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Bizans taht~ nda 1118 - 1143 y~llar~~aras~ nda bulunan II. Ioannes Komnenos taraf~ndan yapt~r~ lan Istanbul'daki Pantokrator
kilisesi veya sonraki ad~~ile Zeyrek cami'inde, büyük bir zemin mozai~inin mevcut oldu~u, Gerlach'~ n bir elçilik heyeti ile birlikte yapt~~~~seyahattenberi (1573 - 1579) biliniyor ve bu husus ba~l~ca eserlerde ~imdiye kadar defalarca tekrarlan~ yordu. 1 Ancak, kilisenin
camiye çevrilmesi s~ras~ nda üzerine ah~ ap bil taban dö~endi~i ve
bunun da üstüne has~r ve hal~ lar serildi~inden, bu mozaikler günümüze kadar gözlerden gizlenmi~ti. Yüzy~ l kadar önce Sultan Abdülmecid'in emri ile Tessin'li mimar Gasparo ve Giuseppe Fossati karde~ler Ayasofya'da tamir ameliyelerine giri~tikleri s~rada, Prusya
k~ral~~ "romantik tacidâr" IV. Friedrich Wilhelm'in Istanbul'a
göndermi~~oldu~u Alman mimar Salzenberg, bu zemin mozai~inin
çerçeve k~sm~n~~görerek bunun örne~ini ç~kartm~~~ve Istanbul'daki
eski Bizans kiliseleri hakk~ ndaki 1854 de yay~ nlanan resimli büyük
eserinde renkli bir reproduksiyon halinde tan~tm~~t~r. 2 Fakat Salzenberg bu zeminin tamam~n~ , yani en önemli k~sm~n~~görmek imkan~n~~bulamam~~t~. Mozai~in örtülü kalmas~, geçen Ekim ay~nda
rutubetten çürüyen ah~ap dö~ emenin çökmesi üzerine, has~r ve hal~lar~n kald~r~ larak, tamir edilmesi için dö~eme tahtalar~ n~n bir k~sm~n~ n sökülmesine kadar sürmü~ tür. Bir sanat eserini görmek ve
de~erlendirmek kabiliyetini haiz her seyirci için ~a~~rt~c~~ ve adeta
ihti~am~~güzelli~i ile yar~~ an, oldukça iyi bir durumda muhafaza
Gerlach'~ n seyahatnâmesinde zikredilmesi hususunda bk. A. M. Schneider,
Berlin 1936, 68-69;
zz,
Byza~ Vorarbeiten zur Topographie und Archaeologie der Stadt,
literatürde en son olarak, E. Mamboury, Istanbul touristique, ~stanbul 1951, 304 de.
Berlin 1854,
2 W. Salzenberg, Altchristliche Baudenkmale von Constantinopel,
35-36 ve lev. 36, Res. 2 de, damal~~motifli çerçeveye, Studios bazilikas~ndakine
benzer bir esasa göre tertip edilmi~~tamamen fantezist bir rekonstruksiyonun
eklendi~i görülür.
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edilmi~~bir mozaik zemin i~te bunun üzerine burada meydana ç~km~~t~r. Bu sat~rlar~ n müellifi, buluntunun önemini ilk anl~yanlardan
biri olan ~inasi Ba~e~mez ad~ nda bir genç sayesinde bu hâdiseden
haberdar olmu~tur. ~. Ba~e~mez 29 Ekim günü Alman Arkeoloji
Enstitüsü'nde beni bularak, Istanbul'da ç~ kan "Cumhuriyet" gazetesinin buluntuyu haber veren 24 Ekim tarihli bir say~s~n~~göstermi~~
ve beraberce Zeyrek camiine gitmemizi teklif etmi~tir. Böylece,
ortaya ç~kan eseri yak~ ndan görmem ve önemini kavramam mümkün oldu.
~imdiye kadar Istanbul'da yaln~ z bir eski kilisede, eski Studios
bazilikas~~(Imrahor Ilyas Bey cami'i)nda böyle mozaik bir zeminin
mevcudiyeti biliniyordu. Vaktiyle yine Salzenberg tarafindan renkli
olarak yay~nlanan3 ve bugün hava tesirlerine maruz bir halde aç~kta
duran, bir zamanlar Alman Arkeoloji Enstitüsünce gösterilen ilgiye
ra~men, halen günden güne mahvolan bu renkli tezyini mozaik
zemin de mermer ve porfir parçalar~ ndan meydana getirilmi~tir.
Fakat Studios bazilikas~n~ n, XIV. yüzy~ l Palaiologos'lar zaman~na
ait, kendi ba~~ na mükemmel say~ labilecek evsafdaki ve zengin renkleri ile cazip bir manzara gösteren genç Bizans devri mozaik tezyinat~ ndan, Pantokrator kilisesinde bulunan mozaik, sahip oldu~u
~ahane ihti~am vasf~~bak~m~ ndan çok farkl~d~ r. Bilindi~i gibi, XII.
yüzy~l~ n Komnenos'lar~, Bizans'~~dünya siyasetinde son bir defa daha
büyük devlet seviyesine yükseltebilen Bizans hükümdarlar~~zincirinin
son halkala~~n~~ te~ kil ederler. Zira, Dördüncü Haçl~~seferine i~tirak
eden Lâtinler'in 1204 de Istanbul'u almasiyle, Bizans art~k bir büyük
devlet olmaktan ç~ km~~t~. 1261 de VIII. Mikhael tarafindan tekrar
kurularak 1453 e kadar ya~~yan ve XIV. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda
da Türk metbülu~una giren Bizans Imparatorlu~u —kültür bak~m~ ndan kuvvetli olmas~ na ra~men— art~ k sadece bir "survivance"
dan ibaretti. I~te bu bak~ mdan muhakeme edildi~inde, Studios bazilikas~ ndaki Palaiologos'lar devri mozai~i ile Pantokrator kilisesindeki
Komnenos'lar zaman~~mozai~inin mukayesesi, dünya tarihi çap~nda
bir karakter kazanmaktad~r.
Pantokrator kilisesinin renkli ta~lardan meydana gelmi~~olan
zemin tezyinat~, binan~ n II. Ioannes Komnenos ile kar~s~~ ImparaW. Salzenberg, aya. est, 1ev. .
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toriçe Eirene tarafindan yapt~r~ld~~~~zamana aittir. Adeta Frans
Hals veya Manet'in firças~n~~hat~ra getiren mozaikden bir portresi
sayesinde simas~~tan~nan bu imparator'un d~~~görünü~ünü Th. Whittemore "August, serious, and in deep gravity" kelimeleri ile tavsif
eder.4 Onbe~~ y~l önce Ayasofya'da meydana ç~kar~lm~~~olmas~na
ra~men, henüz sanat ara~t~rmalar~~bilimi bu mozaik portreye lay~k
oldu~u önemi vermemi~tir. Komnenos sülâlesinin bu ferdinin ba~l~ca vasf~~olan vakar, yapt~rtm~~~oldu~u Pantokrator kilisesinin gerek
mimari formlar~nda gerekse kalabilen ve ~imdi yeniden tan~nan iç
tezyinat~nda da aynen aksetmi~tir.5 Studios bazilikas~n~n Palaiolo4 T. Whittemore, The Mosaics of Haghia Sophia at Istanbul, 77zird Preliminaly
Report, The Imperial Portraits of the South Gallery, Oxford 1942, 23.
6 Pantokrator kompleksinin güney kilisesinin II. Ioannes Komnenos (11181 143) zaman~na ait oldu~u, 13 A~ustos Smaxarion'undan ba~ka Niketas Khoniates,
Kinnamos ve Phrantzes'deki kay~tlar~n yard~miyle isbat edilmektedir. Ayn~~ y~llarda kurulmu~~olan Pantokrator manast~r~n~n, Heybeliada'da Ruhban mektebi
kitapl~~~ndaki 85 numaral~~elyazma Typikon'u (bu hususda bk. A. van Millingen,
Byzantine Churches in Co~zstantinople, London 1912, 220) 1136 tarihini ta~~maktad~r.
A. M. Schneider, ayn~~eser de ayr~ca Dimitrijevski, Typica I, 702 i de bildirir. Pantokrator kompleksinin güney kilisesi, Istanbul'da Orta Bizans devrinin Yunan
haç~~planl~~kilise tipini en geli~mi~~~ekli ile temsil etmektedir, buras~~ hk. bk. A. G.
Paspates, Byzantinai Meletai (rumca), 1877, 309-313; D. Pulgher, Les anciennes 6glises
byzantines de Constantinople, Vienne 1878, 24-26, lev. 9-1o; A. Herges, Le monastre
du Pantocrator iz Constantinople, "Echos d'Orient" 2 (1898) 70-88; C. Gurlitt, Die
Baukunst Konstantinopels, Berlin 1912, 33; A. van Millingen, Byzantine Churches,
London 1912, 219-242, leV. 59-69; J. Ebersolt - A. Thiers, Les iglises de Constantinople, Paris 1913, 185-207, lev. 42-48; R. Janin, La g6ographie eccUsiastique de Pempire byzantin, L partie, Le sidge de Constantinople, Tome, 3 Les iglises et les monastbes,
Paris 1953, 529-538.
Evvelce kubbeyi ta~~yan ve XVI. yüzy~lda Gyllius taraf~ndan da henüz yerlerinde görülen dört porfir sütun sonralar~, halen duran profilli dört paye ile de~i~tirilmi~lerdir (bunlar hak. bk. Salzenberg, ayn~~eser, lev. 36, res. 7 ve 8). D~~~cephesinde az ta~k~n payeler ile kemerli uzun pencerelerin alternatif olarak s~raland~klar~~kubbe kasna~~nda oldu~u gibi, teferruat~n münferid yap~~aksam~n~n mükemmel nisbetlerinin gerektirdi~i bir geni~likte i~lenmi~~olmas~, Komnenos'lar
devri mimarisinin ba~l~ca vasf~d~r. Yak~ n bir benzer olarak, ayn~~ ~ekilde bir kubbe
kasna~~na sahip bir misal, Theotokos Kosmosoter ("Dünyan~n kurtar~c~s~") ad~na
kurdu~u manast~ra ~~ 5o y~l~na do~ru Sebastokrator Isaakios Komnenos'un ilave
ettirdi~i kilisedir ki, bu bina Meriç'in denize döküldü~ü yer yak~n~nda Trakya
k~y~s~nda Dedea~aç civar~ndaki Ferecik'dedir. Sebastokrator Isaaltios Komnenos,
imparator, II. Ioannes Komnenos'un karde~i ve Istanbul'da hüküm süren Komnenos sülalesinin son hükümdar~, 1185 de öldürülen I. Andronikos'un babas~~ve
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gos'lar zaman~~zemini ile Pantokrator'daki Komnenos'lar zemini aras~ndald fark bilhassa ~u ayr~l~kta kendisini belli eder: birincide yaln~z
—çok büyük olm~yan koyu ye~il mermer dikdörtgen levhalar~~ çeviren zarif renkli çerçevelerden ibaret— sade bir tezyinat esas~n~n
kilisenin bütün zeminini kaplamas~na (Resim 2) kar~~l~k, Komnenos'lar dö~emesi de~i~ik, fakat birbirleri ile tam bir âhenkle meczedilmi~, yer yer birbirine girift tezyini sat~ h ve çerçevelerden meydana gelmi~~olgun bir sisteme sahiptir (Res. 4).
Pantokrator kilisesinin zemin mozai~inde tatbik olunan bu sistem, ortadaki esas k~s~m ile bunun d~~~çerçevesinden ibaret olmak
üzere ba~l~ca iki bölümden ibarettir. Naos yani kubbealt~~mekân~n~~
süsliyen orta k~s~m, herbir kenar~~ 8,09 m. ölçüsünde olan büyük
dikdörtgenlerden meydana gelmi~~ve 48,5 sm. eninde "verde antico"
(koyu nefti mermer)dan ~eritler ile çerçevelenmi~tir. Bunlar~n herbirinin içi, ortalama 2, 10. m. ölçüsünde kenara sahip dokuz kare sahaya
bölünmü~~olup, bu karelerin herbirinin ortalar~na da alternatif olarak
birer yuva~~lak, veya beyaz mermerden bir çift kare levha yerle~tirilmi~tir. Bu yuvarlak ve kare levhalar ayr~ca, ustal~kl~~bir surette
birbirine geçen, ayn~~zamanda da çerçeve te~kil eden sar~~mermer
~eritler içine al~nm~~t~r. Bu ~eritlerin içlerine de tezyinl motifler halinde ye~il ve k~rm~z~~ponfirden mozaikler gömülmü~tür. Bu arada
bilhassa kö~eler (yani mermer yuvarlak levhalar~~ihtiva eden dört
kö~e çerçevelerin üçgen halindeki kö~eleri), yine ye~il ve k~rm~z~~
porfirden mozaikler ile doldurulmu~~ve baz~~yerlerde de siyah renkte
bir zemin içine gömülmek suretiyle, mermerden veya ye~il ve k~rm~z~~ porfirden, hayvan gruplar~, kartal, aslan, ejder ve mitoloji
motifleri i~lenmi~tir (Res. ). ~imdilik görülebilen k~s~mda, sa~~elinde
bir a~aç kütü~ünü ba~~n~ n üzerinde kald~ran ve mantosuna sard~~~~
sol kolu ile de ayn~~zamanda kendisini koruyan bir kentavr figürü
bilhassa dikkati çekmekte ve bu motif, gerek hareketi, gerekse canTrabzon ile K~br~s Komnenos sülâlelerini kuranlar~n da büyük babas~d~r. Halen
Istanbul'da Topkap~~ Saray~~ kitapl~~~nda muhafaza edilen Oktateukhos kodeksini
(Tevrat~n ilk sekiz kitab~n~~ ihtiva eden ve Ibscher taraf~ndan tamir edilen bu elyazma 350 kadar minyatür ile süslüdür) kurdu~u bu manast~ r için yazd~rm~~t~r.
Bu hususda bk. Th. Uspenskij, ~stanbul Rus Arkeoloji Enstitüsünün Dergisi ( Izoestija )
nde, 12 (Sofya 1907); Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, Paris 1925-26, II. 616620; A. Deissmann, Forschungen und Funde im Serai, Berlin 1933, 46 d.
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l~l~~~~bak~m~ ndan Istanbul Arkeoloji Müzesindeki Likya lahdinin
(M.ö. V. yüzy~ la ait) dar cephesindeki kentavrlar mücadelesini hat~rlatmaktad~ r. Yuvarlak levhalar~ n çerçevelerinde, aç~k renk benekli ye~il
porfir içine gömülmü~~olan mermerden sar~~y~ld~zlar ise, zengin bir"
çiçek tarlas~n~ n cazibesine sahiptir. (Res. 5). Bütün sat~ h üzerine geni~~
ölçüde bir tertip esas~na göre da~~t~lan, beyaz ye~il ve k~rm~z~~ renklerin
tesirlerinin, yuvarlak ve dörtgen motiflerinin üsltip kudreti ile birle~mek
suretiyle uyand~rd~klar~~kuvvetli intiba gözü adeta ~a~~rt~r. Bütünü
ile bu mozaik Yunan yarat~c~~ dehas~n~n —XII. yüzy~lda Bizans
sanat~ nda hala görüldü~ü üzere— akislerini ta~~ yan bütün eserlerde
Oldu~u gibi— ve bu nokta bilhassa belirtilme~e de~er— her devrin
güzellik anlay~~~ n~~ tatmin edecek evsaftad~r. Italya'n~n Ortaça~~
Cosmat zemin tezyinat~n~ n hiçbiri, eski Pantokrator kilisesinin zemin
mozaikleri ile boy ölçü~emez. 6
Pantokrator kilisesinin zemin tezyinat~n~n çerçeve k~sm~, binan~n
yan sah~ nlar~ nda bulunmaktad~r. Bu, biri iç, di~eri ise d~~~olmak
üzere enli iki ayr~~tezyini ~eritten meydana gelmi~tir. "Verde antico'dan 25 sm. geni~li~inde bir d~~~ z~rha sahip bulunan, 1,90 m.
enindeki iç ~erit, beyaz mermerden yuvarlak ve uzun levhalar ihtiva etmektedir. Bunlar içlerine ye~il ve k~rm~z~~porfirden ~ekiller
(hatta görünü~ e göre cam kübler de) yerle~tirilmi~, sar~~mermer ~eritler ile çerçevelenmi~tir. Bu iç ~eritten ayr~lan kollar, kenarlar~~8,09 m.
ölçüsünde olan büyük dörtgenleri birbirlerinden ay~racak surette
orta mekan~ n zeminini bölmektedir. D~~~ ~erit ise sar~~ve siyah mermerden, damal~~bir motife göre tezyin edilmi~~iki z~rhdan meydana
gelmi~~olup, bunlar~n aralar~nda da iç ~eritteki gibi renkli çerçeveli
beyaz yuvarlak ve kö~eli uzun levhalar yerle~tirilmi~tir. Aynen iç
~ eritteki gibi bu ikinci çerçeve ~eriti de d~~~kenar~n~~ s~n~rland~ran
"verde antico"dan bir z~ rha sahiptir. Bunlar~n d~~~nda ve kilisenin
do~rudan do~ruya güney ve kuzey yan duvarlar~n~n dibinde, beyaz
mermerden iki ~erit daha uzanmaktad~r. Salzenberg'in vaktiyle
görebildi~i ve örne~ini ç~kard~~~~mozaikler, ancak d~~~çerçevenin
damal~~bir motif gösteren k~sm~d~r 7. (Res. 3).
6 Roma'da San Lorenzo fuori le mura ve Santa Maria in Trastevere ile Palermo'da Cappella Palat~na'n~n zemin mozaikleri.
7 Antakya'mn tamamen mermer ve cam kublerden meydana getirilmi~~olan
IV-VI. yüzy~llara ait zemin mozaiklerine kar~~l~k (bk. Doro Levi, Antioch Mosaic Pa-
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Studios kilisesi harabesinin aç~kta duran zemin moza~inin aksine olarak, eski Pantokrator kilisesinin renkli zemin mozai~i kapal~~
bir mekan içinde bulunmaktad~ r ki bu hal, onun daha uzun zaman
korunabilmesini sa'gl~yacak bir avantajd~ r. Bu buluntunun korunmas~~ için ilgili makamlarca bir tedbir al~nmas~~temenni olunur,
çünkü Zeyrek cami'inin eski zemininin meydana ç~kmas~~ile yaln~z
~stanbul de~il, fakat bütün medeniyet alemi büyük bir sanat de~erini daha kazanmak suretiyle zenginle~mi~~bulunmaktad~ r.

vements, Princeton 1947), XII. yüzy~ la ait Pantokrator kilisesinin mozaik dö~emesi,
etraflar~~mermerden veya porfirden tezyini veya figüral motifler ile süslenmi~~k~smen içleri de ayn~~cins ~eritlerle doldurulmu~~yuvarlak ve dört kö~e mermer levhalara sahip bulunmaktad~ r. Bu arada fakat, kavisli mermer ~eritlerinden meydana
gelen yard~mc~~ ve ba~lay~c~~ bir dekor sayesinde, Pantokrator'daki zemin tezyinat~n~ n muhtelif bölümleri birbirleriyle irtibat haline getirilmi~lerdir ("decoration
of cable forming circles" ~eklinde tarif edilen bir tezyinat "Houses of the Phoenix"in
bir salonunda rastlanm~~t~ r. Bunun Antakya zemin mozaiklerinin geç bir devre ait
numunelerinden oldu~unu, mozaiklerin aras~nda bulunan I. Iustinus, 518-527, ün
bir sikkesi isbat etmektedir, bk. D. Levi, ayn. esr.. 351). Ayr~ca bk. F. von Lorentz'in,
Pauly-Wissowa, Real-Encyklopaedie des Classischen Altertums, 31. Halbband, Stuttgart
1933, 328-343, deki "Mosaik" maddesi.

