TRABZON YAKININDA MERYEM ANA
(SUMELA) MANASTIRI
ARKEOLOJIK VE TARIHI' DE~ERI ~ LE BUGÜNKÜ DURUMU HAKKINDA
B~R ARA~TIRMA

Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
Trabzon'un güneyinde, Ziganagar~n bir tepesinin yamac~na
yap~~m~~~bir manast~r harabesi vard~r. Eteklerinde, ormanlar ile
kapl~~bir vadinin dibinde, Trabzon'a kadar uzanan De~irmen deresinin kenar~ndan biri akar. Halk buraya k~saca Meryem Ana der.
Eski ad~~ise Sumela manastr~d~r. Trabzon'da Komnenos prensli~i
tarihine dair ara~ t~rmalar~~ile tan~nd~~~~kadar siyasi hayat~nda da
önemli dü~ünceleri akisler uyand~ran ve yaz~lar~n~n üslübu bak~m~ndan da Alman dilinin edebiyat tarihine girme~e lay~k görülen yazarlar~ndan say~lan J. P. Fallmerayer (1790-1861), bu manast~r~~1840
y~l~nda Trabzon'a yapt~~~~bir seyahati s~ras~nda ziyaret ederek,
yol hât~ralar~nda etrafl~~bir ~ekilde tasvir etmi~ tir'. Eskiden oldu~u
gibi bugün hala çevrenin müslüman halk~~taraf~ndan da ziyaret edilen bu yerin k~saca tarihçesini ve mimari tertibini, 962'de yerinde
yapt~~~m~z incelemelere dayanarak burada belirtme~e çal~~aca~~z2.
Anadolu'daki kilise ve manast~rlar~n hemen hemen birço~unda
oldu~u gibi, Sumela'n~n da kurulu~unu oldukça eski tarihlere ç~karJ. Ph. Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient, Stuttgart-Tübingen 1845, I,
s. 159-192. Bu bölüm ~u kitapta da tekrarlanm~~ t~r, Byzanz und das Abendland (yay~nlayan E. Mika, Wien 1943, s. 191-223.
Sumela manast~r~ n', 1962 y~l~~Temmuz'unda ö~rencilerimizle, Trabzon
ve çevresinde Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi taraf~ndan verilen ödenekle
yapt~~~m~z gezide ziyaret ettik. Foto~raflar ö~rencilerimizden Bayan Y. Demiriz
ve Bay R. Erzin taraf~ ndan çekilmi~tir. Ayr~ca baz~~foto~raflar 1956 y~l~ nda A. Albek
taraf~ ndan çekilerek, bu yaz~n-L=1a yaynnlanmalanna müsaade edilmi~tir. Washington'da, Harward Üniversitesi'nin bir tesisi olan Dumbarton Oaks'da, 1966 y~l~~
May~s ve Haziran~nda yapt~~~m~z ara~t~rmalarda, bu manast~r ile ilgili olarak buldu~umuz baz~~resimlerin kopyalan, bu müessese taraf~ndan temin edilmi~tir. Yard~mlar~n~~esirgerniyen ~ah~s ve müesseselere burada te~ekkürlerimi tekrarlanm.
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mak isterlera. Bu hayalinin evvelce Rum ahalisi aras~nda yayg~n ve
Trabzon hakk~ ndaki Rumca kitaplarda tekrarlanan kurulu~~efsanesine
göre 4, manast~r~ n esas~~Theodosius devrinde kurulmu~~ve alt~nc~~
yüzy~ lda Imparator Iustinianos devrinde kumandan Belisarius tarafindan yeniden yap~lm~~~idi5. Fakat bu rivayeti kabul ettirecek hiçbir
ilmi dayana~~ n bulunmad~~~, buras~ n~~inceleyen yabanc~~mütehass~slar
tarafindan kesin olarak bildirilmi~tir. Buran~n ba~l~ ca gelir kayna~~~
olan bir Meryem Ana resminin eskili~ine ve mucizeler yaratma~a
kadir oldu~una halk~~inand~ rmak böylece onun de~erini büyültmek
için uyduruldu~u kolayca sezilen bir efsaneye göre güya bu resim,
Isa'n~ n Havvarilerinden Lukas tarafindan yap~lm~~~idi6, ve Lukas'~n
terekesinden Atina'ya geçmi~~fakat Theodosius devrinde, dördüncü
yüzy~lda, resim kendili~inden buradan ayr~lmak istemi~, birgün melekler taraf~ ndan gökte uçurularak Trabzon da~lar~ndaki bu kovu~a
getirilip bir ta~~n üzerine b~rak~ lm~~t~r'. Tam bu s~ ralarda Atina'dan
3 Türkçe olarak Trabzon hakk~nda yaz~lan ba~
laca kitaplarda bu manast~ra
dair i~ e yarayacak bir bilgiye rastlanm~ yor k~r. ~. ~evket, Trabzon tarihi, 1294
(= 1878) ve yeni harflerle sadele~tirilmi~~ve k~salt~lm~~~bask~s~ , Ankara 1953;
O. Akbulut, Trabzon tarihi, Trabzon 1955; O. Akbulut, Su~neld, Trabzon 1963, adl~~
küçük boyda bir kaç sahifelik bro~ ür ise, bilinen hurafelere yer vermektedir.
4 Bildi~imize göre Sumela'ya dair 18. yüzy~lda mono~rafyalar yaz~lm~~~
ve
bunlarda "mucizeyi" kurulu~u anlat~lm~~t~r, K~l. a~a~~da not 20 deki yerde ad~~geçen
eser. Bu çe~it yaz~lar~ n en eskilerinden biri N. Kavsokalivitis, Hiera historia tis basilikis
monis Sournela.... en Leipsia (Leipzig) ~~775'dir. Tam ba~l~~~~için bk. Ch. Myrides,
Symboli eis tin bibliographian tou Pontou, 'Arkheion Pontou', X (1940) s. 70, no. 291.
Manast~r~n en ctrafl~~ ve içinde ayr~ ca A. Papadopoulos - Keramevs taraf~ndan
tertiplenmi~, buradaki yazmalar~ n bir katalo~u da bulunan mono~rafyas~~olarak
bk. E. Th. Kyriakides, Historia tis para tin Trapezounta hieras basilikis patriarkhikis
stravropigiakis monis tis Hyperagias Theotokou tis Sou~nela, Atina 1898.
Imparator Iustinianos (527-565)'un Trabzon'da su s~k~nt~s~n~~ gidermek
üzere ~ehrin koruyucu azizi Aziz Evgenios'un ad~~ ile an~ lan büyük bir su kemeri
yapt~ rtt~~~ , burada ve Amasya'daki baz~~ harap kiliseleri tamir ettirdi~i bilinir,
fakat bu manast~ rdan hiç bahis yoktur, k~ r. Prokopios, III, VI, 1. (Buildings, Loeb
bask~s~ , s. 212-213.).
° Hayvani Lukas hakk~ nda bk. Harnack, Lukas der Arzt der Verfasser des dritten
Evangeliums und der Apostelgeschichte, Leipzig 1906; W. M. Ramsay, Luke the Pysician,
and other studies in the history of Religion, London 1908. Güya Lukas taraf~ndan yap~lan resimler hakk~ nda bk. L. Ouspensky ve Wl. Lossky, Der Sinn der Ikonen, BernOlten, S. 94.
7 Bizans sanat~ nda ve Bizans sonras~~ ortodoks sanat~
nda Lukas'a izafe edilen
ikonalar vard~ r. Bunlar~ n hiçbiri ciddi olarak kabul edilmez. Istanbul'un Bizans
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Trabzon'a gelen Barnabas ve Sophronios adlannda iki ke~i~~de bu
ücra da~~n ~ss~z yamac~nda bu resmi bulmu~lard~r. Fallmerayer'in
yazd~~~na göre, daha 184o'da ke~i~ler, bu "harikulade" resmini',
Türkler taraf~ndan yak~lmak istendi~ini fakat yanmad~~~n~, balta ile
parçalanmak istendi~ini, fakat k~nlmad~~~n~, dereye at~ld~~~n~, fakat
suyun sürüklemedi~ini anlat~yor ve resmin tahtas~ndaki bir çatla~~~
Türklerin baltas~n~n izi olarak gösteriyorlard~. Halbuki Fallmerayer,
belirli bir alayl~~ ifade ile resmin iddia edildi~i gibi hiç de o kadar eski
olmad~~~n~, ve adeta te~his edilmez bir halde kararm~~~bulundu~unu,
etraf~nda ise kabartmalar ile süslü gümü~~çerçevenin onyedinci yüzy~lda Trabzonlu bir sanatkar~n elinden ç~km~~~olabilece~ini yazmaktad~r 9. Fakat ne olursa olsun bu ikona, manast~r~n h~ristiyan ve müslümanlarca ziyaret edilmesinin ba~l~ca sebebi olmu~tu. Bu çe~it rivayet ve
efsanelerin, basit bir h~ristiyanl~k gayreti ile yarat~ld~~~~ve mütemadiyen
tekrarlanarak adeta zorla etrafa kabul ettirildi~i bilinir. Böylece hakça~~nda koruyucusu (Palladium) bir Meryem resmi, yani ikonas~~vard~~ ki, 1453
de surlar~n en tehlikeli k~sm~na yak~n olmas~~ve ~ehri Türlderden kurtarmas~~için,
o vakte kadar durdu~u Sarayburnu'ndaki Hodcgon manast~r' ( J. P. Richter,
Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte, Wien 1897, s. 16o-161; R. Janin, La glographie ecclisiastique de l'empire byzantin, Eglises et monastPres, Paris 1953, s. 208-216.
/kona hak s. 212 vd.)ndan al~narak, Edirnekap~s~~civar~ndaki Khora manast~n
kilisesine getirilmi~~ve Fetihden sonra kaybolmu~tur. Lukas'~n elinden ç~kt~~~~ileri
sürülen bu resim de Hodegitria (yol gösterici) Meryem'i olarak tan~nm~~t~, k~l.
W. Felicetti - Liebenfels, Geschichte der byzantinischen lkonenmaltrei, Olten-Lausanne
1956, S. 20, 27-28.
Harikillade resimler Meryem ve Isa'ya aittir. Bunlar~n Meryem ve Isa'n~n
sa~l~klannda meydana geldilderi ve bu iki varl~~~n ilahi kudretinin bu resimlerde
aynen mevcut oldu~u kabul edilmi~ti. Böylece, Meryem ve Isa'n~n bu resimleri
sayesinde koruyucu, mucizeler gösterici ve tedavi edici olma~a devam ettilderine
inan~llyordu. K~l. Ph. Schweinfurth, Bizans Ikonografyasmda Isa, "Tarih Dergisi" III,
say~~5/6 (1953) s. 1-20. Baz~~resimlerin Incil yazan Lukas'~n elinden ç~kt~~~n~n iddia
edilmesi, bu resimlerin Isa veya Meryem'in sa~l~~~nda yap~lm~~~oldu~una bir delil
say~l~yor, böylece Meryem'in "Benim ~efkatim bu resimle beraberdir" sözü büyük
bir de~er kazan~yordu. Lukas'a izafe edilen bir resme yap~lan ibadet, resmin tasvir
etti~i varl~~~n önünde yap~lm~~~gibi farzediliyor, böylece bu resim sayesinde onun
yard~m~n~n sa~lanaca~~na inan~llyordu. Sumela gibi daha ba~ka yerlerde de bir
tak~m kilise ve manast~rlar h~ristiyanlar ve müslümanlarca bir tak~m felaketlere
kar~~~koruyucu olarak ziyaret ediliyordu. F. W. Hasluck bu hususda çok eksik bir
liste derlemi~tir, k~l. F. W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, Oxford
1929, I, 5. 66.
Fallmerayer, Fragmente, 1, s. 178.
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k~nda böyle rivayetler ç~kar~lan tesisler de güya çok eski bir tarihe
inmektedir. Sumela münferid bir örnek olmay~p, e~~durumdaki birçok misalden sadece biridir. Zaten, H~ristiyan ve üstelik Yunan sempatizan~~olan Bat~l~~ilim adamlar~n~n bile sa~duyular~, bu çe~it rivayetleri red etmelerine kafi gelmi~tir. Anadolu'nun daha birçok kilise
ve manast~r~n~n kurulu~lar~n~n, böyle efsaneler ile iddia edildi~i gibi
eski olmad~~~~art~k anla~~lm~~t~r.
Meryem (Panaghia) ad~na kurulan bu manast~r~n, grekçe Sumela
ad~n~n esas~n~, kara, siyah, karanl~k anlamlar~na gelen Melas kelimesinden ald~~~~söylenir. Bu, acaba bu tesisin kuruldu~u vadinin ve da~~n
koyu renginden dolay~~m~~verilmi~tir? Bu fikirde olanlar vard~r. Fakat
kanaatimize göre, Sumela kelimesi, buradaki Meryem ikonas~~(tasviri)nin bir s~fat~~da olabilir. Onun Fallmerayer'in de dikkatini çekti~i gibi renginin koyu, hattâ te~his edilemiyecek derecede siyah olu~u
bu ad~n esas~n~~te~kil etmi~~olmas~~mümkündür. Gürcü resim sanat~nda,
XII. yüzy~lda sanat âleminde Siyah Madonna ismi alt~nda tan~nan bir
tak~m Meryem Ikonalar~n~n yap~ld~~~~ve yay~ld~~~~bilinir. Esrarl~~
ifadesini daha da artt~ rmak gayesiyle, Meryem Ana resimlerinde yüz
siyah boya ile boyan~yordu.1° Gürcistan'a bu usulün eski Hind sanat~ndan gelmi~~olabilece~i de ayr~ca ileri sürülmü~tür. Sumela manast~rm~n Kafkasya'ya yak~nl~~~~dü~ünülecek olursa, burada sayg~~
gören Meryem tasvirinin, böyle bir Siyah Meryem oldu~una ve manast~r~n, Sumela ad~n~~bundan ald~~ma ihtimal vermek yerinde olur.
Böylece da~~n da ad~, manast~rdan dolay~~Oros Mela.Kara da~~
olmu~tur. Istanbul'da Bizans ça~~ nda yine Lukas elinden ç~kt~~~~
iddia olunan bir Ikonaya sahip Hodegitria manast~r~ mn da bu ad~~
resimden "Yol gösterici" Meryem resminden ald~~~~anla~~lmaktad~r u.
10 Felicetti-Liebenfels, Byzantinische lkonen~nalerei, s. go, not C. Geç devirde,
Lukas'~n Meryem'in resimlerinde yüzü siyah renkte yapt~~~~iddia ediliyor ve XVII.
yy. resimlerinde böylece bu teknik taklit ediliyordu. Di~er taraftan baz~~ikonalar
sat~hlanna sürülen 011ja denilen ya~~yüzünden kararm~~~görünmektedirler. Koyu
renkli bir Meryem tasviri de Amoroz'da Iviron manast~rmda bulunmaktad~r,
k~l. A. Munoz, Iconograruz deha Madonna, Firenze 1904, B. 208.
II Ortodoks aleminin, böyle " harikulade " resirnlere inan~lmaz bir eskilik
izafe etti~i gibi, israrl~~bir gizlilik içinde saklad~~~~da daha Bizans ça~~ndanberi
adetti. Bunlar~n y~l~n sadece baz~~günlerinde belli belirsiz gösterilenleri vard~.
Nitekim, XI. yüzy~lda ortaya ç~kan ve çok eski oldu~u rivayet edilen bir Meryem
ikonas~~da Istanbul'da Ayvansaray semtinde Blakhema kilisesinde bulunuyordu. Bu
ikonan~n üzerini örten ipek örtü ancak say~l~~günlerde güya kendili~inden ara-
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Sumela manast~r~ na âit Siyah Meryem resminin hangi devre ait nas~l
bir ~ey oldu~unu daha fazla ara~t~rma& imkân yoktur. Ikona'n~n
eskiden çekilmi~~oldukça iyi bir foto~rafindan anla~~ld~~ma göre na,
bu üzerinde herhangi bir çizgi, boya daha do~rusu resme benziyen
bir unsur te~his edilemiyen simsiyah, çatlak ayr~ca da ortadan ayr~lm~~~
bir tahtadan ibaret idi. Ikonamn çevresini belirten gümü~~çerçeve
ise motiflerinden ve yaz~lar~ndan anla~~ld~~~na göre ~~7oo tarihine ait
olup alelâde bir i~çilik arz ediyordu. Bu foto~rafdan edindi~imiz
intibaa göre Sumela'daki Meryem ikonas~n~n, hakiki bir Siyah ( =Kara)
Mer_yem bile olmas~~çok ~üphelidir lib•
lan~yordu ve buna "al~~~lm~~~mucize" deniyordu. Bu mucizeye XI. yüzy~ldan
XIII. yüzy~la kadar inandm~~t~ ; V. Grumel, Le "mira~le habituel" de Notre-Dame d~s
Bla~hernes, "Echos d'Orient" XXX (1931) s. 129 • 140.
Metropolit Khrysanthos, He Ekklesia Trapezountos, "Arkheion Pontou,"
IV-V (1932-33), bu dokuz yüz sahifelik koca kitapda Trabzon kilisenin çok etrafl~~
tarihi ile birlikte Sumela manast~nn~n birçok eski foto~raf~~da yay~nlanm~~t~ r, s. 468
vd. Sumela manast~r' hak. izahat, res. 63-71 buras~~ile ilgili muhtelif foto~raflar.
11
b Siyah Meryem'ler hakk~nda etrafl~~ bir ara~t~rma yap~lm~~t~r, k~l. Marie
Durand-Lefebvre, Etude sur Vorigine des Vierges Noires, Paris 1937; burada tesbit
edildi~ine göre, normal olarak zamanla karar~n~§ her çe~it Meryem tasvirleri olmakla
beraber, hususi olarak siyah rer~kde yap~lm~~~Siyah Meryem'ler de vard~r ki bunlar
Sanat tarihinde ayr~~bir yer i~gal ederler Siyah Meryem'lerin men~eleri hususunda
be~~ayr~~hipotez ileri sürülmü~tür:
Renk kararmas~n~n, rutubet, is, yang~n duman~~gibi sebebler veya tahtan~n
eskimesi ile olmas~.
Meryem'in mensup oldu~u etnik tipin aranmas~~ve onun mensup oldu~u kavmm
benzetilmek istenmesi.
Tamamen Asyai bir tesir alt~nda meydana gelmesi.
Sembolik bir mana verilmek istenmesi ve bu hususda Tevrat ile inciPdeki baz~~
sözlerin Meryem'in rengi hakk~nda dayanak olmas~.
Eski baz~~kültlerin H~ristiyanl~~a intibak' ile bu rengin verilmesi.
Yazar, bilhassa Fransa'daki Siyah Meryem tasvirleri üzerinde durmu~~ve
dolay~s~~ile di~erlerini, yine Lukas taraf~ndan yap~ld~~~~iddia edilen Rus ikonalann~~da zikr etmi~tir ( (s. 33-39) yazar, ayr~ca L~~kas'a izafe edilen resimlerin ~üphe
uyand~rd~klann~~ (s. 67-71), hatta Lukas'~n ressaml~~~= çok ~üpheli oldu~unu
oldu~unu (s. 114) belirtir. Hakiki portresi bilinmiyen Meryem'in asl~nda koyu
renkli olmas~~da muhtemeldir. Fakat yazar~n tesbit etti~i ~u hususlar dikkat çekicidir:
Siyah Meryem'ler bilhassa Avrupa do~usuna do~ru çok say~dad~ r, bilhassa ziyaret
yerlerinde bulunmakta ve da~larda, yüksek yerlerde, orman içlerinde kurulan ibadet yerlerinde muhafaza edilmektedir; ayr~ca bu yerlerde ~ifal~~bir de su bulunmaktad~r, nihayet Fransadaki bu tasvirlerin bulunduklar~~yerlere mucizeyi ~ekilde geldiklerine inan~lmaktad~r. Bütün bu hususiyetler çok de~i~ik ve uzak çevrelerde dini
inan~~lar~n tamamen ayn~~karakteri göstermesi bak~m~ndan çok ilgi çekicidir.
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K~sacas~~Trabzon'un Sumela manast~ r~, bu ad~~ile tarihde ancak
Trabzon Komnenoslar~~devrinde ortaya ç~kmaktad~ r. Her kö~esinde
irili ufakl~~bu çe~it binalar olan bu bölgenin, peyzaj itibariyle en harikulade bir yerinde Sumela manast~r~~kurulmu~~ve Osmanl~~ devri Türk
idaresi s~ras~nda devaml~~geli~meler ile tam manas~~ile muazzam bir
tesis halini alm~~t~r. Hemen hemen 1200 m. rak~ml~~ bir noktada ve
vadinin dibinde akan suyun 300 metre kadar yükse~inde, dimdik
denilebilecek kadar sarp bir yamac~n ortalar~nda oldukça geni~~ve
yüksek bir ma~ara, daha do~rusu bir kovuk bu tesisin çekirde~ini
te~kil etmi~tir. Bu, eri~ilmesi zor ve yorucu kovuk önündeki dar ç~k~nt~, zamanla burada büyüyen, geni~liyen ve zenginle~en manast~ra
zemin olmu~tur.
Bu manast~r~n kuruldu~u, kayal~k ve dik yamac~n ortas~ndaki
büyük kovu~un, acaba tarihin karanl~k ça~lar~ndan itibaren bir kült
yeri olmas~~ayr~ca mümkün görülebilir mi? Da~lara, yüksekliklere ve
ma~aralara bir kült yeri olarak daima özel bir de~er verildi~i bilinir.
Belki bu ma~aran~ n içinde de evvelce böylece bir sunak yap~lm~~t~.
H~ristiyanl~k yay~ld~ ktan sonra buras~n~n bilinmiyen bir tarihde ufak
bir ke~i~~inzivagahl haline getirildi~i de dü~ünülebilir. Tabiat~yla bu
tahminler, benzeri eserlerde mü~ahede edilen hususlardan ç~kar~lmaktad~r. Ancak ma~ara k~sm~ nda yap~lacak etrafh ilmi ara~t~rma
ve sondajlar bu tahminlerin do~ruluk derecesini belki ayd~nlatabilirn.
Yoksa ~imdiki halde müsbet hiç bir dayanak yoktur.
Atina'dan gelen iki rahip, Barnabas ve Sophronios'un Theodosios devrinde buras~n~~kurmu~~ve Iustinianos'un kumandan~~Belisarios'un da tamir ettirmi~~oldu~u yolundaki kurulu~~efsanesinin sa~lam
bir esasa dayanmad~~~n~~yukar~da i~aret ettik. Bu efsane bir tarafa
b~rak~lacak olursa, manast~r~n ~imdiki halde hiç de~ilse onüçüncü
yüzy~ldan itibaren, tarihini takip mümkündür. Bu s~rada art~ k Bizans
imparatorlu~undan apayr~~bir devlet halinde do~arak, ba~hba~ma
12 Antalya dolaylar~nda Kara in denilen ma~arada ilk insanlar~n ya~ad~klar~n~~gösteren âletten yüzlercesi bulundu~u gibi tarih ça~lar~nda buras~n~n kudsal
bir yer oldu~unu gösteren i~aretler de görülmü~tür. Bk. K. Kökten, Antalya'da Kara in ma~aras~nda yap~lan tarih öncesi ara~t~rmalar~na toplu bir bak~~, "Belleten" XIX
(1955) S. 273; Ayn~~ ~ekilde, Karadeniz Ere~li'sinde, dere vadisi içinde s~ ralanan
muazzam ma~aralar Herakles ma~aras~~ olarak Ilkça~'da tan~nm~~, Bizans devrinde
de kült yeri olma~a devam etmi~lerdir; bk. F. K. Dörner, Auf der Suche nach dem
Eingang in das Reich des Hades, "Umschau" (1965) Heft 15, s. 463-465.
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geli~me~e ba~lam~~~olan Trabzon Komnenos'lar~~prensli~i, ba~kendi
Trabzon ~ehri olmak üzere bu çevrede hakim durumda bulunuyordu 13. Kendilerini Bizans Imparatorlu~u'nun me~ru varisi olarak
gören ve kendilerini Imparator olarak tan~tan Trabzon prenslerinin
bu üvamn~, 1261 'de yeniden Istanbul'a sahip olarak eski Bizans devletini ihya eden hakiki Bizans Imparatorlu~u kabul etmemi~tir. Ba~l~ba~~na bir politikalar~, bilhassa kom~u Türk beylikleri ile çok yak~n
ve girift temaslar~~bulunan Trabzon Komnenos'lar~ndan III Alexios
(1349-1390) bu manast~r~n esas kurucusu say~labilir. Iki luzkarde~i
Türk beyleri ile evli olan, kendi dört k~z~n~~da kom~u Türk beylerine
veren III. Alexios'un Sumela'ya özel bir ilgi gösterdi~i kaynak ve
vesikalardan anla~~lmaktad~r". Buradaki ke~i~~höcrelerine, onun büyük dede, dede ve babas~n~ n da baz~~ ba~~~larda bulunmu~~olduklar~~
bu vesile ile ö~renildi~ine göre, Alexios'un büyük dedesi II.
Ioannes (1280-1285) zaman~ndanberi burada dini bir merkezin mevcut oldu~una ihtimal verilir. Yine ba~ka bir efsaneye göre, büyük bir
kas~rga s~ras~nda Meryem sayesinde can~n~~kurtaran III. Alexios
buras~n~~yeni bir tesis halinde in~a ettirmi~, zengin vak~flar ba~~~lam~~~bir khrysobullos yâni bir ferman ile de bu vak~flar~n~~sa~lam esaslara ba~lam~~ur. Manast~r~n 1650 'ye kadar d~~~kap~s~~üzerinde görülebilen 1360 tarihli, be~~m~sral~k bir manzum kitabede III. Alexios,
bu tesisin kurucusu (ktetor), "Do~u ve Bat~~ (=Iberia)n~n hakimi
Imparator" olarak gösterilmi~ti. Alexios 1361 y~l~ndaki bir güne~~
tutulmas~m burada kar~~lam~~t~r. Hatta, bu prensin sikkelerinde gü13 Trabzon prensli~i tarihi için bk. J. Ph. Fallmerayer, Geschichte des Kaisrrzur Geschichte
thums von Trapezunt, München 1827; ay. mlf., Original-Fragmente
d~s Kaiserthums Trapezunt, "Abh. d. bay.—Akadernie" München 1843-44; W. Miller,
Trebizond, The last Greek Empire, London 1926.
14 G. Finlay, Aledieval Greece and Trebizond, 1851; almancas~, Griechenland und
Trapezunt im Mittelalter, Tübingen 1853, s. 42 I ; Miller, Trebizond, s. 56 vd. 41 y~l
hüküm süren ve 139o'da ölen Alexios III, bir çok kilise ve manast~r yapt~rm~~~veya
ihya ettirmi~ti. Trabzon'da ~imdi Eski Cuma camii olan Evgenios kilisesinin yeniden
in~a ettirmi~, Panaghia Theoskepastos kad~nlar manast~r~n' süsletmi~~ve geni~letmi~ti. Ayr~ca k~y~da Kordyle'de bir Phokas kilisesini ihya ile yan~nda bir manast~r
kurmu~, Sumela'y~~ in~a ettirmi~~ve nihayet çok uzakda, Aynaroz'da Dionysou manast~r~n~~kurmu~tu. Kordyle, Trabzon'un Bat~s~nda k~ y~da Akçekale mevkiidir.
Bugün burada iyi muhafaza olmu~~bir kale harabesi bulunmakla beraber manast~r~n bir izine rastlanmam~~t~r, k~. A. Bryer, The littoral of the Empire of Trebizond
in tuo fourtenth centwy portolano maps, "Arkheion Pontou", XIV (1962) s. 109, res. 8.
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ne~~resmi bu olayla ilgili kabul edilmektedir ". ~~ 365 tarihli "vakfiyesi"
ile de manast~r~n bütün idari ~artlar~n~, arazisini, gelirlerini düzene
koyduktan ba~ka, Trabzon'a gelecek bir tehlikeyi, bir Türk ak~n~n~~
önlemek üzere, buradaki ke~i~lerin daima uyan~k bulunmalar~n~~ da
bildirir 16. III. Alexios aleyhine bir tak~m tertiplere kar~~an Metropolit Niphon, yakalanarak Sumela'ya kapat~lm~~~ve burada 1364 de
ölmü~tür. Alexios'un o~lu III. Manuel (1390-1417) babas~~gibi dini
tesislere ba~l~l~~~~olan bir ~ah~s idi. Tahta ç~kt~~~~y~l, saray hazinesinde
bulunan de~erli bir stavrote~i (içinde ~sa'n~n çarm~h~n~ n bir parças~~
bulundu~u iddia edilen müzeyyen bir haç) Sumela'ya hediye etmi~ti.
Son Trabzon Komnenos'lar~~da Sumela manast~r~n~~ yeni fermanlar
ile zenginle~tirmi~ler veya vak~flar~n~~tasdik etmi~lerdir. Trabzon
ve havalisi Türk idaresine geçtikten sonra Osmanl~~Sultanlar~, Aynaroz'da, Sina'da ve daha birçok manast~rda da oldu~u gibi, manast~r~n
eski hak ve hukukunu dikkatle korumu~lar, hatta buraya imtiyazlar
vermi~ler, baz~~hediyeler de yollam~~lard~. Nitekim Sumela'da bulunan iki ~amdan, Yavuz I. Selim (1512-1520) in bir hediyesi olarak
biliniyordu. Burada ayr~ca Trabzon fatihi II. Mehmed'in de manast~r~n haklar~ n~~ tan~d~~~n~~ bildiren bir ferman~~muhafaza ediliyordu.
Daha ba~ka fermanlar~n muhafaza edildi~i, buras~~hakk~ndaki yay~nlardan ö~renilmektedir ". Burada Sultan II. Bayaz~d, I. Selim, II.
Selim, III. Murad, Ibrahim, IV. Mehmed, II. Süleyman, Mustafa
ve III. Ahmed taraf~ndan verilmi~~fermanlar bulundu~u bildirilmektedir. Onsekizinci yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren manast~r
ile Eflâk voyvodalar~n~n ilgilendikleri ve devaml~~yard~mlar ve yaz~O. Retowski, Die Münzen der Komn~nen von Trapezunt, Moskova 1910, s.
136, (bu kitap görülemedi), W. Wroth, Catalogue of the coins of the Vandals . . . and
of Trebizond, London 1911, s. XCII - XCIII, s. 293 - 3o~ 'de III. Alexios'un sikkelerinin resimleri, no. 6 - 9, da güne~~ ~ekli farkedilmekte.
" Bu vesikan~n kopyas~~ Atina'da Bizans müzesindedir, bk. G. Sotiriou,
Guide du ~de byzantin d' Athe'nes, Atina 1932, s. 153, no. 37. Bu kopyada Patrik Iacobos (1679 - 1682) 'in imzas~~ vard~r. Asl~n~n 184o'daki görünü~ünü Fallmerayer,
Fragmente, s. 184 vd. da anlat~r. Bunun alt~nda III. Alexios ve kar~s~~Theodora'n~n
bir resmi bulundu~u anla~~lmaktad~r; ayr~ca It~l. a~a~~da not 19.
17 T. Gökbilgin, XVI. yüzy~l ba~lar~nda Trabzon livan ve Do~u Karadeniz bölgesi,
"Belleten", XXVI (1962) s. 316 (Sumela'n~n timara çevrilen evkaf~~hak.) Sumela'mn
Türk devrine ait vesikalar~~ etrafl~~ surette tan~t~lmam~~t~r. Yaln~z, manast~r fal
iken bas~lan rumca baz~~ yay~nlarda bunlardan k~saca bahsedilmi~tir, nitekim. bk.
Kyriakides, not 4 deki yerde, s. 79 vd.

TRABZON YAKININDA MERYEM ANA MANASTIRI

251

lar gönderdikleri tesbit olunmu~tur. Ghikas (1755), Stephan (1764),
Hypsilantes (~ 775)'in böylece ilgilendikleri bilinir 18 . Tabiat~yla
manast~r~n ar~ivinde, Istanbul patriklerinin bütün Osmanl~~devri
boyunca yollad~klar~~yaz~lar da muhafaza ediliyordu. Sumela bilhassa
onsekizinci yüzy~lda Voyvodalar~n himayesinde geli~mi~~ve birçok
k~s~mlar~~yeniden yap~lm~~, Ignatios ad~nda bir Ba~piskipos 1749'da
duvarlar~n bütün sat~hlar~n~~yeniden fresko resimler ile süsletmi~tir.
Sumela, Anadolu'da bütün Rum-ortodoks topluluklann~n görülmemi~~bir zenginlik ve heyecan içinde te~kilâtland~klan, kilise ve manast~rlar~n~~her taraftan akan paralar ile yeniden in~a ettikleri, muhte~em ~ekilde süsledikleri ondokuzuncu yüzy~lda en parlak ça~~n' ya~am~~t~r. Bu, s~ralarda manast~rda misafir olan ve Trabzon tarihi ile
ilgili vesikalan inceleyen alman Fallmerayer, manast~rda ya~ayan
ke~i~lerin ne derece menfaat dü~künü olduklar~ndan ve ilmi ~eylere
kar~~~cahilce davran~~lar~ndan ~ikayet eder. Üzerinde III. Alexios'un
ve kar~s~n~n minyatürleri bulunan", fakat alt~ndaki alt~n mühürleri
kopar~lm~~, tezhipli muhte~em ferman~~ (khlysobullos) inceledi~i s~rada, ba~~ndaki rahibin can s~k~nt~s~~göstermesi üzerine, ona türkçe
olarak söyledi~i: "Karaba~~sen ne söylersin, senin aklün dairesinden ç~kt~~
(havsalan böyle ~eyleri alm~yor demek istiyor), Frenk semtlerinde (memleketlerinde) bu ~ey, hem ekmek hem ikram verir !", sözü hem buradaki
ke~i~lerin ilgisiz ve cahil olu~unu hem de, onlar~n rumca de~il, türkçe
konu~tuklar~n~~gösterir. Nitekim ayn~~tarihçi buradaki ke~i~lerin yaln~z türkçe konu~tuklanna ba~ka vesile ile de i~aret eder. Bu hususda
~unu da belirtelim ki, Eflâk voyvodas~~Skarlatos Ghikas tarafindan
1768 y~l~nda Bükre~'de bast~r~lan H~ristiyanl~k akidesi hakk~ndaki
's 1775 tarihli bir vesika Atina Bizans müzesindedir, k.~l. Sotiriou, not 16'deki
yerde, s. 153, no. 34/35.
Alexios'un Aynaroz'da kurdurdugu Dionysiou manast~nna verdi~i eylül
1374 tarihli t~pk~~benzeri olan khrysobullos (temliknâme) uzun süre kimseye gösterilmemi~tir. Vaktiyle metni yay~nlanan bu vesika, k.~l. J. Drâseke, Vom Dionysioskloster auf dem Athos (1893), "ByzantinischeZeitschrift," II (1893) 79 - 95; Metropolit
Khrysantos, He Ekklesia Trapezountos, Atina 1932-33, lev. 85-87'de yay~nlanm~~t~r. Bu
vesikan~n bir reproduksiyonu için bk. F. Dölger, Mönchsland Athos, Müncl~en 1943,
s. 96, res. 51-52. Bu çe~it vesikalar aras~nda sahteler hiç de az de~ildir; böyle acemice
tertiplenmi~~sahte bir vesika için bk. Dölger, ay. ~sr. s. ~ o6. Alexios III un sahte bir
vesikas~~için k~l. Ph. Lemerle, A propos de la fondation du monasti-re de Koutloumous,
un fawr cluysobulle d'Alexis
empereur de Trebizonde, "Bull. de Corresp. Hellenigue",
58 ( 1 934) S. 221 " 234.
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kitap Sumela manast~r~~mensuplar~ndan Parthenios Metaxopoulos
ad~nda bir ruhani tarafindan türkçeye çevrilmi~~ve rum harfleri ile
bas~larak ayn~~zamanda yay~nlanm~~t~~20. Ayn~~kitab~n içine: "Sumela
manast~ r~n~n kurulu~~efsanesi hakk~nda Azim Padi~ahhk 2° ve Patriklik
ocr~r.accXx•?Ix
Sumela Panagia' n~n manast~rt için güzel na/diet (=
13 IlwrptxX~x EoO1LC>S I1~ vytavv p.ovoccr-ripi) K•~iv x~out:X vct~Oly'r)
ba~l~kl~~bir de bölüm bulunmaktad~r. Ayr~ca burada yine rum harfleri
ile türkçe, Sumela Meryemi ad~na manzum bir ilâhi vard~r. Yine
Fallmerayer'in ~~84o'da yazd~~~na göre, Sumela'n~n gezgin ke~i~leri
bütün Anadolu, Kafkasya, Balkanlar ve hattâ Rusya'y~~dola~arak,
Meryem ikonas~n~n kötü bir kopyas~n~~satmak suretiyle iane topluyorlar, bu paralar~~müesseselerine getiriyorlard~. Nitekim bunlardan bir
tanesi, üzerinde k~rkbin kuru~luk bir servet ile dola~~rken, Kayseri'de
öldürülmü~tür. Osmanl~~devleti katilleri yakalatm~~, idam ettirmi~~ve
çal~nan paralar~~da manast~ra teslim etmi~ti. Geçen yüzy~l içerilerinde
iyice zenginle~erek 22 , ~~86o'a do~ru büyük binalar in~as~~suretiyle
20 K~r. S. Salaville-E. Dalleggio d'Alessio, Karamanlidika I, Atina 1958, S. 4348, No. ii, lev. XI; bu kitab~n tahlili hak. k~l. S. Eyice, "Belleten" XXVI (1962)
s. 369-374. Bükre~'de Rum harfleri ile türkçe olarak bas~lan kitaplar hakk~nda ayr~ca
bk. Const. C. Giurescu, Livres turcs imprimis Bucarest (1701 et 1768), "La Revista
Istoriça Românii, XV (Bucure~ti 1946) s. 1-12. Bu makaledeki baz~~ yanl~~~görü~ler
Salaville-Dalleggio'nun kitab~nda düzeltilmi~tir. Eflak ve Bo~dan voyvodalar~~ ve
bunlar~n Rumlar üzerindeki tesirleri hakk~nda çok eski bir ara~t~rma mevcuttur,
M. Ph. Zallony, Traitd sur les Princes de la Vialachie et de la Moldavi~, sortis de Constantinopk connus sous le nom: Fanariotes; ou exposl de leur influence dans l'empire ottoman contre
ki grecs. ., Paris 1830.
al önceleri Imparatorluk, Türk devrinde ise Padi~ahl~ k ve Patriklik manast~r'
olan bu manast~r~n benzerlerinin hukuki statüleri hakk~nda k~l. S. Deslandes, De
quelle autoritE rel~vent tes monastlres orientaux?, "Echos d Orient", XXI (1922) s. 310.
22 Osmanl~~ devrinde Türk idaresinin ho~görürlü~ü Imparatorlu~un dört
buca~~nda yüzlerce manast~r~n geli~mesini mümkün k~lm~~~olmas~na ra~men,
gene de bu müesseselerde sistemli dü~manl~k hikayeleri uydurulmu~tur. Evliya
Çelebi daha 17. yüzy~lda, Sak~z adas~n~~ziyaret etti~inde esas~~Bizans devrine inen
Nea Moni manast~r~n~n zenginli~ini anlatarak, h~ristiyanlann bu müeesesenin evkaf~n~~ nas~l koruduklar~n~~belirttikten sonra, müslümanlar~ n kendi vak~flar~n~~nas~l
çald~klar~n~~çok ac~~bir ifade ile tenkid eder (k~l. Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Istanbul
temasa etdi~im yerlerde Kafiristandan ~namU bir dar
1935, IX, s. 122) "
diyar görmedim. Ve islam diyan kadar harabadad görmedim. Kefere-i ve fecere-i
mü~rikin bat~ l dinleri üzre can verüb kenislerin main& iderler ve malinden bir
fülsü ahmer eki etme~e Isved-i Nikoliden ve Meryem ve bas~ ndan havf iderler.
Amma bizim ulema ve suleha ve hakim ve mütevellilerimiz vakfullahlan "vakfiy-
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muazzam bir tesis halini alan Sumela manast~r' 23, 19. yüzy~l~n yabanc~~seyyahlan tarafindan ziyaret edilerek k~sa tasviri yap~lm~~t~r.
Rusya hizmetinde uzun y~llar çal~~t~ktan sonra Tiflis'den memleketine
dönen Albay Rottiers, 1818'de Trabzon'da bir müddet kald~~~nda
Gümü~l~ane'ye giderken ö~le yeme~ini Prodromos manast~r~nda yedi~ini, geceyi ise Meryem Ana manast~r~nda geçirdi~ini, ke~i~lerin
yesi vard~r ye demi~ler" dey~l mal-i vakf~~ yiyüb giderler ...". Osmanl~~idaresinde
çe~itli manast~r ve kiliselerin durumlar~, imtiyazlan, haklar~~ve arazileri, ar~ivlerde
mevcut yüzlerce vesikan~n incelenmesi suretiyle ortaya konulmal~d~r. Bugün Aynaroz'da henüz hiç el sürülmemi~~birçok Osmanl~~devri ferman~~manast~rlar~n ar~iv
ve kütilphanelerinde durmaktad~r (bir tanesinin resmi için bk. F. Dölger, Mönchsland Athos, München 1943, s. I oo-~ o~ ) . Osmanl~~ ~mparatorlu~unda, Ortodoks kilise
ve manast~rlar~n~n 19 yüzy~l içlerinde ve bilhassa 1850 den itibaren çok büyük
ölçüde geli~tikleri kolayl~kla tesbit edilir. ~ehir ve kasabalardaki kiliselerin hemen
hepsi bu tarihlerde in~a olunmu~~ve bunlar~n bilhassa gösteri~li olmas~na dikkat
edilmi~tir. Türk idaresinin geni~~tolerans~~sayesinde geli~en bu müesseselerin durumu
baz~~hak~inas yabanc~lar taraf~ndan da teslim edilmi~tir, k~l. M. A. Ubicini, Monaskres grecs en Turquie,"Revue de l'Orient de l'Algirie et des Colonies", XI (1853), s. 385-399
s. 387 de ~unlar~~yazar: "Leurs monastCres demeurCrent debout, autant par suite
du sys~e de tolerance pratiqu envers les raias, que par un effet du respect que
les musulmans profCssent pour tous les ordres religieux, a quelque secte qu'ils appartiennent, bien que le monachisme soit en opposition avec le dogme fondamentalde
l'islamisme".
28 Osmanl~~devletinin son yar~m yüzy~l~nda, mevcut manast~r ve kiliseler yeni
ba~tan yap~l~rken, çe~itli h~ristiyan topluluklar~~da yeni dini merkezler kurma~a
gayret etmi~lerdir. Çarl~k Rusya'sm~n koruyucu azizi olan Nikolaos'un mezar~~
bulundu~u yer olarak kabul edilen, Güney-Bat~~Anadolu'da Demre'deki Ayios
Nikolaos kilisesi ve etraf~~Ruslar taraf~ndan al~nm~~~ve kilise 186o'a do~ru Salzmann
ad~nda bir mimar gönderilerek tamir ettirilmi~tir. Devletin son andaki bir tedbirinin, bu arazinin Rus mülkü olmas~n~~önlemi~~oldu~u söylenir (k~l. H. Rott, Kleinasiatische Denkmöler, Leipzig ~~908, s. 326). Halbuki Selçuk (Ayasl~~k) yak~n~nda Panaghia Kapulu denilen bir küçük kilise harabesi ve etraf~ndaki geni~~arazi 1892 'de
Katolik'ler taraf~ndan sat~n al~narak, buras~~ufak bir alman kasabas~ndaki cahil ve
yatalak bir köylü k~z~n~n vizyon'lanna (gâipden verdi~i bilgiler) gibi çok ~üpheli
delillere dayanmak suretiyle Meryem Ana'n~n öldü~ü ev olarak ilân edilmi~~ve Lazarist'ler üzerindeki mülkiyeti 1932 'de tasdik edilerek bugün tan~nm~~~bir ziyaret
yeri olmu~tur (buras~~hak, polemik yay~nlar~n~n ilki Gabrielovich (Hakiki ad~ : E.
Poulin), Panaghia-Capouli ou la maison de la Ste Vierge prPs d'Ephlse, Paris 1896; son
yay~n ise J. Euzet, Historique de la maison de la Sainte Vierge, Istanbul 1961). Bundan
heveslenen di~er bir ziimre (Capuci~~s) de ~zmir'e hâkim Kadife kale tepesinde
aziz Polykarpos'un mezar~n~~buldu~unu iddia ederek buradaki araziyi sat~n alm~~~
ve burada bir ziyaretgâh kurmu~tur (k~l. P. Jean-Baptiste, Saint Polycarpe et son tombeau sur le Pagus, ~stanbul 1911).
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misafirperver olbuklar~n~, duradaki bir Meryem resminin her y~l
kalabal~k ziyaretçi kitlesi çekti~ini yazmakla iktifa eder 24. C. Ritter'in i~aret etti~i Ermeni co~rafyac~lar~~(biri ~nciciyan)n~n verdikleri
bilgileri kontrol edemedik. Sumela'y~~ziyaret eden yabanc~lardan
biri de E. Zachariae'd~ r. 24 Temmuz 1838'de gördü~ü bu tesis o
devirde çok güç t~rman~lan, ancak ah~ap iskeleler ile ç~k~lan ve yaln~z ziyaretçiler için indirilen asma köprüler ile kap~s~na kadar yakla~~labilen, sa~lam demir kap~l~, fakat içinde sadece yirmi-otuz kadar
ke~i~in bar~nd~~~~fakir görünü~lü bir manast~rd~~25. Yukar~da ad~~
geçen Fallmerayer, üç y~l sonra, haz~rlad~~~~Trabzon prensli~i tarihi
için vesikalar aramak üzere buraya gelmi~ tir. Geçen yüzy~l~n ikinci
yar~s~nda ise ingiliz seyyahlar~ndan H. F. Tozer 28 ile M. P. Warkworth" bu manast~r~~ziyaret ederek buras~~hakk~nda k~sa fakat fay" Cl. Rottiers, Itin6raire de Tiflis â Constantinople, Bn~xelles 1829, s, 205.
25 E. Zachariae, Reise in den Orient in den jahren 1837 and 1838, Heidelberg
1840, s. 314 - 315, bu ve Fallmerayer'in Sumela hakk~nda yazd~klar~~ile Ermeni
co~rafyac~ lanmn verdikleri bilgiler, Ritter'in me~hur kitab~nda özetlenmi~tir. C.
Ritter, Die Erdkunde von Asien IX, Kleinasien I, Berlin 1858, s. 910-912.
26 H. F. Tozer, Turkish Armenia and eastern Asia Minor, London 1881, s. 435-445,
bir gravür (s. 434-435 aras~nda) payzaj~~göstermektedir. Tozer, s. 440 'da yazd~~~na
göre, kovu'gun önünde bulunan d~~ar~~ ta~k~n ~apelin dam~, bak~r kaplanm~~~idi.
Ermeni co~rafyac~lar~n~n da yazd~klar~na göre (k~l. Ritter, Erdkunde-Kleinasien,
S. 9' ), bu bak~rlar~~Sultan IV. Murad kaplatm~~t~. Manast~rda ya~ayan ke~i~ler
bu cömert hareketi garip bir hikâye haline getirerek yabanc~lara anlat~yorlard~.
Güya Sultan Murad manast~r~~topa tutturmak istemi~, fakat toplann ate~~almamas~~
üzerine, Meryem'in büyüklü~ünü anlayarak (!) Ba~dad dönü~ü, buras~n~~gümü~~
kaplatma~~~vaad etmi~, fakat sadece bak~ r kaplatmak suretiyle bu vaadini yerine
getirmi~tir! Bu çirkin hikâyenin benzerleri ba~ka kudsal yerler için de anlat~lm~~t~r.
Nitekim ~zmid civar~nda Hagios Panteleimon manast~ r' için de yine Sultan IV.
Murad'a dair böyle bir hikâye uydurulmu~ tu, baz~lar~~ise, Sumela'daki bu olay~~
Murad'a de~il Sultan Selim'e izafe ediyorlard~, bk. F. W. Hasluck, Christianity and
Islam under the Sulta~~s, Oxford 1929, I, s. 6o. M. Kleony~nos ve Khr. Papadopoulos,
Bithynika, Istanbul 1867, s. 68 - 70 'de, I. Murad Hüdâvendigâr'~n ~zmir'deki Panteleimon manast~r~n' y~kt~nt~~~, fakat bir mucize üzerine yeniden yaptirtti~~~(!) efsanesi anlat~l~r. Arkas~ndan da onun ve di~er Sultanlar~n verdikleri imtiyaz fermanlar~~
zikredilir, k~l. E. Dalleggio d'Alessio, Le tombeau de Saint Pantildmon Nicomddie,
Actes de VIe Congrk Int. d'Etudes byzantines, Paris 1951, II, s. 95 - ~ oo.
27 M. P. Warkworth, Notes from a dia~y in Asiatic Turkey, London 1898, s. 6365, bilhassa kütüphaneden ve röliklerden bahsettikten sonra Meryem ikonas~~hakk~nda "dünyadaki herhangi bir~eyi (anything in the world) temsil edebilece~ini, fakat
Lulcns taraf~ndan yap~ld~~~n~" söyler.
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dal~~bilgiler verirler. Manast~ r'dan en etrafl~~surette bahsedenlerden
biri, G. Palgrave (1826-1888), 1871 ~ubat~nda Fraser's Magazine'de
ç~ kan ve kitap halinde de ayr~ca bas~ lan makalelerinin bir tanesini
The monastery of Sumelas ba~l~~~~ile bu yere tahsis etmi~tir. Yazar,
Sultan Murad'~ n buradan geçerken manast~r~~güyâ topa tutturdu~u
yolundaki efsanenin yalan oldu~una i~aret ile, Murad'~n buradan
geçmi~~olmas~na imkân olmad~~~n~~belirtir. Palgrave buraya geldi~inde
s~rada "yeni bina" denilen k~~lavâri büyük yap~~henüz yap~lm~~~idi
ve biteli üç sene kadar oluyordu. Bu Ingiliz yazar~n~n mü~ahedesine
göre, bu binan~ n uçurumdaki kemerler dahil yedi kat~~vard~~ve esas
mesken k~sm~~dört s~ra pencereye sahip olup ayr~ca üstte de bir galeri
uzan~yor idi. Boydan boya içinde tek s~ra halinde her katta sekizer
oda vard~~ve genel olarak çok sa~lam bir bina oldu~u anla~~llyordu.
Palgrave Murad ve I. Selim'in hediyelerini de zikr ederek, III.
Alexios'un minyatürlü ferman~n~~ da gördü~ünü bildirir Manast~rda
II. Selim'in bir ferman~n~~gören Palgrave, ke~i~ lerin Sultan II. Selim
aleyhine at~p tutmalar~n~~pek ho~~kar~~lamad~~~n~~ da aç~kca ifade
eder 27a. Yirminci yüzy~l~n ba~lar~nda buras~n~~ziyaret eden bir Alman subay~ , E. von Hoffmeister, kitab~ nda manast~r~n genel görü~ünü
uzaktan aksettiren güzel bir resminden ba~ka, merdivenin sol taraf~nda
s~ralanan ah~ap çardakl~~bugün hiçbir izleri bulunmayan çok pitoresk evlerin de iyi bir foto~raf~n~~yay~nlam~~t~ r. Meryem ikonas~ mn
peri~an bir ~ey oldu~unu ifade eden yazar, Türklerin güya manast~r~~
tahribe çal~~t~klar~~yolunda anlat~ lan yalanlar~~red ile, bu koca tesisde
s~ralarda ya~ayan onbe~~kadar ke~i~in çok yalanc~~olduklar~n~~ve
yabanc~lara kendilerini israrla fakir 2713 gösterme~e gayret ile bir~eyler
elde etme~e çal~~t~klar~n~~belirtir. K~sacas~~Sumela manast~r~n~~ziyaret
eden yabanc~~seyyahlar~ n ekseriyetinin, arazinin tabii güzelli~i kar~~"a G. Palgrave, Ulysses or scenes and studies in many lands, London s. 24-44, kitab~n

s. 40 daki ~ u cümlesi ilgi çekicidir: "Anyhow, the firman of Selim II. proved a more
efficacious protection to the monastery and its land than the "Bull" issued by the
Comnenian emperor; and its repeteated renewals by succeeding Sultans, from Selim
II, to Abd-el -Mejeed, from a complete and not uninstructive series in the Mariamana archives, to which we refer the indiscriminating denouncers of Turkish intorlerance and Islamic oppression".
27 b E. von Hoffmeister, Durch Armenien, ein Wanderung und der Zug Xenophons
bis zum Schwarzen Meere, eine Militör-geographische Studie, Leipzig- F Berlin 1911, s.
145-156.
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s~nda hayranl~ k duymakla beraber, manast~r halk~ndan pek müsbet
intibalar ile ayr~lmad~klar~~anla~~lmaktad~r.
Trabzon'un 18 Nisan 19~ 6'dan, 24 ~ubat 191 8'e kadar süren Rus
i~gali, burada bir h~ ristiyan Pontus devlerinin tekrar kurulaca~~~ümidlerini do~urmu~tu 28. ~stiklal sava~~~sonunda, bu ümid kap~lar~n~~
kapamak üzere 1923'de bütün Rumlar~n Yunanistan'a gönderilmeleri ile Sumela manast~r~~ bo~alt~lm~~t~ r. Hicret eden Rumlar, eski
hât~ralarma ba~hl~klarm~ n bir belirtisi olarak, Makedonya'da Verria
(Türk devrinde: Kara Ferye) yak~n~nda ayn~~adla yeni bir manast~r
kurarak buraya modern bir Meryem Ana resmi yerle~tirmek suretiyle,
eski gelene~i ya~atma~a ba~lam~~lard~r 29.
Sahipsiz ve kontrolsuz kalan bu koca tesis, h~zla harap olma~a
ba~lam~~, bir yang~n ah~ap k~s~mlar~~silip süpürmü~, bu arada gizli
defineleri aramak bahanesi ile lüzumsuz baz~~büyük tahribler de
yap~lm~~, kagir k~s~mlar y~ k~lm~~t~r 30. Manast~r~n son kalan y~k~nt~lar~, bugün bir enkaz y~~~ n~~halinde olmas~na ra~men bir dereceye
kadar muhafaza alt~na al~nm~~t~ r. 1962'de ziyaretçiler, Orman Bekleme memurlu~unda bulunan bir anahtarla kap~s~n~~açt~ rmak suretiyle içeri girebiliyorlard~ . Fakat içeri daha ilk bak~~ da dikkati çeken
husus darma da~~ n bir harabe görünü~ ü ve duvarlardaki freskolar~n,
ustal~kl~~ bir ~ ekilde muntazam kareler halinde kesilerek yerlerinden
sökülüp götürülmü~~olmas~~idi. Son derecede zor olan bu i~in ba~ar~l~~
~ekilde yap~lm~~~olmas~, bunu oral~lar~n de~il, bu çe~it hat~ralara merakl~~ve gerekli bilgiye sahip "bilgili" yabanc~~ziyaretçiler taraf~ndan
yap~ld~~~n~~gösteriyordu 31.
28 Trabzon'un Rus i~ gali ve Komnenos devletinin kurulu~ u ümidinin belirmesi bir çok yay~nlara yol açm~~ t~. Bunlar~n aras~nda G. Schlumberger'in journal
des Da.ats (21 Nisan 1916) 'da yazd~~~~sat~ rlar bir tarihçinin davran~~~n~~ aksettirmesi bak~m~ ndan ilgi çekicidir: "18 Nisan 1916, Trabzon'un, Karadenizin bu güzel
~ehrinin tarihinde büyük ve ~anl~~ bir tarihdir... Ayl~~ sanca~~n onun kalelerinden
art~k ebedi olarak inmi~~olmas~n~~ bütün kalbimle temenni ederim." k~l. ay. mlf.,
R&its de Byzance et des Croisades, Paris 1916 (6. bask~~1932) s• 244.
29 R. Papadimitriou, Panaghia Soumela (380-1962), Selânik 1962. Bu bro~ürde
Meryem ikonas~~ile Manuel'in haç~n~ n çok kötü birer kli~eleri vard~r. Buradaki
yeni Meryem ikonas~n~n ayr~ca renkli bir kartpostal~~ bas~lm~~~olup, sat~lmaktad~r.
89 Manast~ r~ n tahribi henüz ba~lad~~~~ s~ralardaki hali için bk. D. Talbot
Rice, Notice on some religious buildings in the city and vilayet of Trebizond, "Byzantion"
(Bruxelles 1929-30) V, s. 72-77, lev. 25-27.
31 Ayn~~ "teknik"de antika h~ rs~zl~~~~Crgüp-Nev~ehir bölgesindeki kayaya
oyulmu~~kiliselerde de cereyan etmektedir.
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Sumela manast~r~n~n hazinesinin en de~erli eseri, mucizeler
gösterdi~ine inan~lan, etraf~~gümü~~çerçeveli "Kara Meryem Ana"
ikonas~~ idi 32. ~sa'n~n havvarilerinden, ve Acil yazarlar~ndan biri
olan Lukas'~n bizzat elinden ç~kt~~~~iddia olunan bu ikona'n~n bu
bak~mdan daha ba~ka birçok benzerleri vard~r. Sumela'daki resmin
asl~nda belki de bir Gürcü ikonas~~ oldu~una yukar~da i~aret ettik.
Zamanla, Karaferye (Verria)'daki resmin de, yeni yap~ld~~~~unutulduktan sonra, bir efsane ile süslenerek, Trabzon da~lar~ndan Makedonya da~lar~na uçup geldi~ine herkesin inand~r~laca~~~muhakkakt~r. Halbuki, Sumela manast~r~~ e~yas~~ aras~nda Trabzon prensi III.
Manuel taraf~ndan buraya verilen üzeri kitabeli ve 1390 tarihli
stavrotek (haç ~eklinde, ~sa'n~n çarm~h~~parças~~muhafazas~), hakikaten de~erli bir eser tesiri b~rak~yordu. Ayda bir defa olmak üzere
bununla takdis edilen su, buraya ~ifa umarak gelen ziyaretçilere da~~t~llyordu. Burada evvelce, manast~r~n ilk kurucular~~olarak gösterilen
Barnabas ve Sophronios'un rölikleri de bulunmakta ise de, bunlar
hemen hemen unutulmu~~bir halde adeta bir kenara at~lm~~lard~.
Fallmerayer'in burada kald~~~~günlerde, ~~~ks~z bir ma~arada
kitaplar~~toplanm~~~bulunuyordu. Ancak bir dayama merdivenle
içine girilebilen bu ma~ara kütüphanede alman tarihçi fazla önemli
bir ~ey bulamam~~, ekseriyetle Avrupa bask~l~~kitaplar görmü~tür 33.
82 Ikonalann eskilikleri iddia edildi~inde, bunlara itimat câiz olmad~~~~vaktiyle
Diehl taraf~ndan israrla hat~rlat~lm~~t~. Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, Paris 192562, II, 588 vd. " .... bu hususda yap~lacak incelemelerde müstesna bir ihtiyatla
davranmak lâz~md~r. Bu çe~it ikonalar~n ço~u, ve bilhassa çok eski olduklar~~ güya
iddia edilenler, güç eri~ilir vaziyette olduktan ba~ka, arkaik görünü~lü ve isden kararm~~~bir çok tablo, göründüklerinden çok daha az eskidirler"; L. Ouspensky ve
Wl. Lossky, Der Sinn der Ikonen, Bern, - Olten 1952, S. 26, "Hristiyanl~~~n ilk yüzy~llanndaki ikonalann görünü~lerinin nas~l oldu~unu bilmiyoruz, zira bu hususda faydal~~olabilecek ipuçlar~~mevcut olmad~~~ndan, bunlar hakk~nda bir hükme varabilmemize imkan olmamaktad~r" denilmektedir. Yine Lukas'~n elinden ç~kt~~~~iddia
edilen ba~ka bir Meryem ikonas~, me~hur Freising Meryem'inin Erken Palaiologos'lar devrine (13. yüzy~l ?) ait oldu~u büyük Bizans eserleri sergisinde aç~kca
ifade edilmi~tir, k~l. Byzantine Art a European Art, Atina 1964, s. 260-261, no 214; 1964
y~l~nda Doerner Enstitüsünde temizlenerek, üst boya tabakas~n~n alt~ndaki alt
tabakadaki esas resim röntgenle tesbit olunan bu ikonan~n esas~~ belki biraz daha
eski olmakla beraber, hangi yüzy~la ait oldu~u anla~~lamam~~t~r, k~l. Chr. Wolters,
Beobachtungen am Freisinger Luk~~sbild, "Kunstchronik", XVII (1964) s. 85-91, ve 4 lev.
$3 Tozer, Turkish Armenia, S. 445, Sumela manast~r~na geldi~inde yeni kütüphane yap~lm~~~fakat kitaplar daha ta~~nmam~~t~.
Betk~on C. xXX, ~~~
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Fakat çok daha sonralar~, Papadopoulos - Keramevs burdaki yazmalar~n bir katalo~unu yapm~~~31, ve di~er ara~t~r~c~lar, buna bir kaç
yazma ad~~daha ilâve etmi~tir. Say~lar~~85 - go kadar olan bu elyazmalar, manast~r bo~ald~ktan sonra da~~lm~~t~r. Bunlardan bir tanesi
~imdi Atina Bizans müzesinde 35, büyük bir k~sm~~ise Ankara'da bulunmaktad~r. Di~er taraftan bu manast~ra ait baz~~vesika ve yaz~lar,
piyasaya da~~lm~~~ ve bir k~sm~~Yunanistan'a gitmi~tir. Ankara'da
muhafaza edilen yazmalar~n ekseriyeti 17. yüzy~ldan sonraya aittir.
Yaln~z bunlar~n aras~nda, ~~~ i~~2. yüzy~llara Sit olarak tarihlendirilen
üç ayr~~ Dört Incil (Tetraevangelium) bulunuyor idi. Bunlar~n tezhipli ve
minyatürlü olduklar~~anla~~lmakta ise de, hayli harap bir halde idiler.
Ço~u ~~7 - ~~8. yüzy~llara ait dini kitaplar~n aras~nda 2 adet, Aziz Barnabas ve Sophronios'un Akoluthia'lanna rastlan~r. Profan konulu iki
yazmadan biri, Manuel Malaxos taraf~ndan 16 yy. sonunda yaz~lan
Bizans Imparatorlar~~ve Osmanl~~Sultanlar~~kronografyas~ ; di~eri
1691 'de Stephanos o~lu Khristophoros'un tertipledi~i, Sinop ~ehri
hristiyan ahalisinin listesidir. Ankara'daki yazmalar aras~ nda ayr~ca
18 - 19. yüzy~llara ait manast~r~n mektup, protokol ve masraf defterleri de tesbit olunmu~tur ". Muhakkak ki piyasada ve hususi
ellerde, baz~~vesikalar ve kitaplar vard~r. Nitekim on y~l kadar önce,
Istanbul'da sat~~da, üzerinde manast~r~ n temellük mührü olan baz~~
evrak görülmü~tür. Içinde de~erli minyatürler olan bir dört Incil
(Tetraevangelium) nüshas~n~ n ise Istanbul Arkeoloji müzesine intikal
etti~i söyleniyor 37. Yine buras~~ile ilgili baz~~vesikalar ~imdi Atina'da
bulundu~u gibi 38, Sumela manast~r~~men~eli iki kilise e~yas~~da ~imdi
Atina'da Benaki müzesinde bulunmaktad~ r. Bunlardan biri, Hristiyan
34 A. I. Papadopoulos - Kerameus, Hellenikoi kodikes en ti bibliotheki tis monis
Soumela, "Vizantijskij Vremmenik" XIX (1912) s. 282 - 322 (86 elyazma); ay. mlf.,
Katalogos ton en ti hiera moni tou Sou~nela
, Kyriakides'in not 4'deki eserinde, (84
elyazma.)
35 M. Richard, a~a~~da not 36 daki esr., s. 226 (Müze Inv. No. 147 a, eski
no. 81).
36 A. Deissmann, Handschriften aus Anatolien in Ankara und Izmit, "Zeitschrift
für die neutestamentliche Wissenchaft", (Berlin 1935), XXXIV, s. 262 - 284; N. A. Bees,
Pontika kheirographa en to mouseio tou kastrou tis Ankyras, "Arkheion Pontou", IX (1939)
s. 133-248, k~l. M. Richard, Rdpertoire des bibliothkues et des catalogues de manuscrits
grecs, Paris 1958, s. 225 - 226.
37 K~l. M. Richard, ay. esr., S. 113, no. 427.
38 G. Sotiriou, Guide du mus6e byzantin d'AtNnes, Atina 1332, s. 153.
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üçlemesi (Teslis)ni tasvir eden gümü~ den bir madalyon, di~eri ise
üzerinde bir vak~f yaz~s~~bulunan, 1438 tarihli bir epitaphios yani i~leme bir örtüdür 39 .
Sumela manast~r~ na, orman~ n içinde bir patikadan t~ rman~hr.
Manast~r~n giri~i çok s~k~~emniyete al~nm~~~ve dar uzun bir merdivenle,
son k~sma t~rman~lmas~~mümkün k~l~nm~~t~r 40. Bu merdivenin yan~nda
yamaca yaslanm~~~büyük bir su kemerinin, tesise evvelce su getirdi~i
anla~~lmaktad~r. Eski foto~raflarda geni~~kavisli on kadar gözü ile
mükemmel bir halde farkedilen bu kemer ", ~imdi y~k~lm~~~ve çok
harap bir haldedir. Kap~dan geçildi~inde, kap~c~~höcreleri vs. geçildikten sonra bir merdivenden küçük iç avluya inilir. Burada merkez,
solda bulunan ve kilise haline getirilmi~~olan tabii kovuktur 42 . Kovu~un önünde muayyen bir düzene sahip olmaks~z~n in~a edilen
çe~itli manast~r binalar~~görülür. Bu avlunun sol tarafinda ~imdi
k~smen y~k~lm~~~ve içine moloz dolmu~~bir halde, yukar~dan kayadan
süzülen ve damlayan kudsal suyun topland~~~~çok yeni tarihlere ait,
~imdi harap bir ~ad~rvan vard~r 43. Yine sol tarafta ma~aran~n içine,
39 MUS& Benaki, Guide, Atina 1936, S. 23, no. 27; S. 30, no. 33.
40 Manast~r~n durumu hakk~ nda son bir not olarak bk. D. Winfield ve J.
Wainwright, Some byzantine churches from the Pontus, "Anatolian Studies" XII (1962)
s. ~~36.
41 Manast~r'~n etrafl~~tarihçesi ve iyi eski iki resmi için bk. K. Papamikhalopoulos, Periegesis eis ton Ponton, Atina 1903, s. 55-86, resimler S. 57 vd., ve bilhassa yukar~da not ~~ta da ad~~gösterilen Metropolit Khrysanthos'un büyük kitab~~Sumela
manast~r~~hakk~nda etrafl~~bilgi verdi~i gibi, bu tesisin ve içindeki eserlerin oldukça
iyi resimlerini ihtiva etmektedir. "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni", say~~4
(283), Ocak 1966, s. 24-28, de Fallmerayer'den al~nm~~~parçalar ile birlikte Manast~r'~ n Ara Güler taraf~ndan çekilmi~~güzel bir foto~raf~mn yay~nland~~~na da burada

i~aret edebiliriz.
42 Meryem Ana'n~n Kuran-z kerim'de ad~n~ n geçmesi müslümanlarca da kendisinin kudsal tan~nmas~ na imkân vermi~ tir. Islâmiyetde Meryem Ana hak. bk. S.
Yurdkoru, Meryem Ana (Ege Turizm Cemiyeti Yay~nlar~ : 7) Izmir 1953. Resmi
fizeirlerde Meryem'in hayat~~hakk~ nda hiç denecek kadar az bilgiler olmas~na kar~~l~k, apokrjf yaz~ larda bir çok bilgiler ile kar~~la~~l~ r. Meryem kültünün bilhassa Anadolu'da eski politiest inançlar~n h~ristiyanla~t~r~lmas~, ba~ ta Artemis, olmak üzere
muhtelif tanr~ çalara âit kültlerin Meryem'e çevrilmesi suretiyle meydana getirildi~i
bilinir. Meryem'in Isa'y~~bir ma~arada dünyaya getirdi~i olay~, ma~aralar~ n Meryem manast~rlar~~hâline getirilmesine de yol açm~~t~r.
43 Meryem ad~na yap~lan manast~ r ve kiliselerde kudsal bir su (ayazma)
mevcuttur. Bu herhalde, Meryem'i "hayat verici p~nar" ~eklinde tarif eden mistik
görü~ ün ifadesi olmal~d~ r. Sumela'da içeride kaynak olmad~~~ndan, bu yukar~dan
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manast~r~ n en eski k~sm~~ olan kilise yerle~ tirilmi~ tir. Avluya do~ru
ç~k~nt~~ te~kil eden ayr~ca bir ~apel biti~ik bulunan bu kilisenin gerek
iç duvarlar~ , gerek avludan görülen d~~~duvar~~tamamen fresko resimler ile kapl~d~ r. Ancak yak~ ndan dikkatli incelendi~inde bu resimlerin
bir ço~unun geç bir tarihe ait olduklar~~ve altlar~ndaki ba~ ka tabakalarda daha eski ve çok daha de~erli duvar resimlerinin bulundu~u
fark edilir. Zaten bu husus baz~~yaz~ lar ile de belirtilmi~tir. Avlunun
sa~~taraf~ nda ise, 186o y~ l~na do~ru in~a edildikleri bilinen bir tak~m
misafir odalar~~ ve kütüphane olarak kullan~lm~~~olan salon bulunmaktad~ r. Bu sonuncunun ön duvar~~tamamen y~k~ld~~~ndan, iç duvar~ nda
duvara gayet süslü iri harfler ile yaz~lm~~~ Bibliotheka kelimesi avludan
görülür. Avlunun etrafinda daha birçok küçük ~apeller vard~ r. Manast~ r ~ imdiki duruma girmeden çekilen eski foto~raflarda 44, bütün
bu binalar~ n avluya bakan yüzleri önlerinde birbirinin üzerine binen,
ah~ap balkonlar, sundurmalar bulundu~u görülmektedir. TalbotRice'~ n bildirdi~ine göre, bunlarda ah~apdan yontulmu~~güzel parçalar da mevcuttu. Bugün çok harap bir halde bulunan buradaki
küçük ~apellerden bir tanesinde ondört veya onbe~inci yüzy~ llara ait
olduklar~~tahmin olunan resimler tesbit edilmi~ tir. Avlunun ilerisinde
dar bir koridor, kayal~~~ n önündeki ensiz bir ç~k~nt~~üzerinde uzanmaktad~ r. Burada do~rudan do~ruya yamaca yaslanm~~~heybetli
bir bina uzan~ r. Sumela manast~r~n~ n uzaktan görünüstinde daima
ön plana geçen bu k~s~m, burada ya~ayan ke~i~ lerin bar~nd~ klar~~
esas manast~ r yap~s~d~ r. Uç esas kattan ba~ka, ayr~ ca altta bir kaç
s~ ra mahzeni ve üstte bir de çekme kat~~oldu~u anla~~ lan bu yap~ n~n
saçak dibinde s~ ralanan kemerli galerileri ile heybetli, ihti~aml~~ bir
görünü~ ü vard~ r. Adeta kitlesi ile da~~n kayalar~ nda uzaklardan beyaz bir leke halinde ta~an bu k~~ la biçimli yap~ , manast~ r~n ~ 86o'daki
büyük tamir ve geni~letilmesinde in~ a olunmu~ tur. Büyüklü~ünden
ba~ka, kayda de~er hiçbir mimari özelli~i olmayan alelade bir binad~r.
Evvelce geni~~saçakl~~olan ah~ap çat~s~ , içinin bölmeleri, ah~ap katlar~~
yok oldu~undan bugün dört duvardan ibaret bir harabedir. Bu dukayadan süzülerek damlamaktad~ r. Bu suyun bütün ayazmalarda oldu~u gibi,
mucizeli ~ifal~~hassas~~iddia edilmi~, h~ ristiyan ve müslüman halk~n buray~~ziyareti
sa~lanm~~ t~r. Bu suyun ~ifah hassas~ ndan bugün nas~ l istifade edildi~i hususunda
k~l. S. Eyubo~lu, Anadolu'da halk hekimli~i, "T~pta yenilikler" say~~ 6 (~ubat 1961)
S. 75-80, bilhassa 76-77.
44 Avlunun eski bir foto~raf~~için bk. Talbot Rice,
Religious Buildings, lev. 26.
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varlar~n aras~nda içi, derine do~ru inen büyük bir bo~luk halindedir.
D~~ar~~ bir gk~nt~~ te~kil eden ortadaki kulesinden a~a~~~bak~ld~~~nda,
bu binan~n yap~ld~~~~yerin ba~~döndürücü yüksekli~i ve korkunçlu~u
iyice anla~~l~ r. Sumela manast~r~n~n, görünü~ ünü aksettiren eski bir
gravürü, bir bitki türü (genus Crocus) hakk~ndaki bir kitapda bulunmaktad~r 46. Bu bölgede görülen bir bitki dolay~siyle yay~nlanan gravürde manast~r~n esas giri~~k~sm~n~n üst taraf~nda, yamaca yaslanm~~,
adeta üst üste binen ah~ ap bir çok yap~ lardan mürekkep bir topluluk
farkedilir. Bunlar eski foto~raflarda olmad~ klarma göre, daha manast~r~n faaliyette oldu~u s~ralarda kald~r~ld~klar~~anla~~l~yor.
Hiçbir sanat ve tarihi de~eri olmad~~~~halde, son y~llarda Sumela'
n~n ba~l~ca alâmeti olan bu büyük yap~ya kar~~l~k, bu tesisin en önemli
k~sm~, iç avlunun bir kenar~ nda bulunan kilisedir. Bu kilise, kudsal
ma~ara veya kovu~un iç sat~hlar~n~n düzeltilmesi, ve a~z~n~ n düz bir
duvarla kapat~lmas~~suretiyle elde edilmi~tir 46. Bu duvara biti~ik,
bir gk~nt~~te~kil eden küçük bir ~apel vard~r. Burada iç ve d~~~sat~hlar,
18. yüzy~ldan bu yana birkaç tabaka halinde üst üste fresko resimler
G. Maw, A monograph of the Genus Crocus, London. 1886.
Ürgüp-Nev~ehir bölgesindeki me~hur kaya manast~r ve kiliseleri bir tarafa
b~rak~ lacak olursa muhtelif yerlerde daha birçok ma~ara kilise ve manast~rlan
vard~r. Bunlardan baz~lar~ nda içinde bir de su bulunan mevcud bir in veya kovuk,
mükemmel surette i~lenerek kilise ve manast~r haline getirilmi~tir. Trakya'n~n muhtelif yerlerindeki ma~ara manast~rlar~~ taraf~m~zdan ayr~ca yay~nlanacakt~ r. Konya
bölgesinde Sille'nin içinde ve yak~n~nda bulunan bu çe~it tesisler de dikkati çeker.
Bunlardan bir tanesi Mevlana ve mevleviler taraf~ndan ziyaret olunarak, Deyr-i
Eflâtun ad~~ile Türk tarih ve folkloruna dahi girmi~tir, bu sonuncu hakk~nda bk. S.
Eyice, Konya-Sille aras~nda Akmanast~ r, Menaktb-ül Arifin'deki Deyr-i Eflâtun, "~arkiyat
Mecmuas~", VI (1965) S. 135-160. Surnela'da bu örneklerin aksine olarak, ma~araherhalde da~~n bünyesi sert oldu~undan-i~lenmemi~ tir. Yunanistan'da Megaspileion
manast~ n da Simeon ile Theodoros adlar~ndaki karde~ler ile Euphrosiona ad~nda bir
çoban k~z~n~n bir ma~arada Aziz Lukas elinden ç~km~~~(!) bir Meryem resmini bulmalar~~ile güya dördüncü yüzy~lda kurulmu~tur. Manast~ r 1610 da bir yang~ndan
sonra tamamen yeniden yap~lm~~~ve 1827 Yunan ayaklanmas~ nda kale olarak vazife
görmü~tür (k~l. K. Baedeker, GrPce. Leipzig ~ g~~o, s. 324), K~br~s'da L Kikkos manast~r~~ da bir ma~ara etraf~nda te~ekkül etmi~~ve Lukas'~n elinden ç~kt~~~~iddia olunan
bir ikona ile de~erlendirilmi~ tir, bk. G. Jeffery, A description of the historic monu~nents
of Cyprus, Cyprus (K~br~s) 1918,S. 402. Bu çe~it ma~ara halindeki ziyaret yerlerinin
belki en zengin surette tezyin edilmi~~misali Karadeniz k~y~s~ nda Midye'de bulunmaktad~ r. Içinde husus': bir de ayazmas~~olan bu eser hakk~nda ayr~~bir inceleme
haz~rlamaktarz. K~sa bir not olarak bk. S. Eyice, Hommaire de Hell ve ressam jules
Laurens, "Belleten", XXVII (1963) s 8~ , res. 6-9.
45
46

262

SEMAV~~EYICE

ile süslenmi~tir 47 . Baz~~yerlerde üç tabaka aç~ kça farkedilmektedir.
En alt tabaka renkleri ve kalitesi bak~m~ ndan, üsttekilerden çok farkl~~
ve daha iyidir. Her tabakada konular~n da de~i~ti~i dikkati çekiyor.
Buradaki freskolar~n 1710, 1732 y~llar~ nda yap~ld~klar~n~~bildiren
yaz~lar tesbit olunmu~ tur. Halbuki ma~ara-kilisesinin içinde, avluya
kom~ u duvarda III. Alexios devrine ait freskolar da tesbit edilmi~tir.
Burada III. Alexios, iki yan~ nda o~ullar~~III. Manuel ve Andronikos
ile tasvir edilmi~~idi. Bugün bu portrelerden hiçbir iz kalmam~~t~r 48.
D~~ar~da, kaya sath~na i~lenmi~~ve bugün yaln~z üst ~eritleri kalabilmi~~
olan büyük bir mah~ er sahnesinin dökülen s~valar~n~n alt~ndan ba~ka
sahnelerin gün ~~~~~na ç~kt~~~~görülmektedir 49. Üzerinde bir ejder
ile suvari iki aziz (Georgios ve Demetrios) tasvir edilmi~~bulunan
küçük bir ~apelin duvar~nda biz, bu tabakan~n alt~nda iki tabaka daha
resim bulundu~unu tesbit ettik 5°. Nitekim bir yerde en alt tabakada
Imparator k~yafetinde diademli bir figürün üstünde diademli ba~ka
bir figür, bunun üstünde de Metamorphosis, yâni Tabor da~~nda
Isa'n~n görünü~ünün de~i~ mesi (süretinin de~i~mesi) sahnesi i~lenmi~~
bulunmaktad~r. Bu durum kar~~s~ nda, Sumela manast~r~n~ n eski ve
o nisbette de de~erli duvar resimleri, s~valar~n tamamen dökülmedi~i
yerlerde alt tabakalarda durmaktad~r denilebilir. ~üphesiz bu ayr~~
bir ara~t~ rma konusudur.
Avlunun etrafindaki binalarda yer yer, Türk sanat~~ tesirleri de
kendilerini belli ederler. Nitekim odalarda dolaplar, höcreler ve
ocaklar bu küçük mekânlara bir Türk enteryörü havas~~vermektedir".
47 Buradaki freskolar~ n resimleri ve görülebilen sat~ hlardakilerin k~sa tasviri
için bk. G. Millet ve D. Talbot Rice, Byzantine painting at Trebizond, London 1936,
S. 144-150, lev. XLVI - L.
48 K~l.
Millet-TalbotRice, Byzantine painting, s. 147, lev. XLVIII, 2. III.
Alexios'un kar~s~~ ile ba~ ka bir resmi, Trabzon'da Panagia Theoskepastos (K~zlar
manast~r~) manast~r~nda görülüyordu; k~ l. Ch. Texier, Asie Mineure, Paris 1862,
s. 597, lev. 64; Texier ve P. Pullan, Byzantine architecture London 1864, s. 201-202,
çok fantezist renkli bir kopyas~, lev. LXVI'da bas~lm~~t~ r. Kilisesi, Sumela gibi kayadan oyulmu~~olan bu tesis'in bütün binalar~~1843'de yeniden in~a edilmi~ti. Bk.
Talbot Rice, not 27' deki yerde, s. 6o; Millet-Talbot Rice, ay. esr. s. 40 vd.
44 Bu mah~ er tasvirinin eski hali için bk. Millet-Talbot Rice, ay. esr. lev. XLVII,~ .
5° Millet-Talbot Rice, ay. esr. s. 150, da bu ~apelde yaln~z çok yeni bir
devre ait en üst tabakay~~ görmü~lerdir.
41 Türk sanat~n~ n kuvvetli tesiri çe~itli h~ ristiyan yap~lar~ nda kendisini aç~kca
gösterir. Nitekim Aynaroz manast~ rlar~ nda Türk çinileri, stalaktitli sütun ba~l~k-

TRABZON YAKININDA MERYEM ANA MANASTIRI

263

Kudsal suyu toplayan ~ad~ rvan da, sivri kemerleri ile Türk mimari
karakterindedir. Fakat en dikkat çekici nokta, baz~~duvarlarda koyu
k~rm~z~~boya ile yap~lm~~~duvar süsleridir ki, bunlar ~~8. yüzy~l Türk
binalar~ndaki tu~la derz süslemelerinin boya ile yap~lm~~~ taklitleridir. Manast~ r~n eski foto~raflar~ , bilhassa merdivenli giri~~k~sm~~
taraf~ nda, yamaca sanki as~lm~~~gibi ah~ap, güzel binalar~ n bulundu~unu gösterir Hattâ baz~~resimlerde bunlar~ n Trabzon bölgesi ev
mimarisine uygun olarak i~lenmi~~parmakl~k, kiri~~gibi aksam~~ da
fark olunmaktad~ r.
Manast~r yukar~ da da belirtildi~i gibi, çok harap bir durumdad~r
ve freskolar~ nda da büyük tahribat ile parçalar çal~nd~~~~görülmektedir. Freskolar~ n üzerlerinde ziyaretçilerin sivri bir uçla kaz~yarak
yazd~klar~~adlar ve tarihlerin bir k~sm~~yeni olmakla beraber birço~u
da hayli eskidir ve h~ ristiyan ziyaretçilerin hât~ra1ar~d~r52. Freskolar~~
bozan bu yaz~ lar~n aras~ nda, rumca, ermenice, rusça yaz~~ve tarihler
hayli çoktur ve bunlar~ n 1 8. yy. .it olanlar~~bile görülür. Fakat ne
olursa olsun bugün Trabzon bölgesinin turistik bir kö~esi olarak yerliler ve yabanc~ lar taraf~ ndan, ya kudsal suyundan faydalanmak veya
görmek üzere hâlâ ziyaret edilmekte oldu~u da inkâr edilmez bir
vak~ad~r 53. Bu durum kar~~s~nda hiç de~ilse tarihi olan ve sanat
lar~, ç~tal~~tavanlar, çe~ meler görüldü~ü (k~l. S. Eyice, Yunanistan'da Türk mimari
res. 7, 9) gibi, Istanbul ve Anadolu'eserleri, Türkiyat Mecmuas~, XII (1955) S. 2 1
nun muhtelif kiliselerinde Türk uslübunda sivri al~nl~kl~~ pencereler, kemerler vs.
ile kar~~la~~l~r. Me~yemana manast~r~~"Sumelr, "Turizm Bülteni" say~~39 (1 Ocak
1965) da buras~n~~ Türk "dekoratörlerin" (!) yapt~~~~tahmini tabiidir ki ciddi say~lamaz. Türk sanat ve yap~~bilgileri ile yu~rulmu~~hristiyan ustalardan bahsetmek
belki daha do~ru olurdu.
n üzerlerindeki
52 Daha 188o da Tozer'in de dikkatini çekti~i gibi, freskolar~
türklere
isimler,
hât~ralar
larak
yaz~lm~~~
ndan
sivri
uçlarla
kaz~
ziyaretçiler taraf~
de~il hep rumlara aitti (K~l. Tozer, ay. esr. s. 44.1). Son y~ llardaki tahribin esas
sebebi, define aramakt~ r. O havalide mahzen denilen defineyi bulam~yan bir ~ahs~n,
Trabzon lehcesi ile duvara yazd~~~~beyit, bütün Anadolu'yu saran define merak~n~ n güzel bir misâlidir:
Arad~m bulamad~ m ey mahzenim ben seni
Ha bu fâni dünyada verem ettin sen beni.
(1936-37 y~llar~ nda, Alman Elçili~i tercüman~~Bay ~inasi taraf~ndan görülmü~tur).
bilgiler verilmektedir,
53 Maalesef turistik yay~ nlarda buras~~hakk~nda yanl~~~
~nlar~, Turist'in reh,
Turizm
dairesi
yay
ve
Turizm
Bakanl~~~
~n
mesela, Bas~n-Yay
beri, Ankara 1963, s. 201 deki k~sa izahlarda, buras~~için "Bizans devri yap~lar~~içinde
en önemlisi, hem mimari yap~s~, hem de süslemesi bak~m~ndan ilgi çekicidir, son ~eklini 1400
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de~erine hâiz k~s~mlar~n tesbiti ile bu k~s~mlar~ n dikkatle korunmas~~
dü~ ünülebilir ". Geri kalan ve çok menfi bir görünü~~yaratan enkaz~n
ay~klanmas~~ve manast~r~n i~e yarar k~sm~ nda bir kahve ve dinlenme
yeri tesis edilebilir. Yoksa ~~962'de çekti~imiz resimde görüldü~ü
halde durmas~~muhakkak ki ho~~de~ildir 55.
Bu yaz~m~z ile son y~llarda pek a~~r~~bir derecede önem verilen
bu yerin hakiki tarihi hüviyetini ortaya koyabildi~imizi tahmin ediyoruz. Hurafeler veya kasitli yarat~lm~~~rivayetlerin de bundan böyle
art~ k üzerinde durulmamas~~ laz~m geldi~ini zannediyoruz.

y~llar~nda alm~~t~r" denilmektedir ki, bunlar~n ne derece do~ru olduklar~~yaz~m~zda
belirtilmi~tir.
54 Yukar~ da not 47'de ad~~verilen "Turizm Blteni'ndeki
yaz~da 15oo küsur
y~ll~ k tarihi (!) olan Sumela manast~r~mn restorasyonuna ba~lanaca~~~bildirilmektedir. Hangi mütehass~s~n nezaretinde nas~ l bir restorasyon yap~laca~~~merak
edilmege de~er. 186o' a ait manast~r yap~lar~~ile, zevksiz geç devir freskolarm~n
tamirlerine ne bak~ mdan lüzum görüldü~ü de ayr~ca sorulabilir.
55 Sarp da~~
yamaçlar~nda, eri~ ilmesi zor tepelerde, hatta adac~klarda kurulmu~~birçok manast~r kal~nt~lar~~bu bölgede elan mevcuttur. Trabzon'a hakim Boztepe'de de bugün art~ k merdiveni y~k~ld~~~ ndan içine ç~k~lmas~~ çok zor olan bir
manast~r vard~r. ~ibin-Karahisar'da Kayadibi köyünde çok sarp bir yamaçda yine
kayadan oyularak kurulan ba~ka bir Meryem Ana manast~ r' da bugün adeta eri~ilmez bir durumdad~r.

