunmaktadır. 

Karaca (2006, s.97-107), Kerameus (1904, s.124-129)’tan alıntı yaparak; Tryphon 

Karabeinikov
17

 adlı Rus din adamının 1583 yılında İstanbul’da yaptığı listede, 

kiliseyi ‘’Kynegos’’ (avcı)
18

 olarak adlandırdığını; İstanbul’a ikinci gelişinde 

(1593’te) de kiliseyi harap durumda bulduğunu yazmıştır. Ayrıca, listede on ikinci 

sırada bulunan Balatkapı İoannes Prodromos Kilisesi için ayrılan paranın, 

yönetimdeki değişiklik nedeniyle bağış yapılacak kiliseler arasında gösterilmediği 

halde, yakınındaki Hagios Demetrios Kilisesi’ne verildiğini belirtmiştir. Kerameus 

(1904, s.120)’e göre, kilise 1604 senesinde Paterakis
19

 Listesi’nde de yer almıştır 

(Karaca, 2006, s. 107). 

IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Arşivi’nden 

temin edilen 1623 senesine ait padişah fermanı örneğinde kilise, ‘’Balat surları 

dışında Karabaş mevkiinde bulunan Ay Yani Kilisesi’’ olarak tanımlanmıştır (Şekil 

C.1, C.2). Kilisenin yakın çevresinde çıkan bir yangın sonucunda binanın çatısının 

tamamen çöktüğü, görevlilerin yapıda inceleme yaptığı ve çatının eskiye uygun 

olarak onarılmasına izin verildiği fermanda kaydedilmiştir. Sınırları belirlenen kilise, 

padişah tarafından yabancı uyruklulara bağışlanmış; ferman ile yapıya sahiplik (tapu) 

belgesi verilmiştir. 

Gedeon (1900, s.50), kilisenin 1640 yılında yandığını yazmıştır. 1652 senesinde 

Antakyalı Kâtip Paulus’un kiliseden bahsettiği bilinmektedir (Karaca, 2006, s. 70). 

Kerameus (1904, s.126-137)’a göre, kilise 1669 senesinde Thomas Smith 

                                                

 
17 İstanbul’daki Rum Ortodoks Kiliseleri’nin adlarını içeren ilk liste, on altıncı yüzyılın ikinci 

yarısında yapılmıştır (Karaca, 2006, s.54). İstanbul’daki Ortodoks kiliselerine maddi yardımda 

bulunmak amacıyla, Rus Çarı İvan Vasiliyeviç’in gönderdiği Rus din adamı Tryphon Karabeinikov, 

1583 ve 1593 yıllarında iki kez İstanbul’a gelmiştir (Karaca, 2006, s.54). Tryphon Karabeinikov, 1583 
senesinde İstanbul’daki Rum Ortodoks kiliselerini belirleyerek bir liste oluşturmuştur (Karaca, 2006, 

s.54). Karaca (2006, s.54), Kerameus (1904, s.120)’u referans göstererek, Fetih’ten yüz otuz yıl sonra 

(1583’te) düzenlenen Tryphon Listesi’nde, şehirde sur içinde yer alan Eski İstanbul ile Galata 

bölgesindeki kırk yedi kilisenin tespit edildiğini; listede kiliselerin ithaf edildiği kutsal adın, 

bulunduğu mahallenin ve kiliseye ayrılan parayı alacak din görevlisinin bilgilerinin bulunduğunu 

yazmıştır. 
18 On altıncı yüzyılda İstanbul’u gezen Petrus Gyllius, Balat Kapısı’nı ‘’Kynegoi’’ olarak adlandırmış; 

bu kapının civarında Bizans’ta ölüm mahkumlarının idam edildiği ‘’Kynegeion’’ denen av 

tiyatrosunun olabileceğini belirtmiştir (Özbilge, 2006, s.119-128). 
19 Atinalı Antonios Paterakis, 1604 yılında İstanbul’daki elli beş Rum Ortodoks kilisesini içeren bir 

liste hazırlamıştır (Karaca, 2006, s.54). 
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Listesi’nde
20

 bulunmaktadır. On yedinci yüzyılın sonlarına doğru, 1670 yılında 

İskenderiye Patrikliği’ne ait olduğu bilinen kilise ve ek yapıları, 1686 yılında Rusya 

büyükelçisinin hükümete yaptığı başvuru ile Sina Dağı Manastırı’na
21

 devredilmiştir. 

Karaca (2006, s.107)’nın Gedeon (1900, s.51)’dan yaptığı alıntıya göre, Rus 

büyükelçisinin yardımıyla 1686’da kilise yeniden inşası; Patrik IV. Dionysos’un izni 

ile Sina Manastırı adına gerçekleştirilmiştir. Kerameus (1904, s.137), Gedeon (1900, 

s.50-52)’un kayıtlarına dayanarak, 1686 ve 1689 yıllarında kilisenin Balatkapı 

Kynegos semtinde ‘’Hagios İoannes Prodromos (Vaftizci Aziz Yahya) Kilisesi’’ 

olarak adlandırıldığını belirtmiştir (Karaca, 2006, s. 108). 

Kömürcüyan (1952, s.178), kilisenin ‘’Tur-i Sina’’ adıyla Hazret-i Yahya’ya (St. 

Jean Baptiste) ithaf edildiğini, Rus büyükelçisinin yardımı ile onarıldığını ve 

zamanla harap olan kilisenin 1729 yılında Tur-i Sina Hıristiyanları tarafından 

yeniden yaptırıldığını yazmıştır (Kömürcüyan, 1952, s. 178). A. Refik (1988, c-

s.118), 1730 yılında İstanbul Kadısı Mehmet Raşit’e yazılan bir belgede; kilisenin, 

yanmış olduğu belirlenen on iki kilise ile birlikte kaydedildiğini, ‘’Aya Yani’’olarak 

tanımlandığını ve Balat Kapısı’nın dışında konumlandığını kaydetmiştir (Karaca, 

2006, s. 108). Tur-i Sina Kilisesi’nin taş kitabesinde, kilisenin Patrik II. Paisios 

döneminde (1726-1733), 15 Haziran 1733 tarihinde, Giritli Nikeforos tarafından inşa 

ettirildiği belirtilmektedir (Karaca, 2006, s. 108). On sekizinci yüzyılın ikinci 

yarısında, Balatlı Sargis Sarraf Hovannesyan tarafından düzenlenen listede; 

Balatkapı dışında konumlanan ve ‘’Vaftizci Yahya’’olarak anılan kilisede, Tur-i Sina 

keşişlerinin (rahiplerinin) barındığı yazılmıştır (İncicyan, 1976, s. 13, 43). 

Tur-i Sina Kilisesi’nin mermer kitabesinde, kilisenin 1831 yılında çatısının ve 

narteksinin Patrik Konstantinos döneminde (1830-1834) onarıldığı yazılıdır. 1852 

yılında kilisenin zemini ve sütunları yenilenmiş, 1855 yılında yıkılma tehlikesi 

geçiren yapının temeli sağlamlaştırılmıştır (Karaca, 2006, s. 109). 

XIX. yüzyılın ilk yarısında, II. Mahmut devrinde düzenlenen Bostancıbaşı 

defterlerinde, Balat sahilindeki binalar listelenmiş ve bu listede Tur-i Sina 

Kilisesi’nden de bahsedilmiştir. Kilise ‘’Fener İskelesi’nden devam ederken mevcut 

                                                

 
20 Karaca (2006, s.48),  Kerameus (1904, s.126)’a dayanarak, Thomas Smith’in on yedinci yüzyılın 

ikinci yarısında, 1669 senesinde hazırladığı listede İstanbul’da otuz iki adet kilisenin bulunduğunu 

belirtmiştir.  
21 Sina Dağı Manastırı (Aziz Katherina Manastırı), Mısır’da Sina Yarımadası’nda yer alan Rum 

Ortodoks manastırıdır (whc.unesco.org). 
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Rum binalarının sonuncusu’’ olarak tanımlanmıştır. Listede kilisenin geliri olan üç 

göz kayıkhaneden de söz edilmiştir (Koçu, 1960, s. 1962).  

Kilise, yaklaşık üç yüz yıldan bu yana Sina Dağı’ndaki ‘’Aziz Katherina’’ (Hagia 

Aikaterine, Saint Catherina) Manastırı’nın
22

 Metokhionu’dur (Karaca, 2006, s. 109). 

Aziz Katherina Ortodoks Manastırı, Mısır’daki Sina Dağı’nın yaklaşık 1500 metre 

yükseklikteki eteğinde yer almaktadır (whc.unesco.org) (Şekil 4.5, 4.6).  

Müslümanlar tarafından ‘’Musa Tepesi’’ olarak adlandırılan Sina Dağı, Hz. Musa’ya 

On Emir’in gönderildiği yer olarak kabul edildiği için, İslâm dünyası tarafından 

kutsal sayılmaktadır (whc.unesco.org). Eski ahit kayıtlarının bulunduğu bölge; hem 

İslâm dini, hem Hıristiyanlık, hem de Musevilik açısından büyük önem taşımaktadır 

(whc.unesco.org). Bizans İmparatorluğu döneminde, VI. yüzyılda kurulan yapı 

topluluğu, özgün işlevini korumayı sürdüren en eski Hıristiyan manastırıdır 

(whc.unesco.org). Bizans İmparatoru I. Justinianos’un emri ile yenilenen kompleksin 

VI. yüzyıl yapılarından günümüze ulaşabilenler; kilisesi, çevre duvarları ve büyük 

olasılıkla misafirhanesidir (Ahunbay, 1997, s. 1160-1161).  

Aziz Katherina yapı topluluğu kapsamında; Justinianos Kalesi, Musa Kuyusu, Bush 

Şapeli, Helen Kulesi, kilise, cami, kütüphane, çan kulesi (Şekil 4.7), yemekhane ve 

hücreler bulunmaktadır (www.sinaimonastery.com). Manastır, erken Hıristiyan 

döneminin el yazmaları ve ikona koleksiyonlarını barındırmaktadır; Bizans mimarisi 

açısından son derece değerlidir (whc.unesco.org). 

Etrafı kargir duvarlarla çevrili olan manastırın içerisinde yer alan, 560’lı yıllarda inşa 

edilen tarihi kilise; Bizanslı mimar Stephanos tarafından bazilikal planlı (Şekil 4.8) 

olarak tasarlanmıştır ve granit duvarlarla inşa edilmiştir (whc.unesco.org) (Şekil 4.9, 

4.10, 4.11). Sütun başlıkları Hıristiyanlığa ait semboller taşıyan kilisenin apsisinde, 

erken Bizans devrinden kalma bir mozaik bulunur (whc.unesco.org). Aziz Katherina 

Manastırı, 2002 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır 

(whc.unesco.org). 

                                                

 
22 Rahip (keşiş) lerin dünya ile ilişkilerini keserek, birlikte yaşadıkları yapılara ‘’manastır’’ 

(keşişhane) adı verilir (Arseven, 1966, s.1270). 

http://www.sinaimonastery.com/
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Şekil 4.5 : Aziz Katherina Manastırı’nın konumu, Sina Dağı, 

     Mısır; Google Earth hava fotoğrafı, 2011. 

 

Şekil 4.6 : Aziz Katherina Manastırı, Sina Dağı, Mısır; (Url-6). 
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Şekil 4.7 : Mısır, Sina Dağı, Aziz Katherina  

                                Manastırı, Kilise ve Çan Kulesi; (Url-10). 

 

Şekil 4.8 : Aziz Katherina Manastırı’ndaki kilisenin planı; (Url-2). 
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Şekil 4.9 : Aziz Katherina Manastırı’ndaki kilisenin iç mekân 

                        görünümü. Baskı resim: David Roberts, 1839; (Url-4). 

 

Şekil 4.10 : Aziz Katherina Manastırı’ndaki kilisenin  

                   iç mekân görünümü, resim: John Galey,  

                  Massada Publishing Ltd, 1980; (Url-5). 
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Şekil 4.11 :  Aziz Katherina Manastırı’ndaki kilisenin 

  iç mekân görünümü (Url-2). 

4.3 Kitabeler 

Narteksin kuzeydoğusundaki boyalı taş duvarda, Yunanca iki kitabe bulunmaktadır. 

Kitabelerden biri, narteks ile naosun ortak taş duvarının kuzeybatı tarafında bulunan 

özgün demir kapının üzerinde yer almaktadır. Karaca (2006, s.109), taştan kitabenin 

büyük harflerle yazılan yedi satırlık Yunanca metninde çökertme tekniğinin 

kullanıldığını belirtmektedir. Harfleri boyalı olan kitabenin genişliği 0,76 m, 

yüksekliği 0,41 m’dir (Şekil 4.12).  

Taş kitabenin Yunanca metni:  

TON ΣΕΠΤΟΝ ΑΥΤOΝ ΠPOΔΠΟΜΟΥ IΩΑΝΝΟΥ ΘΕIΟΥ ΠPOΦHΤΟΥ THΔΕ 

BAΠTIΣΤΟΥ ΔΟΜOΝ ΚΑΕΝΤΑ, ΦAIΔPOΝ IΔPYΕΙ NIKHΦOPOΣ 

ΣINAYΠOΨHΦIOΣ ΕΚ KPHTHΣ ΠEΛΩΝ ΠIΣTΏΝ ΔAΠΑΝΗ 

ΠΑΤΡΧΕΙΑΣ ΕΠΙ ANΔPOΣ ΦEPIΣΤΟΥ ΚΥPΙΟΥ ΠAIΣΙΟΥ AΨΛΓ ΙΟΥΝIΟΥ IE   

Taş kitabenin Türkçesi:  

‘’Kutsal Peygamber Vaftizci İoannes Prodromos’un evi olan ve yanan bu saygıdeğer 

kiliseyi, Sina için aday olan Giritli Nikeforos, dindarların bağışlarıyla, yetkin bir 

insan Patrik Paisios zamanında görkemli bir şekilde yaptırdı. 15 Haziran 1733.’’  
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[Karaca (2006, s. 109)].
 23

 

Narteksin kuzeydoğu duvarında bulunan, naosa geçişi sağlayan özgün demir kapının 

güneydoğu üst tarafında, dikdörtgen biçimli bir mermer kitabe yer almaktadır. 1,30 

m genişliğindeki ve 0,87 m yüksekliğindeki mermer kitabenin kazıma tekniği ile 

hazırlandığı bilinmektedir (Karaca, 2006, s. 109). Kitabedeki on dört satırlık 

Yunanca metin, küçük harflerle yazılmıştır (Şekil 4.13). 

Mermer kitabenin Yunanca metni: 

προς διηνεκη μνημην 

Η μεν παφουσαυπο του χρονου οροΦη της δε ιερας του Προδρομου 

Εκκλησιας επεσκευασφη καλως και στερψς αμα τψω Ναρφηκι τω αωλα  

ετει υπο του Αρχιεπιοκοπου Σιναιου Κωνσταντιου Ιφυνοντος, τηνικαυτα      

πους οιακας του Οικουμενικου ΣκαΦους, αυφις δε τω αωνβ ετει, 

θερμη προφυμια της Αυτου Παναγιοτητος, διεπουσης τα του θεοβαδιστου   

Ορους του Σιναιου, εξαχφντων των εν τω Ναω συντριβεντων και αηδων 

γενομενων μαρμαρων, εστρωφη αλλοις καλλιστοις και τετραγωνοις 

τοτε εδαΦος ολον του Ιερου, το παρεκκλησιον του Αγιου Χαραλαμπους 

Ικανον του κατα μεσον Ναου μερος και ολος ο Ναος αμα ται ς κολοναις 

αυτου, ως σεσαπησων των παλαιων, Φαιδρως καφωρα ισφη συγχρονως δε τουτοις, 

Φθαρεντων υπο της θαλασσης και των του μετοχιου φεμελιων και 

πτωσην επαπειλουντος επεσκευασφη καυτο ευπρεπεστατα 

Αωνε κατα μηνα Νοεμβριον 

Mermer kitabenin Türkçesi:  

‘’Sonsuza dek anılması için. 

Prodromos’un kutsal kilisesinin zamanın yıprattığı çatısı, narteksiyle birlikte güzel 

ve sağlam bir şekilde 1831’de, o zamanlar Patrik olan Sina’dan gelen Konstantios 

tarafından onarıldı. 1852 yılında ise, Tanrı’nın yürüdüğü Sina Dağı’nın işlerini 

                                                

 
23 Tur-i Sina Kilisesi’nde yerinde tespit edilen kitabelerin Yunanca metinleri, İoanna Kuçuradi 

tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir (Karaca, 2006, s.109). 
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yöneten Patrik’in isteği üzerine, kilisenin içinde kırılan veya bozulan mermerler 

çıkarılarak, İeron’un tüm zemini, Aziz Kharalampos’un parekklesionu, kilisenin 

ortasında önemli bir kısım da güzel dört köşe mermerler ile kaplandı. Eskileri 

çürüdüğünden, sütunlarıyla birlikte tüm kilise yenilendi. Temellerini deniz 

çürüttüğünden ve yıkılma tehlikesi gösterdiğinden Metokhion, görkemli bir şekilde 

onarıldı. Kasım 1855.’’  

İ. Kuçuradi’den naklen, Karaca (2006, s. 109-111). 

 

Şekil 4.12 : Narteksin kuzeydoğu duvarındaki taş kitabe. 

 

Şekil 4.13 : Narteksin kuzeydoğu duvarındaki mermer kitabe. 
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4.4 Mülkiyet Durumu ve Koruma Statüsü 

Tur-i Sina Kilisesi ile ilgili ulaşılan en eski belge, 1623 yılında, Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde yazılmış bir padişah fermanıdır. Kilise, fermanda ‘’Balat 

surları dışında Karabaş mevkiinde bulunan Ay Yani Kilisesi’’ olarak tanımlanmıştır. 

Yakın çevresinde çıkan bir yangın sonucunda çatısı tamamen çöken kilisede, 

uzmanlar tarafından hasar tespiti yapılmış; padişah fermanında çatının eskiye bağlı 

kalınarak, rahipler tarafından onarılmasına izin verilmiştir. 1623 yılına ait fermanda, 

kilisenin ‘’genel cadde, kıyı şeridi, Yorgo Tuzafidi’nin evinin duvarı ve Maria 

Papuzuki’nin evinin duvarları’’ ile çevrili olduğu kaydedilmiştir. Sınırları belirlenen 

kilise, yabancı uyruklulara bağışlanmış; ferman ile yapıya tapu belgesi verilmiştir 

(IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Arşivi; Şekil 

C.1, C.2).  

Balat’ta 2332 numaralı ada ve 4 numaralı parselde bulunan Tur-i Sina Kilisesi’nin 

mülkiyeti, Aya Yani Kilisesi ve Manastırı Vakfı’na aittir (Tapu Kütüğü, İstanbul 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi). Belediye Encümen kayıtlarında kiliseye ait belge 

bulunmamaktadır.  

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 10 Mart 1973 

tarihinde alınan 7005 sayılı kararda, 2332 ada ve 4 parseldeki Tur-i Sina Kilisesi 

müştemilatı, korunması gerekli eski eser olarak tanımlanmıştır (Şekil C.3). Kurulda 

bulunan 15 Nisan 1974 tarihli bir zarfta, kilisenin müştemilatına ait fotoğraflar yer 

almakta, ancak kiliseye ait fotoğraf bulunmamaktadır.  

20 Nisan 1974 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yazılan belgede, Aya Yani 

(Tur-i Sina) Kilisesi ve ek yapılarının bir vakfa ait olduğu belirtilmiş; kilisenin yol 

üzerindeki müştemilatının harap durumda olduğu ve tahrip edilmeye başlanan binalar 

için müdahale isteği kaydedilmiştir (Şekil C.4).  

Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde (Mart 1984-Mart 1989), 

Haliç düzenlemeleri kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 9 Temmuz 1986 

tarihinde, Belediye tarafından Ruhani Kurul için düzenlenen belgede; Tur-i Sina 

Külliyesi’nin restorasyonunu destekleyen Belediye; Tur-i Sina yapı topluluğunun 

restorasyon projesinin hazırlanmasını istemiştir (Şekil C.5). 3 Ekim 1986 tarihinde 

Belediye tarafından Rum Patrikhanesi’ne hazırlanan yazıda, 44-46 parsellerde 

bulunan kilise müştemilatının kamulaştırma alanında kaldığı; mevcut eski eserlerin 
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onarımı için tapu senedi ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurulması 

gerektiği kaydedilmiştir (Şekil C.6). 

8 Aralık 1986 tarihinde, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne Ruhani Kurul 

tarafından hazırlanan belgede, kilise ve ek yapılarına ait rölövenin ekte bulunduğu 

belirtilerek onarım için izin istenmiştir (Şekil C.7). 17 Aralık 1986 tarihinde, 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu’na gönderilmek üzere 

Anıtlar Müdürlüğü tarafından yazılan dilekçede, birinci grup eski eser olarak 

tanımlanan taşınmazların 8 Aralık 1986 tarihli dilekçe ekindeki rölövelerinin uygun 

olduğu belirtilmiştir (Şekil C.8). 17 Aralık 1986 tarihli belgenin ekinde, manastır 

yapılarının rölövesi, kiliseye ve kilisenin ek yapılarına ait fotoğraflar bulunmaktadır 

(Ek E).  

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu tarafından 22 Ocak 1987 

tarihinde alınan 3109 sayılı kararda, manastır bünyesinde değişiklik yapılmaması 

şartıyla, önerilen onarımların uygulanmasına izin verilmiş (Şekil C.9); yazışmalara 

Mimar Ülker Ayhan’ın hazırladığı proje çizimleri de eklenmiştir (Ek D). 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu tarafından, 16 Eylül 1987 tarihinde alınan 3618 tarihli kararda; anıtsal yapı 

Tur-i Sina Manastırı’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden, tescil kaydının devam edeceği belirtilmiştir (Şekil C.10, C.11, C.12). 

2005 yılına ait Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri’nde, Tur-i Sina 

kütüphane ve misafirhane binalarına ait tescil fişi bulunmaktadır (Şekil C.13).  

İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü 

tarafından, 20 Haziran 2008 tarihinde alınan 240 sayılı kararda; Bakanlar Kurulu’nun 

2006/10299 sayılı kararı ile belirlenen yenileme alanında, 2332 numaralı adanın da 

bulunduğu belirtilmiştir. 20 Haziran 2008 tarihli belgede, 2332 ada 4 parselde yer 

alan Tur-i Sina Kilisesi’nin tescilinin devamına ve koruma grubunun 1 olarak 

belirlenmesine karar verilmiştir (Şekil C.14, C.15). 

İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü 

tarafından, 2 Nisan 2009 tarihinde alınan 708 sayılı kararda; yenileme alanında yer 

alan vakıf mülkiyetindeki anıt eserlerin projelerinin, Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

tarafından hazırlanacağı belirtilmiştir (Şekil C.16, C.17). Tur-i Sina Kilisesi de 
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yenileme alanı sınırlarında yer alan ve Vakıf mülkiyetinde bulunan korunması 

gerekli eski eserdir.  

19 Temmuz 2011 tarihinde, İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazıda, Kurul tarafından 

onaylanıncaya kadar her türlü uygulamanın durdurulması istenmiştir (Şekil C.18, 

C.19). 23 Ağustos 2011 tarihli Koruma ve Uygulama Müdürlüğü Yapı Tespit 

Tutanağı’na göre, 4 parselde bulunan kilise müştemilatının caddeye bakan cephe 

elemanlarının düşme olasılığından dolayı tehlike oluşturduğu ve bitkilenmeden 

kaynaklanan tahribata maruz kaldığı; 43-46 numaralı parsellere de Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü tarafından basit onarım izni verildiği, bu alanda su ve kanalizasyon 

kanalı açmak için faaliyet olduğu tespit edilmiştir (Şekil C.20).  

4.5 Ayrıntılı Tanım 

4.5.1 Plan özellikleri 

Plan özelliklerini anlatılırken izlenen sıra; genel konum, plan özellikleri, narteks, 

naos, (galeri, ayazma), orta nef, (ikonostasis, bema, apsisler) ve yan nefler 

şeklindedir. 

Dikdörtgen planlı (yaklaşık 34,00 m x 15,70 m) olan Tur-i Sina Kilisesi, kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır (Şekil G.1, G.2, Vaziyet Planı Rölövesi). 

Kilisenin dış duvar uzunlukları; güneydoğu kenarı 34,08 m, kuzeydoğu kenarı 15,82 

m, güneybatı kenarı 15,71 m ve kuzeybatı kenarı (narteks dahil) 34,00 m’dir. 

Yapının girişi güneybatı cephesindedir (Şekil G.3). Kilise ve manastır yapılarının 

baktığı avluya giriş, kilise ile özgün işlevi misafirhane olan yapının arasındaki 

alandandır (Şekil G.4, G.5, G.6, G.7). Avlunun güneybatısında bulunan giriş, Mürsel 

Paşa Caddesi’nin kotunun yükselmesi nedeniyle, günümüzde kullanılamamaktadır 

(Şekil F.5). Kilisenin kuzeybatı cephesinde, narteks ile kütüphane kargir deposu 

arasında 3,16 m uzunluğunda çimento sıvalı taş duvar bulunmaktadır (Şekil G.8, G.9, 

G.10). 

Kilisenin güneydoğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelerinin özgün zemin kotu, 

günümüzde toprak seviyesinin altında kalmıştır. Bedrettin Dalan’ın belediye 

başkanlığı döneminde, kilisenin bulunduğu yeşil bantta yapılan yıkımlar ve Balat 

İskele Caddesi’nin açılması, arazi kotunun yükselmesine neden olmuştur. Kilisenin 



67 

etrafındaki bölgenin, caddenin yapım sürecinde moloz ile doldurulduğu 

düşünülmektedir.  

Kilisenin güneydoğu ve kuzeydoğu cephesinin tamamı ile kuzeybatı cephesinin 

21,45 m uzunluğunda bir bölümü, yapının beden duvarlarından ortalama 1,10 m 

uzaklıktaki bloklar ile çevrilidir (Şekil G.11, G.12, G.13). Yapıyı çevreleyen bu 

bloklar, cephe zemin kotlarından yüksekte, arazi kotunda bulunmaktadırlar. 

Tur-i Sina Kilisesi’ni oluşturan mekânlar; narteks, naos, bema, apsisler ve galeridir. 

Naosun güneyinde galeriye çıkışı sağlayan merdiven ve ayazma yer almaktadır 

(Şekil 4.14). 

Yapının güneybatı cephesinde bulunan 1,71 m genişliğindeki ana girişi nartekse 

açılır (Şekil G.14, G.15). Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan narteks, 

dikdörtgen planlıdır (içten yaklaşık 3,60 m x 14,60 m). Narteksin iç duvar 

uzunlukları; kuzeybatı kenarı 3,60 m, kuzeydoğu kenarı 14,62 m, güneybatı kenarı 

14,68 m, güneydoğu kenarı 3,64 m’dir (Şekil G.16, G.17). Narteksin güneybatı ve 

güneydoğu duvarları 26 cm kalınlığında ve tuğladandır.  

Narteksin güneydoğu iç duvarının önünde 48 cm genişliğinde, güneybatı iç duvarının 

önünde (kapı önü hariç) 30 cm genişliğinde betonarme kısımlar bulunmaktadır. 

Narteksin güneydoğu ve güneybatı duvarları üzerinde devam eden betonarme kirişler 

yapıya sonradan eklenmiştir (Şekil G.16, G.17, G.18, G.19, G.20). 

Narteksin güneybatı duvarında, ana giriş kapısının her iki tarafında 4’er adet olmak 

üzere, her biri ortalama 0,96 m genişliğinde, toplam 8 ahşap pencere bulunmaktadır 

(Şekil G.18, G.19). Narteksin güneydoğu duvarında ise, her biri 0,96 m genişliğinde 

2 adet ahşap pencere yer almaktadır (Şekil G.20).  

Narteksten naosa giriş, 1,52 m genişliğindeki özgün demir kapıdandır (Şekil G.21). 

Narteksin ortalama 1,00 m kalınlığındaki kuzeydoğu duvarında, naosa geçişi 

sağlayan demir kapının kuzeybatısında sırasıyla; önünde demir parmaklık bulunan 

0,81 m genişliğinde 1 adet ahşap pencere (Şekil G.22) ve 1,12 m genişliğinde 1 adet 

demir kapı bulunmaktadır (Şekil G.23). Narteksten naosa geçişi sağlayan 1,12 m 

genişliğindeki özgün demir kapının arkasına duvar örülmüştür (Şekil G.24). Giriş 

aksındaki naosa açılan kapının güneydoğusunda, nartekse bakan tarafı ahşap raflar 

ile kapatılmış 0,80 m genişliğinde ahşap bir pencere bulunmaktadır (Şekil G.25, 

G.26). Narteksin zemininde, naosa geçişi sağlayan kapının 1,60 m güneyinde, 
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yaklaşık 0,80 m x 0,55 m boyutlarında bir kapak yer almaktadır. Ölçümler sırasında 

kapağın üzerindeki yükler kaldırılamadığından, burada ayrıntılı tespit 

yapılamamıştır. 

Üç nefli bazilika düzeninde inşa edilen kilisenin naosu, dikdörtgen planlı (21,50 m x 

13,95 m) bir mekândır. Yan nefler yaklaşık 2,95 m, orta nef 6,55 m genişliğindedir 

(Şekil G.27, G.28, G.29). Orta nefi yan neflerden ayıran sekiz sütun, ortalama 2,05 m 

aralıkla dizilmiştir. Sütunların çapı, kaide üstünde yaklaşık 0,70 m olarak 

başlamakta, başlıkta 0,52 m’ye inmektedir. 

Naosun güneybatı duvarında yer alan demir kapının kuzeybatısında 0,93 m, 

güneydoğusunda 0,97 m genişliğinde birer ahşap pencere bulunmaktadır (Şekil G.30, 

G.31, G.32, G.33). Naosun güneybatısındaki son sütunlara oturan galeri, kuzeybatı-

güneydoğu doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı (yaklaşık 13,80 m x 3,30 m) bir 

mekândır (Şekil G.34). Naosun güney köşesinde bulunan, her biri 0,23 m 

genişliğindeki ve 1,10 m uzunluğundaki on iki basamaktan oluşan ahşap merdiven, 

galeriye çıkışı sağlamaktadır. 2010 yılının ekim ayında yenilenen ahşap merdivenin 

konumlandığı alan, naos kotundan 20 cm yüksektedir (Şekil G.35, G.36). Kiliseye ait 

eski veriler arasında, özgün ahşap merdivene ait bir fotoğraf bulunamamıştır. 

Galeri katının kuzeydoğusunda, orta nef ile güneydoğudaki yan nefin hizasında birer 

sıra olmak üzere; orta nefin hizasında 13 adet, güneydoğudaki yan nefin hizasında 2 

tanesi kırık, toplam 6 ahşap oturma yeri bulunmaktadır (Şekil G.37, G.38, G.39). 

1986 yılına ait bir fotoğrafta, galerinin güneybatısında da oturma yerlerinin 

bulunduğu görülmektedir (Şekil G.40). Günümüzde galeri zemininin güneybatısında 

kot farkı vardır (Şekil G.41, G.42). 

Galerinin güneybatı duvarında, orta nef hizasında, demir kepenkli 3 ahşap pencere 

bulunmaktadır. Pencere boşlukları, dış cepheye doğru daralmaktadır. Pencerelerin iç 

genişlikleri, güneydoğudan kuzeybatıya doğru sırasıyla; 1,30 m, 1,40 m ve 1,30 

m’dir. Pencerelerin dış genişlikleri, güneydoğudan kuzeybatıya doğru sırasıyla; 0,90 

m, 1,17 m, 0, 90 m ‘dir (Şekil G.43, G.44, G.45, G.46).  
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Şekil 4.14 : Tur-i Sina Kilisesi’ni oluşturan mekânlar; plan ve kesit krokileri. 

1. Narteks 

2. Galeriye çıkışı sağlayan merdiven 

3. Ayazma 

4. Kilisenin güneydoğu yan nefi 

5. Orta nef 

6. Kilisenin kuzeybatı yan nefi 

7. Bema 

8. Altar (sunak) 

9. Prothesis (Kilisenin kuzey köşesindeki oda) 

10. Apsis 

11. Diakonikon (Kilisenin doğu köşesindeki oda) 

12. Galeri 

Naos; galeri, ayazma, orta nef ve yan neflerden 

oluşmaktadır. 
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Kilisenin güneydoğu yan nefinde, ayazmanın ve kuyunun bulunduğu alan, naos 

kotundan 13 cm yüksektedir (Şekil G.47). Ayazma ve kuyunun yer aldığı alanın 

kuzeybatısı ve kuzeydoğusu demir korkuluklar ile çevrilidir; bu alana giriş, 

ayazmanın karşısındaki demir korkuluğun kapısından (Şekil G.48) veya batısında yer 

alan 1,06 m genişliğindeki kapı boşluğundandır (Şekil G.49). Kuyu ağzının çapı, 

dıştan dışa 63 cm’dir; kuyu, yaklaşık 58 cm derinliktedir (Şekil G.50). 

Naosun güneyinde bulunan ve kilisenin güneydoğu duvarına bitişik olan ayazma, 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı alandadır. Ayazmanın 

dıştan plan ölçüleri 1,17 m x 2,06 m’dir; ayazma musluklarının bulunduğu mermer 

ile güneydoğu duvarının arası 0,68 m’dir (Şekil G.51, G.52). Ayazmanın 

doğusundaki duvarda yer alan, genişliği 1,56 m olarak başlayan ve 0,77 m’ye kadar 

küçülen açıklığın aslında bir pencere olduğu sanılmaktadır. Önü içten demir bir 

kepenk ile kapatılan açıklığın (Şekil G.53); 1986 yılına ait fotoğrafta da kapalı 

olduğu görülmektedir (Şekil G.54, G.55). 

Orta nefin zemininde, kilisenin güney ucundaki sütunun 0,52 m kuzeybatısında 

ikinci bir kuyu ağzı yer almaktadır. Ayazmaya yakın bir konumda olan kuyunun 

yarıçapı 18,80 cm’dir (Şekil G.56). Orta nefin güneydoğusunda, kuzeydoğudan 

ikinci sütunun hizasında ahşap kürsü ve etrafında demir korkuluk, kuzeydoğudan 

üçüncü sütunun önünde despot koltuğu; despot koltuğunun kuzeydoğusunda 3 adet, 

güneybatısında 9 adet olmak üzere, toplam 12 ahşap oturma yeri bulunmaktadır 

(Şekil G.57, G.58, G.59, G.60). Orta nefin kuzeybatısında toplam 12 ahşap oturma 

yeri bulunmaktadır. Kuzeydoğudan ikinci sütunun hizasında yer alan ahşap kürsünün 

etrafında demir korkuluk vardır. Ahşap ambon, kuzeydoğudan dördüncü sütuna 

oturmaktadır (Şekil G.61, G.62, G.63, G.64, G.65).  

Tur-i Sina Kilisesi’nde bema mekânını naostan ayıran ikonostasis, kuzeybatı-

güneydoğu duvarları arasında uzanarak kilisenin üç nefini kapsamaktadır (Şekil 

G.66). İkonostasiste, yan nefler hizasında yaklaşık 0,90 m genişliğinde birer geçiş 

bulunmaktadır; orta nefin aksındaki 1,13 m genişliğindeki ahşap kapı, naos ile bema 

arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır (Şekil G.67, G.68, G.69). İkonostasisin ortadaki 

kapısının naosa bakan tarafında, 10 cm yüksekliğinde mermer bir basamak 

bulunmaktadır (Şekil G.70). Bema, neflerden 20 cm, mermer basamaktan 10 cm 

yüksektedir (Şekil G.71). 
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İkonostasisin apsislere bakan iç tarafında, güneydoğu-kuzeybatı duvarları arasında 

ahşap kiriş bulunmaktadır (Şekil G.72, G.73, G.74). Bemanın güneybatısındaki 

sütunlar, diğerlerinden farklı olarak alt kotlarda genişletilmişlerdir (Şekil G.75, 

G.76). Kilisedeki litürjiye göre, ikonostasisin apsislere bakan arka tarafına yalnız din 

adamları geçebilir. Bemanın güneydoğusunda bulunan ve dış mekân ile bema 

arasındaki bağlantıyı sağlayan 1,00 m genişliğindeki özgün demir kapı, günümüzde 

arazi kotu yükseldiği için kullanılamamaktadır; iç mekânda demir kapı kanatlarının 

önüne duvar örülmüştür (Şekil G.77, G.78, G.79).  

Orta nef üzerindeki apsisin ekseninde ve ikonostasisin ortadaki ahşap kapısının 2,61 

m kuzeydoğusunda yer alan altar (sunak), kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

dikdörtgen planlıdır (1,04 m x 1,78 m). Altarın tablasının altında, ortada 40 x 40 cm 

boyutlarında kare biçimli bir taşıyıcı, köşelerde her biri 16 cm çapında daire planlı 

ayaklar bulunmaktadır (Şekil G.80).  

Kilisenin kuzeydoğusunda, 3 adet yarım daire planlı apsis bulunmaktadır. Kilisenin 

kuzey köşesinde yer alan ve ‘’prothesis’’ adı verilen oda, kilisede törensel hazırlığın 

yapıldığı mekândır; litürjik unsurlar bemadaki sunak üzerine yerleştirilmeden önce 

prothesiste hazırlanmaktadır (Ahunbay, 1997, s.1013). Prothesisin kemer genişliği 

3,33 m, kemer hizasından itibaren derinliği 2,79 m’dir (Şekil G.81). Bu mekânın 

kuzeybatı duvarında, saat yönünde sırasıyla; 0,77 m genişliğinde ve 0,44 m 

derinliğinde dikdörtgen planlı 1 adet niş, 0,40 m genişliğinde ve 0,21 m derinliğinde 

yarım daire planlı 1 adet niş ve bu küçük nişin hemen altında lavabo, lavabonun 

yanında 0,64 m genişliğinde ve 0,47 m derinliğinde dikdörtgen planlı 1 adet niş 

bulunmaktadır (Şekil G.82, G.83, G.84). Odanın kuzeydoğu duvarındaki 1,00 m 

genişliğindeki pencerenin önü, iç mekânda duvar örülerek kapatılmıştır (Şekil G.85). 

Kilisenin kuzeydoğusunda, orta nefin doğrultusundaki apsisin kemer genişliği 5,24 

m, kemer hizasından itibaren derinliği 2,95 m’dir (Şekil G.86). Apsisin kuzeydoğu 

duvarında bulunan 1,04 m genişliğindeki pencerenin önüne iç mekânda duvar 

örülmüştür; pencerenin altında 0,82 m genişliğinde ve yarım daire planlı niş yer 

almaktadır (Şekil G.87). 

Kilisenin doğu köşesinde yer alan ve ‘’diakonikon’’ adı verilen oda, rahiplerin 

giyinme bölümü olarak kullanılmaktadır. Diakonikonun kemer genişliği 3,33 m, 

kemer hizasından itibaren derinliği 2,81 m’dir. Kemer hizasının 0,93 m 
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kuzeydoğusunda, rahiplerin giyinme bölümünü ayıran ahşap mimari bir öge 

bulunmakta; bu bölmenin ortasında 0,65 m genişliğinde bir geçiş yer almaktadır 

(Şekil G.88). Diakonikonun kuzeybatı duvarında 0,77 m genişliğinde ve 0,53 m 

derinliğinde 1 adet niş bulunmaktadır (Şekil G.89). Mekânın kuzeydoğu duvarında 

1,20 m genişliğinde ve 0,50 m derinliğinde bir niş, nişin kemer hizasından 

güneybatıya doğru 0,43 m çıkıntı yapan bir kısmı bulunmaktadır; masanın daire 

planlı ayağının çapı 0,22 m’dir (Şekil G.90). Nişin yukarısında 1,01 m genişliğinde, 

iç mekânda duvar örülerek kapatılmış 1 adet pencere yer almaktadır (Şekil G.91); 

odanın güneydoğu duvarında 0,74 m genişliğinde ve 0,55 m derinliğinde 1 adet niş 

bulunmaktadır (Şekil G.92). 

Kilisenin güneybatı duvarında olduğu gibi, kuzeydoğu duvarında da orta nef 

hizasında, iç mekânda demir kepenkli 3 adet ahşap pencere bulunmaktadır. Pencere 

boşlukları, dış cepheye doğru daralmaktadır. Pencerelerin iç genişlikleri, 

kuzeybatıdan güneydoğuya doğru sırasıyla; 1,30 m, 1,41 m ve 1,18 m’dir. 

Pencerelerin dış genişlikleri, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru sırasıyla; 0,84 m, 

1,12 m ve 0,88m ‘dir (Şekil G.93, G.94, G.95, G.96). Yapının kuzeydoğu 

duvarındaki orta penceresinin aksında dikdörtgen planlı demir bir askı bulunmaktadır 

(Şekil G.93, G.95).  

Kilisenin güneydoğu duvarında, genişlikleri dış cepheye doğru daralan 4 adet ahşap 

pencere bulunmaktadır (Şekil G.97). Pencerelerin iç genişlikleri, kuzeydoğudan 

güneybatıya doğru sırasıyla; 1,40 m, 1,61 m, 1,46 m ve 1,53 m’dir. Pencerelerin dış 

genişlikleri, kuzeydoğudan güneybatıya doğru sırasıyla; 0,92 m, 1,03 m, 0,91 m ve 

0,94 m’dir. Kuzeydoğudan ikinci pencere hariç, iç mekândaki diğer ahşap 

pencerelerin demir kepenkleri mevcuttur (Şekil G.98, G.99, G.100, G.101).  

Kilisenin güneydoğu duvarında, 1 adet ahşap ikona ve ikonanın kuzeydoğusunda 11 

adet, güneybatısında 12 adet olmak üzere; her biri 0,45 m genişliğinde, toplam 23 

ahşap oturma yeri bulunmaktadır (Şekil G.102, G.103). Güneydoğudaki yan nefin 

kuzeybatısındaki sütunların arasında 4’er adet olmak üzere, toplam 12 ahşap oturma 

yeri bulunmaktadır (Şekil G.104, G.105). 

Kilisenin kuzeybatı duvarında, ikonostasisin güneybatısında 2 adet, kuzeydoğusunda 

1 adet olmak üzere, genişlikleri dış cepheye doğru daralan toplam 3 ahşap pencere 

bulunmaktadır (Şekil G.106). Pencerelerin iç genişlikleri, güneybatıdan kuzeydoğuya 
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doğru sırasıyla; 1,15 m, 1,30 m ve 1,19 m’dir. Pencerelerin dış genişlikleri 

güneybatıdan kuzeydoğuya doğru sırasıyla; 0,90 m, 1,03 m ve 0,76 m’dir (Şekil 

G.107, G.108, G.109). İkonostasisin güneybatısındaki ahşap pencerelerin, iç 

mekânda demir kepenkleri vardır; ikonostasisin kuzeydoğusundaki ahşap pencerenin 

iç mekânda önüne demir parmaklık eklenmiştir. 

Kilisenin güneydoğu duvarında olduğu gibi, kuzeybatı duvarında da 1 adet ahşap 

ikona yer almaktadır; ikonanın kuzeydoğusunda 16 adet, güneybatısında 16 adet 

olmak üzere, toplam 32 ahşap oturma yeri bulunmaktadır (Şekil G.110, G.111). 

Kuzeybatıdaki yan nefin güneydoğusundaki ahşap ambonun kuzeydoğusunda 8 adet, 

güneybatısında 4 adet olmak üzere, toplam 12 ahşap oturma yeri bulunmaktadır 

(Şekil G.112). 

4.5.2 İç mekân özellikleri 

Tur-i Sina Kilisesi, narteks, naos, galeri, bema ve apsisler oluşmaktadır. Narteksin 

2,42 m yüksekliğindeki giriş kapısı, avlu ile yaklaşık aynı kottadır. Narteksin 

zeminine, sırasıyla 16 ve 17 cm yüksekliklerindeki iki basamakla inilmektedir. 

Narteksin güneybatı duvarı (betonarme bölümler de dahil) 3,18 m, kuzeydoğu duvarı 

şap döşemeden tavana kadar 3,65 m yüksekliğindedir. 

Narteksin güneybatı ve güneydoğu duvarlarındaki ahşap pencereler ortalama 1,40 m, 

kuzeydoğu duvarındaki ahşap pencereler 1,15 m yüksekliğindedir. Narteks ile 

naosun ortak taş duvarının kuzeybatısındaki kapı kemerinin en üst kotu, döşemeden 

1,75 m yüksektedir. Kapının üzerinde, 1 adet taş kitabe, 1 adet mermer tablet ve 1 

adet taş tablet bulunmaktadır (Şekil G.113, G.114, G.115). Narteksin kuzeydoğu 

duvarının ortasında yer alan, 2,22 m yüksekliğindeki özgün demir kapının 

güneydoğusunda 1 adet mermer kitabe ve 2 adet taş tablet yer almaktadır (Şekil 

G.116). Kilisedeki kitabeler ile ilgili bilgi ve fotoğraflar, ‘’Kitabeler’’ adlı başlık 

altında anlatılmıştır (s.61). 

Kilisenin orta nefi, yan neflerden sütunlarla ayrılmaktadır. Kilisedeki sütun kaideleri 

ortalama 20 cm, sütun gövdeleri 3,50 m ve sütun başlıkları 52 cm yüksekliğindedir. 

Galeri, naosun güneybatısındaki son sütunlara oturmaktadır. Galeri döşemesinin 

altındaki tavan ile naos zemini arasındaki yükseklik ortalama 2,88 m’dir. Galerinin 

ahşap döşemesi ile orta nefin ahşap tavanı arasındaki mesafe (galeri katının 

yüksekliği) ortalama 3,50 m’dir.  
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Naosun zemini ile orta nefin düz tavanı arasındaki yükseklik ortalama 6,75 m’dir. 

Yapının yan neflerinde, düz ahşap tavanının en düşük kotu ile zemin arasındaki fark, 

yaklaşık 5,15 m’dir.  

Kilisenin bema mekânını naostan ayıran ikonostasis, oyma ve kabartma tekniğinde, 

bitkisel ve geometrik motifler ile bezenmiştir. İkonostasisin üstteki küçük 

çerçevelerinde İncil’den bayram sahnelerinin tasvir edildiği, alttaki çerçevelerinde de 

kuzeybatıdan güneydoğuya doğru sırayla, Hagios Basileios-Gregorios-İoannes, 

Hagios Nikolaos, Hagia Aikaterine, Meryem ve Çocuk İsa, İsa, İoannes Prodromos, 

Koimesis, Hagios Kharalampos ikonalarının yer aldığı bilinmektedir (Karaca, 2006, 

s.113). İkonostasisin en yüksek kotunda ahşap bir haç bulunmaktadır (Şekil G.117 - 

G.124). 

Bema, neflerden 20 cm yüksektedir; bema ile orta nefin ahşap düz tavanı arasındaki 

mesafe, ortalama 6,55 m’dir. Bemada, orta nefin aksında konumlanan sunak; 0,71 m 

yüksekliğindeki ayaklara ve 16 cm yüksekliğindeki taştan tablaya sahiptir. Apsisin 

yarım kubbesinin iç tepe noktası, bema zemininden 4,19 m; prothesis ve 

diakonikonun yarım kubbelerinin iç tepe noktaları, yan neflerin zemininden ortalama 

4,15 m yüksektedir. 

4.5.3 Cephe özellikleri 

Tur-i Sina Kilisesi’nin girişinin yer aldığı güneybatı cephesi, kilise ve çevresindeki 

yapıların bulunduğu avluya; kuzeydoğu cephesi, Balat İskele Caddesi’ne 

bakmaktadır. Yapının güneydoğu ve kuzeybatı cepheleri, Mürsel Paşa ve Balat 

İskele caddeleri arasında kalan yeşil alana bakmaktadır (Şekil G.125, G.126). 

Kilisenin güneybatı ile kuzeydoğu cepheleri benzer boyuttalardır. Güneybatı ve 

kuzeydoğu cephelerinin her ikisinde de, üst kesimde ve orta nef doğrultusunda üçer 

pencere mevcuttur. Güneybatı (giriş) cephesinin alt kesimini, narteks 

oluşturmaktadır; bu duvarda giriş kapısı ve giriş aksına göre simetrik düzende dörder 

adet pencere vardır. Kuzeydoğu cephesinin alt kesimini, apsislerin dış mekânda 

yaptıkları tek parça çıkıntı oluşturmaktadır; bu duvarda nefler doğrultusunda 3 adet 

pencere bulunmaktadır.  

Yapının güneydoğu ve kuzeybatı cepheleri de, diğer iki cephe gibi benzer 

boyuttalardır. Mevcut güneydoğu cephesinde 4 adet pencere ve 1 adet kapı 

görülmketedir. Kilisenin çevresindeki toprak zemin seviyesi zamanla 
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yükseldiğinden, güneydoğu cephesindeki kapı günümüzde kullanılamamaktadır. 

Kuzeybatı cephesinde 5 adet pencere yer almaktadır; kuzeydoğudan ikinci 

pencerenin arkası doldurulduğundan, iç mekândan görülememektedir. 

Kilisenin naosu beşik çatı ile örtülüdür; güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinde tuğla 

saçak silmesi mevcuttur. Narteks ve apsisler üç yüzeyli kırma çatı ile örtülüdür; 

kuzeydoğu cephesinde tuğla kirpi saçak yer almaktadır. Çatı örtülerinin tümünde 

Marsilya kiremiti kullanılmıştır. 

Binanın cepheleri sıvalı ve boyalı olduğundan, sadece kuzeydoğu cephesinin üst 

kotlarında taş dokusu görülmektedir. IV. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan 1986 yılı fotoğraflarında, 

kilise duvarlarının irili ufaklı kaba yonu taşlarla örüldüğü gözlenmektedir. Duvar 

örgüsünde yer yer tuğlalar da görülmektedir. Yapının kapı ve pencerelerinin lento ve 

söveleri taştan, pencere kemerleri ve özgün saçak silmeleri tuğladan yapılmıştır.  

Binanın cephelerinde, doğal etkenler ve insan müdahalelerinden kaynaklanan 

hasarlar bulunmaktadır. Bunlar genel olarak, yüzey aşınması, malzeme kaybı, derin 

ve kılcal çatlaklar, bitki gelişimi, yosunlanma, korozyon ve niteliksiz boyamalardır. 

Bu hasarlara ileriki bölümlerde kapsamlı olarak değinilecektir. 

4.5.3.1 Güneybatı cephesi (giriş cephesi) 

Tur-i Sina Kilisesi’nin girişi güneybatı cephesinde yer almaktadır (Şekil 4.15, 

G.127). Güneybatı cephesi, kilise ve manastır yapılarının bulunduğu avluya 

bakmaktadır. Cephenin üst kesiminde ve orta nef doğrultusunda 3 adet pencere 

mevcuttur. Cephenin alt kesimini, narteksin güneybatı duvarı oluşturmaktadır; bu 

duvarda giriş kapısı ve 8 adet pencere bulunmaktadır. Güneybatı cephesinin beşik 

çatının eğimini izleyen üst kesimi, saçak silmesi ile sonlanmaktadır. Alt kesimi 

oluşturan narteksin üzeri, üç yüzeyli kırma çatı ile örtülüdür. 

Güneybatı cephesi 15,71 m uzunluğundadır; yapının ana girişi bu cephedeki saç 

kapıdandır. Nartekse açılan 1,71 metre genişliğinde ve 2,42 m yüksekliğindeki 

kapının bulunduğu tuğla duvarın yüksekliği (kirişe kadar) 2,70 m’dir (Şekil G.128). 

Narteksin güneybatı duvarında, giriş aksına göre simetrik düzende 4'er adet pencere 

konumlanmaktadır. Her biri ortalama 0,96 m genişliğindeki ve 1,44 m 

yüksekliğindeki ahşap doğramalı pencerelerin önünde, kahverengi boyalı demir 
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parmaklıklar bulunmaktadır (Şekil G.129, G.130). Yağmur suyunun tahliyesi, tuğla 

duvar boyunca devam eden plastik yağmur oluğu ve yağmur suyu iniş boruları ile 

sağlanmaktadır. Narteksi örten çatı Marsilya kiremiti ile örtülüdür (Şekil G.131); 

çatının kuzeybatısındaki mahya kiremitleri bitümlü örtü ile kaplıdır (Şekil G.132). 

 

Şekil 4.15 : Kilisenin güneybatı cephesi. 

Güneybatı cephesinin üst kesimini oluşturan ve daha geride olan taş duvar sıvalı ve 

boyalı olduğu için özgün duvar örgüsü görülememektedir. Taş duvarın ortasında, 

1,02 m genişliğindeki ve 1,47 m yüksekliğindeki ahşap bir pencere ile dokusu 

görülemeyen boyalı bir kemer bulunmaktadır. Ortadaki pencerenin iki yanında da, 

her biri ortalama 0,82 m genişliğindeki ve  1,20 metre yüksekliğindeki birer adet 

demir parmaklıklı ahşap pencere yer almaktadır (Şekil G.133). Cephenin güneydoğu 

tarafındaki penceresinin 0,32 m kuzeybatısında, 0,40 m x 0,50 m boyutlarında; 1,03 

m güneydoğusunda 0,26 m x 0,38 m boyutlarında dikdörtgen biçimli tabletler 

bulunmaktadır (Şekil G.134). 

Güneybatı cephesinde, tepe noktasından başlayarak, yan cephelerin tuğla saçak üst 

hizalarına kadar inen saçak silmesi mevcuttur (Şekil G.135).  Naosun beşik çatısının 

güneybatısında ve en üst kotunda konumlanan demir haçın genişliği 35 cm, 

yüksekliği 48 cm’dir (Şekil G.136, G.137). 
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4.5.3.2 Güneydoğu cephesi 

Tur-i Sina Kilisesi’nin güneydoğu cephesi yeşil alana bakmaktadır. Yapı 

çevresindeki arazi kotu değiştiğinden, güneydoğu cephesinin bazı bölümleri toprak 

altında kalmıştır; cephedeki kapı bu nedenle kullanılamamaktadır. Cephenin 

güneybatısını narteksin, orta kesimini güneydoğudaki yan nefin, kuzeydoğusunu 

diakonikonun duvarları oluşturmaktadır. Narteksin güneydoğu duvarında 2 adet, taş 

duvarda 4 adet olmak üzere, cephede toplam 6 pencere bulunmaktadır (Şekil 4.16). 

Uzun taş cephe tuğla saçak silmeli, kuzeydoğudaki daha alçak olan taş cephedeki 

silme ise çimento sıvalıdır. Naos beşik çatı, narteks ve diakonikon kırma çatı ile 

örtüldüğünden, güneydoğu cephesinin üst kesiminde Marsilya kiremiti kullanılan 

örtü görülmektedir. 

 

Şekil 4.16 : Kilisenin güneydoğu cephesi. 

Kilisenin güneydoğu cephesi toplam 34,08 m uzunluğundadır (Şekil G.138). 

Narteksin güneydoğusunda yer alan tuğla duvar, taş duvarın başlangıcına kadar 4,20 

m uzunluğunda ve 3,00 m yüksekliğindedir. Boyalı olduğu için duvar örgüsü 

görülemeyen duvarda, her biri ortalama 0,96 m genişliğindeki ve 1,42 m 

yüksekliğindeki demir parmaklıklı 2 adet ahşap pencere bulunmaktadır (Şekil G.139, 

G.140).  

Narteksin taş duvarı, tuğla duvardan dışarıya doğru 0,16 m çıkıntı yaparak 

başlamaktadır (Şekil G.139). Kilisenin 1986 yılına ait bir fotoğrafında, yapının 

güneydoğu cephesinde 2 adet kapı gözlemlenmektedir (Şekil E.7). Eski fotoğrafta 

cephenin güneybatı tarafında görülen kapı, iç mekânda galeriye çıkan merdivenin 

bulunduğu alan ile dış mekân arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır (Şekil G.141). 

Günümüzde dış cephede söz konusu alanda, kırmızı boyalı tuğla kemer, ahşap parça 
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ve kemer izi görülmektedir (Şekil G.142). Güneydoğu cephesinde mevcutta görülen 

tek kapı, cephenin kuzeydoğu tarafında bulunan 0,86 m genişliğindeki özgün demir 

kapıdır. Demir kapının bir bölümü toprak altında kaldığı için, günümüzde bu geçiş 

kullanılamamaktadır. Boyalı taş söveli kapının taş kemeri üzerinde, 1,55 m kemer 

açıklığındaki dairesel tuğla kemer yer almaktadır (Şekil G.143). 

Güneydoğu cephesindeki pencerelerin genişlik ve yükseklikleri, güneybatıdan 

kuzeydoğuya doğru sırasıyla; 0,83 m-1,36 m, 0,80 m-1,35 m, 0,84 m-1,35 m ve 0,82 

m-1,35 m’dir. Cephedeki pencerelerin tümü ahşap doğramalı ve demir 

parmaklıklıdır; güneybatı ve kuzeybatı tarafındaki ilk pencerelerde demir 

parmaklığın önünde metal tel kafes yer almaktadır. Güneybatıdan üçüncü pencere 

hariç tüm pencerelerin od taşı lentoları üzerinde, ortalama 20 cm kalınlığındaki ve 

1,25 m açıklığındaki yarım daire tuğla kemerler bulunmaktadır (Şekil G.144, G.145, 

G.146, G.147).   

Güneybatı tarafındaki ilk pencerenin 2,63 m güneybatısında, 1,20 m açıklığındaki ve 

0,50 m yüksekliğindeki kırmızı boyalı tuğla kemer (Şekil G.148); bu tuğla kemerin 

üzerinde de od taşından lento ve söveler yer almaktadır (Şekil G.149). Tuğla kemerin 

altında, üzerinde haç kabartması bulunan dikdörtgen biçimli (0,26 m x 0,37 m) taş 

bir tablet (Şekil D.150);  kemerin 1,82 m güneybatısında 0,84 m uzunluğundaki 

demir kılıç mevcuttur (Şekil G.151). Güneydoğu cephesinin kuzeydoğudan birinci 

penceresinin hemen yanında, üzerinde haç kabartması bulunan dikdörtgen biçimli 

(0,30 m x 0,32 m) taş bir tablet ve 0,67 m uzunluğunda bir demir kılıç mevcuttur 

(Şekil G.152).  

Kilisenin güneydoğu taş cephesi çimento sıvalı ve plastik boyalıdır; cephenin 

kuzeydoğu bölümü sadece boyalıdır (Şekil G.153, G.154). Cephenin kuzeydoğu 

tarafında, boyaların döküldüğü kısımlar incelendiğinde, duvarın kaba yonu taşlarla 

örüldüğü görülmektedir (Şekil G.154). Güneydoğu cephesinin kuzeydoğu cephesi ile 

kesişimindeki köşe pahlıdır (Şekil G.154). Diakonikonun dış cephesini oluşturan taş 

duvarda çimento sıvalı silme (Şekil G.155); uzun taş duvarda tuğla saçak silmesi 

vardır (Şekil G.156). 

4.5.3.3 Kuzeydoğu cephesi 

Tur-i Sina Kilisesi’nin 15,82 m uzunluğundaki kuzeydoğu cephesi, Balat İskele 

Caddesi’ne bakmaktadır (Şekil G.157). Cephenin alt kesimini, apsislerin tek parça 
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halinde yaptığı çıkıntı oluşturmaktadır; bu duvar 3 pencerelidir (Şekil 4.17). 

Cephenin üst kesiminde, orta nef doğrultusunda konumlanan 3 adet pencere 

mevcuttur. Kuzeydoğu cephesinin alt kesiminde kirpi saçak, üst kesiminde tuğla 

olduğu sanılan saçak silmesi yer almaktadır. Apsislerin çatısı, dış mekânda Marsilya 

kiremiti ile örtülüdür. 

 

Şekil 4.17 : Kilisenin kuzeydoğu cephesi. 

Deniz yönündeki kuzeydoğu cephesinin, güneydoğu ve kuzeybatı cepheleri ile 

kesişimlerindeki köşeler pahlıdır. Cephenin alt kesiminde 3 adet pencere 

bulunmaktadır. Cephedeki alt pencerelerin genişlik ve yükseklikleri, güneydoğudan 

kuzeybatıya doğru sırasıyla; 0,66 m-0,93 m, 0,68 m-1,06 m, 0,62 m-0,84 m’dir 

(Şekil G.158, G.159, G.160). Günümüzde boyalı olan bu duvarın 1986 yılına ait bir 

fotoğrafında duvarın taş örgüsü görülmektedir (Şekil E.5); pencerelerin taş lento ve 

söveleri bulunmaktadır. Ortadaki ve güneydoğu tarafındaki pencereler demir 

kepenkli; kuzeybatı tarafındaki pencere ahşap doğramalıdır; tüm pencerelerin önü 

demir parmaklıklar ile kapatılmıştır. Cephenin güneydoğu tarafında, taş plakaların 

olduğu gözlemlenmektedir (Şekil G.161, G.162). 

Kilisenin özgün taş dokusu, günümüzde sadece kuzeydoğu cephesinin üst kotlarında 

görülmektedir. Kaba yonu taşların arasında yer yer tuğlaların da bulunduğu duvarda, 

od taşı lentolu ve söveli pencereler yer almaktadır. Pencerelerin genişlik ve 

yükseklikleri, güneydoğudan kuzeybatıya doğru sırasıyla; 0,76 m-1,30 m, 1,03 m-

1,38 m ve 0,75 m-1,30 m’dir. Üst pencerelerin tümü ahşap doğramalı ve demir 

parmaklıklıdır; demir parmaklıkların önünde metal tel kafesler bulunmaktadır (Şekil 
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G.163, G.164, G.165). Ortadaki pencerenin üzerinde, 1,45 m açıklığındaki ve 25 cm 

kalınlığındaki tuğla sivri kemer; tuğla kemerin güneydoğu yanında da bir tablet yer 

almaktadır (Şekil G.166).  

Kuzeydoğu cephesinin alt kesiminde, (tuğlaların şaşırtılarak dizilmesiyle 

oluşturulan) 0,35 m yüksekliğindeki 3 sıra kirpi saçak, bu duvar boyunca devam 

etmektedir (Şekil G.167). Kuzeydoğu cephesinin üst kesimi de saçak silmesi ile 

sonlanmaktadır (Şekil G.168). Diakonikon, apsis ve prothesisin yarım kubbelerini 

örten çatıda Marsilya kiremitler kullanılmıştır (Şekil G.169, G.170). 

4.5.3.4 Kuzeybatı cephesi 

Tur-i Sina Kilisesi’nin kuzeybatı cephesi, narteksin bitişine kadar 34,00 m 

uzunluğundadır (Şekil G.171). Kuzeybatı cephesinin kuzeydoğu cephesi ile 

kesişimindeki köşe pahlıdır (Şekil G.172). Kuzeybatı cephesi, narteksin üzerini örten 

çatının başlangıç hizasından itibaren çimento sıvalı, sıvalarının yer yer dökülmesi ile 

moloz taş örgü olduğu anlaşılan bir duvar olarak devam etmektedir (Şekil G.173). 

Kuzeybatı cephesinde toplam 5 adet pencere bulunmaktadır. Yapının 1986 yılına ait 

bir fotoğrafında (Şekil E.2), günümüzde boyalı olan cephenin özgün duvar 

örgüsünün kaba yonu taşlarla yapıldığı gözlenmektedir. Yapının çevresindeki toprak 

zeminin yükselmesi sonucunda, cephenin özellikle güneybatı tarafının tümü 

görülememektedir.  

 

Şekil 4.18 : Kilisenin kuzeybatı cephesi. 

Kuzeybatı cephesindeki pencerelerin genişlik ve yükseklikleri kuzeydoğudan 

güneybatıya doğru sırasıyla; 0,78 m-1,38 m, 0,83 m-1,36 m, 0,82 m-1,35 m, 0,78 m-

1,35 m ve 1,00 m-1,05 m’dir. Günümüzde sıvalı ve boyalı olan cephede, sadece 

güneybatı penceresi taş lentolu ve taş sövelidir; ancak kilisenin eski fotoğrafında 
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(Şekil E.2) tüm pencereler taş lentolu ve taş sövelidir. Cephedeki pencereler ahşap 

doğramalı ve demir parmaklıklıdır; kuzeydoğudan güneybatıya doğru, birinci ve 

dördüncü pencerelerde demir parmaklıkların önünde metal tel kafes yer almaktadır. 

İkinci pencere açıklığı demir parmaklıklıdır ve doğrama bulunmamaktadır; demir 

parmaklıkların gerisi moloz taşlar ile doldurulmuştur. Pencerelerin üzerindeki yarım 

daire tuğla kemerlerin açıklıkları kuzeydoğudan güneybatıya doğru sırasıyla, 1,34 m, 

1,45 m, 1,35 m ve 1,30 m’dir; güneybatı taraftaki pencere üzerinde tuğla kemer 

bulunmamaktadır (Şekil G.174 - G.178). 

Kuzeybatı cephesinin uzun taş duvarı boyunca, 30 cm yüksekliğindeki 3 sıra 

tuğladan oluşan saçak silmesi devam etmektedir. Tuğla saçak silmesinin kuzeydoğu 

ve güneybatı uçlarında yağmur suyu tahliye delikleri bulunmaktadır (Şekil G.179). 

Naosun beik çatısı ile prothesis ve narteksin kırma çatıları Marsilya kiremiti ile 

örtülüdür.  

4.5.4 Malzeme, yapım tekniği ve strüktür özellikleri  

Tur-i Sina Kilisesi’nin taşıyıcı duvarlarında kaba yonu taş, narteksin güneybatı ve 

güneydoğu duvarlarında tuğla kullanılmıştır. Kilisenin mevcut güneybatı, güneydoğu 

ve kuzeybatı cepheleri sıvalı ve boyalı olduklarından; sadece kuzeydoğu cephesinin 

üst kesiminde irili ufaklı kaba yonu taşlar görülmektedir. Narteksin güneybatı ve 

güneydoğu duvarlarının sıvalı ve boyalı olmaları nedeniyle, tuğlaların biçimleri ve 

boyutları görülememektedir. Yapının taşıyıcı taş duvarlar ortalama 1,00 m, tuğla 

duvarları 26 cm kalınlıktalardır. 

Tur-i Sina Kilisesi’nin strüktürü temeller, döşemeler, taşıyıcı duvarlar, sütunlar ve 

örtü sisteminden oluşmaktadır. Yapının temellerinin biçim ya da derinliği hakkındaki 

tespitler için, kazı ve sondaja gereksinim duyulmaktadır.
24

  

Kargir duvarlar ve sütunlar, kilisenin düşey taşıyıcılarıdır. Çatının ve galeri katının 

döşeme yükleri, üst örtü sistemi, kemerler ve ayaklar aracılığıyla zemine 

aktarılmaktadır. Nefleri sınırlayan sütunlar, sivri kemerler ile birbirine 

bağlanmaktadır. İç mekânda örtü elemanı olarak, ahşap tekne tonoz, düz ahşap tavan 

                                                

 
24 1855 yılının Kasım ayında, yıkılma tehlikesi geçiren yapının temelinin önemli ölçüde 

sağlamlaştırıldığı kaydedilmektedir (Karaca, 2006, s.109). 
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ve yarım kubbe kullanılmıştır. Yapının malzemelerine, yapım tekniğine ve strüktürel 

ögelerine, aşağıdaki başlıklarda ayrıntılı olarak değinilmiştir. 

4.5.4.1 Duvarlar 

Tur-i Sina Kilisesi’nin ortalama 1,00 kalınlığındaki ana taşıyıcı duvarları, iç 

mekânda mavi plastik boya ile kaplıdır. Kilisenin 1986 yılına ait cephe fotoğrafları 

(Şekil E.2, E.5, E.7) ve kuzeydoğu dış cephesinin mevcut sıvasız taş duvar dokusu 

(Şekil G.157), kilisenin beden duvarlarının kaba yonu taş örgülü olduğunu 

göstermektedir. Cephelerdeki taşlar arasında yer yer tuğla sıralar da bulunmaktadır. 3 

cm genişliğindeki derz aralıkları horasan harcı ile doldurulmuştur (Şekil G.180).  

Kilisenin özgün demir giriş kapısının bulunduğu narteksin kuzeydoğu duvarı, ana 

taşıyıcı taş duvarlardan biridir. Narteksin güneybatısında ve güneydoğusunda 

bulunan, 26 cm kalınlığındaki duvarlar ise tuğladandır. Tuğla duvarların tamamı 

sıvalı ve boyalı olduğundan tuğlaların biçimleri görülememektedir. Yapım tekniği, 

özgün olmayan kapı ve pencereler göz önüne alındığında, söz konusu tuğla 

duvarların yapıya sonradan eklendiği düşünülmektedir. Yapının kuzeybatı 

cephesinde, uzun taş duvarın güneybatı bitişiğinde, çimento sıvalı ve sıvaların yer 

yer dökülmesiyle moloz taştan örüldüğü anlaşılan duvar devam etmektedir. Kilisenin 

mevcut sıvalı ve boyalı tüm duvarlarında ayrıntılı inceleme yapılması için, uygun 

olmayan sıva ve boyaların kaldırılması gerekmektedir. 

4.5.4.2 Sütunlar 

Üç nefli bazilika düzeninde inşa edilen kilisenin naosunda orta nef, sekizerli iki dizi 

oluşturan sütunlarla yan neflerden ayrılmaktadır. Sütunlar ortalama 2,05 m aralıkla 

sıralanmıştır. Yuvarlak kaide üstünde yaklaşık 70 cm olarak başlayan sütunların çapı, 

başlıkta yaklaşık 52 cm’e inmektedir. Sütunların gövde yüksekliği, kaide üstünden 

başlığa kadar ortalama 3,50 m’dir (Şekil G.181, G.182). 

Kilisedeki sütunların gövdeleri yeşil plastik boya ile örtüldüğünden, taşıyıcıların 

özgün malzemesi ve dokusu görülememektedir. Kilisenin tarihçesi ve benzer dönem 

yapıları incelendiğinde, sütunların ana malzemesinin ahşap olduğu düşünülmektedir. 
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Kilisenin kitabesinde de sütunlar hakkında ‘’çürümüş’’ ifadesi kullanılmıştır
25

. 

Karaca (2006, s.112), sütun gövdelerinin ahşap olduğunu ve üzerlerine alçı sıva 

yapıldığını belirtmektedir. 

Galeri, naosun güneybatısındaki son sütunlara oturmaktadır (Şekil G.183). 

Güneybatıdaki son sütunlarda ahşap konsollar mevcuttur (Şekil G.184, G.185). 

Kuzeydoğudaki son sütunların naosa bakan tarafında ahşap ikonostasis 

bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğusundaki son sütunlar, diğerlerinden farklı olarak 

alt kotlarda geniştir (Şekil G.75, G.76). 

4.5.4.3 Sütun başlıkları 

Sütun başlıklarına altın renkli su bazlı sprey boya uygulandığındandan, özgün 

malzeme görülememektedir. Ana malzemesinin ahşap olduğu düşünülen başlıklar, 

Karaca (2006, s.112)’ya göre kartonpiyer tekniğinde bezenmiştir. Sütun başlıkları, 

Korint düzeninde şekillenmektedir. Hellenistik Dönem’de gelişen Korint düzende, 

‘’kalathos’’ olarak adlandırılan sütun başlığı gövdesi, ‘’Akant’’ yapraklarıyla 

bezelidir. ’Abacus’’ adı verilen sütun başlığı üst tablasının altında, stilize edilmiş 

kıvrımlı bitki sapları olan birer heliks (sarmal) yer almaktadır (Ahunbay, 1997, 

s.1716). Tur-i Sina Kilisesi’ndeki boyalı sütun başlıklarında, birbirinden farklı Korint 

düzeninde bezemeler görülmektedir (Şekil G.186 - G.201). Naosun güneybatısındaki 

son sütunların, galerinin ahşap korkuluğu ile yaklaşık aynı kotta başlayan sütun 

başlıklarının sadece kuzeydoğu yüzleri bezemelidir (Şekil G.198, G.199). Naosun 

kuzeydoğusundaki son sütunların başlıkları yeşil plastik boya ile kaplıdır (Şekil 

G.200, G.201). 

4.5.4.4 Döşemeler  

Tur-i Sina Kilisesi ile çevresindeki yapıların paylaştığı avlunun ve narteksin 

döşemesi şaptır (Şekil G.202). Naosa geçişi sağlayan kapının narteksteki basamağı, 

naosun, bemanın ve apsislerin döşemeleri mozaiktir (Şekil G.203, G.204, G.205, 

G.206).  Mozaik ve şap döşemeler nedeniyle, kilise zeminin özgün malzemesi 

görülememektedir. Kilisenin mermer kitabesinde, kilise zemininde mermer 

                                                

 
25

 Mermer kitabede, ‘’Eskileri çürüdüğünden, sütunlarıyla birlikte tüm kilise yenilendi.’’ ifadesi 

kullanılmıştır (Karaca, 2006, s.111). 
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kullanıldığı kaydedilmiştir.
26

 1987 yılında Ülker Ayhan’ın hazırladığı restorasyon 

projesinde (IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü 

Arşivi), yapının zemini mermer olarak gösterilmiş; ancak cinsi belirtilmemiştir. 

Zemin katta, ayazmanın kuzeybatısındaki demir kapının hemen önünde ve 

ikonostasisin orta kapısının naosa bakan tarafında, birer mermer basamak 

bulunmaktadır. Galerinin mevcut döşeme kaplaması ahşaptır (Şekil G.207), kilise 

görevlisi galerinin zemin kaplamasının 2010 yılında yenilendiğini belirtmiştir. Galeri 

katının özgün döşemesinin ahşap olduğu düşünülmektedir. 

4.5.4.5 Kemerler 

Tur-i Sina Kilisesi’nde hem taşıyıcı olarak görev yapan, hem de mimari ögelerde yer 

alan kemerler mevcuttur. Prothesis, apsis ve diakonikon mekânlarının yuvarlak 

biçimli taşıyıcı kemerleri plastik boyalı oldukları için, özgün malzemeleri 

görülememektedir. Taşıyıcı kemerlerin taştan örüldükleri sanılmaktadır. Kemer 

açıklıkları sırasıyla, prothesiste 3,33 m, apsiste 5,24 m ve diakonikonda 3,33 m’dir 

(Şekil G.208, G.209, G.210).  

Sivri kemerler, taşıyıcı sistemin bir parçası olarak görev yapmakta; sütunlar ve 

sütunlar ile duvar arasında yer almaktadır. Kilisedeki sütunlar, açıklıkları ortalama 

2,00 m ve yükseklikleri 0,90 m olan sivri kemerlerle birbirine bağlanmaktadır (Şekil 

G.211). İç mekândaki sivri kemerlerin tümü plastik boyalı olduğundan, kemerlerin 

özgün malzemesi görülememektedir. Sütun dizilerindeki son kemerler, kuzeydoğuda 

duvar ayaklarına oturmaktadır (Şekil G.212, G.213), güneybatıda duvarlara düz atkılı 

birleşmektedir (Şekil G.214, G.215). Sütun dizilerinin güneybatıdaki ilk iki 

kemerinde, yan neflere bakan yüzlerin biçimleri diğerlerinden farklıdır (Şekil G.216, 

G.217, G.218, G.219). 

Duvarların naosa bakan yüzlerinde, sütunları birbirine bağlayan kemerler arasında 

madalyonlar bulunmaktadır. Kuzeybatı ve güneydoğudaki sütun dizilerinde karşılıklı 

konumlanan madalyonların biçimleri birbirine benzemektedir; aynı sütun sırasındaki 

madalyonların şekilleri ise birbirinden farklılık göstermektedir. Madalyonlarda 

‘’Havariler’’ tasvir edilmektedir (Şekil G.220 - G.233).  

                                                

 
26 Kilisenin mermer kitabesinde, ‘’1852 yılında, Tanrı’nın yürüdüğü Sina Dağı’nın işlerini yöneten 

Patrik’in isteği üzerine, kilisenin içinde kırılan veya bozulan mermerler çıkarılarak, İeron’un tüm 

zemini, Aziz Kharalampos’un parekklesionu, kilisenin ortasında önemli bir kısım da güzel dört köşe 

mermerler ile kaplandı.’’ ifadesi bulunmaktadır (Karaca, 2006, 110-111). 
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Kilisedeki kapılarda, pencerelerde, pencere üstlerinde ve nişlerde de kemerler vardır. 

Narteksin kuzeydoğu duvarındaki demir kapılar kemerlidir (Şekil G.21, G.23). 

Narteks ile naos arasındaki bağlantıyı sağlayan ortadaki demir kapı, yuvarlak 

kemerlidir (Şekil G.21); beyaz plastik boyalı kemerin özgün malzemesi 

görülememektedir. Narteksin kuzeydoğu duvarında, kuzeybatı tarafında yer alan kapı 

basık kemerlidir (Şekil G.23). Bemanın güneydoğusundaki demir kapının dış 

cephede üzerinde görülen taş kemeri yuvarlaktır (Şekil G.143). Diakonikondaki 

pencerenin kemeri sivri (Şekil G.91), prothesis ve apsisteki pencerelerin kemerleri 

yuvarlaktır (Şekil G.85, G.87). Kilisenin güneydoğu dış cephelesindeki pencere 

lentolarının üzerindeki yuvarlak kemerler tuğladandır (Şekil G.144, G.145, G.147). 

Apsisteki niş sivri kemerli (Şekil G.87), prothesis ve diakonikondaki nişler yuvarlak 

kemerlidir (Şekil G.83, G.84, G.90, G.92). 

4.5.4.6 Örtü sistemi 

Tur-i Sina Kilisesi, iç mekânda ahşap örtü sistemine sahiptir. Tavan kaplamaları 

yağlı boyalı olduğu için, ahşabın dokusu görülememektedir. Ahşap örtüde avize 

zincirlerini takmak için demir halkalar kullanılmıştır. Orta nef, ahşap tekne tonozla 

örtülüdür (Şekil 4.19). Ortadaki 3,50 m genişliğinde düz tavanın her iki yanında, 

daire kesitli eğrisel kısımlar yer almaktadır (Şekil G.234).  

 

Şekil 4.19 : Kilisenin iç mekân örtüsü. 

Orta nefin parçalı ahşap tavanı üzerinde, merkezi bir konumda dikdörtgen biçimli 

(1,64 m x 1,30 m) ahşap bir ikona bulunmaktadır. ‘’Pantokrator İsa’’
27

nın tasvir 

                                                

 
27 Ortodoks ikonografisinde içerdiği teolojik anlam nedeniyle, en etkin kullanılan tasvir, ‘’Pantokrator 

İsa’’ tasviridir (Şarlak, 2001, s.12). Pantokrator, Hıristiyan sanatında Hz. İsa’nın ‘’yaratıcı ve 

kurtarıcı’’ niteliklerini birleştiren pozdur; ‘Evrenin Efendisi’’ anlamına gelmektedir (Rona, 1997, 

s.1427). Pantokrator pozunda, genellikle sol elinde İncil tutan Hz. İsa, sağ elini kutsama işareti olarak 

yukarı kaldırmıştır (Rona, 1997, s.1427). Pantokrator İsa, Rum Ortodoks kiliselerinin örtü 
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edildiği ikonanın çerçevesinde, 8 adet ampul mevcuttur (Şekil G.235). Orta nefin 

ahşap örtüsünün, güneybatı kenarından yaklaşık 3,50 m, kuzeydoğu kenarından 

yaklaşık 3,30 m uzaklıkta, birer adet ahşap gergi yer almaktadır. Ahşap gergiler, 

yaklaşık 20 cm genişliğinde, 25 cm yüksekliğinde ve 5,90 m uzunluğundadır. Ahşap 

gergilerin her ikisinde de çeşitli motifler bulunmaktadır; kuzeydoğudakinde 

motiflerin arasında yazılar da vardır (Şekil G.236 - G.246). 

Orta nefin örtüsünün güneybatısında, tavan arası ile iç mekân arasındaki bağlantıyı 

sağlayan bir kapak vardır (Şekil G.247); yapıdaki ölçümler sırasında bu kapak 

açılamadığından, çatı arasına girilememiştir. Çatı sisteminin ahşap karkas olduğu 

düşünülmektedir. 

Kilisenin yan neflerinin örtüsünü, yaklaşık %33 oranında eğime sahip ahşap düz 

tavanlar ile yarım tonozlar oluşturmaktadır (Şekil Şekil 4.19, G.248, G.249, G.250, 

G.251).  

Kilisenin kuzeydoğusunda yer alan prothesis, apsis ve diakonikonun iç mekândaki 

örtüleri yarım kubbedir. Plastik boyalı kubbelerin tuğla ile örüldüğü 

düşünülmektedir. Galeri döşemesinin altında, çıtalı ahşap tavan bulunmaktadır (Şekil 

G.252). Narteksin ahşap tavanı yağlı boya ile kaplıdır (Şekil G.253, G.254).  

Tur-i Sina Kilisesi’nin çatısı dış mekânda Marsilya kiremitlerle örtülüdür. Naos, 

dışta beşik çatıyla örtülüdür; çatı örtüsünün en üst kotunda mahya kiremitleri 

bulunmaktadır. Çatının güneydoğu ve kuzeybatı kenarlarında, birer çatı deresi ve 

ikişer sıra Marsilya kiremit yer almaktadır (Şekil G.255, G.256, G.257, G.258). 

Kilisenin güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinde, Marsilya kiremitler ve taş duvarın 

bitişi arasında tuğla saçak silmesi devam etmektedir (Şekil G.259). Narteks ve 

apsislerin çatıları da Marsilya kiremitlerle örtülüdür. Kilisenin 1986 yılına ait cephe 

fotoğraflarında, hem alaturka, hem de Marsilya kiremitler görülmektedir (Şekil E.5, 

E.7, E.12). 

4.5.4.7 Merdiven 

Tur-i Sina Kilisesi’nde, naosun güney köşesindeki 12 basamaklı ahşap merdiven 

galeriye çıkışı sağlamaktadır. Ahşap merdivenin basamaklarının her biri 1,10 m 

                                                                                                                                     

 
süslemelerinde odak noktasını oluşturmaktadır (Çavuşoğlu, 1997, s.175). Pantokrator İsa ikonasının 

mozaik veya fresk olanlarının yanında, taşınabilir türleri de mevcuttur (Çavuşoğlu, 1997, s.13). 
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uzunluğunda ve 23 cm genişliğindedir. Kilisedeki görevli, ahşap merdivenin 2010 

yılının ekim ayında yenilendiğini belirtmiştir. 

4.5.5 Yapıda tespit edilen bozulmalar ve nedenleri 

Tur-i Sina Kilisesi ile ilgili doğru müdahale kararları almak için, bozulma 

nedenlerini iyi tespit etmek gerekmektedir. Kilisedeki hasar nedenlerini ortadan 

kaldıracak uygun bakım ve onarım sürekli yapılmadığından; hasarlar artmakta ve 

yeni sorunlara zemin oluşturmaktadır. 

4.5.5.1 Yapının konumu ve zemin özelliklerinden kaynaklanan bozulmalar 

Tur-i Sina Kilisesi’nin denize yakın konumda olması, yapıyı nem açısından etkileyen 

bir unsurdur. Nemin zeminden yükselme ve strüktürü ıslatma olasılığı, yapı için 

büyük bir tehdit oluşturmaktadır. İç mekân döşemelerinde tespit edilen çatlakların 

sebebinin, zeminden mi, döşeme malzemesi özelliğinden mi kaynaklandığını 

belirlemek için kazıya ihtiyaç vardır.  

Haliç kıyılarındaki değişimler, kilisenin yakın çevresinde de etkili olmuştur. 1929 

yılına ait Pervititch haritasında, yapının kuzeydoğusunda bahçeler, ahşap evler ve 

kayıkhaneler görülmektedir. 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başlarında sahil 

şeridinin doldurulması ile kıyı biçiminin değişmesi, kilise ile deniz arasındaki 

mesafeyi değiştirmiştir. Kıyının doldurulması ve 1984-1987 yılları arasında
28

 

(Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde) Balat İskele Caddesi’nin 

açılması, yapı ve yakın çevresinin zeminini etkilemiştir. Kilisenin kuzeydoğusundaki 

yeşil alandan sonra Balat İskele Caddesi’nin uzanması, trafik sorunlarını da 

beraberinde getirmektedir. Fener’den Ayvansaray semtine gidişi sağlayan bu yol, sık 

kullanılan ve trafiğin yoğun olduğu bir caddedir. Yolun kiliseye çok yakın olması 

nedeniyle, araç trafiği titreşimlerinin yapının temellerinde hasarlara neden olacağı 

düşünülmektedir. Yapının temellerindeki hasar tespitleri için, kazı ve sondaja 

gereksinim duyulmaktadır.  

Kilisenin güneydoğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı dış cephelerinde düşey yapısal 

çatlaklar bulunmaktadır. Yapıda gözlemlenen düşey çatlakların, zeminin homojen 

                                                

 
28 Kilisenin kuzeydoğusunda, 1982 haritasında kayıkhaneler, 1987 haritasında cadde görünüyor. 1984-

1987 yılları arasında, sahil şeridinde yapılan yıkımlarla birlikte, Dalan döneminde Balat İskele 

Caddesi açıldı. Böylece kilisenin kuzeydoğusunda yeşil alandan sonra cadde yer almış oldu. 
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olmamasından kaynaklandığı sanılmaktadır. Yapının güneydoğu cephesinde, 

güneybatıdan birinci ve üçüncü pencerelerin (Şekil G.260, G.261, G.262, G.263, 

G.264); kuzeybatı cephesinde, kuzeydoğudan ikinci ve üçüncü pencerelerin 

bulunduğu yerlerde düşey yapısal çatlaklar görülmektedir (Şekil G.265, G.266, 

G.267). 

Yapının kuzeydoğu cephesindeki düşey derin çatlaklar, üstteki pencerelerin 

yakınında tespit edilmiştir. Çatlaklardan biri, cephenin güneydoğusundaki pencerenin 

sol yan sövesi yanında ve saçak silmesinde devam etmektedir (Şekil G.268). 

Kuzeydoğu cephesinin üst kuzeybatı tarafındaki pencerenin altında (Şekil G.269) ve 

alt kesiminde ortadaki pencerenin altında çatlaklar tespit edilmiştir (Şekil G.270). 

4.5.5.2 Doğal etkenlerden kaynaklanan bozulmalar 

Tur-i Sina Kilisesi, güneybatısındaki manastır yapıları ile birlikte; Balat İskele 

Caddesi ve Mürsel Paşa Caddesi arasındaki yeşil bantta, deniz yakınında 

konumlanmaktadır. Yapının denize yakın olması, nem sorununu da beraberinde 

getirmektedir. Kilise, Haliç’te kuzeydoğu yönünden esen poyrazın etkisinde 

kalmaktadır. Hava koşullarının sert olduğu aylarda etkisini gösteren şiddetli rüzgâr 

ve yağış, cephelerde malzeme bozulmalarına yol açmakta; rüzgâr ile taşınan 

tohumlar, çatıda ve derz aralarında gelişerek bitkiler ve yosunlar oluşturmaktadır 

(Şekil G.271 - 277). Yapı üzerinde zamanla gelişen bitkiler sebebiyle, malzemelerde 

çatlaklar meydana gelmektedir.  

Sıcaklık değişimleri, yoğun yağışlar ve özellikle soğuk geçen kış aylarındaki don 

olayları, malzemelerde hasarlara neden olmaktadır. Kilisenin güneydoğu, kuzeydoğu 

ve kuzeybatı cephelerinde, taş söve ve lentolarda yüzey aşınmaları görülmektedir 

(Şekil G.278, G.279, G.280).  

Dış cephelerde, ahşap pencere doğramalarının önünde demir parmaklıklar 

bulunmaktadır. Demir parmaklıkların bazıları özgündür, bazıları ise yenilenmiştir 

(Şekil G.281). 1986 yılına ait kilise fotoğraflarında görülen demir parmaklıkların 

özgün oldukları sanılmaktadır. Güneydoğu cephesindeki, güneybatıdan ikinci 

pencerede hem özgün, hem de sonradan yapılan demir parmaklık mevcuttur (Şekil 

G.282). Dış cephedeki özgün pencere demirlerinin bazı bölümleri oksitlenerek 

korozyona uğramış ve biçimleri değişmiştir. 
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4.5.5.3 Bakımsızlık ve kötü müdahaleden kaynaklanan bozulmalar 

Tur-i Sina Kilisesi’nin güneybatısındaki özgün işlevlerini kaybeden misafirhane ve 

kütüphane yapıları günümüzde konut olarak kullanılmaktalardır. Kiracıların yapılara 

karşı özensiz tavrı, gelişigüzel ekleri ve uygun olmayan malzemeler ile onarım 

yapmaları sonucunda bozulmalar artmaktadır. Çimento kullanımı, düzenli bakım 

yapılmaması ve bilinçsizce yapılan diğer değişiklikler, özgün malzemelere zarar 

vermektedir. 

Tur-i Sina Kilisesi, belirli zamanlarda ibadete açıldığı için, yoğun ziyaretçi 

topluluklarının olumsuz etkilerinden uzaktır. Caddeler arasındaki bantta konumlanan 

yapının çevresindeki yeşil alan, özellikle haftasonları genç gruplar tarafından piknik 

amaçlı kullanılmaktadır. Kullanıcıların bıraktıkları çöpler, kötü koku oluşturmakta ve 

kilisenin etrafını kirletmektedir. 

Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde, Haliç sahil şeridindeki konut ve 

fabrika yıkımları ile yapılan düzenlemeler sonucunda, kilisenin çevresindeki arazi 

kotunun yükseldiği düşünülmektedir. Arazi kotunun değişimi, yapının güneydoğu 

cephesindeki kapının kullanımını engellemektedir. 1986 yılına ait bir  fotoğrafta, 

yapının güneydoğu cephesinde 1 adet daha kapı görülmektedir (Şekil E.7); ancak bu 

kapının bulunduğu alan, günümüzde hem içten, hem de dıştan sıvanarak 

kapatılmıştır. 

Kilise ile ilgilenen görevliden alınan bilgilere göre, yapının dış cepheleri 1995 

senesinde boyanmıştır. Cephelerde kullanılan sıva ve boyalar, özgün taş duvar 

dokusunu kapatmakta ve kötü bir görünüm oluşturmaktadır. Taş duvar örgüsünün 

hava ile temasını engelleyen çimento esaslı sıva ve boyalar, malzemelerde 

bozulmalara yol açmaktadır. 

Yapının kuzeybatı cephesinde, narteksin başlangıcından itibaren devam eden duvar 

çimento sıvalıdır. Çimento sıvaların yer yer dökülmesi ile, bu duvarın moloz taş-

tuğla örgü olduğu anlaşılmaktadır. Yapının cephelerinde ve kiremitler arasında 

gelişen bitkilerin sık aralıklarla temizlenmemesi, köklerin büyümesine, taşların 

parçalanmasına ve kiremitlerin kırılmasına yol açmaktadır.  

Kilisenin iç mekân duvarları plastik boyalıdır. Kilisedeki görevliden alınan bilgiye 

göre, plastik boya yapılmadan önce, iç mekân duvarları horasan harcı ile sıvalıydı ve 

duvarda yer yer çimento sıva ile kapatılan alanlar bulunuyordu.  
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Kilisedeki sütun gövdeleri plastik, sütun başlıkları da su bazlı sprey boya ile 

kaplanmıştır. Prothesis, apsis ve diakonikonun pencereleri ile bemanın 

günedoğusundaki kapı, iç mekânda önlerine duvar örülerek kapatılmıştır. 

Kilise ile etrafındaki yapıların bulunduğu avlunun ve narteksin zemini şap; naos, 

bema ve apsislerin zemini mozaik ile kaplanmıştır. 1986 yılına ait bazı fotoğraflarda 

(Şekil E.5, E.7, E.12) çatı örtüsünde  görülen alaturka kiremitler, sonraki onarımlarda 

Marsilya kiremitler ile değiştirilmiştir. Kilisede yakın zamanda kapsamlı bir onarım 

yapılmaması ve iyi niyetle yapılmaya çalışılan küçük onarımlarda uygun olmayan 

malzeme kullanımı, yapıdaki hasarları artırmaktadır. 
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5.  RESTİTÜSYON 

Tur-i Sina Kilisesi, inşa edildiği dönemden bu yana kilise dışında bir işlevle 

kullanılmadığından, mekân kurgusu büyük ölçüde korunmuş bir örnek olarak 

sayılabilir. Restitüsyon çalışmasının ilk aşamasında, yapı ve yakın çevresindeki 

özgün durumunu kaybeden alanlar ve yapı üzerinde okunabilen değişimler 

belirlenmiş; saptanan konular, ‘’restitüsyon sorunları’’ adlı başlıkta sıralanmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, Tur-i Sina Kilisesi ile ilgili analojik veriler, özgün 

belgeler, tarihi haritalar, eski çizimler ve eski fotoğraflar araştırılmış; yapının özgün 

durumunu belirlemek için elde edilen tüm birikim, ‘’restitüsyon verileri’’ adlı 

başlıkta irdelenmiştir. Çalışmanın üçüncü aşamasında, restitüsyon verileri esas 

alınarak geliştirilen ‘’restitüsyon önerileri’’ ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

5.1 Restitüsyon Sorunları 

Kilisenin yakın çevresinde ve yapı içerisinde, özgün düzeni engelleyen unsurlar 

saptanmış; bu unsurlar dört başlık altında toplanmıştır. Karşılaşılan restitüsyon 

sorunları; ‘’vaziyet planı ölçeğindeki sorunlar, mekânsal sorunlar, yapı elemanı 

ölçeğindeki sorunlar ve malzemelere ilişkin sorunlar’’ olarak sıralanmıştır. 

5.1.1 Vaziyet planı ölçeğindeki sorunlar 

Haliç’in güney kesimindeki Balat sahil şeridinde, tarihi boyunca pek çok değişiklik 

yapılmıştır. Özellikle XX. yüzyılın başından itibaren, kıyı şeridinin doldurulması, 

Balat kayık ve vapur iskelelerinin yapılması, Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı 

yaptığı dönemde gerçekleştirilen yıkımlar ve Balat İskele Caddesi’nin açılması, Balat 

kıyı düzenini etkileyen önemli olaylardır. Pervititch haritasında Tur-i Sina yapı 

topluluğu ve yakın çevresindeki yerleşim planı ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. 

Kıyı şeridindeki ahşap kayıkhaneler, un değirmeni ile Tur-i Sina Manastırı 

etrafındaki ahşap ve kargir yapıların oluşturduğu yapı dokusu ve bahçeler, Pervititch 

haritasında saptanmışlardır; ancak günümüzde mevcut değillerdir. 
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Balat sahil şeridinde gerçekleştirilen yıkımlar ve açılan yollar sonucunda Tur-i Sina 

yapı topluluğunun yakın çevresindeki arazi seviyesinin yükselmesi, vaziyet planı 

ölçeğindeki temel sorunlardan biridir. Kilisenin güneydoğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı 

cephelerinin bir bölümü toprak seviyesinin altında kalmaktadır (Şekil G.125, G.138, 

G.157, G.171).  

Pervititch haritası doğrultusunda, avluya hem güneybatıdan, hem de kuzeybatıdan 

giriş olduğu bilinmektedir; ancak günümüzde avlunun kuzeybatı duvarındaki girişi 

mevcut değildir. Tur-i Sina yapı topluluğunun güneybatısında uzanan Mürsel Paşa 

Caddesi’nin asfalt seviyesi zamanla yükseldiğinden, avlunun güneybatı girişi yol 

seviyesinin altında kalmıştır (Şekil F.5, F.13). Avlu zemini mevcutta çimentolu şap 

ile kaplı olduğundan, özgün zemin kotunda değildir. Ayrıca 1986 yılına ait avlu 

fotoğraflarında ve çiziminde, kütüphanenin birinci katına çıkışı sağlayan taş 

merdivenin sahanlığına oturan bir çan kulesi tespit edilmiştir (Şekil D.9, E.12, E.13, 

E.44, E.47, E.48, E.49). 

5.1.2 Mekânsal sorunlar 

Kilisede karşılaşılan en büyük mekânsal sorun, özgün konumunu koruyan, ancak  

betonarme bölümler ve tuğla duvarlar ile yenilendiği tahmin edilen nartekstir. 

Pervititch haritasındaki bilgilere göre, Tur-i Sina Kilisesi’nin narteksi ahşap 

strüktürlüdür, narteksin hem güneybatı, hem de güneydoğu cephelerinde birer girişi 

bulunmaktadır. ‘’Restitüsyon önerileri’’ adlı başlık altında, narteks ile ilgili önerilere 

değinilecektir. 

Pervititch haritası doğrultusunda, kilisenin güneydoğu cephesinde 2 adet giriş olduğu 

saptanmıştır. Cephenin kuzeydoğu tarafındaki kapının bir bölümü toprak seviyesinin 

altında kalmaktadır. Cephenin güneybatı tarafındaki kapı hem içeriden, hem de 

dışarıdan örülerek kapatılmıştır; eski fotoğraflar ve çizimlere göre, söz konusu 

kapının iç mekânda merdivenin bulunduğu alana açıldığı belirlenmiştir (Şekil D.6, 

E.7). 

Kilisenin mevcut zemininde, özgün döşeme kaplamasına rastlanmamıştır; şap ve 

mozaik kaplamalar nedeniyle, mekânlar özgün kotlarında değillerdir. Kilisenin 

mermer kitabesindeki bilgilere göre, yapının iç mekân zemini mermerdendir. 
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5.1.3 Yapı elemanı ölçeğindeki sorunlar 

Tur-i Sina Kilisesi’nin mevcut girişlerinin bazıları kullanılamamaktadır. Narteksin 

kuzeydoğu duvarının kuzeybatısındaki özgün demir kapının arkasına duvar 

örülmüştür (Şekil G.23, G.24). Kilisenin güneydoğu cephesinin güneybatı tarafındaki 

kapının hem önü, hem de arkası kapatıldığı için, iç ve dış cephelerden görülmemekte 

ve dolayısıyla kullanılamamaktadır (Şekil G.142). Yapının güneydoğu cephesinin 

kuzeybatı tarafındaki özgün demir kapının bir bölümü toprak seviyesinin altında 

kalmıştır (Şekil G.79); iç mekânda da söz konusu kapının arkasına duvar örülmüştür 

(Şekil G.78).  

Kilisenin iç mekânında, ikonostasisin her nef doğrultusunda birer girişi 

bulunmaktadır. Mevcut ikonostasisin sadece ortadaki girişinde ahşap kapı vardır 

(Şekil G.119); yan nefler doğrultusndaki ahşap kanatlar eksiktir (Şekil G.118, 

G.124). 

Kilisenin kuzeybatı duvarındaki kuzeydoğudan ikinci pencere, arkasındaki moloz 

dolgu nedeniyle kullanılamamaktadır (Şekil G.175). Kilisenin kuzeybatı duvarındaki 

kuzeydoğudan beşinci pencerenin demir parmaklıklarının gerisinde, demir kepenk 

görülmektedir (Şekil G.178); iç mekânda ise bu bölümde ahşap tablo bulunduğundan 

yeterli inceleme yapılamamıştır. Prothesis, apsis ve diakonikonun pencerelerinin 

önlerine iç mekânda duvar örülmüştür (Şekil G.85, G.87, G.91); bu pencerelerin hiç 

biri kullanılamamaktadır. Ayrıca, dış mekânda pencerelerin bazılarının önlerinde 

uygun olmayan ve sonradan eklendiği düşünülen demir parmaklıklar yer almaktadır.  

Mevcut galerinin kuzeydoğusunda ve orta nef ile güneydoğudaki yan nef 

doğrultusunda ahşap oturma yerleri bulunmaktadır (Şekil G.37, G.38); söz konusu 

oturma yerlerinin bazıları kırıktır (Şekil G.39). Yapının 1986 yılına ait bir 

fotoğrafında galerinin güneybatısında da oturma yerleri görülmektedir (Şekil G.40). 

Mevcut galerinin güneybatısındaki ve kuzeybatıdaki yan nef doğrultusundaki oturma 

yerleri eksiktir. 

5.1.4 Malzemelere ilişkin sorunlar 

Avlu ve kilise zemininde özgün döşeme malzemesi bulunmamaktadır; şap ve mozaik 

kaplamalar kilise zemini için uygun olmayan malzemelerdir. Kilisenin iç ve dış 

duvarlarında çimentolu sıva ve plastik boya katmanları bulunmaktadır. Dış 

cephelerdeki od taşı lento ve söveler ile tuğla kemerler de boya ile kaplıdır. Kemer, 
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lento ve sövelerde yüzey kayıpları saptanmıştır. İç mekânda, sütun başlıklarında ve 

ikonostasisin ön yüzündeki bezemelerin üzerinde de sprey boya vardır. Kilisenin 

mevcut çatısı Marsilya kiremitle örtülüdür; eski fotoğraflarda görülen çatı örtüsü 

alaturka kiremittir (Şekil E.2, E.7). 

5.2 Restitüsyon Verileri 

Tez araştırmaları sürecinde kiliseye ait ulaşılan en eski çizim, Feridun Dirimtekin’in 

‘’Fetih’ten Önce Haliç Surları’’ (1952) çalışmasındaki krokidir (Şekil 5.1). 

Krokideki 22 numaralı burcun yaklaşık 40 m doğusunda
29

 yer alan yapı St. Jean 

Babtiste Kilisesi’dir (Dirimtekin, 1956, 2. Kroki). Balat Kapısı’na ismini veren St. 

Jean Le Precurseur Kilisesi, eski kaynaklara göre Prodromos tis Basilikis Portis 

olarak adlandırılan ve Haliç kenarında sahil ile surlar arasında konumlanan binadır 

(Dirimtekin, 1956, s. 14). Söz konusu kilisenin, bugün Sina Dağı’ndaki manastırın 

İstanbul’daki şubesi olan ve XIV. yüzyılda inşa edilen bina (Tur-i Sina Kilisesi) 

olduğu düşünülmektedir (Dirimtekin, 1956, s. 14-15). 

 

Şekil 5.1 : 22 numaralı burcun yaklaşık 40 m doğusundaki St. Jean Babtiste 

    Kilisesi; Fetih’ten Önce Haliç Surları, Dirimtekin, 1956. 

Dirimtekin’in çiziminde, Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu sadece dış plan 

konturlarıyla belirtilmiştir. Krokide görülen kilisenin yaklaşık 10 m güneybatısındaki 

                                                

 
29 Krokinin altındaki notta, ‘’22 numaralı burcun 40 m kuzeyindeki bina St. Jean Babtiste 

Kilisesi’dir.’’ yazmaktadır; ancak kilise, burcun 40 m kuzeyinde değil, doğusunda yer almaktadır. 
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kütlenin kilisenin müştemilatı olduğu düşünülmektedir (Şekil 5.2). Dirimtekin’in 

krokisi, kilisenin günümüzdeki konumu ile karşılaştırıldığında; krokide kıyının 

kiliseye daha yakın olduğu, kilisede narteksin bulunmadığı ve sadece ortadaki apsisin 

dış mekânda çıkıntı yaptığı görülmektedir (Şekil 5.3). 

 

Şekil 5.2 : 22 numaralı burcun yaklaşık 40 m doğusundaki  

            St. Jean Babtiste Kilisesi; Dirimtekin, 1956. 

 

Şekil 5.3 : Dirimtekin’in krokisi ile kilisenin mevcut durumunun karşılaştırılması. 
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1623 senesine ait padişah fermanında, yakın çevrede çıkan bir yangın sonucunda 

kilisenin çatısının tamamen çöktüğü belirtilmiştir (Şekil C.1, C.2). Gedeon (1900, 

s.50), kilisenin 1640 yılında yandığını yazmıştır. 1652, 1669, 1670, 1686 yıllarına ait 

çeşitli kaynaklarda kiliseden bahsedilmiştir.
30

 1686 yılında Sina Dağı Manastırı’na 

devredilen kilise, aynı sene Sina Dağı Manastırı adına yeniden inşa edilmiştir 

(Gedeon, 1900, s.51; Karaca, 2006, s.107). Kömürcüyan (1952, s.178), Tur-i Sina 

Kilisesi’nin Rus büyükelçisinin yardımı ile onarıldığını ve zamanla harap olan 

kilisenin 1729 yılında Tur-i Sina Hıristiyanları tarafından yeniden yaptırıldığını 

yazmıştır (Kömürcüyan, 1952, s. 178). 

Tur-i Sina Kilisesi’nin mevcut taş kitabesinde, kilisenin Patrik II. Paisios döneminde, 

15 Haziran 1733 tarihinde ve Giritli Nikeforos tarafından inşa ettirildiği 

belirtilmektedir (Karaca, 2006, s. 108). Tur-i Sina Kilisesi’nin mermer kitabesinde, 

kilisenin çatısının ve narteksinin 1831 yılında Patrik Konstantinos döneminde 

onarıldığı yazılıdır. 1852 yılında kilisenin zemini ve sütunları yenilenmiş, 1855 

yılında yıkılma tehlikesi geçiren yapının temeli sağlamlaştırılmıştır (Karaca, 2006, s. 

109). XIX. yüzyılın ilk yarısında, II. Mahmut devrinde düzenlenen Bostancıbaşı 

defterlerinde, Balat sahilindeki binalar listelenmiş, bu listede Tur-i Sina Kilisesi’nden 

de bahsedilmiş ve kilisenin geliri olan üç göz kayıkhaneden söz edilmiştir (Koçu, 

1960, s. 1962).  

Tur-i Sina Kilisesi ve yakın çevresindeki yapıların konumu, yirminci yüzyılın 

başlarından itibaren düzenlenen haritalarda belirgin bir şekilde görülmektedir. 1913-

1914 yıllarında hazırlanan ve ‘’Alman Mavileri’’ olarak adlandırılan İstanbul 

haritalarında ‘’Aya Yani Kilisesi’’ olarak belirtilen kilise, denize yakın konumdadır 

(Şekil 5.4, 5.5). Parsel hakkında bilgilerin bulunmadığı Alman Mavileri 

haritalarında, sokaklar, yapı adaları ve kamu binaları gösterilmiştir.  

İstanbul’un ilk şehir rehberi, Şehremaneti Harita Şubesi Müdürü Mühendis Necip 

Bey’in adı ile bilinmektedir (Tekeli, 1994, s. 560). 1918 yılına ait Necip Bey şehir 

rehberinde, ‘’Aya Yani Kilisesi’’ olarak belirtilen Tur-i Sina Kilisesi’nin 

güneybatısında müştemilatı görülmektedir (Şekil 5.6). 

                                                

 
30 1652 senesinde Antakyalı Kâtip Paulus kiliseden bahsetmiştir (Karaca, 2006, s. 70). Kerameus 

(1904, s.126-137)’a göre, kilise 1669 senesinde Thomas Smith Listesi’nde bulunmaktadır. On yedinci 

yüzyılın sonlarına doğru, 1670 yılında İskenderiye Patrikliği’ne ait olduğu bilinen kilise ve ek 

yapıları, 1686 yılında Rusya büyükelçisinin hükümete yaptığı başvuru ile Sina Dağı Manastırı’na 

devredilmiştir. 
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Şekil 5.4 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, 1913-1914 İstanbul Haritaları  

  (Alman Mavileri); İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müd. Arşivi. 

 

Şekil 5.5 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, 1913-1914 İstanbul Haritaları  

  (Alman Mavileri); İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müd. Arşivi. 
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Şekil 5.6 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, Necip Bey İstanbul Şehir Rehberi,  

            1918; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü Arşivi. 

1922-1945 yılları arasında, İkinci Dünya Savaşı öncesinde, İstanbul’un kent dokusu 

hakkındaki en detaylı bilgilerin bulunduğu haritalar; Jacques Pervititch tarafından, 

Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi adına hazırlatılmıştır (Tekeli, 1994, s. 560). 

Pervititch haritasında (Şekil 5.7, 5.8), ‘’Aghios Yanis Sinaitikos’’ adında eski bir 

kilise olarak gösterilen Tur-i Sina Kilisesi; çatısı kiremit ile örtülü, ana kütlesi ve 

apsisi kargir, narteksi ahşap bir yapıdır. Haritada, nartekse hem güneybatıdan, hem 

de güneydoğudan giriş olduğu görülmektedir. Kilisenin güneydoğu cephesinde, yan 

nefe açılan ikişer giriş bulunmaktadır. Ayrıca, kilise ve çevresindeki yapıların 

bulunduğu avluya hem güneybatı, hem de kuzeybatıdan giriş olduğu belirtilmiştir.  

Pervititch haritasında, kilisenin güneybatısında manastır yapıları; kuzeydoğusunda, 

kilisenin hemen bitişiğinde dikdörtgen planlı bir bahçe, aynı yönde bahçenin 

ilerisinde yan yana iki katlı ahşap ev ve deniz kıyısında yan yana üç ahşap kayıkhane 

bulunmaktadır (Şekil 5.7, 5.8). 

1965 yılına ait bir çizimde (Şekil 5.9), Pervititich haritasında görülen kilisenin 

kuzeydoğusundaki yapılar ve deniz kıyısında yer alan kayıkhaneler belirtilmemiştir. 

1965 yılına ait çizimde, kilisenin batısında ve hemen yanında bir binanın bulunduğu 

gözlemlenmektedir (Şekil 5.9). 
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Şekil 5.7 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, Pervititch Sigorta Haritaları, 1929. 

 

Şekil 5.8 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, Pervititch Sigorta Haritaları, 1929. 
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Şekil 5.9 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, 1965 yılına ait çizim;  

                         İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü Arşivi. 

1966 ve 1982 yıllarına ait hava fotoğraflarında (İstanbul Şehir Rehberi), kilisenin 

batısında ve hemen yanında görülen yapının beşik çatılı olduğu anlaşılmakta (Şekil 

5.10, 5.11); ancak söz konusu bina daha eski haritalarda görülmediğinden, kilisenin 

özgün vaziyet planında bulunmadığı ve sonradan inşa edildiği düşünülmektedir. 

1986 yılında Çiğdem Karamanoğlu tarafından hazırlanan ‘’Tur-i Sina Yapı 

Topluluğu Restorasyon Projesi’’ adlı yüksek lisans tezi kapsamında kütüphane ve 

misafirhane binaları incelenmiş; ancak kilise çalışılmamıştır. Söz konusu tezde, 

kütüphane ve misafirhane binalarını içeren vaziyet planı rölövesi bulunmaktadır. 

Vaziyet planı rölövesi; avlu girişi, kütüphane ve misafirhane binaları, kütüphanenin 
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birinci katına çıkış merdiveni ile çan kulesinin konumu hakkında bilgi vermektedir 

(Şekil 5.12). Vaziyet planı rölövesinde kilisenin sadece güney bölümünün dış plan 

konturları görülmektedir (Şekil 5.12). 

 

Şekil 5.10 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, İstanbul Şehir Rehberi, 1966. 

 

Şekil 5.11 : Tur-i Sina Kilisesi’nin konumu, İstanbul Şehir Rehberi, 1982. 
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Şekil 5.12 :  Avlu, kütüphane ve misafirhane yapılarını içeren vaziyet  

 planı rölövesi, Çiğdem Karamanoğlu, 1986. 

17 Aralık 1986 tarihinde, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge 

Kurulu’na gönderilmek üzere Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgenin 

ekinde, kiliseye ve kilisenin ek yapılarına ait fotoğraflar bulunmaktadır (Ek E). Ek 

E’de bulunan 1986 yılına ait fotoğraflar, özellikle kilisenin özgün taş duvar 
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dokusunu görmek, çan kulesinin varlığını öğrenmek ve iç mekânlardaki değişimleri 

tespit etmek açısından oldukça yararlı olmuştur. 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu tarafından 22 Ocak 1987 

tarihinde alınan 3109 sayılı kararda, Tur-i Sina Manastırı bünyesinde değişiklik 

yapılmaması koşuluyla, önerilen onarımların uygulanmasına izin verilmiştir (Şekil 

C.9). Söz konusu yazışmalara Mimar Ülker Ayhan’ın hazırladığı ‘’Tur-i Sina 

Manastırı ve müştemilatının restorasyon projesi çizimleri de eklenmiştir (Ek D). 

Proje çizimleri, İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Arşivi’nden alınmıştır. Ek D’de yer alan çizimler tam anlamıyla 

rölöve ya da restorasyon projesi niteliğini taşımamaktadır; ancak söz konusu 

çizimlerden 1987 yılından bu yana yapılan değişiklikler hakkında bilgi edinilmiştir. 

Tur-i Sina Kilisesi’nin eski kroki ve haritalardaki konumu incelenmiş, 1986-1987 

yıllarına ait fotoğraf ve çizimlerdeki değişimler tespit edilmiştir. İstanbul’daki benzer 

dönem yapıları araştırılarak, kilisenin özgün tasarımı hakkında öneriler 

geliştirilmiştir. Kilise ile ilgili ulaşılan tüm veriler dikkate alınarak, restitüsyon 

projesi hazırlanmıştır. 

5.3 Restitüsyon Önerileri 

Dirimtekin tarafından hazırlanan Fetih’ten Önce Haliç Surları adlı çalışmadaki 

krokide (Şekil 5.1), Tur-i Sina Kilisesi ve yakın çevresi ile ilgili detaylı bilgiler 

bulunmamaktadır. Dirimtekin’in krokisi, kilisenin surlar ile kıyı şeridi arasında nasıl 

bir konumda bulunduğunu göstermektedir. 

Tur-i Sina Kilisesi’nde, narteksin kuzeydoğu duvarındaki kitabeler, yapının geçirdiği 

önemli değişimler hakkında bilgi vermektedir. Taş kitabede, kilisenin 15 Haziran 

1733’de yeniden yaptırıldığı belirtilmiştir (Şekil 4.12). Mermer kitabede, kilisenin 

1831 yılında çatısının ve narteksinin onarıldığı yazılıdır (Şekil 4.13). Mermer 

kitabede (Şekil 4.13), 1852 senesinde, kilisedeki çürüyen sütunların yenilendiği, 

binanın içinde kırılan veya bozulan mermerlerin çıkarıldığı, zeminin mermer ile 

kaplandığı, çürüyen temellerin ve yıkılma tehlikesi gösteren yapının onarıldığı 

kaydedilmiştir. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, kilisede XVIII. yüzyılın ilk 

yarısında ve XIX. yüzyılın ikinci yarısında kapsamlı değişiklikler yapıldığı 

anlaşılmaktadır. 
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Tur-i Sina Manastırı, avlu ve yakın çevresinin eski durumu ile ilgili en net veriler; 

1913-1914 yıllarına ait İstanbul haritalarında (Alman Mavileri) ve 1929 yılında 

hazırlanan Pervititch haritalarında görülmektedir (Şekil 5.5, 5.8). Tez kapsamındaki 

restitüsyon vaziyet planı ile ilgili çalışmalar, söz konusu haritalar referans alınarak 

hazırlanmıştır. Yararlanılan kaynaklar doğrultusunda kilisenin yakın çevresini içeren 

vaziyet planı hakkındaki restitüsyon kararları şunlardır: 

Tur-i Sina Kilisesi, güneybatısındaki manastır yapıları ile birlikte aynı avluyu 

paylaşmaktadır. Avluya hem güneybatıdan (Mürsel Paşa Caddesi’nden), hem de 

kuzeybatıdan (kilise ile kütüphane binası arasındaki avlu duvarından) giriş verilmiştir 

(Restitüsyon Vaziyet Planı). Kilisenin güneybatısında 2 katlı kargir kütüphane binası, 

kütüphanenin hemen yanında 1 katlı kargir müştemilat yapısı, kilisenin güneyinde 

kargir misafirhane binası yer almaktadır. Söz konusu yapıların (haritadaki lejand 

doğrultusunda) tonozlu oldukları belirlenmiştir. Kütüphanenin birinci katına çıkışı 

sağlayan merdiven L biçiminde, iki kollu ve tek sahanlıklıdır. 

Pervititch haritasında görülmemesine karşın, 1986 yılına ait avlu fotoğrafında ve 

1987 senesinde onaylanan proje çiziminde; ahşap ayakları avludaki merdivenin 

sahanlığına oturan bir çan kulesi görülmektedir (Şekil D.9, E.12, E.13, E.44, E.47, 

E.48). Fotoğraf ve çizimler dikkate alınarak, aynı konuma çan kulesi yerleştirilmiştir. 

Pervititch haritasına göre, kilisenin avlusunda ve çevresinde ağaçlar bulunmaktadır. 

Kilisenin kuzeydoğusunda yapıya ait dikdörtgen planlı (yaklaşık 15,00 m x 11,00 m 

boyutlarında) bir bahçe ve bahçenin etrafında 2 m yüksekliğinde duvarlar yer 

almaktadır. Kilisenin yaklaşık 15,00 m kuzeydoğusunda, 2’şer katlı 2 adet ahşap ev 

vardır. Kilisenin kuzeydoğusundaki bahçe ile ahşap evler arasındaki yaklaşık 4,00 m 

uzunluğunda bir duvar ve bu duvar üzerinde bir geçiş mevcuttur. Ahşap evlerin 

10,00 m kuzeydoğusunda yangın duvarları ile çevrelenmiş ahşap kayıkhaneler 

bulunmaktadır. Kilisenin 5,00 m güneydoğusunda yer alan 1,00 m yüksekliğindeki 

alçak duvar, misafirhane binası ile kıyı şeridi arasında uzanmakta ve parselleri 

birbirinden ayırmaktadır. Duvarın kiliseye bakan tarafında ağaçlar bulunmaktadır. 

Tur-i Sina Kilisesi ile ilgili alınan restitüsyon kararları şunlardır: 

Pervititch haritası referans alınarak, Tur-i Sina Kilisesi’nin narteksi 1 kat 

yüksekliğinde ahşap bir mekân olarak gösterilmiştir. Narteksin hem güneybatısında, 

hem de güneydoğusunda birer adet giriş bulunmaktadır (Şekil 5.8). Narteksin 
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kuzeybatı kenarını oluşturan taş duvar, kütüphane binasına kadar devam etmektedir 

(Şekil 5.8). 

Narteksin özgün tasarımında, ahşap strüktüre sahip olduğu düşünülmektedir. 

Günümüzde Rum Ortodoks kiliselerindeki nartekslerin çoğunun, kargir sistemle 

yenilendikleri görülmektedir. Balat’ta Ayan Caddesi üzerindeki Balatkapı 

Taksiarkhes Kilisesi, Tur-i Sina Kilisesi yakınında konumlanan bir Rum Ortodoks 

yapısıdır. Bu kilisenin narteksi de ahşaptır; ancak narteksin ne zaman yenilendiği 

kesin olarak bilinmemektedir (Şekil 5.13, 5.14). Balatkapı Taksiarkhes Kilisesi’nin 

narteksinin iki cephesinde girişler mevcuttur (Şekil 5.15), ön cephedeki kapı 

pencereye dönüştürülmüştür (Şekil 5.16). Tur-i Sina Kilisesi’ne örnek 

oluşturabilecek en yakın Rum Ortodoks yapısı, Balatkapı Taksiarkhes Kilisesi olarak 

tespit edilmiştir; ancak Tur-i Sina Kilisesi’nin narteksini Taksiarkhes Kilisesi’nin 

narteksini referans alarak yeniden inşa etmek için yeterli veri bulunmamaktadır. Bu 

nedenle restitüsyon çalışmalarında, Tur-i Sina Kilisesi’nin narteksinin, mevcut 

durumdaki pencere düzeni doğrulrusunda, ancak ahşap strüktürlü olarak yeniden inşa 

edilmesi önerilmiştir. 

 

Şekil 5.13 : Balat Taksiarkhes Kilisesi’nin ahşap narteksi, 2012. 
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Şekil 5.14 : Balat Taksiarkhes Kilisesi’nin ahşap narteksi, 2012. 

 

Şekil 5.15 : Balat Taksiarkhes Kilisesi, ahşap narteksin yan cephedeki kapısı, 2012. 
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Şekil 5.16 : Balat Taksiarkhes Kilisesi, ahşap narteksin kullanılamayan kapısı, 2012. 

Pervititch haritası referans alınarak, kilisenin güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinde 

4’er pencere, güneydoğu cephesinde 2 adet kapı olduğu belirlenmiştir (Şekil 5.8). 

Kapıların giriş kotları dikkate alınarak, kilisenin çevresindeki arazi kotu bu seviyeye 

indirilmiştir. Pervititch haritasında yapının iç mekânları ile ilgili verilere 

ulaşılamadığından, bu bilgiler için 1986 yılı fotoğraflarından ve 1987 yılında 

onaylanan restorasyon projesi göz önüne alınmıştır.
31

  

1987 yılında onaylanan restorasyon projesinde, narteksin kuzeydoğu duvarının 

kuzeybatısında görülen ve arkasına duvar örüldüğü için kullanılamayan özgün demir 

                                                

 
31 1986 yılı fotoğrafları ile karşılaştırıldığında (Şekil E.21), 1987 yılında onaylanan projede ambonun 

yerinin yanlış belirtildiği görülmektedir (Şekil D.2). Ahşap ambon, kuzeybatı tarafındaki sütun 

dizisinde, kuzeydoğudan dördüncü sütuna oturmaktadır (Şekil G.61, Ek H-Plan Rölövesi). 
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kapı, günümüzde de kapalıdır (Şekil G.23). Söz konusu demir kapı, restitüsyon 

planında narteksten naosa geçişi sağlayan ikincil bir giriştir. 

Kilisenin güneydoğu duvarının güneybatısındaki kapı (Şekil 5.8, D.2), kilisedeki 

ahşap merdivenin bulunduğu alana girişi sağlamaktadır. Söz konusu kapı, 

günümüzde dış cephede de, iç mekânda da görülmemektedir (Şekil G.142, G.35). 

Eski projede bu kapının iç mekândaki yeri belirgin olmasına karşın, arkası 

doldurularak kapatılmıştır (Şekil D.2). Kilisenin 1986 yılına ait cephe fotoğrafında 

kapının kemerinin taştan olduğu ve üzerindeki dairesel kemerin tuğlalardan örüldüğü 

görülmektedir (Şekil G.141). Fotoğrafın netliği kapının ölçülerini anlamaya elverişli 

olmadığından, kapının çizimi 1987 senesinde onaylanan projedeki cephe çizimi 

referans alınarak yapılmıştır (Şekil D.6).  

Ayvansaray’daki Kırkambar Sokak’ta konumlanan Aya Dimitri (Hagios Demetrios) 

Kilisesi’nin zemin katında, galeri merdivenine bakan duvarda kapatılmış bir giriş 

görülmektedir (Şekil 5.17). Kilise görevlisinden alınan bilgiye göre, yapının özgün 

durumunda dış mekân ile galeri çıkışı arasındaki bağlantıyı sağlayan bu kapıları daha 

çok bayanlar kullanmaktadır. 

 

Şekil 5.17 : Ayvansaray Aya Dimitri (Hagios Demetrios) Kilisesi, galeri     

        merdivenine bakan duvardaki kapatılmış giriş, 2012. 
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Günümüzde Tur-i Sina Kilisesi’ndeki mevcut ahşap merdivenin 2010 senesinde 

yenilendiği bilinmektedir. Ahşap merdiven, eski projede 16 basamaklıdır; 

merdivenin restitüsyonu bu bilgiye dayanarak yapılmıştır. Merdivenin bulunduğu 

bölümü naostan ayıran ahşap bölmeler de, 1987 senesinde onaylanan eski projeye 

göre çizilmiştir.  

Kilisedeki oturma yerlerinin özgün düzeni, malzemelerin yenilenmesi dışında 

değişmemiştir. Naostaki oturma yerleri restitüsyon planında, mevcut durumdaki ile 

aynı düzende yerleştirilmiştir. Günümüzde, galeri katının güneybatısında oturma yeri 

bulunmamasına karşın (Şekil G.41), galerinin 1986 yılına ait bir fotoğrafı (Şekil 

G.40) referans alınarak, galerinin güneybatısındaki ahşap platformun üzerine ahşap 

oturma yerleri eklenmiştir. 

İkonostasisin özgün tasarımında, orta nef ve yan nefler doğrultusunda birer adet 

olmak üzere, toplam 3 kapısı olduğu belirlenmiştir. İkonostasisin orta nef 

doğrultusundaki bölümünün bemaya bakan bölümüne (kapı önü hariç) oturma yerleri 

konulmuştur. 

Kilisenin özgün döşemesi mermer olarak belirlenmiştir. Narteksin kuzeydoğu 

duvarındaki mermer kitabede, 1852 yılında kilise zemininin mermer ile kaplandığı 

yazılıdır. 1987 senesinde onaylanan projede de, döşeme malzemesi mermer olarak 

belirtilmiştir. Yapıdaki pencereler ahşap, kapılar demir doğramalıdır. 

Kilisenin cephe restitüsyonunda, 1986 yılına ait cephe fotoğraflarından 

yararlanılmıştır (Şekil E.2, E.5, E.7). Yapının beden duvarlarının kaba yonu taş ile 

örüldüğü belirlenmiştir. Kapı kemerleri ile pencere lento ve söveleri taştan, pencere 

kemerleri üzerindeki kemerler tuğladandır.  

Kilisenin çatısı, 1986 yılına ait fotoğraflarda, dış mekânda alaturka kiremitler ile 

örtülüdür (Şekil E.2, E.7). 1986 yılı fotoğraflarında Marsilya kiremitler ile yenilenen 

bölümler (Şekil E.5) görülmesine karşın, çatının özgün örtü malzemesinin alaturka 

kiremit olduğu sanılmaktadır. 
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6.  RESTORASYON 

6.1 Restorasyon Kararları ve İşlev Önerisi 

Balat’ın kültürel değerleri içerisinde, farklı inançların ibadet yapılarının önemi 

büyüktür. Semtteki etnik kimlikler arasındaki Rum Ortodoksların dini yapılarından 

biri de, Tur-i Sina (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion) Kilisesi’dir. Sina 

Başpiskoposluğu’na ve Mısır’daki Aziz Katherina Manastırı’na bağlı İstanbul’daki 

tek kilise olan Tur-i Sina Kilisesi, bu özelliği ile diğer Rum Ortodoks kiliselerinden 

ayrılmaktadır.  

Mürsel Paşa ve Balat İskele Caddeleri arasında yer alan kilise, aynı avluyu paylaştığı 

yapılar (kütüphane ve misafirhane binaları) ile birlikte Tur-i Sina Manastırı’nı 

oluşturmaktadır. Tur-i Sina yapı topluluğu; konumu, tarihi değeri ve mimari 

özellikleri açısından, gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir kültürel 

değerdir.  

Tur-i Sina Kilisesi’nin restorasyon projesi, yapı ve yakın çevresinin sosyal ve 

kültürel gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde hazırlanmıştır. Restorasyon 

çalışmaları kapsamında, işlev önerileri geliştirilerek onarıma ilişkin müdahaleler 

belirlenmiştir.  

Tur-i Sina Kilisesi, inşa edildiği dönemden bu yana özgün işlevini korumaktadır. 

Kilise, günümüzde belirli ayin günlerinde ziyaretçilere açılmaktadır. Kilisenin 

ziyaretçilere açık olduğu günlerde yapılan gözlemler, ziyaretçi yoğunluğunun fazla 

olduğunu göstermektedir (Şekil 6.1). 

Balat’ın renkli etnik yapısı göz önüne alındığında, Tur-i Sina Kilisesi’nin turizm 

açısından önemli bir odak noktasında konumlandığı düşünülmektedir. Koruma 

önerileri geliştirilirken, kilise ve etrafındaki yapılar birlikte ele alınmıştır. Kilise ve 

yakın çevresinin canlandırılması, Tur-i Sina yapı topluluğunun bir bütün olarak 

korunması ile mümkündür. 
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Şekil 6.1 : Tur-i Sina Kilisesi’ndeki bir ayinden görünüm, Ocak 2011. 

Restorasyon önerilerinin ilk aşaması, kilise çevresindeki arazi kotları ile avluya ve 

kiliseye girişlerin düzenlenmesidir. Yapının güneydoğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı 

cephelerinin arazi kotundan düşük seviyede yer almaları, cephelerin tümüyle 

görülmelerini ve güneydoğu cephesinden yapıya girişleri engellemektedir. 

Restorasyon çalışmalarında, toprak kotunun güneydoğu cephesinden girişlere olanak 

sağlayacak şekilde uygun seviyeye getirilmesi önerilmiştir. Caddeler nedeniyle, 

kilise çevresindeki arazi kotunun büyük ölçekte değiştirilemeyeceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle, beden duvarlarından itibaren 3,5 metre genişliğindeki 

alanda kot düzenlemesi yapılacaktır. Güneydoğu cephesindeki giriş kotuna göre 

düzenlenen zemine taş döşenmesi önerilmiştir. Tehlike oluşturmaması bakımından, 

söz konusu alanın demir korkuluklarla çevrilmesi uygun görülmüştür.  

Kilise ve manastır yapılarının bulunduğu avluya iki giriş önerilmiştir. Restitüsyon 

verilerine göre, narteksin kuzeybatı duvarı, avlunun kuzeybatı duvarı olarak 

kütüphane binasına kadar devam etmektedir. Restorasyon projesinde de, bu 

konumdaki geçişin uygulanması önerilmiştir. 

Tur-i Sina Kilisesi ve manastır yapılarının bulunduğu avlunun güneybatı girişi 

(Mürsel Paşa Caddesi’nden giriş), günümüzde yol kotunun yükselmesi nedeniyle 
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kullanılamamaktadır. Manastır yapılarının Mürsel Paşa Caddesi’ne bakan 

taraflarındaki kaldırım oldukça dardır, iki kişinin yan yana yürümesine dahi olanak 

vermemektedir. Bu nedenle, Mürsel Paşa Caddesi üzerinden avluya girişin trafik 

yoğunluğu nedeniyle tehlikeli olacağı düşünülmektedir. Restorasyon projesinde, 

avluya güneybatıdan giriş verilmemiştir. 

Kütüphane binasının kuzeybatısındaki kaldırım, manastır yapılarının önündeki 

kadırıma göre daha geniştir (Şekil 6.2). Bu nedenle, kütüphanenin kuzeybatısından 

merdivenlerle inilerek, avlu kotuna ve kilise çevresinde düzenlenen alanın zeminine 

ulaşılması uygun görülmüştür. 

 

Şekil 6.2 : Kütüphane binasının kuzeybatısındaki kaldırım, Mayıs 2012. 

Özgün işlevi misafirhane olan binanın güneydoğusundaki yapı, 2011 yılının eylül 

ayında kafe olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapının kuzeydoğusundaki yeşil alan, 

kafenin açık mekânı olarak kullanılmaktadır. Restorasyon projesinde, avluya 

girişlerden biri, yapı topluluğunun güneyinden önerilmiştir. Kafenin kullandığı yeşil 

alan ile kilise arasındaki alandan (Şekil 6.3, 6.4) merdivenlerle inilerek güneydoğu 

cephesinin giriş kotuna ulaşılmaktadır.  
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Şekil 6.3 : Kafenin kullandığı yeşil alan ile kilise arasındaki alan, Mayıs 2012. 

 

Şekil 6.4 : Kilisenin güneyinden doğuya bakış, Mayıs 2012. 

Özgün işlevleri kütüphane ve misafirhane olan yapılar, günümüzde konut olarak 

kullanılmaktadır. Kiracıların maddi durumlarının elverişsizliği, bilinçsiz 
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müdahaleleri, binalara çok zarar vermektedir. Tarihi ve mimari değerleri yüksek olan 

söz konusu yapıların kütüphane ve sergi alanı olarak kullanılmaları önerilmektedir. 

Yapıların birden fazla katlı olmaları, aydınlık mekânların çalışma alanı; daha 

karanlık mekânların ise kitap deposu olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 

Tur-i Sina Kütüphanesi’nde yer alacak eserler belli bir konu çerçevesinde seçilebilir. 

Sahil şeridine yakın konumdaki manastır yapılarına ulaşımın kolay olması, 

kütüphane işlevi için olumlu bir özelliktir. 1986 yılında Çiğdem Karamanoğlu 

tarafından hazırlanan yüksek lisans tezi kapsamında da, söz konusu yapılara 

kütüphane işlevi önerilmiştir (Karamoğlu, 1986, s.58). Karamanoğlu, yapılardaki 

pencere açıklıkları yeterli olmayacağından yapay aydınlatma önermiş; ısıtmanın 

gerekli olduğu hacimlerde her kata kat kaloriferi yerleştirilmesini uygun görmüştür 

(Karamanoğlu, 1986, s.58).  

2011 yılının eylül ayında kafe olarak yeniden düzenlenen misafirhanenin güneydoğu 

bitişiğindeki yapı, restorasyon çalışmaları sonrasında kiliseye ve kütüphaneye hizmet 

veren bir kafe olarak işlevini sürdürebilir. Yakın çevresinin tarihi dokusu ile 

uyumsuz biçimde düzenlenen kafe, yenileme çalışmaları sürecinde yeniden ele 

alınmalıdır. Kafenin çevresindeki manastır yapılarının mimari karakterleri ve 

malzemeleri dikkate alınarak, kafenin iç ve dış mekânlarında dokuya uyumlu 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kilisenin ziyaretçiye açık olduğu günlerde, kilise görevlisi tarafından avluya portatif 

tuvalet kabini yerleştirilmektedir. Restorasyon önerileri doğrultusunda, kilise ve 

manastır yapılarının bir bütün olarak kullanılması durumunda, kalıcı bir çözüm 

gerekmektedir. Bu nedenle, kütüphanenin kuzeydoğusuna tuvalet yapılması 

önerilmiştir. 

6.2 Onarıma İlişkin Müdahaleler 

Tur-i Sina Kilisesi, hem doğal etkenler, hem de kullanıcıların kötü müdahaleleri 

sonucunda zarar görmüş; kilisede strüktürel ve malzeme düzeyinde bozulmalar tespit 

edilmiştir. Yapıyı olumsuz etkileyen tüm unsurlara çözüm bulmak için, onarım 

çalışmaları yapılmalıdır. Onarımların nasıl yapılacağının belirlenmesinde esas alınan 

ölçüt; kilisenin özgün karakterini ve mimari değerlerini korumaktır. Kilisenin bugün 

içinde bulunduğu durumun iyileştirilmesi için, yapılması gereken onarıma ilişkin 

müdahale önerileri ve onarım yöntemleri tespit edilmiştir. Önerilen müdahaleler; 
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temizleme, sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, çağdaş donanımlarla destekleme 

olarak sıralanmıştır. Tur-i Sina Kilisesi’ndeki onarımlar, restorasyon konusunda 

uzman kişilerin kontrolünde ve deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. 

6.2.1 Temizleme 

Temizleme, tarihi yapının özgün mimari karakterine uygun olmayan özellikteki 

eklerden arındırılmasıdır. Tur-i Sina Kilisesi için önerilen temizlemeler; uygun 

olmayan eklerden arındırma, cephelerin, iç duvarların, döşemelerin ve bezemelerin 

temizliği olarak sıralanmıştır. 

6.2.1.1 Uygun olmayan eklerden arındırma 

Restorasyon çalışmalarında, kilisenin tarihi ve estetik değerini bozan eklerin 

kaldırılması önerilmiştir. Yapıda gözlemlenen uygunsuz eklerin çoğunlukla küçük 

ölçekli olmasında, inşa edildiği dönemden bu yana yapının sadece kilise işlevi ile 

kullanılmasının etkisi büyüktür.  

Narteks, betonarme taşıyıcılara, betonarme kirişlere ve tuğla duvarlara sahiptir (Şekil 

G.16, G.17, G.18, G.19, G.20). Onarıma ilişkin müdahalelerde, kilisenin betonarme 

tüm eklerden arındırılması uygun görülmüştür. Narteksin tamamen kaldırılması ve 

restitüsyon projesinde önerilen ahşap sistem ile yeniden yapımı önerilmiştir. 

Narteksin kuzeydoğu duvarının kuzeybatısında bulunan özgün demir kapının 

arkasına duvar örülmüştür (Şekil G.23, G.24). Bu kapıdan naosa geçişi sağlamak 

için, kapının arkasındaki dolgu kaldırılmalıdır. Kilisenin güneydoğu duvarının 

kuzeydoğusundaki özgün demir kapının arkasına da duvar örülmüştür (Şekil G.78, 

G.79). Bema ile dış mekân arasındaki bağlantıyı sağlayan söz konusu kapının 

kullanılması için, arkasındaki dolgunun kaldırılması ve dış mekândaki toprak 

kotunun uygun seviyeye indirilmesi önerilmiştir.  

Pervititch haritası (Şekil 5.8), 1986 yılına ait cephe fotoğrafı (Şekil E.7, G.141) ve 

1987 yılında onaylanan projedeki cephe çizimi (Şekil D.6) referans alınarak; 

kilisenin özgün tasarımında, güneydoğu duvarında bir adet kapı daha olduğu 

bilinmektedir. Kilisenin güneydoğu duvarındaki söz konusu kapı, önü ve arkası 

doldurulmuş olarak mevcuttur (Şekil G.35, G.142). Bu kapı, galeriye çıkan 

merdivenin bulunduğu alan ile dış mekân arasındaki ilişkiyi sağlayacak konumdadır. 
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Kapının (hem iç, hem de dış mekândan) kullanılmasını önleyen tüm dolgular 

kaldırılmalıdır. 

Tur-i Sina Kilisesi’nde, kapılarda olduğu gibi pencerelerde de kullanımı engelleyen 

ekler görülmektedir. Prothesis, apsis ve diakonikondaki pencerelerin önü, iç 

mekânda duvar örülerek kapatılmıştır (Şekil G.85, G.87, G.91). Yapının 1986 yılına 

ait fotoğraflarında, apsislerdeki pencerelerin ahşap doğramalı oldukları 

gözlemlenmektedir (Şekil E.24, E.26, E.27). Restorasyon çalışmalarında, söz konusu 

pencerelerin önlerini iç mekânda kapatan dolguların kaldırılması önerilmiştir. 

Kilisenin kuzeybatı duvarındaki kuzeydoğudan ikinci pencere, arkasındaki moloz 

dolgu nedeniyle kullanılamamaktadır (Şekil G.175). Kilisenin iç mekânından bu 

pencerenin bulunduğu konuma bakıldığında, boyalı duvarda herhangi bir açıklık 

görülmemektedir. Kilisenin kuzeybatı duvarındaki kuzeydoğudan beşinci pencerenin 

demir parmaklıklarının gerisinde, demir kepenk görülmektedir (Şekil G.178). 

Yapının kuzeybatı iç duvarında, bu pencerenin bulunduğu alanın önünde ahşap tablo 

bulunduğundan, iç mekânda pencere açıklığının varlığı kesin olarak 

bilinmemektedir. Cephelerdeki pencere açıklıklarının tamamının kullanılması ve iç 

mekâna yeterli ışığın ulaşması için, pencerelerdeki uygun olmayan tüm eklerin 

kaldırılması önerilmiştir.  

Döşemelerdeki uygun olmayan kaplamalar ile duvarlardaki sıvalar ve boyalar 

hakkındaki müdahale kararlarına, ‘’6.2.1.3 İç duvarların temizliği’’ ve ‘’6.2.1.4 

Döşemelerin temizliği’’ adlı başlıklarda detaylı olarak değinilecektir. 

Kilisenin çevresindeki yeşil alanı piknik yeri olarak kullanan kişilerin bıraktıkları 

çöpler, çevreyi kirletmekte ve kötü kokular oluşturmaktadır. Özellikle cam şişeler ve 

izmaritlerden oluşan bu atıklar, sağlıksız koşullar oluşturmakta ve yapı çevresine 

zarar vermektedir. Konumu ve tarihsel değeri açısından önemli bir eser olan Tur-i 

Sina Kilisesi, hem iç, hem de dış mekânları ile birlikte bir bütün olarak korunmalıdır. 

6.2.1.2 Cephelerin temizliği 

Tur-i Sina Kilisesi’nin kuzeydoğu cephesinin üst kesimi hariç tüm cepheleri sıvalı ve 

boyalıdır (Şekil G.127, G.138, G.157, G.171). Yapının güneybatı ve güneydoğu 

cepheleri ile kuzeybatı cephesinin güneybatı tarafı, çimento sıvalı ve plastik boyalıdır 

(Şekil 6.5). Kilisenin kuzeydoğu cephesinin alt kesimi ile kuzeybatı cephesinin 
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kuzeydoğu tarafı ise, sadece plastik boya ile kaplıdır; boyanın altından taş derzleri 

belli olmaktadır.  

 

Şekil 6.5 : Kilisenin güneydoğu cephesindeki çimento 

          sıva ve boya katmanları, Mayıs 2012. 

Cephelerin özgün taş dokusunu kapatan sıva ve boyalar, hem taşların dış mekân ile 

temasını engellemekte, hem de görsel açıdan oldukça kötü bir görünüm 

oluşturmaktadır. Çimento esaslı malzeme, doğal taş ile farklı fiziksel özelliklere 

sahip olduğundan, özgün malzemede hasarlara, özellikle ayrışmalara neden 

olmaktadır. Cephelerdeki tüm sıva ve boyalar, alttaki özgün taş dokusuna zarar 

vermeyecek şekilde kaldırılarak konservasyon raporu hazırlanmalıdır. 

Cephelerdeki od taşı lento ve söveler ile tuğla kemerler, kırmızı renkli boya ile 

kaplıdır. Hem tuğlalarda, hem de od taşı lento ve sövelerde yüzey kayıpları 

görüldüğünden, özellikle bu bölümlerin üzerindeki boyalar kaldırılırken, ustaların 

malzemeye zarar vermeyecek şekilde titiz davranmaları gerekmektedir. 

Kilisenin cephelerinde bitkilenme ve yosunlanma görülmektedir (Şekil G.268, 

G.269, G.270, G.271, G.272, G.273). Çimento esaslı malzeme ile yapılan onarımlar, 

yosunlanmayı hızlandırmaktadır. Rüzgâr ile taşınan tohumlar, cephelerdeki derz 

aralarında gelişerek bitkiler oluşturmakta; bitkiler zamanla büyüyerek malzemelerde 

çatlaklara neden olmaktadır. Zayıf bitki kökleri, etrafına zarar vermeden 
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ayıklanabilir; ancak yapısal çatlaklarda gelişen ağaçlar, diğerlerine göre daha 

kuvvetli köklere sahiptir. Böyle durumlarda, bitki kökü duvar yüzeyine en yakın 

yerden kesilerek, kesilen bölüme kimyasal madde sürülmektedir. (Kimyasal madde, 

uygulandığı bölgede bitkinin tekrar büyümesini önlemektedir. Uygulama sonbaharda 

yapılmalıdır. Kök kuruduktan sonra dikkatle çıkarılmalıdır.) Yapıyı  bitkilerden 

arındırmak amacıyla mutlaka düzenli bakım yapılması gerekmektedir. Yılın belirli 

zamanlarında, bitki köklerinin gelişmesine olanak vermeden yapılacak ayıklama 

işleri ve kimyasal yöntemler, kiliseyi korumaya yardımcı olacaktır. 

Kuzeydoğu cephesinin üst kesiminde görülen özgün taş örgünün derzlerinde horasan 

harcı kullanılmıştır. Cephelerdeki çimento sıvalar ve plastik boyalar tümüyle 

kaldırıldıktan sonra, yapıdan alınan harçların analizi yapılmalıdır. Harç analizi 

sonuçlarına göre, taş derzlerinin nasıl bir karışım ile doldurulacağına karar 

verilmelidir. Sıva ve boyadan, bitkilerden, uygun nitelikte olmayan malzemelerden 

arındırılan cepheler, taşın fiziksel özellikleri dikkate alınarak belirlenecek bir 

yöntemle temizlenmelidir. Örneğin; düşük basınçlı su kullanımının ardından, 

yumuşak başlı fırça yardımıyla taş ve tuğla yüzeyleri temizlenebilir. Taş analizleri 

sonucunda, gerekli görülen bölümlerde taş yapısına uygun kimyasal temizleyiciler 

tercih edilebilir. 

6.2.1.3 İç duvarların temizliği 

Tur-i Sina Kilisesi’nin iç mekân duvarlarının tamamı plastik boya ile kaplıdır. İç 

duvar boyalarının yakın zamanda yenilendiği bilinmektedir. Kilisedeki görevliden 

edinilen bilgiye göre, yapının taş duvarları, iç mekânda horasan harcı ile sıvanmış; 

yapının su aldığı yerlerde, horasan sıvanın üzerine çimentolu harçla yapılan sıva 

uygulanmıştır. 

Kilisenin iç mekânlarında, yüzeyleri kaplayan tüm sıva ve boyaların, özgün duvar 

dokusuna zarar vermeyecek şekilde özenle raspa edilmesi gerekmektedir. Çimento 

sıva ve boya raspasının ardından, taş yüzeyine en yakın sıva örneği analiz 

edilmelidir. Raspa sonucunda ortaya çıkan taş yüzeylerde, temizleme ve tamamlama 

gibi gerekli onarımlar yapılmalıdır. İç duvarlardaki onarımlar tamamlandıktan sonra, 

sıva analizi sonuçları doğrultusunda, tüm yüzeylerin uygun karışım ile sıvanmaları 

önerilmiştir. 
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6.2.1.4 Döşemelerin temizliği 

Tur-i Sina yapılarının bulunduğu avlunun ve narteksin zemini şap kaplanmıştır (Şekil 

G.202). Naosa geçişi sağlayan kapının narteksteki basamağı, naosun, bemanın ve 

apsislerin döşemeleri dökme mozaiktir (Şekil G.203, G.204, G.205, G.206). 

Galerinin döşeme kaplaması ahşaptır; ancak ahşap kaplamanın 2010 yılında 

yenilendiği bilinmektedir. 

Kilisede yapılan çalışmalar sırasında özgün zemin döşemesine rastlanmamıştır. 

Restorasyon çalışmalarında, yapıya sonradan eklendiği tespit edilen kaplamalar 

kaldırılarak, özgün döşemenin araştırılması öngörülmektedir. Zemine sonradan 

eklenen katmanlar kaldırılırken, özgün döşemenin ortaya çıkma olasılığı göz önüne 

alınarak; temizleme çalışmaları özenli yapılmalıdır. 

6.2.1.5 Bezemelerin temizliği 

Tur-i Sina Kilisesi’ndeki sütun başlıkları Korint düzeninde ve akant yapraklarıyla 

bezelidir. Bezemeler, mevcutta altın renkli su bazlı sprey boya ile kaplıdır. 

Bezemeler üzerindeki boya katmanlarının, bezeme detaylarına zarar vermeyecek 

tekniklerle kaldırılması gerekmektedir. 

6.2.2 Sağlamlaştırma 

Sağlamlaştırma, anıtın malzemesinin, strüktürel sisteminin veya üzerinde yer aldığı 

zeminin güçlendirilmesi anlamına gelmektedir (Ahunbay, 2009, s.90). Tur-i Sina 

Kilisesi’nde strüktürel sistemde ve malzemelerde sağlamlaştırma çalışmalarına 

gereksinim duyulmaktadır. 

Tur-i Sina Kilisesi’nin güneydoğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelerinde, cephelerin 

alt kotlarından başlayarak saçak silmelerine kadar uzanan derin yapısal çatlaklar 

tespit edilmiştir (Şekil G.260 - 266). İTÜ Mimarlık Fakültesi Ar. Gör. Dr. Umut 

Almaç ile, kilisedeki strüktürel hasarlar incelenerek, müdahale önerilerine ilişkin 

kararlarda kendisine danışılmıştır (Haziran, 2012). Haliç kıyısındaki diğer birçok 

yapı gibi Tur-i Sina Kilisesi’nin de zemin oturmaları nedeniyle hasar gördüğü 

düşünülmektedir. 

Hasarların onarımı için öneriler geliştirilmeden önce, çatlakların en az 1 sene 

boyunca izlenmesi gerekmektedir; böylece zemin oturmalarının halen aktif olup 

olmadıkları tespit edilecektir. Hasar nedenleri aktif değil ise, çatlakların onarımları 
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uygun teknikler kullanılarak yapılacaktır. Bu teknikler; yeniden derzleme, 

enjeksiyon, dikiş, tamamlama gibi basit müdahalelerden başlayarak, daha kapsamlı 

müdahalelere kadar devam etmektedir (Almaç, 2012). 

Kilisenin denize yakın konumda yer alması, nem sorununu da beraberinde 

getirmektedir. Nemin zeminden yükselerek taşıyıcı sisteme zarar verme ihtimalinin 

yüksek olması, yapı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 1980’li yıllarda kilise 

çevresindeki yapılar yıkılmış, Balat İskele Caddesi açılmıştır. Yapının çevresindeki 

arazi kotunun yükselmesi ve sahil yolunun inşasının, yapının bulunduğu zeminde 

hareketlere neden olduğu düşünülmektedir. 

Yapı duvarlarının büyük bölümünün çimento sıvalı veya boyalı olmaları nedeniyle, 

çatlakların nerede ve ne kadar ilerlediği kesin olarak bilinmemektedir. Gözlemlenen 

çatlakların, tarihi yapı için ne derece risk taşıdığını anlamak için, disiplinler arası 

çalışmalar yapılmalıdır. Temellerin biçimini, derinliğini ve zeminden kaynaklanan 

hasarları tespit etmek için, kazı ve sondaja gereksinim duyulmaktadır. Kilise, uygun 

olmayan tüm eklerinden arındırıldıktan sonra, cephelerde ve zeminde detaylı çatlak 

analizleri yapılmalıdır. İnşaat mühendisleri tarafından yapılacak incelemeler 

sonucunda, konu ile ilgili raporlar hazırlanarak, onarıma ilişkin müdahaleler bu 

raporlar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Cephelerdeki çimento sıva ve boyalar 

kaldırıldığında, derz harcı ortaya çıkarılarak, analiz sonuçları doğrultusunda uygun 

onarım harcına karar verilecektir. Uygun onarım harcı ile duvar örgüsünü oluşturan 

kaba yonu taşların derzleri doldurularak, yerlerinin sağlamlaştırılması 

öngörülmektedir. 

Kilisede kapsamlı bir zemin etüdü yapılarak, ana kaya ile yapı temelleri arasındaki 

dolgu miktarı (ana kayaya olan mesafe) tespit edilmelidir. Söz konusu dolgu 

miktarının hangi taraflarda fazla olduğu belirlenmeli, ana kaya profili hakkında fikir 

sahibi olunmalıdır. 

Kilisenin strüktürel bütünlüğünü korumak amacıyla, yapının çevre duvarları 

birbirlerine iyi bağlanmalıdır. Yapının kuzeybatı ve güneydoğu duvarları arasındaki 

mevcut gergi sisteminin analizi yapılarak, sonuçlar doğrultusunda gergi sisteminin 

yenilenmesi önerilebilir. Bunların yanı sıra, zemine ulaşan suları yapıdan 

uzaklaştırmak amacıyla, drenaj sistemi tasarlanabilir. 
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6.2.3 Bütünleme 

Kilisede küçük ölçekli bazı bütünlemelere gereksinim duyulmaktadır. Taş ve 

tuğlaların kopan parçaları tespit edilerek, eksik kısımların özgün malzeme 

kullanılarak tamamlanması önerilmektedir. Sütun başlıklarında da (bezemelerde de) 

aşınan ve kopan kısımlar gözlemlenmektedir. Konservatörlerin incelemeleri 

doğrultusunda, bezemelerin özgün biçimleri dikkate alınarak, gerekli görülen 

yerlerde uygun tekniklerle tamamlamalar yapılmalıdır. 

6.2.4 Yenileme, yeniden yapma 

Kilisede küçük ve büyük ölçekte bazı yenilemelerin yapılması gerekmektedir. 

Yeniden inşa edilmesi önerilen bölümler, narteks ve çan kulesidir. 

Kilisenin narteksi, günümüzde betonarme taşıyıcılar, betonarme kirişler ve tuğla 

duvarlardan oluşmaktadır. Geçmişinde Balat yangınlarından büyük ölçüde etkilenen 

narteksin, yangın tehdidini azaltmak amacıyla, kargir olarak yenilendiği 

sanılmaktadır. Yapının özgün niteliklerine uygun olmayan narteksin yıkılması ve 

restitüsyon projesindeki veriler dikkate alınarak ahşap strüktürlü olarak yeniden 

yapımı önerilmektedir. 

Kilisenin cemaati vardır, bu nedenle işlevini sürdürmesi uygundur. Restitüsyon 

önerileri esas alınarak, ahşap ayakları avlu merdiveninin sahanlığına oturan çan 

kulesinin yeniden yapımı, manastır yapı topluluğunu bütünleyecektir. 

Kilisenin dış cephelerini kaplayan çimento sıva ve boyalar kaldırıldıktan sonra, 

derzlerin uygun karışımdaki harç ile yenilenmesi önerilmektedir. Eski derzler 

açıldığında ortaya çıkacak malzeme hasarları, onarım ve tamamlamalarla 

giderilmelidir. 

Yapının beden duvarlarından itibaren 3,5’ar m genişliğindeki alanın, güneydoğu 

cephesinin giriş kotuna göre düzenlenmesi ve zeminine taş döşenmesi 

önerilmektedir. Kilisenin içinde, zeminde özgün döşemeye rastlanmamıştır. 

Zemindeki şap ve mozaik kaplamalar kaldırıldıktan sonra, ortaya çıkacağı düşünülen 

özgün döşemeler incelenerek durum değerlendirilecek; yenilenmesi gereken 

bölümler tespit edilecektir. 

Restitüsyon önerileri esas alınarak, kilisede eksik olan tüm ahşap pencere 

doğramalarının ve ikonostasisin yan nefler doğrultusundaki ahşap kapılarının 
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yeniden yapılması uygun görülmüştür. Yapıdaki uygun olmayan demir 

parmaklıkların, özgün olduğu belirlenen örneğe göre yeniden yapılması önerilmiştir. 

Kilisenin eski çizim ve fotoğrafları referans alınarak, restitüsyon önerilerinde olduğu 

gibi, restorasyon çalışmalarında da çatının alaturka kiremitle kaplanması 

önerilmektedir. 

6.2.5 Çağdaş donanımlarla destekleme 

Tur-i Sina Kilisesi’nin çevresindeki kot düzenlemelerinde, merdiven ve rampa 

kullanılmıştır. Yapının güneydoğusundaki giriş kotu ile arazi kotunun farklılığı 

nedeniyle, kilisenin yakın çevresindeki alanın demir korkuluklar ile çevrilerek 

güvenli duruma getirilmesi önerilmiştir. 

Kilisenin ziyaretçiye açık olduğu günlerde, ziyaretçiler bahçeye yerleştirilen portatif 

tuvaleti kullanmaktadır. Restorasyon projesinde, kütüphane ile kilise arasındaki alana 

tuvalet yapılması önerilmiştir. 

Kilise kış aylarında naosa yerleştirilen tüplü sobalar ile ısıtılmaktadır. Sobalar ile tüm 

yapının ısınmasını sağlamak uzun zaman almakta ve büyük boyutlu sobalar görsel 

açıdan rahatsızlık vermektedir. Restorasyon çalışmaları sırasında zeminde yapılacak 

tespitler doğrultusunda, yerden ısıtma sistemi önerilebilir. Kilisedeki tüm çağdaş 

donanımda, özgün malzemeler ile uyumlu malzemelerin seçilmesine dikkat 

edilmelidir.  
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7.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hem Bizans, hem de Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan İstanbul’un eşsiz 

kültürel mirasının biçimlenmesinde, kiliselerin önemi büyüktür. Tarihi Yarımada’da 

Haliç’in güney kesiminde konumlanan Balat semtinde, tarihi boyunca Yahudiler, 

Müslümanlar, Rumlar ve Ermeniler birarada yaşamışlar; kendi kültürleri ve inançları 

doğrultusunda yapılar inşa etmişlerdir. Semtteki Rum Ortodoks yapılarından biri 

olan Tur-i Sina (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion) Kilisesi, bu tezin çalışma 

konusunu oluşturmaktadır. 

Balat’ta 2332 numaralı ada ve 4 numaralı parselde bulunan ve mülkiyeti Aya Yani 

Kilisesi ve Manastırı Vakfı’na ait olan kilise, inşa edildiği dönemden bu yana özgün 

işlevini korumaktadır. Kilise ile aynı avluda bulunan, özgün işlevleri kütüphane ve 

misafirhane olan manastır yapıları, günümüzde konut olarak kullanılmaktadır. 

Kullanıcıların olumsuz müdahaleleri ve korumaya yönelik önlemlerin alınmaması 

nedeniyle, manastır bütününde pek çok hasar tespit edilmiştir. Tur-i Sina yapı 

topluluğunun Balat’ta devam eden yenileme projesi sınırlarında yer alması, binaların 

yakın zamanda onarım görme olasılığını artırmaktadır. Tur-i Sina yapı topluluğunun 

mimari bütünlüğünün sürdürülerek korunması için, mümkün olan en kısa sürede, bu 

anıtlar hakkındaki veriler yorumlanmalı ve doğru müdahaleler yapılmalıdır. 

Tez kapsamındaki belgeleme çalışmalarında, yapının rölövesi alınarak, sistematik bir 

şekilde çekilen fotoğraflarla görsel arşiv oluşturulmuş; malzeme ve bozulma 

analizleri yapılarak, yapının mevcut durumu ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Kilisede 

yerinde yapılan çalışmalara koşut olarak, yapı ve yakın çevresinin tarihsel gelişimi 

hakkındaki kaynaklar irdelenmiş, restitüsyon çalışmalarına ışık tutacak veriler elde 

edilmiştir. Kilise ile ilgili analojik veriler, tarihi haritalar, eski fotoğraflar ve eski 

çizimler incelenerek, sahil şeridinin ve yapının özgün durumuna ilişkin restitüsyon 

önerileri geliştirilmiştir. 

Tarihi boyunca Balat kıyılarındaki dolgular, Bedrettin Dalan’ın belediye başlanlığı 

yaptığı dönemde (1984-1989) Haliç sahil şeridinde gerçekleştirilen yıkımlar ve Balat 

İskele Caddesi’nin açılması; kilise ve yakın çevresindeki arazi seviyesini büyük 
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ölçüde etkilemiştir. Restitüsyon ve restorasyon önerileri geliştirilirken, arazi 

kotlarının düzenlenmesi, avluya ve kiliseye girişlerin kullanılabilir duruma 

getirilmesi amaçlanmıştır. 

Restorasyon çalışmalarında, kilise ile aynı avluda bulunan, özgün işlevleri kütüphane 

ve misafirhane olan manastır yapılarının kütüphane ve sergi alanı işlevleri ile 

kullanılmaları önerilmiştir. Ayrıca, anıtları olumsuz etkileyen tüm unsurlara çözüm 

bulmak amacıyla yapılması gereken onarımlar belirlenmiştir. 

Yapının restorasyonu ile ilgili alınan tüm kararlar, önemli bir kültür varlığı olan Tur-i 

Sina Kilisesi’nin, özgün mimari değerleri ve manastır yapıları ile birlikte uzun 

ömürlü olmasını sağlamaya yöneliktir. Gerçekleştirilecek olan çalışmalar, kilisenin 

gelecek nesillere güvenle ulaşmasına yardımcı olacaktır.  

Tur-i Sina Kilisesi’nin özgün işlevi ile yaşatılmasını ve manastır yapılarının sağlıklı 

koşullarda bir bütün olarak kullanılabilir olmasını amaçlayan restorasyon 

kararlarının, koruma ilkelerine uygun olarak saptanması hedef alınmıştır. Kilise ve 

yakın çevresi hakkında yapılan tarihsel araştırmalar, mevcut durum belgeleme 

çalışmaları ve elde edilen veriler doğrultusunda alınan restorasyon kararlarının, 

benzer tarihi anıtlar için hazırlanacak koruma projelerine örnek oluşturacağı 

düşünülmektedir. Kiliseyi ve manastır yapılarını kullanacak kişilerin ve semt 

halkının koruma yaklaşımı konusunda bilgilendirilmeleri de, dikkat edilmesi gereken 

önemli noktalardan biridir.  

Aya Yani Kilisesi ve Manastırı Vakfı’na ait olan Tur-i Sina Kilisesi’nin 

restorasyonu, bakım ve onarımı için mümkün olan en kısa sürede yeterli bir bütçe 

ayrılmalıdır. Vakıf mülkiyetindeki alanlar ve belediyenin müdahale sınırlarındaki 

alanlar ile ilgili yapılacak çalışmalarda, kurumlararası ilişkiler ilgi ile takip edilerek, 

bilinçli uygulamaların yapılması sağlanmalıdır. Tur-i Sina yapı topluluğunun özgün 

durumuna saygılı bir biçimde hareket edilmeli, binalara ve çevresine zarar 

verebilecek etkenler durdurulmaya çalışılmalıdır. Restorasyon uygulamalarında 

görev alacak kişiler, konularında uzman olmalılar ve koruma ilkeleri ışığında, Tur-i 

Sina yapı topluluğu hakkında, etkili ve sürekli koruma kararları almalıdırlar. 

Ülkemizin Osmanlı dönemi eserlerine sahip çıktığı gibi, Bizans uygarlığının kültürel 

değerlerine de gereken özeni göstermesi, bu anıtlar için ekonomik kaynaklar 

oluşturması gerekmektedir. Aydın ve bilinçli bir toplum davranışı olarak, kültür 
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varlıklarını koruma konusunda, eğitim kurumları üzerlerine düşen görevleri yerine 

getirerek, bireylerin küçük yaşlardan itibaren çevrelerine duyarlı olarak yetişmelerine 

olanak sağlamalıdır. Semt halkları, tarihi çevre ve koruma konusunda eğitilmeli, 

onlara farklı kültürlerin eserlerine de gereken saygıyı göstermelerinin gerekliliği ile 

sanatsal değer, tarihi kimlik gibi kavramların önemi anlatılmalıdır. Tarihi anıtlarla 

ilgili kurumlar, kontrolleri altında bulunan eserlerle ilgili koruma sorunlarını 

saptayarak, uygun çözümler önermelidirler. Ülkemizin barındırdığı tüm eserler ile 

ilgili araştırmaların akademik ve bilimsel ortamda canlandırılmaları, kültürel 

mirasımızın geniş topluluklar tarafından tanınması ve duyarlı bir şekilde 

benimsenerek korunmasına yönelik temel basamakları oluşturacaktır. 
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EK A  

 

 

Şekil A.1 : Tarihi Yarımada ve Balat; Google Earth, 2011. 

 

Şekil A.2 : Balat; İstanbul Şehir Rehberi, 2012. 
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Şekil A.3 : Fetih’ten önce Haliç Surları; 1. kroki, Feridun Dirimtekin. 

 

Şekil A.4 : Fetih’ten önce Haliç Surları; 2. kroki, Feridun Dirimtekin. 
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Şekil A.5 : Fetih’ten önce Haliç Surları; 3. kroki, Feridun Dirimtekin. 

 

Şekil A.6 : Surlar ve kapılar; Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. 
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Şekil A.7 : Bizans döneminde İstanbul, harita-resim, D. Hartman Schedel, basım 

tarihi: 1493; İstanbul Haritaları, Ayşe Yetişkin Kubilay. (Şehrin içinde 

cami gösterilmediğinden ve sur burçlarında Hıristiyan armaları 

bulunduğundan dolayı, bu gravürün Bizans döneminde yapıldığı 

düşünülmektedir; Eyice.) 

 

Şekil A.8 : Bizans döneminde Balat Kapısı ve çevresi, R. Janin, basım tarihi: 1950; 

Ortaçağdan Günümüze İstanbul Haritaları.  (Bizans dönemi İstanbul’unu 

göstermektedir. Osmanlı döneminde aynı yerlere inşa edilen yapı isimleri 

de eklenmiştir.) 
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Şekil A.9 : Konstantinus’un kenti ‘’Konstantinopolis’’in 14 bölgesi,  XIV. bölge 

içerisinde Balat, Anselmi Banduri, basım tarihi: 1711; İstanbul  

Haritaları, Ayşe Kubilay Yetişkin. 

 

Şekil A.10 : XVI. yüzyılın ikinci yarısında Haliç, The Hebrew University of   

           Jerusalem – The Jewish National & University Library. 
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Şekil A.11 : Rüzgârlar, XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul; Robert Mantran. 

 

Şekil A.12 : Balat Kapısı ve çevresi, İstanbul’un bilimsel ölçekli haritası, 

Kauffer&Chevalier, çizim tarihi: 1786; İstanbul Haritaları, Ayşe 

Yetişkin Kubilay. 
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Şekil A.13 :  Balat Kapısı ve çevresi, Hellert, 1840; Ortaçağdan Günümüze İstanbul    

 Haritaları. 

 

Şekil A.14 : Balat Kapısı ve çevresi, C. Stolpe, 1863; Eski İstanbul’un Eski 

Haritaları; Kayra, 1990. 
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Şekil A.15 :  Balat İskelesi ve çevresi, J. Bartelemou, 1880-1890; Ortaçağdan     

 Günümüze İstanbul Haritaları. 

 

Şekil A.16 : Balat İskelesi ve çevresi, Malumat Matbaası, 1896; Ortaçağdan 

Günümüze İstanbul Haritaları. 
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Şekil A.17 : Balat ve yakın çevresi; Alman Mavileri, 1913-1914. (Kırmızı ile  

işaretlenen bölge: Tur-i Sina yapı topluluğu ve yakın çevresi). 

 

Şekil A.18 : Balat İskelesi ve çevresi; Harita Müdürü Necip Bey, İstanbul Haliç-i 

Dersaadet Şehremaneti Rehberi, 1918. 
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Şekil A.19 : Balat ve yakın çevresi; Jacques Pervititch Sigorta Haritaları, 1929.     

                     (Kırmızı işaretlenen bölge: Tur-i Sina yapı topluluğu ve çevresi). 



146 

 

Şekil A.20 : Balat Vapur İskelesi ve çevresi, K. M. Vasıf, 1935;  

          Ortaçağdan Günümüze İstanbul Haritaları. 

 

Şekil A.21 : Balat Vapur İskelesi ve çevresi; İstanbul Şehir Rehberi, 1946. 
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Şekil A.22 : Balat Vapur İskelesi ve çevresi, İstanbul Harita Genel Müdürlüğü, 

1960; Ortaçağdan Günümüze İstanbul Haritaları. 

 

Şekil A.23 : Balat Vapur İskelesi ve çevresi; İstanbul Şehir Rehberi, 1966. 
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Şekil A.24 : Balat Vapur İskelesi ve çevresi, Fındıklı İstanbul Şehir  

                             Rehberi, 1971; Ortaçağdan Günümüze İstanbul Haritaları. 

 

Şekil A.25 : Balat Vapur İskelesi ve çevresi; İstanbul Şehir Rehberi, 1982. 
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Şekil A.26 : Balat Vapur İskelesi ve çevresi; İstanbul Şehir Rehberi, 2012. 
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EK B  

 

İstanbul’daki Rum Ortodoks Kiliselerinin Yönetim Biçimlerine Göre Listesi: 

İstanbul’daki 95 adet Rum kilisesinin idari düzenlerine ait bilgiler için, Karaca 

(2006, s.63-70)’dan yararlanılmıştır. 

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne Bağlı Kiliseler: 

1. Altımermer Panagia Gorgoepikoos Kilisesi 

2. Arnavutköy Prophetes Elias Kilisesi 

3. Arnavutköy Taksiarkhes Kilisesi 

4. Ayvansaray H. Demetrios Kananou Kilisesi 

5. Ayakapı H. Nikolaos Kilisesi 

6. Ayvansaray Panagia Blakherna Kilisesi 

7. Balatkapı Panagia Balinou Kilisesi 

8. Balatkapı Taksiarkhes Kilisesi 

9. Bebek H. Kharalampos Kilisesi 

10. Belgradkapı Panagia Kilisesi 

11. Beşiktaş Panagia Cihannüma Kilisesi 

12. Beşiktaş Panagia Paleu Baniu Kilisesi 

13. Beyoğlu H. Konstantinos ve H. Helene Kilisesi 

14. Boyacıköy Panagia Evangelistria Kilisesi 

15. Dolapdere Panagia Evangelistria Kilsiesi 

16. Edirnekapı H. Georgios Kilisesi 

17. Eğrikapı H. Kyriakos Kilisesi 

18. Eğrikapı Panagia Suda Kilisesi 

19. Fener H. Georgios Patrikhane Kilisesi 

20. Fener H. Georgios Poteras Kilisesi 

21. Fener Panagia Mugliotissa Kilisesi 



151 

22. Feriköy Dodeka Apostoloi Kilisesi  

23. Galatasaray Panagia Isodion Kilisesi 

24. Hasköy H. Paraskeve Kilisesi 

25. İstinye Taksiarkhes Kilisesi 

26. Kumkapı H. Kyriake Kilisesi 

27. Kumkapı Panagia Eldipa Kilisesi 

28. Kurtuluş H. Athanasios Kilisesi 

29. Kurtuluş H. Demetrios Kilisesi 

30. Kurtuluş H. Eleutherios Kilisesi 

31. Kuruçeşme H. Demetrios Kilisesi 

32. Kuruçeşme İoannes Prodromos Kilisesi 

33. Ortaköy H. Georgios Kilisesi 

34. Ortaköy H. Phokas Kilisesi 

35. Salmatomruk Panagia Uranon Kilisesi 

36. Samatya H. Georgios Kyparissas Kilisesi 

37. Samatya H. Konstantinos ve H. Helene Kiliseleri 

38. Samatya H. Menas Kilisesi 

39. Samatya H. Nikolaos Kilisesi 

40. Samatya Khristos Analepsis Kilisesi 

41. Sarmaşık H. Demetrios Kilisesi 

42. Şişli Khristos Metamorphosis Kilisesi  

43. Taksim H. Trias Kilisesi 

44. Tekfur Sarayı Panagia Hançeriotissa Kilisesi 

45. Topkapı H. Nikolaos Kilisesi 

46. Yenikapı H. Theodoroi Kilisesi 

47. Yeniköy H. Nikolaos Kilisesi 
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48. Yeniköy Panagia Kilisesi 

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne Bağlı Kiliseler: 

49. Fener H. Georgios Metokhi Kilisesi 

50. Heybeliada H. Georgios Metokhi Kilisesi 

51. Yeniköy H. Georgios Metokhi Kilisesi 

Türk Ortodoks Başpiskoposluğu’na Bağlı Kiliseler: 

52. Galata H. Nikolaos Kilisesi 

53. Galata İoannes Prodromos Kilisesi 

54. Galata Panagia Kaphatiane Kilisesi 

Galata Panagia Kaphatiane Kilisesi Sina Başpiskoposluğu’na Bağlı Kilise: 

55. Balatkapı İoannes Prodromos Metokhi Kilisesi
1
 

Manastır Kiliseleri: 

56. Burgazada H. Georgios Karipis Kilisesi 

57. Burgazada Khristos Kilisesi 

58. Büyükada H. Georgios Kudunas Kilisesi 

59. Büyükada H. Nikolaos Kilisesi 

60. Büyükada Khristos Kilisesi 

61. Heybeliada H. Spyridon Kilisesi 

62. Heybeliada H. Trias Kilisesi 

63. Heybeliada Khristos Kilisesi 

64. Kınalıada Khristos Kilisesi 

65. Silivrikapı Panagia Zoodokhos Pege Kilisesi 

 

                                                

 
1 Balatkapı İoannes Prodromos Metokhi Kilisesi (Tur-i Sina Kilisesi), bu tezi konusudur. İstanbul’da 

Sina Başpiskoposluğu’na bağlı olan tek kilisedir. 



153 

Kadıköy Metropolitliği Kiliseleri: 

66. Beykoz H. Paraskeve Kilisesi 

67. Çengelköy H. Georgios Kilisesi 

68. Kadıköy H. Euphemia Kilisesi 

69. Kadıköy H. İgnatios Kilisesi 

70. Kadıköy H. Trias Kilisesi 

71. Kalamış H. İoannes Khrysostomos Kilisesi 

72. Kandilli Khristos Metamorphosis Kilisesi 

73. Kuzguncuk H. Georgios Kilisesi 

74. Kuzguncuk H. Panteleimon Kilisesi 

75. Paşabahçe H. Konstantinos ve H. Helene Kiliseleri 

76. Üsküdar Prophetes Elias Kilisesi 

77. Yel değirmeni H. Georgios Kilisesi 

Terkos Metropolitliği Kiliseleri: 

78. Bakırköy H. Georgios Kilisesi 

79. Bakırköy Khristos Analepsis Kilisesi 

80. Büyükdere H. Georgios Kilisesi 

81. Büyükdere H. Paraskeve Kilisesi 

82. Tarabya H. Konstantinos Kilisesi 

83. Tarabya H. Paraskeve Kilisesi 

84. Yenimahalle İoannes Prodromos Kilisesi 

85. Yeşilköy H. Stephanos Kilisesi 

Adalar Metropolitliği Kiliseleri: 

86. Burgazada İoannes Prodromos Kilisesi 

87. Büyükada H. Demetrios Kilisesi 

88. Büyükada Panagia Kilisesi 
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89. Büyükada Prophetes Elias Kilisesi 

90. Heybeliada H. Nikolaos Kilisesi 

91. Heybeliada Prophetes Elias Kilisesi  

92. Kınalıada Panagia Kilisesi 

Kurum Kiliseleri: 

93. Silivrikapı H. Anargiroi Kilisesi 

94. Silivrikapı H. Kharalampos Kilisesi 

Özel Kilise: 

95. Arnavutköy Khristos Genesis Kilisesi 
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EK C  

 

 
 

Şekil C.1 :  1623 yılına ait Padişah fermanı (IV. Murat’ın mührü),     

                        İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını  

                        Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.2 :  1623 yılına ait Padişah fermanının tercümesi, İstanbul IV Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Arşivi. 
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Şekil C.3 :  10 Mart 1973 tarihli ve 7005 sayılı GEEAYK kararı, İstanbul 

Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.4 :  20 Nisan 1974 tarihli yazı (12 Nisan 1974 tarihli yazıya karşılık), 

İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 



161 

 

Şekil C.5 :  9 Temmuz 1986 tarihli yazı (3 Haziran 1986 tarihli yazıya karşılık), 

İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.6 :  3 Ekim 1986 tarihli yazı (26 Eylül 1986 tarihli yazıya karşılık), 

İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.7 :  Ruhani Kurul’un 8 Aralık 1986 tarihli başvuru dilekçesi, İstanbul 

Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.8 :  17 Aralık 1986 tarihli yazı (8 Aralık 1986 tarihli başvuru dilekçesine 

karşılık), İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi, (Bu belgenin fotoğrafları, EK E). 
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Şekil C.9 :  22 Ocak 1987 tarihli karar (17 Aralık 1986 tarihli dilekçeye karşılık), 

İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.10 :  16 Eylül 1987 tarihli kararın 1. sayfası, İstanbul IV Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.11 :  16 Eylül 1987 tarihli kararın 2. sayfası, İstanbul IV Numaralı Kültür   

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.12 :  16 Eylül 1987 tarihli kararın 4. sayfası, Liste I’de yer alan Tur-i Sina 

Manastırı; İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.13 :  Tur-i Sina Yapı Topluluğu Tescil Fişi, 2005. 
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Şekil C.14 :  20 Haziran 2008 tarihli kararın 1. sayfası, İstanbul Yenileme 

Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Arşivi. 
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Şekil C.15 :  20 Haziran 2008 tarihli kararın 2. sayfası, İstanbul Yenileme Alanları 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.16 :  2 Nisan 2009 tarihli kararın 1. sayfası, İstanbul Yenileme Alanları 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 

 



173 

 

Şekil C.17 :  2 Nisan 2009 tarihli kararın 2. sayfası, İstanbul Yenileme Alanları 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 



174 

 

Şekil C.18 :  19 Temmuz 2011 tarihli yazının 1. sayfası (13 Haziran 2011 tarihli 

yazıya karşılık), İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.19 :  19 Temmuz 2011 tarihli yazının 2. sayfası (13 Haziran 2011 tarihli 

yazıya karşılık), İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. 
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Şekil C.20 :  23 Ağustos 2011 tarihli yapı tespit tutanağı, İstanbul Yenileme 

Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Arşivi. 
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EK D 

İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Arşivi’nden alınan restorasyon projesinin çizimleri Mimar Ülker 

Ayhan’a aittir (Şekil D.1 – D.10).  

 

Şekil D.1 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve müştemilatının 

restorasyon projesi. 
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Şekil D.2 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, kilisenin planı. 
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Şekil D.3 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, kilisenin enine kesiti. 
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Şekil D.4 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, kilisenin boyuna kesiti. 
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Şekil D.5 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, kilisenin giriş cephesi. 
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Şekil D.6 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, kilisenin güneydoğu 

cephesi. 
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Şekil D.7 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, Tur-i Sina yapılarının 

güneybatı cepheleri. 
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Şekil D.8 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, Tur-i Sina yapılarının 

kuzeydoğu cepheleri. 
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Şekil D.9 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, kütüphane ve 

müştemilatının güneydoğu cepheleri. 
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Şekil D.10 : 22 Ocak 1987 tarihli karar eki, Tur-i Sina Manastırı ve 

müştemilatının restorasyon projesi, misafirhanenin kuzeybatı 

cephesi. 
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Şekil D.11, D.12, D.13, D.14, D.15, D.16; 1986 yılında Çiğdem Karamanoğlu 

tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden alınmıştır. 

 

 

Şekil D.11 : Vaziyet planı rölövesi, Çiğdem Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil D.12 : Misafirhane zemin kat planı rölövesi, Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil D.13 : Misafirhane ikinci kat planı rölövesi, Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil D.14 : Kütüphane zemin kat planı rölövesi, Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil D.15 : Kütüphane birinci kat planı rölövesi, Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil D.16 : Güney cephesi rölövesi, Mürsel Paşa Caddesi’nden  

                        görünüş, Karamanoğlu, 1986. 
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EK E 

8 Aralık 1986 tarihinde Ruhani Kurul’un, Eski Eserler ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü-İstanbul Röle ve Anıtlar Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruya cevap olarak; 

17 Aralık 1986 tarihinde Anıtlar Müdürlüğü tarafından bir yazı düzenlenmiştir. Bu 

yazıda, 11 Aralık 1986 tarihinde çekilen, kiliseye ve çevresindeki yapılara ait 

fotoğraflar bulunmaktadır (Şekil E.1 – E.27). 

 

 

Şekil E.1 :  Dış mekân fotoğraflarının çekildiği yönlerin belirtildiği kroki. 

(Kuruldan alınan 1986 yılına ait kroki altlığı kullanılmış, yön 

okları düzenlenmiş ve kuzey oku eklenmiştir.) 
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Şekil E.2 : Krokideki 1 numaralı yönden fotoğraf, kilisenin kuzeybatı cephesi,  

11 Aralık 1986. 
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Şekil E.3 : Krokideki 2 numaralı yönden fotoğraf, kütüphane ve 

müştemilatının güneybatı cepheleri, 11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.4 : Krokideki 3 numaralı yönden fotoğraf, yapıların kuzeydoğu 

cepheleri, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.5 :  Krokideki 4 numaralı yönden fotoğraf, kilisenin kuzeydoğu cephesi, 

11 Aralık 1986. 
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Şekil E.6 : Krokideki 5 numaralı yönden fotoğraf, Tur-i Sina yapılarına 

batıdan bakış, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.7 : Krokideki 6 numaralı yönden fotoğraf, kilisenin güneydoğu cephesi, 

11 Aralık 1986. 
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Şekil E.8 : Krokideki 7 numaralı yönden fotoğraf, yapının  güneybatı cephesi, 

11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.9 : Krokideki 8 numaralı yönden fotoğraf, kilisenin kuzeybatı cephesi, 

11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.10 : Krokideki 9 numaralı yönden fotoğraf, yapılara güneyden bakış,     

11 Aralık 1986. 
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Şekil E.11 : Krokideki 10 numaralı yönden fotoğraf, avlu girişi ve kütüphane 

müştemilatına kuzeydoğudan bakış; 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.12 : Krokideki 11 numaralı yönden fotoğraf, kilisenin güneybatı cephesi, 

11 Aralık 1986. 
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Şekil E.13 : Krokideki 12 numaralı yönden fotoğraf, avluya doğudan bakış, 

günümüzde yerinde bulunmayan çan kulesi, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.14 : Krokideki 13 numaralı yönden fotoğraf, misafirhanenin 

kuzeybatı cephesi, 11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.15 : Krokideki 14 numaralı yönden fotoğraf, misafirhanenin  

kuzeydoğu cephesi, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.16 : Krokideki 15 numaralı yönden fotoğraf, avlu girişi ve misafirhanenin 

güneybatı cepheleri, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.17 : Narteksin içinden kuzeybatıya bakış, 11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.18 : Galeriden naosa bakış, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.19 : Galeriden güneydoğuya bakış, 11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.20 : Orta neften galeriye bakış, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.21 : Orta neften kuzeybatıdaki yan nefe bakış, 11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.22 : Orta neften güneydoğudaki yan nefe bakış, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.23 : Güneydoğudaki yan nef, 11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.24 : Diakonikon, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.25 : Apsis, altar ve baldaken, 11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.26 : Apsis, altar (sunak) ve baldaken, 11 Aralık 1986. 
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Şekil E.27 : Prothesis, 11 Aralık 1986. 

 

Şekil E.28 : Tur-i Sina Kilisesi’ne batıdan bakış, fotoğrafın çekildiği tarih  

      bilinmiyor; (http://hagiabyzantion.blogspot.com). 

http://hagiabyzantion.blogspot.com/
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Şekil E.29 – E.51 numara aralığındaki fotoğraflar, 1986 yılında Çiğdem 

Karamanoğlu tarafından hazırlanan ‘’Tur-i Sina Yapı Topluluğu Restorasyon 

Projesi’’ adlı tezden alınmıştır. 

 

 

Şekil E.29 : Kütüphanenin güneybatı (yol) cephesi; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.30 : Kütüphanenin güneybatı (yol) cephesi birinci  

          kat pencereleri; Karamanoğlu, 1986. 

 

Şekil E.31 : Avlunun güneybatı giriş kapısı detayı; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.32 : Avlunun güneybatı (yol) girişi; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.33 : Misafirhanenin yol cephesindeki kirpi saçak; Karamanoğlu, 1986. 

 

Şekil E.34 : Misafirhanenin yol cephesindeki konsolcuklar; Karamanoğlu, 1986. 

 

Şekil E.35 : Misafirhanenin yol (gb) cephesinden detay; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.36 : Misafirhanenin yol (gb) cephesi; Karamanoğlu, 1986. 

 

Şekil E.37 : Misafirhaneye güneyden bakış; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.38 : Tur-i Sina yapı topluluğunun en güneyindeki 

                  binanın yol cephesi; Karamanoğlu, 1986. 

 

Şekil E.39 : Tur-i Sina yapı topluluğunun en güneyindeki binanın yol 

            cephesi (sabun galerihanesi); Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.40 : Misafirhaneye kuzeyden bakış; Karamanoğlu, 1986. 

 

Şekil E.41 : Misafirhanenin kuzeybatı (avlu) cephesinden 

 görünüm; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.42 : Avlu girişi; Karamanoğlu, 1986. 

 

Şekil E.43 : Kütüphane müştemilet yapısının avludan 

        görünümü; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.44 : Kütüphanenin gd cephesi ve ahşap çan kulesi; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.45 : Kütüphane ahşap ekinin kuzeybatı cephesi; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.46 : Kütüphane ahşap ekinin gd ve kd cepheleri; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.47 : Kütüphanenin avlu cephesi; Karamanoğlu, 1986. 

 

Şekil E.48 : Ahşap çan kulesi; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.49 : Kütüphanenin taş merdiveni ve ahşap çan kulesi; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.50 : Kütüphanenin kargir eki; Karamanoğlu, 1986. 
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Şekil E.51 : Kilisenin güneybatı cephesi; Karamanoğlu, 1986. 
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EK F 

EK F’de yer alan F.1 - F.12 numara aralığındaki fotoğraflar, 2011 yılının mart ayında 

çekilmiştir. 

 

Şekil F.1 : Mürsel Paşa Caddesi, güneydoğuya bakış. 

 

Şekil F.2 : Mürsel Paşa Caddesi, kuzeybatıya bakış. 
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Şekil F.3 : Tur-i Sina yapılarının güneybatı cepheleri. 

 

Şekil F.4 : Özgün işlevi kütüphane olan yapının güneybatı cephesi.  
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Şekil F.5 : Yol seviyesinin altında kalan avlu girişi ve özgün işlevi misafirhane 

olan yapı. 

 

Şekil F.6 : Özgün işlevi misafirhane olan yapının güneybatı cephesi. 
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Şekil F.7 : Misafirhane ve yanındaki yapının güneybatı cepheleri. 

 

Şekil F.8 : Manastırın Mürsel Paşa Caddesi üzerindeki güneydoğudan ilk 

yapısının güneybatı cephesi. 
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Şekil F.9 : Manastırın güneydoğudan ilk yapısının güneydoğu cephesi. 

 

Şekil F.10 : Misafirhanenin yanındaki yapının kuzeydoğu cephesi. 
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Şekil F.11 : Misafirhane ve yanındaki yapının kuzeydoğu cepheleri. 

 

Şekil F.12 : Misafirhanenin kuzeydoğu cephesi. 
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Şekil F.13 : Avlunun güneybatı girişi, Mayıs 2012. 

 

Şekil F.14 : Misafirhanenin güneydoğusundaki kafenin  

   çevre ile ilişkisi, Mayıs 2012. 
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Şekil F.15 : Misafirhanenin güneydoğusundaki yenilenen kafe, Mayıs 2012. 

 

Şekil F.16 : Kafenin birinci katından bahçeye bakış, Mayıs 2012. 
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Şekil F.17 : Misafirhane ve kafenin güneybatı cepheleri, Mayıs 2012. 

 

Şekil F.18 : Kafenin güneybatı ve güneydoğu cepheleri, Mayıs 2012. 
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Şekil F.19 : Kafe ve güneydoğusundaki tarihi yapı, Mayıs 2012. 

 



235 
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EK G 

EK G’deki Tur-i Sina Kilisesi’nin fotoğrafları, 2011 yılının ocak, şubat ve nisan 

aylarında çekilmiştir. 

 

Şekil G.1 : Kilisenin kuzeybatı ve güneybatı cepheleri. 
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Şekil G.2 : Kilisenin kuzeydoğu ve güneydoğu cepheleri. 
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Şekil G.3 : Kilisenin güneybatı cephesindeki girişi. 

 

Şekil G.4 : Avluya giriş. 
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Şekil G.5 : Avlu ve özgün işlevi misafirhane olan yapı. 

 

Şekil G.6 : Avlu, kütüphane ve kütüphane müştemilat yapısı. 
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Şekil G.7 : Avlu ve özgün işlevi kütüphane olan yapı. 

 

Şekil G.8 : Kilise ve güneybatısındaki yapıların kuzeybatı cepheleri. 
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Şekil G.9 : Narteksten sonra kuzeybatı cephesinde devam eden duvar 

 

Şekil G.10 : Narteksten sonra devam eden duvar ve kütüphanenin kargir deposu. 
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Şekil G.11 : Kilisenin güneydoğu cephesi ve çevresindeki bloklar. 

 

Şekil G.12 : Kilisenin kuzeydoğu cephesi ve çevresindeki bloklar. 
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Şekil G.13 : Kilisenin kuzeybatı cephesi ve çevresindeki bloklar. 

 

Şekil G.14 : Kilisenin güneybatı cephesindeki, nartekse açılan giriş kapısı. 
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Şekil G.15 : Nartekse açılan saç giriş kapısının içeriden görünümü. 

 

Şekil G.16 : Narteksin içinden kuzeybatıya bakış. 
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Şekil G.17 : Narteksin içinden güneydoğuya bakış. 

 

Şekil G.18 : Nartekse açılan kapının kuzeybatısındaki ahşap pencereler. 
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Şekil G.19 : Nartekse açılan kapının güneydoğusundaki ahşap pencereler. 

 

Şekil G.20 : Narteksin güneydoğu duvarındaki ahşap pencereler. 
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Şekil G.21 : Narteks ile naos arasındaki geçişi sağlayan özgün demir kapı. 

 

Şekil G.22 : Narteksten naosa geçişi sağlayan kapı ve kapının kuzeybatısındaki 

demir parmaklıklı ahşap pencere. 
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Şekil G.23 : Narteksin kuzeyinde bulunan özgün demir kapı. 

 

Şekil G.24 : Narteksin kuzeyinde bulunan ve arkasına duvar örülen  kapının 

bulunduğu duvara naostan bakış. 
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Şekil G.25 : Narteksten naosa geçişi sağlayan kapının güneydoğusundaki, 

nartekse bakan tarafı ahşap raflar ile kapatılmış pencere. 

 

Şekil G.26 : Narteksten naosa geçişi sağlayan kapının güneydoğusundaki, 

nartekse bakan tarafı ahşap raflar ile kapatılmış pencere. 
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Şekil G.27 : Orta nefe galeriden bakış. 
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Şekil G.28 : Güneydoğudaki yan nefe galeriden bakış. 

 

Şekil G.29 : Kuzeybatıdaki yan nefe galeriden bakış. 
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Şekil G.30 : Naosa giriş ve iki yanındaki ahşap pencereler. 

 

Şekil G.31 : Naosun güneybatı duvarındaki kapının güneydoğusundaki ahşap 

pencere. 
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Şekil G.32 : Naosun güneybatı duvarındaki özgün demir kapı. 

 

Şekil G.33 : Naousun güneybatı duvarındaki kapının kuzeybatısındaki ahşap 

pencere. 
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Şekil G.34 : Ambondan galeriye bakış. 

 

Şekil G.35 : Naosun güney zeminindeki kot farkı. 
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Şekil G.36 : Galeriye çıkışı sağlayan ve 2010 yılında yenilenen ahşap merdiven. 

 

Şekil G.37 : Galerinin kuzeydoğusundaki ahşap oturma yerleri. 
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Şekil G.38 : Galerinin kuzeydoğusundaki ahşap oturma yerleri. 

 

Şekil G.39 : Galerinin güneydoğusunda yan nef hizasındaki ahşap oturma yerleri. 
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Şekil G.40 : Galeriden güneydoğuya bakış ve galerideki ahşap oturma yerleri, 

1986 (İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi). 

 

Şekil G.41 : Galeriden kuzeybatıya bakış. 
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Şekil G.42 : Galeri zemininin güneybatısındaki kot farkı. 

 

Şekil G.43 : Galerinin güneybatı duvarındaki demir kepenkli ahşap pencereler. 
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Şekil G.44 : Galerinin güneybatı duvarındaki güneydoğudan ilk pencere. 

 

Şekil G.45 : Galerinin güneybatı duvarındaki güneydoğudan ikinci pencere. 
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Şekil G.46 : Galerinin güneybatı duvarındaki güneydoğudan üçüncü pencere. 

 

Şekil G.47 : Güneydoğudaki yan nefteki ayazma ve kuyu. 
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Şekil G.48 : Ayazmanın kuzeybatısındaki giriş. 

 

Şekil G.49 : Ayazmaya kuzeyden bakış. 
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Şekil G.50 : Ayazmanın kuzeyindeki kuyu. 

 

Şekil G.51 : Ayazmaya kuzeybatıdan bakış. 
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Şekil G.52 : Ayazmaya galeriden bakış. 

 

Şekil G.53 : Ayazmanın doğusundaki açıklık ve demir kepenk. 
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Şekil G.54 : Ayazmanın doğusundaki açıklığın bulunduğu duvarın dış cepheden 

görünümü, 1986 (İstanbul IV numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi). 

 

Şekil G.55 : Ayazmanın doğusundaki açıklığın bulunduğu duvarın dış cepheden 

görünümü, 2011. 
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Şekil G.56 : Orta nefin zeminindeki kuyu bileziği. 

 

Şekil G.57 : Orta nefin güneydoğusundaki ahşap kürsü, despot  koltuğu ve ahşap 

oturma yerleri. 
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Şekil G.58 : Orta nefin güneydoğusundaki ahşap kürsü ve demir korkuluk. 

 

Şekil G.59 : Orta nefin güneydoğusundaki despot koltuğu. 
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Şekil G.60 : Despot koltuğunun güneybatısındaki ahşap oturma yerleri. 

 

Şekil G.61 : Orta nefin kuzeybatısındaki ahşap kürsü, ahşap ambon ve ahşap 

oturma yerleri. 
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Şekil G.62 : Orta nefin kuzeybatısındaki ahşap kürsü ve demir korkuluk. 

 

Şekil G.63 : Ambonun kuzeydoğusundaki ahşap oturma yerleri. 
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Şekil G.64 : Orta nefin kuzeybatısındaki ahşap ambon. 

 

Şekil G.65 : Ambona kuzeyden bakış. 
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Şekil G.66 : Bemayı naostan ayıran ahşap ikonostasis. 

 

Şekil G.67 : İkonostasisin kuzeybatıdaki yan nef doğrultusundaki geçişi. 
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Şekil G.68 : İkonostasisin orta nef doğrultusundaki ahşap kapısı. 

 

Şekil G.69 : İkonostasisin güneydoğudaki yan nef doğrultusundaki geçişi. 
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Şekil G.70 : Naostan bemaya çıkışı sağlayan mermer basamak. 

 

Şekil G.71 : Nefler ve bema arasındaki kot farkı. 
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Şekil G.72 : İkonostasisin güneydoğudaki yan nef doğrultusundaki geçişi ve ahşap 

kiriş. 

 

Şekil G.73 : İkonostasisin orta nef doğrultusundaki kapısı ve ahşap kiriş. 
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Şekil G.74 : İkonostasisin kuzeybatıdaki yan nef doğrultusundaki geçişi ve ahşap 

kiriş. 

 

Şekil G.75 : Bemanın güneybatısında, kuzeybatı tarafındaki sütun. 
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Şekil G.76 : Bemanın güneybatısında, güneydoğu tarafındaki sütun. 

 

Şekil G.77 : Bemanın güneydoğusunda yer alan, iç mekânda önüne duvar örülerek 

kapatılmış özgün demir kapı. 
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Şekil G.78 : Bemanın güneydoğusunda yer alan, iç mekânda önüne duvar örülerek 

kapatılmış özgün demir kapı. 

 

Şekil G.79 : Bemanın güneydoğusundaki demir kapının dış mekândan görünümü. 
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Şekil G.80 : Bemada yer alan altar (sunak). 

 

Şekil G.81 : Prothesis (kilisenin kuzey köşesindeki oda). 
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Şekil G.82 : Prothesisteki nişler, lavabo, iç mekânda önüne duvar örülerek 

kapatılmış pencere ve masa. 

 

Şekil G.83 : Prothesisin kuzeybatı duvarındaki güneybatıdan ilk niş. 
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Şekil G.84 : Prothesisin kuzeybatı duvarındaki güneybatıdan ikinci niş ve lavabo. 

 

Şekil G.85 : Prothesisin kuzeydoğu duvarında yer alan, iç mekânda önüne 

duvar örülerek kapatılmış pencere. 
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Şekil G.86 : Apsis. 

 

Şekil G.87 : Orta nefin üzerindeki apsisin kuzeydoğu duvarındaki, iç mekânda 

önüne duvar örülerek kapatılmış pencere ve niş. 
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Şekil G.88 : Diakonikondaki ahşap mimari öge. 

 

Şekil G.89 : Diakonikonun kuzeybatı duvarındaki niş. 
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Şekil G.90 : Diakonikonun kuzeydoğu duvarındaki niş ve masa. 

 

Şekil G.91 : Diakonikonun kuzeydoğu duvarında yer alan, iç mekânda önüne 

duvar örülerek kapatılmış pencere. 
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Şekil G.92 : Diakonikonun güneydoğu duvarındaki niş. 

 

Şekil G.93 : Kilisenin kuzeydoğu duvarındaki demir kepenkli ahşap pencereler. 
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Şekil G.94 : Kilisenin kuzeydoğu duvarındaki kuzeybatıdan ilk pencere. 

 

Şekil G.95 : Kilisenin kuzeydoğu duvarındaki kuzeybatıdan ikinci pencere ve 

demir askı. 
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Şekil G.96 : Kilisenin kuzeydoğu duvarındaki kuzeybatıdan üçüncü pencere. 

 

Şekil G.97 : Kilisenin güneydoğu duvarındaki pencereler. 
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Şekil G.98 : Kilisenin güneydoğu duvarındaki kuzeydoğudan ilk pencere. 

 

Şekil G.99 : Kilisenin güneydoğu duvarındaki kuzeydoğudan ikinci pencere. 
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Şekil G.100 : Kilisenin güneydoğu duvarındaki kuzeydoğudan üçüncü pencere. 

 

Şekil G.101 : Kilisenin güneydoğu duvarındaki kuzeydoğudan dördüncü pencere. 
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Şekil G.102 : Kilisenin güneydoğu duvarındaki ahşap ikona ve ahşap oturma yerleri. 

 

Şekil G.103 : Kilisenin güneydoğu duvarındaki ahşap ikona. 
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Şekil G.104 : Güneydoğudaki yan nefte bulunan ahşap oturma yerleri. 

 

Şekil G.105 : Güneydoğudaki yan nefte bulunan ahşap oturma yerleri. 
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Şekil G.106 : İkonostasisin güneybatısındaki demir kepenkli ahşap pencereler. 

 

Şekil G.107 : Kilisenin kuzeybatı duvarındaki güneybatıdan ilk pencere. 
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Şekil G.108 : Kilisenin kuzeybatı duvarındaki güneybatıdan ikinci pencere. 

 

Şekil G.109 : Bemanın kuzeybatısındaki ahşap pencere ve demir parmaklık. 
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Şekil G.110 : Kuzeybatıdaki yan nefte bulunan ahşap oturma yerleri. 

 

Şekil G.111 : Kilisenin kuzeybatı duvarındaki ahşap ikona. 
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Şekil G.112 : Kuzeybatıdaki yan nefe galeriden bakış. 

 

Şekil G.113 : Narteksin kuzeydoğu duvarının kuzeybatısındaki taş kitabe ve 

tabletler. 
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Şekil G.114 : Narteksin kuzeydoğu duvarının kuzeybatısındaki mermer tablet. 

 

Şekil G.115 : Narteksin kuzeydoğu duvarının kuzeybatısındaki taş tablet. 

 

Şekil G.116 : Narteksin kuzeydoğu duvarının güneydoğusundaki taş tablet. 
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Şekil G.117 : İkonostasisin kuzeybatı üst bölümü ve küçük çerçeveler. 

 

Şekil G.118 : İkonostasisin kuzeybatı alt bölümü ve ikonalar. 
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Şekil G.119 : İkonostasisin orta nef doğrultusundaki bölümü. 

 

Şekil G.120 : İkonostasisin ortasındaki kapının kemeri üzerindeki motifler. 
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Şekil G.121 : İkonostasisin orta nef doğrultusundaki bölümü ve küçük çerçeveler. 

 

Şekil G.122 : İkonostasisin en üst kotundaki ahşaptan haç. 
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Şekil G.123 : İkonostasisin güneydoğu üst bölümü ve küçük çerçeveler. 

 

Şekil G.124 : İkonostasisin güneydoğu alt bölümü. 
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Şekil G.125 : Kilisenin güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleri. 
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Şekil G.126 : Kilisenin kuzeybatı ve güneybatı cepheleri. 
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Şekil G.127 : Kilisenin güneybatı cephesi (giriş cephesi). 
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Şekil G.128 : Kilisenin güneybatı cephesindeki girişi (saç kapı). 

 

Şekil G.129 : Giriş kapısının kuzeybatısındaki ahşap pencereler ve demir 

parmaklıklar. 
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Şekil G.130 : Giriş kapısının güneydoğusundaki ahşap pencereler ve demir 

parmaklıklar. 

 

Şekil G.131 : Narteksin Marsilya kiremitli çatı örtüsü. 
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Şekil G.132 : Narteksin çatı örtüsünün kuzeybatısındaki mahya kiremitleri. 

 

Şekil G.133 : Güneybatı cephesinin taş duvarındaki ahşap pencereler,  

          demir parmaklıklar, demir elemanlar ve tablet. 
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Şekil G.134 : Güneybatı cephesindeki tabletler. 

 

Şekil G.135 : Güneybatı cephesindeki, tepe noktasından başlayarak yan cephe tuğla 

saçak üst hizasına kadar inen saçak silmesi. 
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Şekil G.136 : Güneybatı cephesinin en üst kotunda konumlanan demir haç. 

 

Şekil G.137 : Demir haç. 
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Şekil G.138 : Kilisenin güneydoğu cephesi. 
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Şekil G.139 : Narteksin güneydoğu dış duvarı. 

 

Şekil G.140 : Narteksin güneydoğu dış duvarındaki ahşap pencereler ve demir 

parmaklıklar. 
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Şekil G.141 : Kilisenin güneydoğu cephesinde bulunan ve merdivenin bulunduğu 

alan  ile dış mekan arasındaki bağlantıyı sağlayan kapı, kapının taş 

lentosu ve taş söveleri (1986). 

 

Şekil G.142 : Güneydoğu cephesindeki boyalı tuğla kemer, boyalı ahşap parça ve 

boya altından görülen kemer izi. 
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Şekil G.143 : Güneydoğu cephesinin kuzeydoğusundaki demir kapı ve tuğla kemer. 

 

Şekil G.144 : Güneydoğu cephesinin taş duvarındaki güneybatıdan ilk pencere. 
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Şekil G.145 : Güneydoğu cephesinin taş duvarındaki güneybatıdan ikinci 

pencere. 

 

Şekil G.146 : Güneybatı cephesinin taş duvarındaki güneybatıdan üçüncü 

pencere. 
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Şekil G.147 : Güneydoğu cephesinin taş duvarındaki güneybatıdan dördüncü 

pencere. 

 

Şekil G.148 : Güneydoğu cephesindeki güneybatıdan ikinci tuğla kemer. 

 

Şekil G.149 : Tuğla kemerin üzerindeki od taşı lento ve söveler. 
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Şekil G.150 : Güneydoğu cephesinde güneybatı tarafında yer alan taş tablet. 

 

Şekil G.151 : Güneydoğu cephesinin güneybatı tarafındaki demir kılıç. 

 

Şekil G.152 : Güneydoğu cephesinin kuzeydoğu tarafındaki taş tablet ve demir 

kılıç. 
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Şekil G.153 : Güneydoğu cephesindeki taş beden duvarı. 

 

Şekil G.154 : Diakonikonun güneydoğu dış cephesini oluşturan taş duvar. 
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Şekil G.155 : Diakonikonun güneydoğu dış cephesindeki çimento sıvalı silme. 

 

Şekil G.156 : Kilisenin güneydoğu cephesindeki tuğla saçak silmesi. 
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Şekil G.157 : Kilisenin kuzeydoğu cephesi. 
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Şekil G.158 : Kuzeydoğu cephesinin boyalı taş duvarındaki güneydoğudan ilk 

pencere. 

 

Şekil G.159 : Kuzeydoğu cephesinin boyalı taş duvarındaki güneydoğudan ikinci 

pencere. 
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Şekil G.160 : Kuzeydoğu cephesinin boyalı taş duvarındaki güneydoğudan üçüncü 

pencere. 

 

Şekil G.161 : Kuzeydoğu cephesinin boyalı taş duvarının üst kotlarında, boya 

altından görülen tablet. 

 

Şekil G.162 : Kuzeydoğu cephesinin boyalı taş duvarının alt kotlarındaki boya 

altından görülen tablet. 
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Şekil G.163 : Kuzeydoğu cephesinin üst kesimindeki güneydoğudan ilk pencere. 

 

Şekil G.164 : Kuzeydoğu cephesinin üst kesimindeki güneydoğudan ikinci 

pencere. 
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Şekil G.165 : Kuzeydoğu cephesinin üst kesimindeki güneydoğudan üçüncü 

pencere. 

 

Şekil G.166 : Kuzeydoğu cephesinin üst kesimindeki tablet. 
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Şekil G.167 : Kuzeydoğu cephesindeki tuğla kirpi saçak. 

 

Şekil G.168 : Kuzeydoğu cephesinin üst kesimindeki saçak silmesi. 
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Şekil G.169 : Diakonikonu, apsisi ve prothesisi örten çatıdaki Marsilya kiremitler. 

 

Şekil G.170 : Diakonikonu, apsisi ve prothesisi örten çatıdaki Marsilya kiremitler. 
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Şekil G.171 : Kilisenin kuzeybatı cephesi. 
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Şekil G.172 : Kuzeybatı cephesinin kuzeydoğusundaki boyalı taş duvar. 

 

Şekil G.173 : Kuzeybatı cephesinin  güneybatısındaki çimento sıvalı moloz taş 

duvar. 
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Şekil G.174 : Kuzeybatı cephesindeki kuzeydoğudan ilk pencere. 

 

Şekil G.175 : Kuzeybatı cephesindeki kuzeydoğudan ikinci pencere. 
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Şekil G.176 : Kuzeybatı cephesindeki kuzeydoğudan üçüncü pencere. 

 

Şekil G.177 : Kuzeybatı cephesindeki kuzeydoğudan dördüncü pencere. 
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Şekil G.178 : Kuzeybatı cephesindeki kuzeydoğudan beşinci pencere. 

 

Şekil G.179 : Kuzeybatı cephesindeki tuğla saçak silmesi ve yağmur suyu tahliye 

deliği. 
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Şekil G.180 : Kuzeydoğu cephesinin duvar örgüsündeki taşlar ve tuğlalar. 

 

Şekil G.181 : Sütun kaidesi, sütun gövdesi ve Korint düzeninde sütun başlığı. 
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Şekil G.182 : Boyalı, yuvarlak sütun kaidesi örneği. 

 

Şekil G.183 : Naosun güneybatısındaki sütunlara oturan galeri. 

 

Şekil G.184 : Naosun güneybatısındaki sütunlardan biri ve ahşap konsol. 
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Şekil G.185 : Ahşap konsol. 

 

Şekil G.186 : Güneydoğu sütun dizisindeki kuzeydoğudan ikinci sütun başlığı. 
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Şekil G.187 : Güneydoğu sütun dizisindeki kuzeydoğudan üçüncü sütun başlığı. 

 

Şekil G.188 : Güneydoğu sütun dizisindeki kuzeydoğudan dördüncü sütun başlığı. 

 

Şekil G.189 : Güneydoğu sütun dizisindeki kuzeydoğudan beşinci sütun başlığı. 
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Şekil G.190 : Güneydoğu sütun dizisindeki kuzeydoğudan altıncı sütun başlığı. 

 

Şekil G.191 : Güneydoğu sütun dizisindeki kuzeydoğudan yedinci sütun başlığı. 

 

Şekil G.192 : Kuzeybatı sütun dizisindeki kuzeydoğudan ikinci sütun başlığı. 
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Şekil G.193 : Kuzeybatı sütun dizisindeki kuzeydoğudan üçüncü sütun başlığı. 

 

Şekil G.194 : Kuzeybatı sütun dizisindeki kuzeydoğudan dördüncü sütun başlığı. 

 

Şekil G.195 : Kuzeybatı sütun dizisindeki kuzeydoğudan beşinci sütun başlığı. 
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Şekil G.196 : Kuzeybatı sütun dizisindeki kuzeydoğudan altıncı sütun başlığı. 

 

Şekil G.197 : Kuzeybatı sütun dizisindeki kuzeydoğudan yedinci sütun başlığı. 

 

Şekil G.198 : Güneydoğu sütun dizisindeki güneybatıdan ilk sütun başlığı. 
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Şekil G.199 : Kuzeybatı sütun dizisindeki güneybatıdan ilk sütun başlığı. 

 

Şekil G.200 : Kuzeybatı sütun dizisinin kuzeydoğudan ilk sütun başlığı. 

 

Şekil G.201 : Güneydoğu sütun dizisinin kuzeydoğudan ilk sütun başlığı. 
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Şekil G.202 : Avludaki şap döşeme. 

 

Şekil G.203 : Naosa geçişi sağlayan kapının narteks tarafındaki basamağı.  

 

Şekil G.204 : Naosun mozaik döşemesi. 
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Şekil G.205 : Naosun mozaik döşemesi. 

 

Şekil G.206 : Bemanın dökme mozaik zemini. 

 

Şekil G.207 : Galerinin ahşap kaplama zemini. 
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Şekil G.208 : Prothesisin kemeri. 

 

Şekil G.209 : Apsisin kemeri. 

 

Şekil G.210 : Diakonikonun kemeri. 
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Şekil G.211 : Sütunları birbirine bağlayan sivri kemerler. 

 

Şekil G.212 : Kuzeydoğudaki duvar ayağı ve ona oturan kemer. 

 

Şekil G.213 : Kuzeydoğudaki duvar ayağı ve ona oturan kemer. 



340 

 

Şekil G.214 : Güneybatıda, güneydoğu tarafındaki son kemerin duvar ile birleşimi. 

 

Şekil G.215 : Güneybatıda, kuzeybatı tarafındaki son kemerin duvar ile birleşimi. 

 

Şekil G.216 : Kuzeybatı sütun dizisindeki güneybatıdan ilk kemerin yan nefe 

bakan tarafı. 
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Şekil G.217 : Kuzeybatı sütun dizisinde güneybatıdan ikinci kemerin yan nefe 

bakan tarafı. 

 

Şekil G.218 : Güneydoğu sütun dizisindeki güneybatıdan ilk kemerin yan nefe 

bakan tarafı. 
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Şekil G.219 : Güneydoğu sütun dizisindeki güneybatıdan ikinci kemerin yan nefe 

bakan tarafı. 

                     

Şekil G.220 : Kb sütun dizisindeki kuzeydoğudan 1. madalyon. 

Şekil G.221 : Gd sütun dizisindeki kuzeydoğudan 1. madalyon. 
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Şekil G.222 : Kb sütun dizisindeki kuzeydoğudan 2. madalyon. 

Şekil G.223 : Gd sütun dizisindeki kuzeydoğudan 2.  madalyon. 

                               

Şekil G.224 : Kb sütun dizisindeki kuzeydoğudan 3. madalyon. 

Şekil G.225 : Gd sütun dizisindeki kuzeydoğudan 3. madalyon. 

                                  

Şekil G.226 : Kb sütun dizisindeki kuzeydoğudan 4. madalyon. 

Şekil G.227 : Gd sütun dizisindeki kuzeydoğudan 4. madalyon. 
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Şekil G.228 : Kb sütun dizisindeki kuzeydoğudan 5. madalyon. 

Şekil G.229 : Gd sütun dizisindeki kuzeydoğudan 5. madalyon. 

                                

Şekil G.230 : Kb sütun dizisindeki kuzeydoğudan 6. madalyon. 

Şekil G.231 : Gd sütun dizisindeki kuzeydoğudan 6. madalyon. 

                                

Şekil G.232 : Kb sütun dizisindeki kuzeydoğudan 7. madalyon. 

Şekil G.233 : Gd sütun dizisindeki kuzeydoğudan 7. madalyon. 
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Şekil G.234 : Orta nefin örtüsünü oluşturan ahşap tekne tonoz. 

 

Şekil G.235 : Orta nefin örtüsündeki ‘’Pantokrator İsa’’ tasviri. 

 

Şekil G.236 : Orta nefin güneybatısındaki ahşap gergi. 
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Şekil G.237 : Galeriden güneydoğuya bakış. 

 

Şekil G.238 : Galeriden kuzeybatıya bakış. 
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Şekil G.239 : Orta nefin güneybatısındaki ahşap gergi üzerindeki motifler. 

 

Şekil G.240 : Orta nefin güneybatısındaki ahşap gergi üzerindeki haç motifi. 

 

Şekil G.241 : Orta nefin güneybatısındaki ahşap gergi ile tavanın birleşimi. 



348 

 

Şekil G.242 : Orta nefin kuzeydoğusundaki ahşap gergi. 

 

Şekil G.243 : Orta nefin kuzeydoğusundaki ahşap gerginin tavan ile birleşimi. 

 

Şekil G.244 : Orta nefin kuzeydoğusundaki ahşap gergi üzerindeki yazı ve motifler. 
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Şekil G.245 : Orta nefin kuzeydoğusundaki ahşap gergi ile tavanın birleşimi. 

 

Şekil G.246 : Orta nefin kuzeydoğusundaki ahşap gerginin altındaki motifler. 

 

Şekil G.247 : Çatı arasına çıkışı sağlayan kapak. 
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Şekil G.248 : Güneydoğudaki yan nefin ahşap tavanı. 

 

Şekil G.249 : Güneydoğudaki yan nef örtüsünün güneybatı tarafı. 

 

Şekil G.250 : Kuzeybatıdaki yan nefin ahşap tavanı. 
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Şekil G.251 : Kuzeybatıdaki yan nef örtüsünün güneybatı tarafı. 

 

Şekil G.252 : Galeri döşemesinin altındaki çıtalı tavan. 

 

Şekil G.253 : Narteksin ahşap tavanı. 
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Şekil G.254 : Narteksin ahşap tavanı. 

 

Şekil G.255 : Naosun beşik çatısı. 
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Şekil G.256 : Çatıyı örten Marsilya kiremitler ve mahya kiremitleri. 

 

Şekil G.257 : Mahya kiremitleri, Marsilya kiremitler ve çatı deresi. 
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Şekil G.258 : Çatı deresi. 

 

Şekil G.259 : Tuğla saçak silmesi. 

 

Şekil G.260 : Güneydoğu cephesindeki düşey yapısal çatlaklar. 
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Şekil G.261 : Güneydoğu cephesindeki düşey çatlaklar ve kırılan kiremitler. 

 

Şekil G.262 : Güneydoğu cephesindeki düşey çatlaklar ve kırılan kiremitler. 



356 

 

Şekil G.263 : Güneydoğu cephesindeki düşey çatlaklar. 

 

Şekil G.264 : Güneydoğu cephesindeki düşey çatlaklar. 
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Şekil G.265 : Kuzeybatı cephesindeki düşey çatlaklar. 

 

Şekil G.266 : Kuzeybatı cephesindeki düşey çatlaklar. 
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Şekil G.267 : Kuzeybatı cephesindeki düşey çatlaklar. 

 

Şekil G.268 : Kuzeydoğu cephesinde, güneydoğu tarafındaki düşey çatlak. 
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Şekil G.269 : Kuzeydoğu cephesinin üst kesimindeki çatlaklar. 

 

Şekil G.270 : Kuzeydoğu cephesinin alt kesimindeki çatlaklar. 
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Şekil G.271 : Kiremitler üzerinde gelişen bitkiler. 

 

Şekil G.272 : Derz aralarında gelişen bitkiler. 
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Şekil G.273 : Kuzeybatı cephesindeki bitkiler. 

 

Şekil G.274 : Kuzeybatı cephesindeki bitkiler. 

 

Şekil G.275 : Kuzeydoğu cephesindeki bitkiler. 
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Şekil G.276 : Kuzeybatı cephesinde yosunlanma. 

 

Şekil G.277 : Kuzeybatı cephesinde yosunlanma. 
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Şekil G.278 : Taş sövelerde yüzey aşınmaları. 

 

Şekil G.279 : Taş lento ve sövelerde yüzey aşınmaları. 

 

Şekil G.280 : Taş lento ve sövelerde yüzey aşınmaları. 
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Şekil G.281 : Solda, özgün demir parmaklık; sağda yenilenen demir parmaklık. 

 

Şekil G.282 : Güneydoğu cephesindeki güneybatıdan ikinci pencere,  

özgün ve yenilenen demir parmaklıklar. 
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EK H 

Tur-i Sina Kilisesi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Çizimleri: 
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ÖZGEÇMİŞ  

 

 

Ad Soyad:                           Duygu ACAR 

Doğum Yeri ve Tarihi:      Konya / 22.04.1988  

E-Posta:                              duyguacar.da@gmail.com  

Lisans:                                Yeditepe Üniversitesi 

                                             Mimarlık (2005-2009, ÖSYM bursu)  

Mesleki Deneyim:              Mimari ofislerde ve restorasyon şantiyelerinde   

                                             mesleki deneyim kazanıldı. 

 


