AMASRA "BUYÜKADA„ SINDA BIR
BIZANS KILISESI
SEMAVI EY~CE
Zonguldak vilâyetine ba~l~~ küçük bir nahiye merkezi olan
Amasra'da 1938 y~l~~ A~ustosunda bir kaç hafta geçirmi~tim. Bu
s~rada, liman~n d~~~nda bulunan ve halk tarafindan "Büyükada"
veya "E~ekadas~" olarak adland~r~lan ~ss~z ve çorak adaya giderek 1,
k~sa bir zaman önce, bir tak~m define aray~c~lar~~tarafindan kaz~lan
ve tahrib edilen eski bir Bizans kilisesinin kal~nt~lar~n~~görmek kabil
olmu~tu 2. Ancak 1949 y~l~~Temmuz ay~~içinde Amasra'y~~ tekrar
ziyaret etmek imkan~n~~bulabildim 3. ~kinci defa olarak 19 Temmuz
Sal~~günü, bu adaya gitti~im zaman, aradan geçen onbir y~ l içinde
kal~nt~lar~~eskisine nazaran hayli de~i~mi~~buldum. Gerek hava
tesirleri ve gerek muhtelif vesileler ile buraya gelen insanlar, ilk ziyaretimde henüz mevcut olan birçok izleri yok etmi~ler ve bir toprak
tabakas~ , harabeleri yeniden örterken, bunun üzerinde yeti~en çah
ve fundalar in~aat izlerini gözlerden gizleme~e ba~lam~~lard~.
I. Kilisenin mevkii ve buras~~hakk~nda bilinenler
I . K~L~SEN~N BULUNDU~U YER VE C~VARI

Karadeniz'in güney k~y~ lanndaki limanlardan birini te~kil
eden Amasra (Res. ~~) Amastris ve Sesamos adlar~~ile hayli gerilere
kadar uzanan eski fakat devir devir karanl~klar içinde kalan bir
K~y~lar~m~zdaki ~ss~z adalar~n ekserisine halk umumiyetle "E~ekadas~" ad~m
verir, bk. C. ALAGÖZ : Türkiye'de Karst olaylan hakk~ nda bir ara~t~rma, "Türk co~rafya Dergisi", I (1943), s. 89'da "... baz~~yerlerde, E~ek alan~, E~ek adas~, E~ek
çukuru, E~ek tepe, Isparta güneyinde E~ek ovac~~~~adlar~na rastgelinmektedir ki,
bu yerler halk nazar~ nda ekonomik bak~mdan de~er ifade etmiyen, be~enilmeyen
yerler olsa gerektir". Amasrada'daki adaya "Büyükada" da denmesinin sebebi,
burada bir de "Küçükada"mn mevcut olmas~ndan dolay~d~r.
2 Fena bir talih eseri olarak bu esnada çekilen resimlerin ve seçilen krokilerin
hepsi bir kaza neticesinde mahvolmu~tur.
3 Amasra hakk~ndaki ilk ara~t~rmalar~m~z neticeleri de imkân buldukça ayr~ca
yay~nlanacakt~r. Yaln~z Amasra hakk~nda umumi mahiyette ve sathi bir yaz~~tara-
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tarihe sahiptir'. Bizans hakimiyetinden sonra Cenova cumhuriyetinin
idaresi alt~na giren Amasra 1461 y~l~na do~ru Fatih II. Mehmed
taraf~ndan harpsiz olarak fethedilinceye kadar 5, bu ticaret devletinin
bir transit anbari ve türkle~en Karadeniz k~y~lar~nda, H~ristiyan gemilerine son melce limanlanndan biri olarak kalm~~t~r. Amasra'da
Bizans hakimiyetinin sona ermesi ve Cenova idaresinin ba~lamas~~
kati bir rakkamla ayr~lmad~~~~gibi, bu s~ralarda Amasra'n~n k~sa
bir zaman için Türklerin eline geçmi~~oldu~una da ihtimal verebilmek için emareler de vard~r6. Herhalde Amasra'n~n XIV. as~r
içlerine do~ru Cenoval~lann nufuzu alt~na girme~e ba~lad~~~~ve
Anadolu'daki topraklar~n~~k~sa bir zaman sonra tamamen kaybeden
Bizans imparatorlu~unun ise art~k bu s~ralarda buras~~ile bir ilgisi
kalmad~~~~da muhakkakt~r.7
Amasra'mn Büyük ve Küçükliman adlar~n~~ ta~~yan do~u ve
bat~daki limanlanm ay~ran alçak berzah~n kuzeyinde bulunan tepe,
içkale ile birlikte esas kaleyi ta~~ makta ve daha kuzeyde bulunan
Boztepe'nin güney k~y~ lar~nda da surlar devam etmektedir. Bizans
idaresinin ikinci yannunda ve bilhassa Cenova ile Osmanl~~hakimiyetleri zaman~nda kasaba bu surlar~n içine inhisar etmi~tir. Ancak
f~mdan ne~redilmi~tir; S. EYtcE : Amasra, "Türkiye Turing ve otomobil Kurumu
Belleteni" inden ayr~~bas~m, Istanbul 1951. Maateessüf bu yaz~n~n ad~~geçen Belleten'de ç~kan asl~~birçok bask~~hatalar~~ihtiva etmektedir.
Amasra'n~n toplu bir tarihçesi henüz yaz~lmam~~t~r; 1949 yaz~ndaki seyahatimizin esas~n~~da bu yolda malzeme toplamak te~kil etmi~tir. Umumi kronik
ve tarihlerde buray~~ilgilendiren kay~tlardan ba~ka, muhtelif seyahatnamelerde
buras~~hakk~nda çe~itli notlar bulmak mümkündür. Amasra'n~n baz~~eski eserleri
bak~m~ndan da münferid tetkikler mevcuttur, H1RSCHFELD : A:na:his maddesi,
PAULY - Wissowa : Real-Ergykloplidie, c. I.'de, Amasra'n~n Ilkça~daki tarihi hususunda bilgi ve bibliyografya verir; Erken H~ristiyanl~k devrinde Amasra için bk.
V. Schultze : Alkhristliche Stadte und Landschaften, ~~~Kleinasien, Gütersloh 1926, c.
II, S. 212 VC dev.
'J. DE HAAIMER: Histoire de l'empire Ottoman, Paris 1836, c. III, s. 6g ve kr~.
s. 386; J. W. ZINICE/SEN: Geschichte der Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1854,
c. II, s. 337 Ve dev; I. H. UZUNÇAR~ILI: Osman!: tarihi, Ankara 1949, C. II, s. 47; V.S.
Bu hususu haber veren yegane kaynak için bk. GEORG1US PHRAwrzEs, Bonn
1838, s. 17, kr~. M. Hatt~. YINANç: Türkiye tarihi, Selçuklular devri, I Anadolu'nun
fethi, Istanbul 1944, s. 127 ve bilhassa bk. W. HEYD: Histoire du commerce du Levant
au Moyen Age, Leipzig 1923 (yeni bask~), c. II, s. 357 VC dev.
7 Daha XIII. yüzy~l sonlar~ndan itibaren Karadeniz limanlarmda baz~~halyan tüccarlar~n~n mevcudiyeti bilinmektedir, bk. G. I. BRiv~tum: Recherches sur
le ~meme G~nois dans la Mer Noire au XIII. silcle, Paris 1929, s. 171.
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son yar~m as~r içinde kasaba tekrar surlar~n d~~~na ç~karak gerilere
dogru yay~lma~a ba~lam~~, fakat antik ve H~ristiyanl~~'~n ilk devirlerindeki Amasra ~ehrinin bulundu~u arazi üzerinde buralar~n terkinden beri in~aat yap~lmam~~t~rs. "Kale tepesi"nin do~u taraf~nda
bulunan Küçükada ile bunun kuzeyindeki Büyükada veya E~ekadas~'n~n ise as~ rlardanberi mesktin olmad~~~~anla~~lmaktad~r.
Büyükada, Boztepe ile kaleyi birbirine ba~layan ve "Kemere"
ad~~verilen tek gözlü köprünün alt~ndaki s~~l~ktan bir kay~k ile azami
on dakikal~k bir mesafede olmas~na mukabil, bu seyahat limandan
yap~ld~~~~takdirde bütün mendire~in etraf~ n~~dolanmak icap etti~inden yol çok daha uzamaktad~r. Bilhassa ö~leden sonralar~~Karadeniz'in sert poyraz~n~n böyle bir gezintiyi oldukça mü~kil hattâ bazan
tehlikeli ve imkans~z k~ld~~~n~~ da hat~rda bulundurmak laz~md~r.
Büyükada sivri uçlar~, güney ve kuzeyde olmak üzere oldukça
muntazam beyzi bir ~ekle sahiptir. Üzeri k~smen ot ve ufak çahlarla
örtülü oldu~undan, kayalar~n aç~k boz renkteki ç~plakl~~~n~n yer
yer kapand~~~~görülür (Res. 2). 340 yarda kadar (331 metre) bir
uzunlukta olan bu adan~n etrafinda deniz oldukça derin olup, bu
derinlik 9-14 kulac~~(16 m. 45-25 m. 6o) bulur9. Kuzey rüzgarlar~na
ve firt~nalar~na tamamen aç~k olan adan~n sahili daimi surette dalgal~~ ve ç~rp~nt~l~d~r. Biraz sert havalarda ve f~rt~nalarda ise bu kayal~~~n ne derece deh~et verici bir hal ald~~~~kolayl~ kla tahmin Pdilebilir". Denizin tesiri ile adan~n k~y~lar~~say~s~z çatlak ve oyuntularla adeta bir dantela gibi i~lenmi~tir; hatta kuzey burnunda, dokubat~~istikametinde kanal ~eklinde tabii bir de yar~ k bu~,~ nrn~,,,:tad~ r,
Adan~n sahili dik duvarlar halinde denize indi~inden en sak~ n havalarda bile buraya yana~~p ç~kmak hayli zordur. Yaln~z kale ile Boztepe'nin aras~ndaki Kemere'nin tam kar~~s~na isabet eden yamaçta,
8 Bugünkü Amasra nahiyesi hakk~nda bk. Amasra maddesi, Inönü Ansiklopedis:,
C. II, s. 240 v.d. Burada Arnasra'n~n basit bir krokisi de bulunmaktad~r. Ruslar
taraf~ndan 1834 — 184~ 'de ç~kar~lan ölçülere göre ne~redilen Ingiliz deniz haritas~ndaki portolon, Amasra hakk~nda umumi bir fikir verebilir, bk. ADNIIRALrv
CHARTs: Black Sea, Sheet IX, Bosporus ta Kerempeh, No. 2238.
s' A. RAstm : Türkiye co~rafyayt sahilisi, Karadeniz sevahili rehberi, ~stanbul ~ 93o,
s. 89 Ve bk. HYDROGRAPH~C DEPARTMENT OF THE ADMIRALTY : Black Sea Pilot,
London 1942, S. 394.
Karadeniz'de büyük tahribat yapan me~hur 1931 f~rtmas~nda, dalgalar~n
bu adan~n üzerini tamamen kaplad~klar~~rivayet olunur.
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içine bir sandal~n ancak girebilece~i bir yar~k bulunmakta (Res. 3)
ve kuzey rüzgarlar~na kar~~~emniyetli olan bu tabii havuzun sol yani
kuzey taraf~nda, kayalar~n içine oyulmu~~bir merdivenin basamaklar~mn izleri, zaman~n tahribat~na ra~men farkedilmektedir. Evvelce
adan~n üzerinde bulunan manast~ ra ç~kmak için meydana getirildi~i
anla~~lan bu merdiven, adan~n iskelesinin de eskiden burada oldu~unu
göstermektedir. Ayr~ca, merdivenin önünde kayada baz~~ horasan
izlerine de rastlanmas~, burada bir iskele için gerekli baz~~ in~aat
yap~lm~~~oldu~una i~aret eder. Evvelce, ada ile kasaba aras~ndaki
irtibat~n limandan do~ru de~il fakat Kemereye yak~n bir yerden
do~ru temin edildi~i de tahmin olunabilir.
Adan~ n yamac~ndaki bu merdiven bakiyeleri daha tepeye gelmeden kaybolmakta (Res. 4) ve define aray~c~lar~n d~~ar~~döktükleri
toprak y~~~ nt~s~~ üzerinden adan~n en üst k~sm~ na ç~k~lmaktad~ r.
Evvelce bir manast~ra ait olan kilisenin harabesinin etraf~nda ~imdiki halde önemli ba~ka bina kal~ nt~lar~na rastlanmamaktad~ r. Mamafih kilisenin ba~l~~ oldu~u binalar grubuna ait olmas~~muhtemel
ufak ve hiçbir mimari hususiyet ta~~mayan bir duvar parças~na,
adan~ n kuzey ucuna yak~n bir yerde rastlanm~~t~ r. Bir kö~e te~kil
eden bu duvar bakiyesi, etraf~~ temizlenmedikçe bir de~er ifade etmekten uzakt~r. Buradaki molozlar~n aras~nda in~aat malzemesi
olarak ikinci defa kullan~lm~~~bir mermer parças~~ dikkati çeker. Üzerinde çok tahrip edilmi~~ve k~vr~ mlar~ n~n aras~~ harç dolmu~~iki akantus yapra~~~olan bu ta~~n (om. 2oXo m. 50 ebad~ nda) Roma devrine ait bir yap~dan getirildi~i tahmin edilebilir. Manast~r~n su
ihtiyac~n~~ temin için kayalar~n içine oyulmu~~bir sarn~c~n veya yamaçlardan süzülen sular~n topland~~~~aç~k havuzlar~n da burada
muhakkak bulunmas~~ laz~ m ise de bu yoldaki ara~t~ rmalar= bir
netice vermemi~tir.
2. K~ L~SENIN MEYDANA

ç~xAR~u~~~:

ötedenberi Buyükada'da baz~~ yap~~ bakiyelerinin bulundu~u
halk taraf~ ndan biliniyor ve hattâ, in~aat için buradaki ta~~ve tu~lalardan istifadc edenler de bulunuyordu. Fakat Amasra'y~~ ziyaret
eden seyahlar~n hiçbiri bu kayal~~~~da yak~ndan görmek luzumunu
duymam~~t~r. K~sa olmakla beraber Amasra hakk~nda toplu bilgi
veren ve bilhassa Bizans devri eserlerini ihmal etmiyen Bart~nl~~ mu-
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hendis Avramis'in yaz~s~ nda da buradan bahsedilmemi~tirn. Adan~n
üzerinde bir manast~r~n bulunmas~~ icap etti~ini yazan Schultze ise
sadece kaynaklara dayanarak bu tahmini yürütmü~tü". Kasaban~n
aç~~~ndaki bu adan~n mevkii ve durumu bak~m~ndan manast~r kuranlar~~cezbedebilece~ine i~aret eden müellif, burada böyle bir yap~n~ n mevcudiyeti hakk~nda maddi bir delil göstermemi~tir.
Istanbul'da "Ak~am" gazetesinde 1937 y~l~n~n May~s ay~nda
küçük bir memleket haberi ç~kt~. Amasra civar~ndaki Büyükada'da
define arand~~~n~~ve bunun için yap~lan kaz~da bir binan~n meydana
ç~kt~~~n~~haber veren bu yaz~da, binan~n bir ayazma (!) oldu~u bildirilerek, zemininde, içinde derin bo~luklar olan üç büyük kapak (!)
bulundu~u da zikrediliyordu". Ciddi bir surette kontrol edilmedi~i
anla~~lan bu kaz~n~n, zaman~nda müdahale edilmedi~i takdirde ilim
için zararl~~bir neticeye varaca~~~a~ikârd~. Birkaç gün sonra "Bart~n"
gazetesinde ç~kan bir yaz~~ile", buradan iktibas edilerek yine "Ak~am"da ne~ redilen bir haberde 15, define aray~c~lar~n yapt~~~~bu kaz~~
n
Ilpxyp.cvrtia ep )4ciasp~oç 'tezi rlr~v 1'141Z 213T-7 Ç , cO iv Ku~v7:6;ke~~ (EXXrpr; (DcMoyixfiç
XXToç, V (1872) s. 47 ve dev.
12 V. Sc~murzE: Altchristlicht Stiidte und Landschaften, ~~~Kleinasien, Gütersloh
1926, c. II, s. 215. Azizlerden Büyük Vasilios taraf~ndan tesbit edilen nizamlara
göre, manast~rlar~ n hali yerlerde olmas~~tavsiye olunuyordu. Bunun için adalarda,
da~larda say~s~z ibadetyerleri kurulmu~tu, k.~l. A. FERRADOU: Der biens der ~nonasüres Byzance, Bordeaux 1896, s. 73.
" Ak~am gazetesi, ~stanbul, 31 May~s 1937, kime ait oldu~u bilimnemekle
beraber, ayn~~yaz~daki ~u sözler, bu yap~~bulundu~u s~ralarda fikir beyan edenlerin
bilgilerini göstermesi bak~m~ndan dikkati çeker: "Mamafih mevcut malâmata
göre ayazma milâttan evvel vuku bulan han ordulann~n istilâsmda tahrip edilmi~tir. Hazinenin o zaman bulunmu~~ve soyulmu~~olmas~~ihtimali vard~r".
14 Bart~n gazetesi, Bart~n (tarihi tesbit edilemedi, belki Haziran) 1937, "... Defineciler Amasra liman~~ d~~~nda Büyükada'da kaz~~yapm~~lar ve bu esnada mal~zeni insan kemikleriyle dolu olan eski bir ayazma bulmu~lard~. Ancak aray~alara
sadece gömülü para ve hazine aramak üzere ruhsat verildi~i cihetle, eski eserler
ç~karmalann~~yolsuz gören vilâyet makam~, kaz~y~~durdurmu~~ve keyfiyetten merkezi haberdar etmi~ti. Ald~~~m~z malâmata göre aray~c~lar~n müracaat~~üzerine,
keyfiyet merkezce tetkik edilmi~~ve eski eserler ç~kt~~~~takdirde Asari Atika nizamnân~esi tatbik edilmek üzere kaz~n~n devam~na müsaade edilmi~tir. Aray~alar,
Büyükada'daki kaz~y~~ ~imdilik b~rakma~a... karar vermi~lerdir".
14 Ak~am gazetesi, ~stanbul 7 Haziran 1937, "... f.)ç mahzen kapa~~~meydana
ç~kt~~~n~~haber vermi~tik. Bir gün sonra bu kapaklardan biri aç~lm~~~ve mozaiklerle
dö~eli dar bir merdivenden a~a~~ya inilmi~tir. Fakat, içerde, hazine bulunaca~~~
yerde, insan kemi~i mevcut oldu~u görülmü~tür. Aray~c~lar bundan meyus olma-
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hakk~nda alâka çekici oldu~u kadar endi~e de uyand~r~c~~bir durumun
mevcudiyeti seziliyordu. Define yerine mozaik zeminlerin ve insan
kemiklerinin bulunmas~~üzerine durdurulan kaz~ , define aray~c~lar~na hiçbir ~ey temin etmemi~ti. Onlar binan~n zemininde gizli bir
kapak ve bunun alt~ nda da uzun bir merdivenle inilen bir odadaki
hazineyi ar~yorlard~. Bunun için define aray~c~lar, binay~~tahripten
geri kalmam~~lar ve muhayyel merdivenin bulunmas~~yolunda kilisenin zeminini süsleyen mozayikleri, pek ufak bir saha istisna edilirse
tamamen parçalam~~lard~ r. Tahribat hayli ilerledikten sonra durdurulan kaz~ ya bir daha devam edilmemi~ , fakat meçhul kimseler
taraf~ndan gizli ara~t~rmalar yap~lm~~t~r.
Büyükada kilisesinin meydana ç~kar~l~~~ve tahribinden birkaç
ay sonra "Zonguldak" gazetesinde ç~kan k~sa bir yaz~da bu eski
eserin encam~~hakk~nda hakl~~endi~eler ileri sürülüyordu 16 . Bir y~l
sonra 1938 A~ustosunda buray~~ziyaretimde, harabe yap~lan tahribata ra~men oldukça iyi bir halde bulunuyordu. Binan~n duvar
bakiyeleri ve zemin mozaiklerinden ufak bir k~s~ m henüz duruyor
ve enkaz~n aras~nda muhtelif mozaik parçalar~ , insan kemikleri
lâhit k~r~klar~, ar~~tektonik parçalar görülüyordu. Son ziyaretimde
bunlar ortadan kaybolmu~, hattâ binan~n duvarlar~n~n ta~~ve tu~lalar~~da yokedilme~e ba~lanm~~t~.
3.

KILISENIN TAR~HÇESI HAKKINDA TAHMINLER

Amasra'da H~ristiyanl~k tarihi bak~m~ndan önemli baz~~ hâdim~~lar, as~l hazineyi bulmak için, di~er k~s~mlar~~kazmak üzere haz~rlanma~a ba~lam~~lard~ r. Fakat bu s~rada kaz~n~n durdurulmas~~ hakk~nda vilâyetten verilen
emir tebli~~edilmi~tir. Buna sebep, aray~c~lara, müsaadenin ancak gömülü hazine
aramak üzere verildi~i, halbuki kaz~n~n asari antikaya taalak etmekte olmas~d~ r.
Aray~c~lar kaz~n~n menine itiraz ederek aramada asari antikaya ait bir ~ey ç~ kt~~~~
takdirde asar~~atika nizamnamesine tabi olaca~~~hakk~nda verdikleri tahütnamede
sarahat oldu~unu bildirmi~ler, yasa~~n kald~r~lmas~n~~ istemi~lerdir. Vilayetçe keyfiyet Maarif Vekâletine yaz~larak, kaz~ya nezaret etmek üzere mütehass~s istenmi~tir. Mütehass~s geldi~i zaman kaz~n~n devam~na müsaade verilecektir."
le Zonguldak gazetesi, Zonguldak 23 A~ustos 1937, "... Yukar~da bahsetti~imiz
Amasra'da Büyükada'da definecilerin yapt~klar~~ hafriyat ile ortaya ç~kan manzara
yürekler ac~s~d~r ve kör bir ihtiras ile i~leyen zalim kazma, k~ymetli eserleri ve mozaikleri param parça etmi~tir. ~imdi orada gene kenarlar~~ mozaikle i~li bir kapak
vard~r. Vilayetin müdahalesi üzerine buras~~tahripten kurtulmu~tur. Ancak ~imdi
de merak edenler çok. Buran~n alt~nda ne var? Defineci, arad~~~n~n bu kapak alt~ nda
oldu~unu ve buradan, denizin alt~ndan ~uraya buraya yollar gitti~ini i~ar etmi~tir..."
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selerin cereyan etmi~~oldu~unu kaynaklardan ö~reniyoruz 17. Bunlar~n Büyükada kilisesi ile herhangi bir ba~lar~~olup olmad~~~~hakk~nda ~imdilik bir~ey söylenemez. Bir Bizans kroni~inde rastlanan
ve daha geç devirlere ait kroniklerde de aynen veya pek az farklarla
tekrarlanan bir kay~t dikkati çeker.
Babas~~Konstantinos IV (668-685)'ün ölümü üzerine Bizans
imparatoru olan Ikinci Iustinianos, ihtiyats~zl~k ve tedbirsizli~i ile
bazan ç~lg~nca olan hareketlerinin bir neticesi olarak Istanbul'da
695'de bir ayaklanmaya sebebiyet vermi~~18 ve taht~ndan indirilerek
burnu kesildikten sonra K~r~m'da Kerson'a sürgün olarak gönderilmi~tir '2. Bizans tarihçilerinden VIII. as~rda ya~ayan Teofanis'in
yazd~~~na göre, Iustinianos menfas~na giderken, "Amasra adas~nda"
bulunan Kiros (KOpoc) adl~~bir rahiple konu~mak imkan~n~~ bulmu~tur 20. Bu konu~ma esnas~nda Kiros, eski imparatora, taht~n~~
tekrar elde edece~ini haber vermi~tir. Gayesi belki sadece, dü~mü~~
bir insan~n maneviyat~n~~yükseltmek belki de zay~f bir ihtimalle de
olsa ileride bir menfaat sa~lamak olan Kiros'un "e~er kehaneti ç~kmazsa bir~ey kaybetmi~~olm~yaca~~n~, fakat aksi vuku buldu~u taktirde çok ~eyler kazanabilece'~ini" de dü~ünmü~~olmas~~muhtemeldir 21 . Muahhar baz~~müellifler tarafindan ismi yanl~~~olarak Kiriakos
17 V. SCHULTZE : Alkhristliche Stadte'den
ba~ka bk. W. M. RAMSAY : 77:e
historical geography of Asia Minor, London 1890, muh. yer.
18 Bu imparator hakk~nda geni~~okuyucu kitlesine hitap eden bir monografya
vard~r, C. DIEHL L'empereur au nez coupl, rdcit d'histoire byzantine, ayn~~müellifin,
Choses et gens de Byzance adl~~ kitab~nda, Paris 1926, s. 173-211 ; ayn~~mahiyette olmak üzere, bk. O. KiEFER : Kaiser und Kaiserinnen von Byzanz, Berlin 1937, S. 150-163.
la E. Ginaor~ : The decline and fall of the Roman Empire, New-York, tz. c. II,
s. 873 veya Histoire de la decadence et de la chute de l'empire Romain, (Guizot tercemesi)
Paris 1819, C. IX, s. 157; A. VAS~L~EV : Histoire de l'empire byzantin, Paris 1932, c. I,
s. 256 ; BURY-GWATK~N-WHITNEY: Cambridge medieval histoty, Cambridge 1936, c. II,
s. 406; E. MINNS : Scythians and Greeks, A survey of ancient history and archaeolog,y on
the north coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus, Cambridge 1913, s. 532;
G. OSTROGORSKY Geschichte des byzantinischen Staates, "Byzantinisches Hdb. II, 1"
München 1940, s. 84; C. D~EHL - G. MARÇA~S : Le monde oriental de 395 â
"Histoire du Moyen Age", Paris 1944, s. 243.
20 THEOPHANES : Chronographia, Bonn 1839, C. I, S. 574.
21 F. C. SCHLOSSER
Geschichte der bilderstürmenden Kaiser des Oströmischen Reii~hs mit einer übersicht der Geschichte der frühern Regenten desselben, Frankfurt a.M. 1812,
s. 117 ve not, Iustinianos'un ~ahsiyeti üzerinde duran müellif, Kiros hususunda da
baz~~kaynaklar~~kar~~la~t~rmaktad~r.
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(Kupcxx-iç) ~eklinde zikredilen 22, bu rahibin ehemmiyetsiz gibi gözüken bu kehanetinin nas~l bir netice verdi~i bilinir. Filhakika Iustinianos ümitsizli~e dü~miyerek, uzun ve kar~~~ k maceralardan sonra
705 y~l~nda tekrar Bizans taht~n~~elde etmi~tir ". Kendisinden sonra
tahta geçenlerden ve 695 ayaklanmas~ nda aleyhinde çal~~anlardan
korkunç bir surette intikam al~ rken, Iustinianos, Istanbul patri~i
Kallinikos (BaXX(vt.xoç)'un da dü~manca hareketlerini hat~rhyarak, bu
zat~ n gözlerini oydurduktan sonra Roma'ya sürgün etmi~tir. Bo~alan
patriklik makam~ na da 706 y~l~~ba~~nda Amasral~~rahip Kiros getirildi ". Kiros'un patrikli~-i, velinimetinin ikinci defa imparatorlu~u
boyunca yani 7 ~~'e kadar devam etmi~tir 25. Yeni bir ayaklanma
22 Mesela bu hususta
)br~9, ve Gu~cAs (rXuxa'ç) zikredilebilir, bk.
IoELts: Chronographia compendiara, Bon 1837, S. 50 ve MiCHAEL1S GLYCAE: Annales,
Bonn 1836, S. 518. Pek makbul kaynaklardan say~lmayan bu eserlerin ikisi de oldukça geç devirde yaz~lm~~lard~r (Glikas, XII, bel, XIII. as~ rlarda ya~am~~lard~r !). Bu kaynaklar hakk~ nda bk. G. MoRAvsctx: Byzantinoturcica, Budapest 1942,
C. I, S. 200 ve 260. Bu kaynaklar~n bu rahibin ad~n~~Kiryakos olarak göstermeleri,
mehaz olarak kulland~klar~~el yazmas~ndaki bir istinsah hatas~ndan ileri gelmi~tir.
denilebilir. Zira 595--6o7 y~llar~~aras~nda patrik olan Kiryakiso'un, bu rahiple ayn~~
~ah~s olmas~~mümkün de~ildir.
23 Umumiyetle TEOPANIS (1%ocpciv) tarihleri birer sene farkl~~ olarak göstermektedir. Bu hususda k~l. G. OSTROGORSKY : Die Chronologie d~s Theophanes im VII.
und VIII. jahrhundert, "Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher", VII (1928--29)
s. 1-56, burada bahsi geçen olaylar hakk~nda bk. 3.32 ve dev. VIII. yüzy~l~n ikinci
yar~m~nda ya~am~~~olan Teofanis hakk~ nda ise bk. G. MoRAvsetx: Byzantinoturcica, S. 333.
S4 TEOPANIS: ad. geç. es. s. 574, "KaXXiv~xov
•ncerp~cipzy uirz v T.?1'
P<I>IL13 iZt~>ptallY xce1 c~VT a ~ ro Kpv v ~~
v~çaq wA,Ltac~rptç lyxXstc•rov övra, cl~ç
Ispnern!~~i~ vzvra ai~T(T.) fç Ss~rripaç pacoa(zc
~toztercecrratatv ~spcs 13,1),XsTo. (Iusti
nianos, patrik Kallinikos'un gözlerini kör ettirdikten sonra onu Roma'ya sürgün yollad~~ve Amasra adas~nda kapal~~olan Kiros'u kendisine ikinci defa hükümdarl~~~~elde edece~ini bildirmi~~oldu~u için, onun yerine tayin etti).
Bu olay daha sonraki tarihçiler taraf~ ndan da aynen tekrarlanm~~t~r. Evvelce
zikredilen IOEL ve GLIKAs'dan ba~ka, KEDRENos'da da rastlan~r, GEORG1US CEDRENUS: choronographia, Bonn 1838, c. I, s. 78 I. KEDRENOS (KepSylvig) muhtemelen
XI. as~rda ya~am~~t~r, k~l. MORAVSC1K: Byzantinoturcica, s. 143.
Bizans metinlerinin okunmas~~ ve tercümesinde yard~m~n~~esirgemiyen Bay
Yorgi Patriarheas'a burada te~ekkür etme~i borç bilirim.
25 M. re3Ea~ v Ihrp~zpz~xol Iliva~tsç, 'Ev Ko~v-~cdid~ , tz., S. 254'de Kiros'un
hayat~~hakk~nda bilinenler toplarnm~t~r, ayr~ca k~l. C. D. COBHAM : 77:e patriarchs
of Constantinople, Cambridge 1911 ve G. EVERY: The Byzantine Patriarchate 451-1204,
London 1947, s. 205; bir de E. W. BROOKS: On the lists of the patriarchs of Constantinople from 638 to 715, "Byzantinische Zeitschrift", VI (1897) s. 33 ve dev.
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neticesinde tekrar tahtm~~kaybeden Iustinianos öldürülünce, Kiros
da makam~n~~terketmek mecburiyetinde kalm~~t~r. Ortodoks kilisesince aziz ilan edilen Kiros'un pek de silik bir ~ahsiyet olmad~~~~
anla~~lmaktad~r". Teofanis'in bildirdi~ine göre Kiros ,mevldini kayX6pecç) çekilmi~~
bedince Istanbul'daki Hora manast~rma (Movij
ve muhtemelen burada da ölmü~tür. Fakat o devirde ya~am~~~bir
garp müellifinin yazd~~~na göre ise, Kiros makam~n~~kaybettikten
sonra tekrar Karadeniz'deld manast~rma çekilmi~tir29. Bu hususda
~imdilik daha fazla bir bilgiye sahip bulunmuyoruz. Bizim için
burada önemli olan nokta, Amasra'daki bir adada VII, yüzy~l~n
sonunda bir manast~r~n mevcudiyeti ve bu manast~rda oturan bir
rahibin Bizans patri~i olmas~d~r. Di~er taraftan Iustinianos'un Kiros
tarafindan söylenen kehanete çok de~er vermi~~oldu~u onu mükafatland~r~~~ ~ekli ile a~ikar olarak görülür. Ecdad~~ve ada~~~Büyük
Iustinianos'un her hareketini taklide yeltenen Iustinianos II.'nin,
dedesi gibi büyük in~aatlara heveslendi~i de unutulmamal~d~r30.
" TEoFAN~s: zikr. ~d. es., s. 586.
ZUWCZap16 T7C Ttr~V 8058eget t.1.711,(7)1# TOU 'EVI»
27 NIXG841y.OU 'Aropet'cou
rot, 'Ev Zaxtiveti~. '868, c. II, s. 23-24 ve not 1, ( 8 Ocak ~stanbul patri~i
aziz peder Kiros'u anma günü. Bu anma toplant~s~~mübarek Hora manast~r~nda ve Büyük kilisede, bu tarihi takip eden ilk pazar günü yap~l~r). Not
~'de Meletios'dan naklen verilen bilgide herhalde bir yanl~~l~k olsa gerektir. Ayr~ca bk. M. rdeik~v : BuCccwrzAv cEorroX•4Tic,v, 'Ev Kwv;IvPat, 1898, s. 54'de, anma merasimi Ayasofya ile ~imdiki Kariye camii olan eski kilisede yap~lan yap~lan
bu azizin k~saca hayat~~zikredilmi~tir. E. BOUVY : Souvenirs ~hretiens de Costantinople et des environs, Paris 1896, s. 6o'da Hora manast~r~~ile Kiros aras~ndaki ilgiye
i~aret edilmi~tir.
" Yukar~da zikredilenlerden ba~ka, TEOPAN~S'ill not 26'da gösterilen yerde:
(ve Filippikos, aziz pederlerin kabul etmi~~olduklar~~ilahi dogmalar' y~kmak
arzusu ile alt~nc~~ruhani meclise kar~~~cephe alma~a cüret etti. Istanbul
patri~i iken onun taraf~ndan bu mevkiden at~l~p, Hora manast~r~na kapat~lan
Kiros'un yerine getirilmi~~oldu~u yeni patrik Ioannis de kendisiyle bu hust~sda
hemfikir idi). Bu arada ~una da i~aret edelim ki, Kiros tarihe cahil bir ke~i~~
olarak geçmi~tir, 141. L. BREH~ER : Le monde Byzantin II, Les institutions de l'empire
Byzantin, Paris 1949, s. 483.
Histoire de la vie byzantine, Bucarest 1934, c. II, s. 2o'de Ortaça~~
22 N. IOROA:
~talyan müelliflerinden Romualdo da Salerno taraf~ndan verilen bir kay~t iktibas
edilmi~tir. Burada yaz~ld~~~na göre Kiros "Ad gubernandum abbatis jure monasterium in Ponto" yani "Karadenizde hala dini idareye sahip manast~ra" dönmü~tür.
80 Bizans imparatorlar~ndan Kostantin Monomahos da evvvelce sürgün olarak
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Tarihi kaynaklardan elde etti~imiz bu bilgiler, Büyükada kilisesinin in~a tarihi hakk~nda kati bir netice verebilecek kadar sarih
de~illerdir. Fakat ~u da var ki, bu kilisenin yükseli~lerinin bir ~ ükran
borcu olarak II. Iustinianos veya Kiros taraf~ndan, 705-71 ~~ y~llar~~
aras~nda yeniden in~a ettirilmi~~olmas~, akla en yak~n gelen ihtimaldir. Kilisenin mimari vaziyetini tetkik ettikten sonra gözden geçirece~imiz en yak~n benzer numunelerin yard~m~~ile, ileri sürdü~ümüz
bu tarihlendirme takviye edilecektir.
II. Kilisenin mimari durumu
I . TEKNIK VE KULLANILAN MALZEME :

Evvelce de i~aret etti~im gibi son gidi~imde, binan~n duvarlar~n~~
çok tahrip edilmi~~bir halde buldu~umdan, duvarlar~n i~leni~~tarz~~
hakk~nda tam bir fikir edinmek mümkün olmam~~t~ r. Duvarlar~n
d~~~sat~hlar~n~~ te~kil eden nisbeten muntazam yontulmu~~ta~lar, sökülerek götürülmü~~olduklar~ndan, birçok yerlerde duvarlar ortalar~ndaki moloz ta~~ndan dolgulardan ibaret kalm~~lard~r (Res. 6, 8)
Kilise meydana ç~kar~ld~~~~ s~ralarda gayet iyi bir durumda olan
duvar bakiyelerinde muntazam ta~~ve tu~la s~ ralar~~ farkediliyordu,
fakat 194.9'da burada bir tu~la dahi görülmemi~tir. Hat~r~ m~zda
kald~~~na göre 1938'de duvar bakiyelerini muntazam üç tu~la dizisi
ku~at~yordu.
Kilisenin in~as~nda muntazam olmayan ta~~parçalar~ndan ba~ka,
daha eski bir binadan getirilen yontma ta~lar da kullan~lm~~t~r (Res.
6). Böylece bir birlik göstermeyen in~aat malzemesi aras~nda ayn~~
kitabeye ait k~r~ k ve küçük iki parça da farkediliyordu.3'
Binan~n temelleri aday~~ te~kil eden kayaya tesbit edilmi~~ve
arazinin elveri~sizli~i, planda görülen aksakl~~a sebebiyet vermi~tir.
Duvar bakiyeleri, ~imdiki harap ve toprak ile çal~larla örtülü halleri
ile in~a teknikleri hakk~nda daha fazla bilgi edinilmesini imkans~z
k~lmaktad~rlar (Res. 5).
gitti~i bir adada hüsni kabul gördü~ü için, tahta yükselince orada bir manast~r
yapt~rm~~ t~r, bu hususta bibliyografya için bk. L. BREHIER : Les institutions, S. 549.
Di~er taraftan Iustinianus'un Istanbul'daki in~aat~~hakk~ nda bk. J. P. R ~CHTER :
Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte, Wien 1897, S. 329 ve dev.
31 Kopyalar~~ yok olan bu kitabe parçalar~, 1949'da ortada görülmemi~tir.
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2. K~L~SEN~N PLAN~ :

Büyükada kilisesinin in~asmda "yunanhaç~~plâm" ad~m verdi~imiz, dört kolu e~it bir yunanhaç~~tersim eden plâmn tatbik edilmi~~
oldu~u görülmektedir (Res. 7). Yaln~z burada iptidat bir safha göze
çarpmaktad~r. Zira bu plâmn daha geli~mi~~ ~eklini belirten daha
geç devirlere ait yap~larda, orta kubbenin pandantiflerinin dört müstakil paye veya sütuna dayand~~~n~~biliyoruz32. Büyükada kilisesi,
benzerlerinin hemen hemen hepsinde oldu~u gibi, bat~~tarafinda
bir nartekse ve do~u taraf~nda da beman~n yan~ndaki protesis ve
diokonikon hücrelerine sahiptir. Binan~n duvarlar~n~n d~~~cepheleri
hakk~nda ise, toprak y~~'~nt~lar~~kald~r~lmad~kça bir~ey söylenemez.
Kiliseye bat~~tarafindaki bir kap~dan giriliyordu. Narteksin nisbeten iyi muhafaza olmu~~olan, do~u duvarmda hiçbir takviye payesi
ç~k~nt~s~~görülmemektedir (Res. 6, 8). Bu k~sm~n zemininin, geni~~
düz levhalarla kapl~~olmas~~dikkati çekmektedir. Define arapc~lar
tarafindan sökülerek kald~r~lan bu levhalarm alt~nda kripta mahiyetinde, az bir derinli~e sahip bir mahzenin mevcudiyeti anla~~lmaktad~r. Enkaz~n aras~nda evvelce, buradan ç~kar~lan lâhitlerin
parçalar~~ve hayli insan kemikleri görülüyordu. Eski Bizans kiliselerinde narteks dö~emesinin alt~na bir tak~m lâhitler yerle~tirmek ve
bunlar~n üzerlerini ta~~levhalarla örtmek adeti vard~r. Istanbul'da
Lips manast~r~mn kilisesinde (Fenarl Isa camii) böyle bir kripta
bulunmu~tur ". Anadolu kava~~~yak~n~nda Yu~a tepesinin kuzey
yamac~nda harabelerine rastlanan kilisenin de narteksinin alt~ndaki
mahzen ölü defnine tahsis edilmi~tir ". Bu hususta gerek Istanbul 38
ve gerek ba~ka yerlerde daha ba~ka misaller vard~r 38.
" Dört sütunlu ve yunanhaç~~planl~~bir kilise nümunesi hakk~nda bk. S. EYICIS
Iznik'de bir Bizans kilisesi, "Belleten" XIII (1949) s. 37-51.
Makridi Bey'in verdi~i k~sa rapordan naklen, "Archaologischer Anzeiger"
(1929) s. 323'de. Lahiderin vaziyetini gösteren bir plan için bk. E. MAMBOURY :
Istanbul touristigue, Istanbul 1951 (yeni bas~m), s. 293. Bu binada yap~lan kaz~~
ciddi bir surette ne~redilmemi~~ve kaz~~esnas~nda aç~lan narteks zemini, son y~llarda tekrar dolmu~tur.
" Bu kiliseyi ve mahzenini 1947 yazmda görmek imkan~n~~buldum. Makridi
Bey tarafmdan burada idare edilen kazmm da neticesi ne~redilmemi~tir. Mamafih
Yu~atepesi kilisesinin yaln~z kriptas~na ait bir plan mevcuttur, bk. A. Müvi~~~
711e Excavation of the Balaban Agha mesdjidi in Istanbul, "The Art B~dletin" XV
(1933) s. 217, res. 13, veya A. Müvh~~MANSEL : Balaban a~a mescidi hafrivatt ~si3o,
"Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi", III (1936) s. 61, res. 23.
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Narteksden binan~n içine iki kap~~vas~tasiyle geçilmektedir. Bunlardan bir üçüncüsünün de sa~da olmas~~icap etmekte ise de, evvelce
böyle bir kap~n~n mevcut oldu~una dair bir emare yoktur (Res. 8).
Kilisenin as~l mâbedi te~kil eden naos k~sm~~bir yunanhaç~~ ~eklinde
olup, haç~n kollar~n~n birbirlerini kestikleri yerde meydana gelen
karenin ortas~nda evvelce orta kubbe bulunuyordu. Bu kubbenin
a~~rl~~~mn, haç~n kollar~n~~hudutland~ran kal~n duvarlara taksim
oldu~u da anla~~lmaktad~r. Bat~~taraf~nda, haç~n kollar~~ile narteks
aras~ndaki bo~luklarda meydana gelen iki küçük hücre, birer kap~~
ile kilisenin içine aç~lmaktad~rlar. Haç~n güney-kuzey aks~nda uzanan
kolu, binan~n güney duvannda bir pencere ile d~~ar~~aç~l~yordu.
Evvelce burada gördü~ümüz mermer bir sütun 1 949'da art~k ortada
yoktu (Res. 12). Bunun bir benzerinin k~r~k alt k~sm~~ise enkaz aras~nda durmaktad~ r (Res. ii). Bizans mimarisinde hayli erken devirlerden itibaren rastlanan bu tip, çifte sütun ~eklinde i~lenmi~~direkler
bilhassa büyük aç~kl~ klann dar pencereler halinde bölünmesi için
kullan~lm~~t~ r. Bizans kiliselerinin yan duvarlannda aç~lan böyle
"meneau"lu pencereler, Brunov taraf~ndan, yan neflerin mevcudiyetine bir delil olarak gösterilmi~ ti ". Fakat burada, kilisenin yanlar~nda ekler olabilece~ine dair bir iz yoktur 38.
Kilisenin esas~n~~te~kil eden haç~n do~u kolu ise bemay~~meydana getirerek do~rudan do~ruya büyük absid yar~ m dairesi ile
nihayetlenmektedir (Res. g). Umumiyet itibariyle ~stanbul ekolüne
" BaErr - MACAULEY - STEVENSON: Tlw Great Palace of the Byzantine Emperors,
Oxford 1948, s. 23 ve plan 6o'da, D-VIII karesindeki yap~.
" Mesela Misivri (Mesembria) bazilikas~nda da narteksin alt~ nda lâhitier
bulunmu~ tur, bk. P.It.tyr~lpk~~~ : B ~ v whiv 8~.~ ar:tv(7~v Ii~~;~tto~ v .r7,ç Mscr~vAppiceç ;
M. Ka~rc~rcwr~ v(ein ~u isimli kitab~nda : (H Mec~i4piz mui )Eulat~vcu ; 'Ar vcc~.
C. I, 1945, res. 24'de lâhitler gösterilmi~tir; ayr~ca I. VELKOV : An Early christian
Basilica at Mesembria, "Bulletin of the Byzantine Institute" I (1946) S. 65 ve 68.
3 7 Yanlar~nda ekler olan kiliseler hakk~nda ba~l~
ca bibliyografya için bk.
S. EYiCE: ad~~geç. yaz~, s. 43 ve not 26-29.
sa Böyle mutavass~ t bölümü kiliseler hakk~nda, ad~~geçen yaz~mda k~sa izahat
verilmi~tir. Fakat s. 44'de misaller zikredilirken dikkatten kaçm~~~bir hatay~~burada
düzeltme~i lüzumlu görüyorum. Bu sahifede, son sat~rda normal evsafda bir kilise
n~~munesi olarak gösterilen Latmos kilisesini Anadolu tipine ba~l~~bir numune
olarak kabul etmek daha do~rudur. Buna mukabil normal evsafa çok yak~n bir misali Bergama'da tiyatro teras~ndaki kilise te~kil eder, bk. R. BOHN : Die TheaterTerasse "Altertümer von Pergamon IV" Berlin 1896, s. 73 ve res. 72. Gösterilen
sabr~n bu nota göre düzeltilmesini okuyucular~mdan rica ederim.
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ba~h kiliselerle mahsus bir hususiyet olarak kabul edilen mutavass~t
bölüm (trave). burada mevcut de~ildir.
Haç~n do~u kolunun iki yan~ndaki bo~luklarda bulunan ve
binan~n heyeti umumiyesinin muntazam bir dikdörtgen içine toplanmas~n~~sa~layan protesis ve diokonikon hücreleri ise yaln~z birer
kap~~ile naosa aç~lmaktad~rlar. Yar~m yuvarlak absidleri olan bu
hücreler (Res. ~~o) adeta kapal~~birer mekan te~kil ederek birer
~apeli and~rmaktad~rlar.
Erken H~ristiyanhk devrinin tipik kilise plâmm te~kil eden Bazilikalardan uzakla~arak merkezi binalar yapmak yolunda tecrübelerde
bulunan mimarlarm, intikal devri eserlerinden bir tanesini de
Büyükada kilisesi te~kil etmektedir. Burada orta k~sm~n üstünün bir
kubbe ve yak~n bir ihtimalle haç~n kollar~n~n üzerlerinin be~ik tonozlarla örtülü olmas~~tahmin edilebilmekle beraber, dört hücrenin
örtü ~ekilleri hakk~nda hiçbir tahmin yürütülemez. Bunlar~n be~ik,
çapraz belki de kubbeli tonozlarla kapat~lm~~~olmalar~~ihtimal dahilindedir.
Yunanhaç~~plan~n~n ba~lang~ç saf has~na i~aret eden Büyükada
kilisesi ahenkli ve muvazeneli plan~~ile dikkati çeker. Hernekadar
hücreler kilisenin içinde tecrit edilmi~~mekanler te~kil etmekte iseler
de, planda merkeziyet ve bütünlü~e do~ru kuvvetli bir temayül
görülür. Hücrelerin kal~n duvarlar ile çevrilmesi, kubbe ve tonozlara
emniyetli destekler arayan mimarm endi~elerine i~aret etmesi bak~m~ndan bir "archaisme" i~areti say~labilir.
3.

K~L~SEN~N ~Ç TEZY~NATI :

Define aray~c~lar tarafindan meydana ç~kar~ld~~~~zaman hayli
zengin olan iç tezyinattan bugün bir~ey kalmam~~t~r. Enkaz aras~nda, dö~eme mozaiklerine ait renkli ta~lardan ba~ka küçük cam
küblerin de bulunmas~~kilisenin evvelce duvar ve kubbesinin mozaiklerle süslü oldu~unu gösterir.
Büyükada kilisesi 1937'de bulundu~u zaman zemini süsleyen
dö~eme mozaikleri tamamen sa~lam bir halde duruyordu. Bunlar~n
ortalarmdaki yekpare levhalar', defineciler, arad~klar~~hazinenin
merdivenin kapa~~~(!) zannettiklerinden, bu yolu bulmak için bütün
mozaikleri tahrip etmi~lerdir. Bu s~rada kazan~n vilayetçe durdurulmas~~üzerine ufak bir k~s~mdaki mozaikler kurtulabilmi~ti ki, bu
parçay~~1938'de henüz sa~lam bir halde görebilmi~tim (Res. 13).
B~ll~ten C. XV. 31
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Nartekse biti~ ik kuzey hücresinin zemininde olan bu mozailderin
bulundu~u yer, son gidi~imde kal~n bir toprak tabakas~~ile örtülü
oldu~undan, elin durup durmad~klar~~kontrol edilememi~tir. Harabenin içinden ve etrafindan toplanan numunelerden anla~~ld~~~~gibi,
buradaki zemin mozaik tezyinat~, geometrik ~ekillere göre kesilerek
yan yana birle~tirilmi~~muhtelif cins ve renkte ta~lardan meydana
gelmi~ti. içinde küçük mermer k~r~klar' da bulunan ve gayet ince
dö~ülmü~~tu~la tozuyla yo~rulan, aç~ k pembe renkte bir harc~n
(horasan) içine gömülen bu ta~lar de~i~ik ~ekiller göstermektedirler
(Res. 14, 15). Buradaki umumi kompozisyonu tesbit edememekle
beraber, rastlanan parçalar aras~nda görülen ~ekiller birçok yerlerde
rastlad~~~m~ z benzerleri hat~ rlatmaktad~ rlar. Bu tip tezyinat normal
bir Bizans kilisesi için gayet tabii olmakla beraber, Anadolu'nun
oldukça ücra bir kö~ esinde küçük bir kayal~~~ n üzerinde yap~lan
bir kilise için de fazla lükstür. Büyükada kilisesinde bulunan kare,
yuvarlak, üçgen, alt~gen ta~lar, ba~ ka yerlerde de oldu~u gibi39 zemi39 Muhtelif zemin mozaikleri teknik bak~ mdan üç gruba ayr~l~
rlar ve bu
gruplar~ n herbiri ayr~~isim al~r ise de, umumiyetle bu isim farklar~na pek dikkat
edilmemektedir. Büyükada kilisesinde bulunan zemin mozaikleri renkli ta~lardan
meydana gelen geometrik ~ekiller halinde oldu~una göre bunlara "opus alexanddrinum" demek daha do~ru olur. Bu hususta bk. Dom H. LECLERQ: Manuel
d'arrhfologie chritienne depuis les origines jusqu'au VIIL sil~le, Paris (19o7) c. Il. s. 194.
Bu tipin VII. asra kadar baz~~ örneklerini zikretmekle iktifa ediyorum. P. ',ELLERLE: Philippes et la Macedoine Orientale < l'Epoque chretienne et byzantine, Paris 1945,
VI. yüzy~l ba~~na do~ru yap~lm~~~olan A bazilikas~nda, s. 397 ve res. 13 ile lev. 4
d, 7 c, 8 e-f, 24 ; Topkap~~saray~~avlusunda bulunan ve V. as~ra dit olarak tahmin
edilen bazilikada, H. T. BOSSERT Istanbul akropolunde üniversite hafriyatt, "üniversite konferanslar, (1939-194o)" Istanbul 1940, res. Ii ve A. OGAN : 1937 yamda
Türk Tarih Kurumu tarcitindan yap~lan Topkap~~saray: hafriyatt, "Belleten" IV (1940)
s. 317 ve dev., lev. 76; Küçükçek~nece'de Rhegion saray~ nda, A. M. MANSEL :
Rh~gion—Küçükçekmece hafriyatt, 194o-194r çal~~malar~na dair ilk rapor, "Belleten"
VI (1942) lev. 4; Iznik'de Ayasofya kilisesinde, A. M. SCHNEIDER Die römischen
und byzantinischen Denkmüler von Iznik, Berlin 1943, s. 15 ve not 6 ile lev. ~ o, 9, 12;
Silifke'de Meryemlik'de Tekla bazilikas~nda, Kubbeli kilisede ve Korikos'daki
kiliselerde de ayn~~ ~ekilde mozaikler vard~ r, E. HERZFELD - S. GUYER : Meriandik
und Korykos, zwei christliche Ruin~nstütten d~s Rauhen Kilikiens, Manchester 1930, V-VII.
as~rlar aras~nda yap~lm~~~olan bu kiliselerin mozaikleri hakk~nda geni~~ölçüde
izahat verilmi~tir, S. 20; res. 22, S. 102, s. 119, res. 118, s. 145, res. 158, s. 157, res.
168. Istanbul'da Frans~zlar taraf~ndan yap~lan kaz~ larda da bu tip mozailder bulunmu~tur, R. DEMANGEL - E. MAm~sous~v: Le quartier des Manganes, Paris 1939, lev.
13; R. DEMANGEL : Contribution il la topographie de l' Hebdomon, Paris 1945, s. 2 I; iCY.
V • VI.
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nin bir tak~m dikdörtgen veya girift S ~eklinde (entrelacs) çerçevelerle bölündü~ünü ve ortada bo~~kalan sahan~n ya düz yekpare levhalar veya ayn~~motifi tekrarlayan küçük ta~larla kapland~~~n~~belirtmektedirler".
Büyükada kilisesinin ta~~i~çili~ine ait tezyinat~ndan bir~ey kalmam~~t~ r. Yukanda zikredilen iki pencere bölmesi sütunundan (Res.
~ , 12) birinin kaba bir lotus çiçe~ini and~nr ~ekilde i~lenmi~~ba~Ulan vard~. Böyle ba~l~kl~~bu tip sütunlara erken devirlere ait binalarda s~k s~k rastlamak kabildir". Enkaz aras~ nda küçük bir ta~~
parças~~üzerinde sade ve ince bir lâtin haç~n~n da bakiyesi görülmektedir (Res. 16). Mevcut parça pek küçük olmakla beraber
VI - VI. as~rlarda yap~lan baz~~ nümuneleri hat~rlatmaktad~r".
Kilisenin içinde k~nk, ufak bir mermer sütun parças~~daha bulun40
mozaiklerinde beyaz veya aç~k renkte bir levhay~~çerçeveleyen
renkli motifler Bizans sanat~nda tercih edilmi~tir. Bu kompozisyonun men~ei, etraf~~
sular ile çevrili dünya sembolünde ve muass~r Iran hal~lar~nda aranm~~t~r, k~l.
A. FROLOV : Deux eglises byzantines d'apres dee sermons peu connus de L~on le Sage, "Revue
des Etudes Byzantines", III (1945) S. 56.
" Amasra'da buna benzer, pencere bölmesi sütunlar~ndan iki nümuneye
daha rastlanm~~t~r. Bunlardan biri kasaban~ n içinde ve muhtarl~~~n kar~~s~ndaki
bahçede denize yak~n bir yerde, di~eri de Boztepe'nin Büyükada'ya bakan taraf~nda surlarda aç~lan küçük bir kap~n~n üzerine lento olarak kullan~lm~~t~r. Ba~l~klar~~lotüs çiçe~i veya yaprak ~eklinde i~lenen böyle sütunlardan zengin bir koleksiyon Makedonya'da Filipi'de bulunmu~tur, P. LEMERLE : Philippes et la Macedoine
orientale a l'Ipoque chrltienne et byzantine, Paris 1945, lev. 74. Bizans eserlerinin bulundu~u yerlerde mebzulen rastlanan bu tip sütun ve ba~l~klar~~bilhassa erken h~ristiyanl~ k devirlerine ait kiliselerde görülmektedir. Basit bir çiçek veya iki yana aç~lan
yaprak ~eklinde ba~l~klar için bk. T. 'MEGA» : Priene, Ergebnisse der Ausgrabungen
und Untersuchungen in den jahren 1895-1898, Berlin ~ 9o4, s. 484, res. 593 ve R. EGGER :
Frühchristliche Kirchenbaut~n im Südlich~n Norikum, Wien 191'6, res. 34.
42 Lâtin haç~~ ~eklinde kabartmalar H~ristiyan sanat~n~n bilhassa erken devirlerinde revaç bulmu~tur. Lâhitlerden ba~ka, mimari unsurlar üzerinde de böyle
haçlar vard~ r. Ravenna'da San Vitale'de, C. D~EHL : Ravenne, Paris ~ 9o7, res. 14;
W. GOETZ : Ravenna, Leipzig-Berlin ~~ 9o1, res. 98; ayn~~ ~ehirde San Apollinare
Nuovo'da S. Fuc~ts: Kunst der Ostgoten-Zeit, Berlin 1944, res. 10, bu tip haçlar~n
kemeralt~~ (imposte) ba~l~klar~n~ n tezyininde kullan~ld~~~~görülür. Istanbul'da Büyük Bizans saray~n~n Marmara üzerindeki iskelelerinden birinin Iustinianos II
devrine ait olarak kabul edilen mahzenindeki ba~l~klarda da ayn~~ ~ekilde haçlar
vard~r, E. MAMBOURY - T. W~EGAND : Die Kaiserpalüste zwischen Hippodrom und
Marmara-Meer, Berlin 1934, lev. 25 ve s. 13; Filipi'den bir misal için, P. LEMERLE :
Philippes, lev. le, resim d.
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mu~tur ki (Res. 17) bunun inceli~i ve ta~~n~n kalitece üstünlü~ü,
"ciborium"u ta~~yan sütunlardan birine ait olmas~~ihtimalini ortaya
koymaktad~r".
III. Kilisenin sanat tarihindeki yeri
Evvelce yine bir Bizans kilisesinden bahsederken, Bizans mimarisinin en tipik plan kompozisyonunu te~kil eden "Yunanhaç~"
~eklindeki plan~n mütekâmil misallerinden birini tan~tm~~t~m. Büyükada kilisesinde kar~~la~t~~~m tip ise bu plan~n ait oldu~u grubun
tecrübe safhas~~nümunelerinden biri say~l~r. Kendisinden çok bahsedilmesine ra~men henüz mükemmel bir surette tetkik edilmi~~olmayan "yunanhaç~" plan~n bilhassa men~eleri ve yay~lmas~~hususunda birçok hipotezler ileriye sürülmü~~ve bunlarda birbirlerinden
uzak neticelere var~lm~~t~rTM. Büyükada kilisesinin ait oldu~u tipde,
binan~n ortas~nda dört kolu e~it bir haç (Yunanhaç~) meydana gelmekte ve bu haç~n kollar~n~n aras~ndaki sahalar bölme duvarlar~~
ile aynlarak, kö~elerde küçük dört mekan elde edilmektedir. Haç~n
kollar~n~~ örten be~ik tonozlann tazyikini masif duvarlar ta~~makta
ve muhtelif k~s~mlar aras~nda irtibat, duvarlarda b~rak~lm~~~olan dar
aç~kl~klar ile temin edilmi~tir". Haç~n tam ortas~nda ise kubbe yükselmektedir. Bu tarifini yapt~~~m~z kompozisyon Bizans mimarisinin
tam yunanhaç~~ ~eklinin ba~lang~ç devresine i~aret eder ve bunun
43 Poligonal ve ince sütunlara ba~ka yerlerde de rastlanm~~t~ r. Fakat bunlar
mukavemetsiz olduklar~ndan ekseriyette parçalanm~~~olarak bulunmu~lard~r, E.
HERZFELD- S. GUYER : Meriamlik and Korykos, S. 28, res. 33'de (g) i~aretli parça.
Bu tip sütunlar~n daha geç devirlere ait benzerlerinin ba~l~klar~ndan muhtelif
numuneler Sarayburnu ve Ah~rkap~~ kaz~lar~nda bulunmu~tur, R. DEMANGEL - E.
MAMBOURY : Le quarti~r d~s Manganes, res. 138, 140, 141, 142.
41 Umumi olarak bk. C. D~EHL : Manuel d'art byzantin, Paris 1925, c. I, s.
434; O. M. DALTON : East Christian Art, a Survey of the Monuments, Oxford 1925,
S. 100 ; O. WULFF : Die byzantinische Kunst, Potsdam 1924, S. 450; O. WULFF :
Bibliographisch-Kritischer Nachtrag zu altchristliche und byzantinische Kunst, Potsdam
(1938) S. 57. Bu hususta en son ne~riyat olarak bk., S. GU YER : Grundlagen Mittelatterlicher Abendliindischer Baukunst, Zürich-Köln, 1950.
41 N. MAVROD~NOV : L'apparition et i'dvolution de l'eglise cruciforme dans l'architecture byzantine, "Atti del V. Congresse di Studi Bizantini" c. II, s. 243 ve dev, da
müellif haç planl~~ ve kö~e odal~~ binalar~~tetkik etmektedir. Mavrodinov'a göre
bazilikan~n tekamülünden önce ortaya ç~kan bu tip kendi ba~~na bir geli~me arzetmektedir.
•
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içindir ki, onu ayn~~plan~ n daha sonraki tekâmülünü gözünde tutarak,
"arkaik" bir ~ekil olarak tavsif ediyoruz". Bu ~ekilde in~a edilen kiliselerde J. Baltrusaitis taraf~ ndan bazilika mimari konsepsiyonunun
bir devam~~görülerek bunlar umumi bir ~ekilde "bölmeli kiliseler"
(glises cloisonnees) olarak adland~r~lm~~lard~r47. Büyükada kilisesinin ait oldu~u tipde hernekadar bir tak~m bölme duvarlar~~mevcut ise de, bunlar~n binay~~uzunlamas~ na üç ayr~~nefe ay~rd~~~n~~kabul
etmek güçtür". Binan~n iç görünü~ünde hâkim olan merkezi kubbbe
ve esas ibadet yerinin tersim etti~i haçd~r ve bunun d~~~nda olan
teferruat bu esas unsurlar~~meydana getirmek ve tamamlamak için
yap~lm~~t~ r. Ilk H~ ristiyanlarca mimaride haç sembolünün tatbikine
büyük bir önem verildi~ini de, bilhassa baz~~ vesikalar teyit etmektedir". H~ristiyanl~~m zaferinin bir sembolü olan haç ~ekilli plan~n
daha ziyade, H~ ristiyanl~k u~runa ölenlerin bakiyelerinin muhafaza
edildi~i "martyrium" binalar~nda tatbik edilmi~~oldu~unu son y~llarda A. Grabar ileri sürmü~tür. Bu müellife göre, Büyükada kilisesinin plan ~ekli do~rudan do~ruya bir martyrium plan~~olup, bu
kompozisyon mukaddes "hat~ ra" ibadetgahlarma inhisar etmemi~~ve
alelumum ibadetler için in~a edilen kiliselerde de tatbik
Büyükada kilisesinin hakiki bir martyria olabilece~ine pek ihtimal
muhtelif varyantlar~~ vard~r ki
48 Burada k~saca tetkik etti~imiz haç planl~~
bunlar üzerinde henüz yeni yeni durulmaktad~r, bk. A. HAMILTON : Byzantine
architecture and decoration, London 1933, s. 21 ; ve bilhassa J. EBERSOLT : Monuments
d'architecture byzantine, Paris 1934, S. 53 ve notlar.
Paris 1941, S.
47 J. BALTRUSA~T~S : L'Iglise cloisonnde en Orient et en Occident,
7 ve dev.
~i, duvarlar
48 Mamafih Yunanistan'da mahalli bir ekolun meydana getirdi
L'ecole
grecque dans
MILLET
r,
bk.
G.
kiliseler
vard~
lan
haç
planl~~
ile üç nefe ayr~
Parchitecture byzantine, Paris 1916.
eserde, J. STRZY48 B. KEIL : Der Brief Gregors von Nyssa an Amphylochios, ~u
~ca,
GOWSK~~: Kleinasien, cin Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig 1903, S. 77 ve dev, ayr
Die
Bedeutung
der
christlichen
Baukunst
S.
92
;
S.
GUYER
:
Manuel,
c.
1,
C. DIEHL
des inneren Kleinasieas für die Allgemeine Kunstgeschichte, "Byzant. Zeitschrift" 33 (1933)
S. 85 ; C. D~ EHL : Ma7114d, C. I, S. 435; MARC LE D~ACRE Vie de Porphyre, eve que
de Gaza, Paris 1930, mektup 75; Ambrosius taraf~ndan 382'de yapt~r~lan kilisedeki
kitabede ~öyle denilmektedir : "Forma crucis templum est templum victoria Christi
Sacra, tiumphalis signa imago locum."
50 A. GRA13AR : Martyrium, recherches sur le culte des relique et l' art chretien antique,
1 Architecture, Paris 1946, S. 369.
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verilemez, burada daha ziyade bir manast~ r kilisesi bahis konusudur
denebilir ". Kö~ e odalar~~ duvarlar ile ayr~lm~~, kapal~~ yunanhaç~~
planl~~ kiliselerin muhtelif numunelerini tan~yoruz. Filistin'de Cera~~
(Gerasa)'da Havariyun ad~ na yap~lm~~~olan kilise de (V. as~ r) ortada
dört sütuna sahip bir haç ve dört kö~e odas~~mevcuttur52. S~rbistan'da
Ni~~yak~n~ nda Çariçingrad'da meydana ç~kar~ lan ve VI. asra ait
oldu~u tahmin edilen mausoleum da haç~n uçlar~~absid ~eklinde
tamamlanmakta, fakat kollar~n aras~ ndaki sahalarda odalar bulunmaktad~ r". Üzerinde durdu~umuz tipin bu karakteristik öncülerinin
en mühimi Selânik'de eski Suluca camiidir". Keramendim camii
dahi denen bu bina Hosios David veya Isa Latomos kilisesi olarak
te~his edilmi~~fakat A. Grabar buras~n~ n Peygamber Zekeriya'n~n
ad~na yap~lm~~~bir martyrium oldu~unu ileri sürmü~ tür". Bu bina
ile Büyükada kilisesi aras~ ndaki plan benzerli~i dikkate ~ayand~ r.
Binan~n ortas~ nda bir kare içine kapat~lm~s olan ve kollar~n~n üzerleri be~ ik tonozlar ile örtülü bir yunanhaç~~hâkimdir. Haç~ n do~u
kolu d~~ar~~ ta~an bir abside sahiptir ve kö~eler dört ufak oda ile tamamlanm~~t~ r. Bu tipin V - VII. as~ rlarda çok yay~ld~~~ na daha
ba~ka deliller de bulmak mümkündür. Mesela, Italya'da San Salvatore a Rometta Messinese kilisesi (VII. as~ r ?) muntazam bir
kare içine tersim edilmi~~bir yunanhaç~ ndan ve kö~elerde, kap~lar
ile geçilen odalardan mürekkeptir " ve absid ç~k~nt~s~~ yoktur. Bu
51 Burada her nekadar baz~~ mezarlar bulunmu~~ise de, bunlar~~
bir martir
kökü ile ilgili göremeyiz. Bunlar~n manast~ r~n baz~~imtiyazl~~ mensuplar~na aidiyeti
muhtemeldir.
52 J. W. CROWFOOT :
Churches at jerash, A Preliminary report of the joint TakBritish School Expeditions to jerash, 19.28--193o, London 1931, S. 30.
" V. R. Prncovic : Les Fouilles de Tsaritchin Grad, "Cahiers Archeologiques"
3 (1948) S. 42, res. 2.
" A. ' u):Aovo~.i).0u: T Kall~o),~xi~ v T- 4 MGV7. 0 'Mit; Aardp.ou iv Oec~az),ovix-~i xai T6
iv u7 ~lr~y.i.t8w-rdv, "Apzat)scr~cv AE)sT(OV. S. 142 ; G. MILLET L'ecole grecque, s. 7o,
res. 33'deki plan kifayetsizdir. Suluca camii bir mihrab mozaikinin yard ~m~~ ile
tarihlendirilmi~tir, bk. C. D~EHL : A propos de la mosaique d'hosios David ii Salonique
ve C. R. MOREY : A note on the date of the mosaic of Hosios David Salonica, her iki
yaz~~da "Byzantion" VII (1932) S. 333 ve.de . ayr~ca k~l. E. W~EGAND'M bir kriti~i,
"Byzantir~ ische Zeitschrift" 33 (1933) S. 2 1 1-2 15 ve J. EBERSOLT : MOMMICII~S,

S. 162.
55 A. GRAI3AR
Martyrium, S. 164.
" C. CECCHELI : Sguardo generale all'archil~ttura bizantina in 'taha, "Studi bizantini e neoellenici", IV (1935), S. 28 ve not 4, ayr~ca bk. P. LojAcoNo: L'arc-
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bina ile Suriye'de Kasr-el Nüvayis ve Iran'da Cerre mâbedi aras~ndaki benzerlik de ayr~ ca dikkati çeker 57. Yine Italya'da Rimini'de
San Andrea kilisesi (V - VI. as~ r) ise, tetkik etti~imiz tipin bir
varyant~d~r 58. Burada içeride haç ~ ekli bâriz olmakla beraber, do~u
kolunun iki yan~~ bo~~b~rak~lm~~~böylece bu kol mustakil bir ç~k~nt~~
halinde kalm~~t~ r. Buna kar~~l~k bat~~kolunun iki yan~ nda duvarlar
ile ayr~lm~~~iki oda mevcuttur. Bu ~ekil münferit bir nümune de~ildir, nitekim asl~ nda bir kilise olan Edirne'de Y~ld~r~m Bayaz~d camiinde de haç~ n bir kolunun bir çik~nt~~ te~kil etti~i ve yaln~z mütekabil kolun yanlar~ nda odalar oldu~u görülür 59. Di~er bir benzeri
ise Suriye'de Ezraa'da 542'de yap~ld~~~~tesbit edilen Ilyas kilisesidir 60. Ayn~~havalide Sekra köyünde bulunan ve VI. asra ait olan
martyriumda ise haç~n kollar~n~n aras~ nda gayr~ muntazam dört oda
yap~lm~~t~r 61 . Orta Anadolu'da Binbirkilise grubu içinde, bir manast~ r külliyesine ait bir yap~ , muntazam bir yunanhaç~~ ~ekline sahiptir ve kö~ elerde duvarlar ile bölünmü~~odalar mevcuttur 62 . Fakat
Anadolu'da, tetkik etti~imiz tipin en yak~ n bir misalini Ka~~yak~n~nhitettura bizantina in Calabria Sicilia, "Atti de! V. Congresso di Studi Bizantini"
c. II, s. 188.
59 Cerre ate~~mabedinin bir Sasani kilisesi olmas~~
muhtemeldir, bk. K. ERDMANN : Das isanische Feuerheiligtum, Leipzig 1941, S. 59, res. 14, ayr~ca k~l.
K. ERI>.
mANNI: Die Kunst Imar zur Zeit der Sasaniden, Berlin 1943, S. 42 v.d.
58 S. BET-rtN~i: L'architettura di San Marco, origini e significato,
Padova 1946,
lev. 4 a.
59 C. GuR~~i-r-r: Die Bauten Adrianopels,
"Orientaliches Archiv" I (1910--11)
s• 4; ve O. ASLANAPA Edirne'de Osmanl~~devri Cibideleri, Istanbul 1949, s• 2. GuR~i~-r
Buras~n~~ VI. as~ra ait bir yap~~olarak göstermektedir. Fakat her~eyden önce binadaki Bizans ve Osmanl~~ devrine ait parçalar~~tesbit etmek laz~md~r.
(`" J. LASSUS : Deux gglises cruciformes du Hauran, "Bulletin d'Etudes Orientales"
I (m~ ) S. 13 ve dev.
61 J. LASSUS : ad~~geç. eser, s. 23 Suriye'de haç plan~ n men~eleri
veya ilk numuneleri ile ilgili bir tak~m ~ayan~~ dikkat yap~lar vard~ r ki bunlar bilhassa geç Roma
devrine aittir, bk. M. DE VOGUE : Syrie centrale, architecture civile et religieuse, Paris
1856, Hass ve Bizzoz mezarlar~~ile Musmiye pretorium'u (?). Sonsuz münaka~alara
yol açan haç planl~~bir bina da Rusafa (Sergiopolis) de bulunmu~tur. H. SPANNERS. GUYER : Rusafa, die Walfahrtsstadt des Heiligen Sergios, Berlin 1926, s. 66, lev. 31;
evvela bir martyrion oldu~u söylenen bu binan~ n, bir merasim salonu oldu~u ileri
sürülmü~tür, bk. J. SAUVAGET : La mosquge Omeyyade de Medine, etude sur les origines
architecturales de la mosquee et de la basilique, Paris 1947, s. 158.
62 W. M. RAMSAY - G. L. BELL :
The Thousand and One Churches, London
1909, s. 183, res. 14.8'de (H) i~aretli yap~.
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dakini Alacayayla kilisesi te~kil eder. V. as~ra ait oldu~u tahmin
edilen bu binada, haç~n bat~~kolu biraz uzun olmakla beraber kö~elerde odalar vard~r ve yap~n~n umumi görünü~ü bölme duyarl~~yunanhaç~~kilisesi hususiyetleri arzeder 63 .
Bizans sanat~n~n geli~mesindeki rolü henüz kati olarak tesbit
edilmi~~olmayan Istanbul'da ise ayn~~tipin misalleri ile kar~~la~~yoruz ".
Bak~rköy'de bulunan ve V. asra ait olarak tarihlendirilen hypogeum muntazam bir yunanhaç~~plâm arzetmekte ve kö~elerdeki
payelerin içlerinde ni~ler bulunmaktad~r ve böylece bu bina eski
Roma mozole in~aat~= Bizans yap~~sanat~na intibak ettirili~ine bir
misal te~kil eder 65 . Henüz ne~redilmedi~i için burada üzerinde durarn~yaca~~m~z ve kapal~~yunanhaç~~plânl~, kö~e odal~~mahiyeti meçhul bir bina da Istanbul yak~n~nda Yalova havalisinde görülmü~tür.
Fakat Istanbul'un içinde daha ~ayam dikkat baz~~misaller ile kar~~la~~ yoruz ve bunlar Amasra Büyükadas~'nda tatbik edilen numunenin çok yak~n benzerleri hattâ belki de prototipleridir. Yak~n zamana kadar VII. as~r~n ba~lar~ na ait bir bina olarak kabul edilen
Kalenderhane camii bölme duyarl~~kapal~~yunanhaç~~plan~n tipik
bir numunesidir. Yaln~z binan~n do~udaki kö~e odalar~n~n ikisi ilk
~ekillerini kaybetmi~~gözükmektedirler". G. Millet'nin daha ziyade
Istanbul ekolünün bir hususiyeti olarak kabul etti~i "bema" k~sm~n~~
uzatan mutavass~t bölüm (Travee intercalaire) 67 burada mevcuttur,
fakat gerek esas, gerek yan absidlerin düz bir duvar halinde kesil63 H. Rorr: Kleinasiatische Denkmider aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien
und Lykien, Leipzig 1908, s. 318, res. ~~18; J. STRZYGOWSK~~: Kleinasien, s. 139, ICS.
105.
u ~stanbul ekolu hakk~ nda umumi mahiyette fakat kifayetsiz bir yaz~~mevcuttur : D. LATHoun: L'~rcole de Constantinople dans Parchitecture byzantine, "Echos
d'Orient" 24 ( ~~925) s. 286-320.
45 T. MACR~DY - J. EBERSOLT : Monuments .funeraires de Costantinople, "Bulletin
de la correspondance hellenique" 46 ( x922) s. 363 ve dev. J. EBERSOLT : Monum~nts,
s. 24.
64 J. EBERSOLT - A. Tl-TIERS : Les dglises de Constantinople, Paris 1913, S. 93-1 ~~o;
A. VAN M~LLINGEN : Byzantine churches in Costantinople, London 1912, S. 183 ve
muhtelif fikirlere dair, O. WULFF : Nachtrag, s. 53, Anmerkung z. S. 389 ayr~ca,
A. M. SCHNE~DER : Byzanz, Berlin 1935, S. 51 'de buras~m Akataleptos manast~rm~n
kilisesi oldu~unu kabul etmektedir, fakat V. LAURENT : Echos d'Orient 34 (1935)
s. 227'deki yaz~s~~bu hususu kati olarak ayd~nlatm~~~de~ildir.
67 G. MILLET: Ecole grecqu~, s. 6o.
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mi~~olmas~~ yap~n~n bu cihetteki ~eklini çok bozmaktad~r. Bütün intizams~zl~k ve tadillere ra~men burada ortada bir kubbenin yükseldi~i yunanhaç~~hâkimdir. Ayn~~ plan~~ daha muvazeneli ve daha
ahenkli olarak tatbik edilmi~~bir misalini ise Atik Mustafa Pa~a te~kil
eder 68. In~a tarihi kati olarak bilinmemekle beraber VII - VIII.
as~ rlara ait olarak tahmin edilen 68, bu eski kilisede Büyükada
kilisesi ile olan benzerlik çok bârizdir. Hattâ o kadar ki, her iki kilisede de "bema"daki mutavass~d bölüm mevcut de~ildir. Yaln~z
Atik Mustafa Pa~a'da narteks k~sm~n~ n bina camiye çevrildikten
sonra tamamen tadil edilmesi, mabedin umumi görünü~ünde umumi
bir toplanma hissi vermektedir ki, bu tamamen bahsetti~imiz eksiklikten do~an bir hususiyettir. Istanbul'da Aya Irini (eski Askeri
Müze) gibi daha ziyade bir kubbeli bazilika olarak tan~nan bir
VI - VII, as~r yap~s~nda 70 ve Gül camii gibi (VIII. as~r ?) bir
intikal devri eserinde de kö~e odal~~yunanhaç~~ plan~n tatbik edilmi~~
oldu~unu sezmek kabildir. Nihayet Istanbul'da Büyüksaray harabeleri aras~ nda Ayios Dimitrios kilisesine (IX. as~ r) aidiyeti ileri
sürülen bir mahzen bulunmu~tur ki, burada da tetkik etti~imiz tipin
bir benzeri mevcuttur".
" J. EBERSOLT - A. TH~ERS : Eglises, s. 131, A. VAN MILLL~NGEN : Churclzes,
WULFF : Nachtrag, S. 53, Anmerkung z. S. 391, N. BRUNOW : Kritische
Berichte (1928-29) S. 137, 14o'da buras~n~~VII. asr~n ba~lar~na ait olarak kabul
etmi~, fakat sonralar~~ VI. asr~n ikinci yar~m~n~~ileri sürmü~tür, bk. N. BRUNOW
Zur Erforschung der byzantinisclzen Baudenkmiiler von Konstantinopel, "Byzant. Zeitschrift"
32 (1932) S. 53; ayr~ca ILO. S. EV~CE Atikmustofapa~a camii, maddesi "Istanbul
Ansiklopedisi" s. 760-766.
8° A. GRABAR : Martyrium, s. 369'da Çarçingrad, martyriumu ile Suluca camii
ve Atikmustafa ile Kalenderhane'yi hep bir devrin yap~lar~~olarak kabul etmekte
ve son iki kilisenin berikilerinden ancak bir as~r, belki azami iki as~r daha yeni
olduklar~na i~aret etmektedir.
70 W. S. GEORGE: The Church of Saint Eirene at Constantinople, London 1912,
lev. 1, 2. Aya Irini'nin VI. asra ait oldu~u Meryemlik'deki kubbeli bazilikan~n tan~nmas~ndan sonra kuvvetlenmi~tir, bk. J. EBERSOLT: Monuments, s. 157,
not 105.
"J. EBERSOLT - A. TH~ERS : Eglises, s. 113; A. VAN M~LL~NGEN : Churclzes,
S. 164 ; A. M. SCHNE~DER Byzanz, s. 78; IL~1. J. EBERSOLT: MOBUMM~S, S. 162..
72 T. W~EGAND - E. MAMBOURY : Die Kaiserpalliste von Konstantinopel, zwischen
Hippodrom u~zd Marmarameer, Berlin 1934, s. 33, lev. 85'Db i~aretli bina, buras~~hakk~nda tahminler için, G. BRErr - W. MACAULEY - R. STEVENSON: 77ze Great Palace of the Byzantine Emperors, Oxford 1947, s. ~ 8 ve lev. 59-60; A. VocT: Com~~zen-

s. 191, O.
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Büyükada kilisesinin ait oldu~u "arkaik" tip uzak eyâletlere
ve ba~ka kültüre sahip memleketlere kadar yay~lm~~t~r. Nitekim
Kafkasya'da VII. asra ait, Açmiyazin katedral', Bagaran, Va~arhapat, Mren kiliseleri bu arada zikrolununabilecek mühim ve tam
formunu bulmu~~bir geli~menin misalleridir". Bizi bilhassa alâkadar
eden bir numune Dadahen'de mevcut ise de bu bina hakk~ndaki
bilgilerimiz kifayetsizdir". Daha kuzeyde, K~r~m'da arsa tipin muhtemelen Istanbul tesirleri alt~nda in~a edilmi~~numuneleri görülmü~tür". Çok daha muahhar devirlerde ise Bulgaristan'da da ayn~~ ~emaya uygun eserler meydana getirilmi~" olup bunlar Bizans da
geli~mesini tamamlam~~~bir tipin geç misalleridir.
Sonsöz

Büyükada kilisesi, vaziyetinin etrafl~~bir tetkike imkân vermiyecek ~ekilde bulunmas~~dolay~siyle ancak mahdut ölçüde incelenebilmi~tir. Fakat mevcut harabede Istanbul'dan gelen mimari tesirlerin tam bir hâkimiyeti bariz olarak tesbit edilmi~tir. Buras~n~n
VIII. as~r ba~lar~nda 705-71 ~~ y~llar~~ aras~nda imparator II.
Iustinianos veya patrik Kiros tarafindan yapt~r~lm~~~olmas~na gelince; bu husustaki hipotezimizi temin eden kaynak tam bir emniyet
taire pour le Livre des Ceremonies, Paris 1935, c. I, s. 14.0'da zikredilen ve VI. Leo taraf~ndan (886-912) yapt~r~lan Hosios Dimitrios kilisesinin bu kal~nt~~ile alakas~~hakk~nda k.~l. 77:e Great Palace, s. 19. Umurniyetle haç planl~~binalar~n mahzenleri bu
~emaya yak~n bir ~ekilde in~a edilmi~lerdir ve mesela Bodrum camiinin mal~zeni
kiliseye nazaran daha eski olarak tarihlendirilir, bk. SCHNE~DER : Byzanz, s. 65; Eski
Imaret camii mahzeni için bk. S. STRZYGOWSK~~- P. FORCHHEIMER : Die byzantinischen Wasserbehiilter von Konstantinopel, Wien 1893, S. 107.
73 Bu binalar hususunda Strzygowski'nin ne~riyat~ndan ba~ka, di~er bir görü~~
zaviyesinden bu VII, as~r yap~lar~m tetkik eden R. RIVO~RA : Moslem architecture,
London 1918'de gözden geçirilmelidir. Umumi olarak bu yap~lar hakk~nda bk. A.
KnxrcnivrRtAN: L'architecture armenienne, ~ssai analytique, "Vostan" I (1948-49)
5-

57.'4 J. BALTRU~SAITIS: Etudes sur l'art medieval en Georgie et en Armenie, Paris 1929,
S. 76, res. ~~~ o. Kafkasya'dan muhtelif nümuneler için bk. s. 69 ve dev.
74 E. M~NNS: Scythians and Greeks, Cambridge 1913, S. 510, ayr~ca k~l. O.
WULFFF : Byzantinische Kunst, s. 382, Nachtrag, S. 51; N. BRUNOV: Une eglise byzantine a Chersonese "Melanges Uspenskij" Paris 1932.
76 N. MAVRODINOV : Ednokorabnata i kritstovidnata cctrva po balgarskite- zemi do
kraja na XVI v., Sofya 1931.
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ifade etmemekle beraber mimari benzerlerin mukayesesi, böyle bir
yap~n~n VIII, as~ r ba~~nda pekala yap~labilece~ini bize göstermektedir. Zira bu plan hiç olmazsa V. as~ rdan itibaren tatbik edilerek
VI - VIII. as~ rlarda en mükemmel numunelerini vermi~~ve IX.
asIrdan itibaren de çok daha mütekâmil bir safhay~~ te~kil eden
dört sütunlu kapal~~ haç plan~na yerini b~rakm~~t~r 77.

" Bu safha için not 32'deki yaz~mda bibilyogra~ya mevcuttur.

