Türkiye Trakyas~'nda incelemelerden notlar :

TRAKYA'DA BIZANS DEVRINE
AIT ESERLER
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
Do~u veya Türk Trakya's~ nda, Bizans ve Türk devirleri eserlerini
ara~t~rmak ve bunlar~~incelemek gayesiyle 196" ile 1962 y~llar~~yaz
aylar~nda iki tetkik gezisi yapm~~t~k. Çal~~ma program~m~za göre,
Edirne-Babaeski-Lüleburgaz gibi çok tan~nm~~~ve eski kervan ve
askeri ana yolunun üzerinde bulunan yerleri bir tarafa b~rakarak,
bu çizginin d~~~ nda kalan yerleri dola~ma~~~kararla~t~rm~~, Türk
Trakya's~n~n her taraf~n~~gezip görünceye kadar bu program~~devam
ettirme~i tasarlam~~t~k. 1961 y~l~ndaki ilk gezimizde, Vize, Midye,
Saray, K~rklareli, P~narhisar, Ere~li, Tekirda~.' ve E~necik görülmü~,
buralardaki çe~itli eski eserler üzerinde çal~~~lm~~t~~1. 1962 yaz~nda
yap~lan ikinci gezide ise, Tekirda~~, E~necik, Sarköy, Eriklice, Mürefte, Ho~köy (Hora), Malkara, Ke~an, K~rkkavak, Uzunköprü, Enez,
Ipsala'n~n eski eserleri görülerek bunlar hakk~ nda notlar toplanm~~t~r. Bir üçüncü gezimizde Marmara k~y~lar~~ile Gelibolu yar~madas~n~,
nihayet bir dördüncü gezide K~ rklareli ile Karadeniz k~y~s~~aras~nda
kalan bölgeyi dola~ma~~~dü~ünüyorduk. Fakat 1963 y~l~ndan itibaren
Ilk gezimizin ba~l~ca buluntular~n~, 2o-26 ekim 1961 de tcplanan VL Türk
Tarih Kongresi'nde, 1961 yaztnda Do~u-Trakya'da yap~lan bir tetkik gezisinden notlar,
ba~l~~~~ile projeksiyonlu bir konu~ma halinde takdim etmi~dik, k~l. VL Türk Tarih
Kongresi-Kongreye sunulan bildiriler, Ankara 1967, S. 206.
Konunun çok yayg~n ve resim malzemesinin fazlal~~~~yüzünden, Kongre
kitab~nda bu tebli~imizin tamam~n~~yay~nlamaktan yaz geçmek zorunda kalm~~,
ve çal~~mam~z~~bir kitap halinde haz~rlama~a giri~mi~tik. Ancak bunun da bas~lmas~~
imkânlar~n~~elde edemeyince, notlar~m~z~~yeniden birkaç parçaya bölerek, makaleler
halinde yay~nlama~~~uygun gördük. 1961-62 den bu yana, Do~u Trakya eserleri
ilgi uyand~rm~~~ve ba~kalar~~taraf~ndan da bunlar üzerinde ara~t~rmalar haz~rlanma& ba~lam~~t~r. Bu durum kar~~s~nda, y~llarca önce harcanm~~~bir eme~in mahsullerini, elde bulundu~u kadar~~ile tan~tma~~~faydal~~bulduk. Bu makale ile yay~nlanan
foto~raflar, geziye ö~renci olarak kat~lan I. Hattato~lu taraf~ndan çekilmi~tir. Plan
ve krokiler ise yerinde bizzat ald~~~m~z ölçüler ve çizdi~imiz taslaklara dayanmak
suretiyle Asistan Y. Demiriz taraf~ndan temize çekilmi~tir.
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Üniversitenin gezi ödeneklerinde yap~lan büyük k~s~nt~~bu gezilere
devam etmemizi ve program~m~z~~tamamlama~~~imkans~z k~ld~.
Ba~lang~çtaki tasar~m~za göre Türk Trakya's~~ ara~t~rmalar~m~z~~bol
resimli bir kitap halinde yay~nlayacakt~k. Aradan y~llar geçmesine
ra~men bu imkan~~elde edemeyince, notlar~m~z~n hiç de~ilse bir
k~sm~n~~s~n~rl~~birkaç makale çerçevesine s~~d~rarak tamtma~~~do~ru
bulduk 2. ~~te bu yaz~m~z, yar~m kalan Trakya ara~t~rmalar~n~n belli
ba~l~~buluntular~m ortaya koyan bir notlar silsilesidir 3. Bu haliyle
de, ilerideki daha etrafl~~ ara~t~rmalara baz~~faydalar sa~l~yaca~~n~~
umar~m. Ikinci bir makalemizde de Türk devri eserleri topluca
sunulacakt~r.

Vi z e
1961 y~l~n~n 8 Haziran'~ndan 12 sine kadar kald~~~m~z Vize
(likça~da : Bizye) de dikkati çeken husus, büyük bir h~zla de~i~en
bu küçük kasaban~n, esas eski yerini b~rakarak, kasaban~n d~~~ndaki
az meyilli bir yamaca yay~lmas~d~r. Balkan sava~~~s~ralar~nda ba~l~yan
bu yay~l~~, 1935 y~l~~göçmenlerinin iskan~~ile de geni~lemi~~ve nihayet
son y~llarda eski ~ehrin tamamen terkine yolaçm~~t~r 4. Eski ~ehir
1961 de hemen hemen tamamen bo~alm~~~bir halde oldu~undan,
buradaki Bizans ve Türk devirlerine ait eski eserler de harap olma~a
2 Enez hakk~nda bir ara~t~rmam~z ayr~ca yay~nlanm~~t~r, bk. a~a~~da not 32.
Edirne hakk~ndaki geni~~bir incelememiz için ise bk. S. Eyice, Bizans devrinde Edirne
ve bu devire ait eserler, Edirne Fethinin Altlyüzüncü r~ldönümü, Ankara 1964, s. 39-76,
ayr~ca 6 levha.
Trakya çal~~malar~~çerçevesi içinde kendi imkânlar~m~z ile Silivri'de de incelemeler yapt~ k. Burada bugün pek az izi kalan ve eski bir Bizans kilisesi olan Fatih
camii hakk~ndaki bir ara~t~rmam~z Brüksel'de bas~lm~~t~r, k.~l. a~a~~da s. 357, not 53.
4 Vize hak, çok k~sa bir monografya olarak bk. K. Öztürk, Bütünüyle Vize,
tarihi, co~rafyas~~ve turistik önemi, ~stanbul 1959. Ayr~ca Midye ve Vize ile ilgili Th.
Lakidis, Historia Bizyes kai Mideias (rumca), ~stanbul 1899, ad~nda çok nadir bir
monografya vard~r. R. M. Dawkins, The modern carnival in Thrace, "journal of Hellenic
Studies", XXVI (1906) s. 191-206 (Karnaval merkezi olan Vize'deki eski eserlerden
de bahseder). E. Kalinka, Altes und Neues aus Thrakien, "Österreichische ,jahreshefte",
XXIII (1926) Beiblatt, s. 118-207. S. Ioannidis, Historia tes Bizyes anatolikes Thrakes,
"Hetair. Thrakikon mdeton", no. 33 (Atina 1954) ba~l~kl~~ve asl~nda 1886 yaz~larak
ancak 1954 de bas~lan yaz~y~~göremedik.
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mahküm bulunuyordu. 1938 de Hükümet meydan~nda tesadüfen
bulunan güzel dö~ eme mozaikleri ise korunmad~ klar~ndan ortadan
kaybolmu~lard~r 5. (Res. ~~3) .
Vize'nin ilk olarak 1368 de Türk'ler tarafindan fethedildi~i,
fakat az sonra yeniden Bizans idaresine geçti~i, baz~~belirtilere göre
belki 1411-13 y~llar~ nda Musa Çelebi kuvvetleri taraf~ndan bir daha
al~nd~~~~ileri sürülmektedir. Bu önemli Trakya kalesi, nihayet kesin
olarak 1453 de Türk idaresine geçmi~tir.
~ . Ayasofya (Res. ~ -9) :
Vize'nin en önemli eski eseri hiç ~üphesiz, cami'e çevrilmi~~eski
bir Bizans kilisesi olan Ayasofya'd~r 6 . Buraya Büyük Cami veya Süleyman Pa~a camii de denilmektedir 7. Bu hayli büyük ölçüde bir yap~~
olup, Vize surlar~n~ n içinde bulunmakta ve Bizans devrindeki ~ehrin
ana kilisesi intiba~m b~rakmaktad~r. Etraf~ ndaki toprak seviyesi
zamanla bilhassa Do~u taraf~nda a~~r~~derecede yükseldi~inden,
cepheler ve bilhassa apsisler büyük ölçüde örtülmü~tür. Bu durum
yap~n~n duvarlar~n~n tehlikeli ~ekilde rutubet almas~na yolaçmaktad~ r. Bugünkü camiin çok bak~ms~z ve peri~an halinin hâlâ devam
edip etmedi~ini bilmiyoruz. Yaln~z bu önemli eserin Vak~flar idaresince tamiri hususunda evvelce bir tak~m yaz~~malar cereyan etti~i
fakat al~nan kararlara ra~men 1961 de hiçbir faaliyete geçilmedi~i
5 Bu hususda bir gazete havadisi olarak k~l. Trakyada eski eserler: Vizede k~ymetli mozaikler bulundu, "Ak~am" gazetesi, 1938; K. Öztürk, Vize, s. 33.
6 G. Lampousiades, Thrakika, IX (1938) S. 64-65. Ayasofya'n~n geçen yüzy~l~n
sonlar~nda çekilmi~~bir foto~raf~~ ile.
7 Bu camiin Gazi Mihal o~ullar ~ndan Süleyman Bey (veya Pa~a) in vakf~~
oldu~u söylenir. Gazi Mihal o~ullar~n~n geni~~~eceresinde, Mihal o~lu Ali Bey (öl.
906 = 500 /o ) torunu olarak bir Süleyman Bey ad~na raslan~r, k~l. T. Gökbilgin,
Mihalo:gullart mad. ~sld~n Ansiklopedisi, VIII, S. 290-291. Fatih devrinde Trakya'da
vak~flar~~olan bir de Had~m Süleyman Pa~a vard~r, k~l. T. Gökbilgin, Edirne ve Pa~a
livds~, Istanbul 1952, 58, not ~~12, Ve S. 339.
Di~er taraftan, Orhan Gazi'nin o~lu ve I. Murad'~n karde~i Süleyman Bey (veya
Pa~a) ile de ilgili görmek isteyenler vard~ r. Süleyman Pa~a, 1357 y~l~~sonlar~na do~ru
vefat ederek, Bolay~r'da defnedilmi~~ve kabri yan~ na bir de zaviye yap~lm~~t~r.
Ayasofya bu Süleyman Pa~a'n~n ad~na cami olmu~~ise, bu takdirde ancak teberrüken
yap~lm~~, yâni hat~ras~n~~ ya~atmak üzere onun ad~~verilmi~~bir vak~ft~r. Süleyman
Pa~a Trakya'da ak~nlar yapmakla beraber, Vize'nin fethi onun ölümünden sonrad~r.
Vize Ayasofya's~n~n hangi Süleyman Pa~a ad~na oldu~unu, ar~iv ara~t~rmalar~~ile
ortaya ç~karmak mümkündür.
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bilinmektedir 8. Yap~n~ n önündeki avluda bir tak~ m mezarlar aras~
nda
oldukça güzelleri dikkati çekmektedir. Bunlar aras~ nda bir lâhdin
parçalar~~ ile, H. 1190 ( = ~~176 ) tarihli k~r~ k bir mezarta~~
, ufak
bir lâhdin dar cephesi ve bir de tarih k~sm~~ k~r~ k bir ta~~ve nihayet
güzel Barok uslûplu bir lâhid parças~~burada belirtilebilir. Ayn~~
avluda ayr~ ca daha eski devirlere ait parçalar da görülür. Antik
bir heykel parças~ndan ba~ ka, bizans-ion tipinde ve kabartma bir
haç ile bezenmi~~bir ba~l~ k, 42 x 52 cm ölçüsünde bir Bizans korkuluk levhas~~parças~~vard~r. Ayn~~levhan~ n orta k~sm~~oldu~unu tahmin
etti~imiz ayr~ca k~r~ k bir parça daha bulunmaktad~r.
Ayasofya, geçmi~ teki tamirlerde orijinal yap~~özelliklerini pek
kaybetmemi~~büyük ve heybetli say~ labilecek bir eserdir 9. Ayakta
tutulabilmesi için gerekli olan tamir ve eklemeler, bünyesine ve
mimari düzeninin ana çizgilerine pek zarar vermemi~tir (Res. ~ , 2, 3).
Muhakkak ki, Ayasofya Türk devrinde birkaç önemli tamir geçirmi~ tir. Bugün görülen minber ve mihrap hiçbir sanat de~eri olm~
yan
unsurlard~ r. Fakat 19. yüzy~lda yap~ lan bir tamirde binan~n içinde
oldukça güzel bir ah~ ap mahfil in~ a edilmi~ tir. Bu ah~ap in~aat~n bir
k~sm~~ d~~ar~ ya da aksetmi~tir. Giri~~cephesinde, cümle kap
~s~n~n
üstünde evvelce mevcut ikiz veya üçüz pencereler herhalde y~k~ld~klar~ ndan, 19. yüzy~ lda bu k~s~m Empire uslubunda ah~ ap bir kaplama
ile kapat~ lm~~t~ r (Res. 2).
Narthex k~sm~~üç bölüme sahiptir. Bunlardan ortadaki bir be~ik
tonoz ile örtülmü~ tür. Bu tonozun üstünde bir galeri bulunmaktad~r.
Bina, camie çevrildi~inde güney (soldaki) bölümün içine minarenin
kaidesi in~ a edilmi~ tir. Kuzeydeki (sa~) bölümün içinde ise galeriye
ba~lant~y~~ sa~l~yan ah~ ap merdiven bulunmaktad~r. Naos k~sm
~n~n
düzeni ilk bak~~ ta ~a~~rt~c~d~ r. Burada zemin ~emas~~basilika ~eklinde
örtüsü ise yunanhaç~~planl~~bir bina kar~~s~ nda bulunuldu~u görülür.
8 Eski Eserler ve Müzeler G. Mü. nün 40/17 say~~
ve 2. I. 1952 tarihli yaz~s~~
üzerine Vak~ flar Genel Müd. lü~-ü 10347/2 say~~ve 7. IV. 1952 tarihli yaz~~
ile ke~fi
için mimar göndermi~~ve 130284/90 say~ , 9. VII. 1953 tarihli yaz~~ile de eserin 1953
y~l~~ i~~program~na al~nd~~~ n~~ bildirmi~tir.
9 Bu eski eser hakk~ nda çok genel bir yaz~~ yay~nlanm~~t
~r, k~l. F. Dirimtekin,
Vize' deki Ayasofya, "Ayasofya müzesi y~ll~~~", ili (1961) S. 19-20 (Ing. S. 47-49), 7 res.
F. Dirimtekin, bu kiliseden k~saca ~u yaz~s~ nda da bahsetmi~ tir (~~foto ile), Arkeolojik
ve turistik bak~ mdan Trakyanzn do~usu II, "T. Turing ve Oto. Kurumu Belleteni"
say~~ 3
(Kas~ m 1965).
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Fakat bütün örtü sisteminin bask~s~n~~kar~~lamas~~gereken dört sütun
geç bir devirde, çok kaba ve sevimsiz görünü~lü payeler halinde
takviye olunarak bina ayakta tutulmu~ tur. Belki bir yang~n belki de
bir depremde, fazla zay~f sütunlar da~~ld~klar~ ndan, bu örme payelerin yard~m~~ile tonozlar, kemerler ve kubbe a~~rl~klar~~kar~~lanm~~ t~r. Di~er taraftan binan~ n bütün kuzey cephesi ile kubbenin yar~s~~
da Türk devrinde yeni ba~tan in~a olunmu~ tur (Res. 3). Kuzey
cephedeki duvar tekni~i ve kubbe kasna~~n~ n bu tarafdaki yüzü,
binan~n di~er d~~~yüzlerindeki duvar örgülerinden farkl~~bir görünü~e
sahiptir. Bu Türk in~aat~~oldukça erken bir Osmanl~~tekni~i gösterir.
15. yüzy~l~ n Türk binalar~n~n ço~unda rastland~~~~gibi, bu ek k~s~mlarda dikine yerle~tirilmi~~ tu~lalar ile kar~~la~~l~ r. Içerideki dört
sütunun örme payeler ile k~l~f içine al~ nmalar~~Bizans devrine mi
aittir? Yoksa bu, kuzey cephe ve kubbe tamiri ile birlikte Türk devrinde mi yap~lm~~t~ r? Bu suallerin cevab~~ancak payeler raspa
verilebilir. Bina, üst yap~~bak~m~ ndan bir yunanhaç~~planl~~
Bizans kilisesi biçimi göstermekle beraber ~a~~rt~c~~olan husus zemin
plân~d~ r (Res. 4, 5). Burada zemin plan~~denildi~inde, binay~~ iç
ifadesini çok bozan a~~r payeler olmaks~z~n dü~ündü~ümüzü de
bilhassa belirtmek isteriz. Zemin plan~ na göre bu bina bir basilika
düzenine sahiptir. Herbir dizide üçer tane olmak üzere iki dizi sütun
ile üç nef'e ayr~lm~~ t~~(Res. 4). Kemerler ile ba~lanan bu sütunlardan,
sadece birer tanesi durmaktad~ r. Bunlar burada tekrar kullan~lm~~~
dev~ irme malzemedir. Kaba bir korint uslubunda olan ba~l~klar~~
(yük. 57 cm), sütunlar~ n gövdeleri gibi kal~ n bir ya~hboya tabakas~~
ile sar~lm~~ t~r. Çe~itli devirlerin tamirleri ile binan~n dö~ emesinde
bir yükselme meydana gelmi~tir. Boylar~~2 m. yi ancak bulan sütun
gövdeleri bu yüzden bodur bir görünü~~arzetmektedir. Yan nefler,
sütunlar~~yan duvarlara ba~layan kemerlerin yard~ m~~ile dörder
bölüme ayr~lm~~t~ r. Bu bölümlerden iki uçlardakiler çapraz tonozlar,
ortadakiler ise be~ ik tonozlar ile örtülmü~ tür. Orta nefin üstünde,
belirli bir oval biçime sahip, pandantifli büyük bir kubbe bulunmaktad~ r (Res. 8). Bu kubbe, poligonal oldukça yüksek ve pencereli bir
kasnak üstüne oturmaktad~r (Res. 3). Yukar~da da belirtildi~i gibi,
Türk devrinde kar~~ la~t~~~~bir hasar neticesinde, bu kubbe ve kasna~~n~n yar~s~~yeniden yap~lm~~~ve bu arada kasnakda pencere aç~lmamas~~binan~ n emniyeti bak~m~ ndan uygun görüldü~ünden, bu
yamanan k~s~ mda hiçbir pencere aç~kl~~~~yap~lmam~~t~r. Böylece,

330

SEMAV~~EY~CE

onalt~~kö~eli kasna~~ n güney yüzlerinde sekiz pencerenin s~ ralanmas~na
kar~~l~ k, kuzey yüzler sa~~rd~ r. Içeride ise, bu muvazenesizli~i görünü~ te olsun gidermek için kasna~~ n içine boya ile pencereler çizilmi~tir.
Ayasofya esas~ nda basilika biçiminde bir yap~~olmas~na kar~~l~k,
örtü sistemi bak~m~ ndan yunanhaç~~planl~~kiliseler tipindedir. Yani,
kubbenin bask~s~ , dört büyük be~ ik tonoz ile kar~~lanm~~t~ r (Res.
8, 9). Bu tonozlardan iki yanlardakilerin içlerinde ise, yan neflerin
üstlerinde yeralan galeriler bulunur. Bu mimari tertip derhal hat~ ra,
Bizans sanat~n~ n muayyen bir grup eserini getirmektedir ki, bunlar
zeminde basilika, örtü sisteminde ise yunanhaç~~tipindeki kiliselerdir.
Bizans kilise mimarisinin iki ana tipinin kayna~mas~~neticesinde
meydana getirilen bu de~i~ ik tip çok nadir, veya istisnai de~ildir 1°.
Fakat ~ u varki bu tip, do~rudan do~ruya Bizans'da de~il fakat uzak
bir Bizans eyaletinde, Mistra (Mora) despotlu~u sanat~ nda kullan~lm~~~ bir ~ ekildir. Vize Ayasofya's~, Mora despotlu~unun bu plan
~emas~n~ n Bizans ba~ kentine en yak~ n örne~i olarak muhakkak ki
çok önemlidir. Ba~ kent kiliselerinin ço~unda oldu~u gibi, kilisenin
do~u k~sm~ nda bulunan yine be~ik tonozlu bir bölüm, orta nef'i biraz
daha ileri uzat~ r (Res. g). Böylece, iki yanlarda, yan nef'lerin uçlar~ndaki prothesis ve diakonikon hücrelerinin birer ~apel biçimi alabilmeleri mümkün olmu~ tur. Orta nef'in bitimi olan ana apsis,
içeriden yar~ m yuvarlak, d~~ tan ise yedi kö~ elidir. Bunun sat~hlar~nda
kolayl~ kla pencerelerin izleri görülebilmektedir. ~ ki s~ ra halinde
olduklar~~anla~~ lan bu pencereler, altta sadece üç tane, yukar~~dizide
ise ... tanedir. Apsis yan hücrelerinden soldakinin d~~dan orijinal
biçimini kaybetmi~~olmas~na kar~~l~k, sa~daki küçük apsisi poligonal ~eklini koruyabilmi~ tir. Binan~n zemin ~emas~ nda bir basilika
tertibine sahip olu~una kar~~l~ k, galerilerdeki görünü~ü tamamen
farkl~d~ r. Narthex üstündeki galeri, yani gynekaion kare seksiyonlu
iki sütun aras~ ndan, orta nef'i görmektedir. Bunlardan bina, normal
kö~e odal~~bir yunan haç~~ planl~~kilise olarak görünmektedir (Res.
5). Galeriler hizas~nda yap~, haç~n dört kö~esinde birer kapal~~mekan
bulunan haç ~ eklinde bir tertibe sahiptir. Bu özellik, iki ayr~~plan~n
birarada nas~l kayna~t~r~ld~~~ m belirtmesi bak~m~ ndan ilgi çekicidir.
Binan~n esas~ nda içinin apsis ile kasnakdaki pencerelerden ba~ka,
lo S. Eyice, Son devir Bizans mimarisi, ~stanbul 1963, s. 87.
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yan tympanon duvarlarmdaki büyük pencerelerden ~~~k ald~~~~anla~~lmaktad~r.
Vize Ayasofya's~n~n orijinal iç süslemesinden pek fazla bir
kal~nt~~kalmam~~t~r. Yukar~da da belirtildi~i gibi, ba~l~klar tekrar
kullan~lm~~~de~ersiz dev~irme malzemedir. Yukar~~galerinin korkuluk
levhalar' aras~nda bir tanesi bir baklava ile çerçevelenmi~~Isa monograr~n ile süslenmi~tir. Fakat di~er levhalarda hiçbir i~leme yoktur.
Dö~emede ise, yer yer geometrik ~ekillerde kesilmi~~renkli mermerlerden meydana getirilmi~~dö~eme tezyinatma raslan~r. Duvarlarda
kal~n s~va ve badana tabakalar~n~n alt~nda baz~~kö~elerde fresko
kal~nt~lar~~farkedilmektedir. Dikkatli bir ara~t~rma yap~ld~~~nda,
belki baz~~de~erli freskolar bulunabilecektir. Fakat geç devirlerin
badana tabakalar~~ alt~nda, eski Türk devrine ait de~erli ve güzel
kalem i~i nak~~lann kal~nt~lar~~da farkedilmektedir. Bu de~erli tarihi
eser iyi bir restorasyona tabi tutuldu~unda, muhakkak ki, sanat
tarihi bak~m~ndan kazançl~~neticeler elde edilecektir. Nihayet yere
dö~enmi~~ta~lar aras~nda k~r~k bir levha kö~esinde bir kitabe izine
rastlad~~~m~z' da burada belirtebiliriz.
Vize Ayasofya's~, Bizans sanat~~tarihinde yeralmas~~gereken
önemli bir eserdir. Burada iki ayr~~plan tipinin birarada kullan~lmas~~
suretiyle meydana gelmi~~bir mimari düzen tatbik edilmi~~oldu~undan
bu bina güney Yunanistan'~n Mora yar~madas~n~n kiliselerinin bir
benzeri halinde kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Bizans Imparatorlu~unun
ba~kentine en yak~n tek örnek olarak sanat tarihinde özel bir önemi
olaca~~~aç~kt~r. Böyle çifte (mixte) planl~~kiliselere son devir Bizans
mimarisinde eyaletlerde kar~~la~~lmaktad~r. Nitekim, Epiros'da Arta
( = Narda ) da Paregoritissa kilisesi, iki ayr~~plan~n birarada kullamlmas~mn abidevi bir örne~idir. Ancak burada sekiz istinath ve
yunanhaç~~planlar kayna~t~nlm~~t~r. Vize Ayasofyas~mn mimari
düzeni ise, altta basilika üstte yunanhaç~~plan~~olarak, Mistra ( =
Mezistra ) da birkaç binada görülür n. Buradaki büyük Metropolis
G. Millet, L'Ecole grecque dans l'architecture byzantine, Paris 1916, s. 95; Marie
Sotiriou, Mistra, une ville byzantine morte, Atina 1935, S. 16 (Metropolis), s. 32 (Aphencliko), s. 50 (Pantanassa), ayr~ca bk. S. Eyice, Son devir, s. 87-88, not 38. 1961 de
Ohri'de toplanan XII ci Bizans Tetkilderi Kongresi'nde Prof. Delvoye, Hodigitria
kilisesinde bu galerilere dair bir tebli~~vermi~tir, k~l. Ch. Delvoye, Consid6ratiom
de la Vierge Hodigitria de Mistra, Actes du Xlie Congrls
sur l'emploi dev tribunes dans
(Ochride 1961), s. 41-47. Ayr~ca makalemizin son~mdaki ek nota bakm~z.
12

332

SEMAVI EYICE

bu düzeni aksettirmekle beraber bu grup içinde ayr~~bir yere sahiptir,
çünki, evvelden mevcut bir basilika 1302 de tadil edildi~inde bu
mixte biçim meydana gelmi~tir. Belki böylece Bizans mimari tarihindeki bu fikrin esas~~da ortaya at~lm~~t~r. Mistra da ~ 3o2 e do~ru
yap~lan Panaghia Hodegitria (veya Aphendiko) ile 1350 de Mora
despotu Manuel Kantakuzenos taraf~ndan yapt~r~larak ~imdiki
~eklini 1428 de Protosratos Ioannes Phrangopoulos tarafindan alan
Pantanassa kiliseleri bu tipin en karakteristik ömekleridir. Böylece,
Vize Ayasofyas~mm da tarihlendirmek gerekti~inde onu 13-14.
yüzy~llarm içine yerle~tirmek do~ru olur kanaatindeyiz.
Trakya'mn Yunan i~gali s~ras~nda, 1920-1922 y~llar~nda burada
Eski Eserler müfetti~i olan G. Lampousiades, Vize'de incelemelerinde
Ayasofya'da boya ile yaz~lm~~~eski bir rumca yaz~~tesbit etmi~tir
("Thrakika" dergisi, IX [1938] s. 65). Bugün görülemiyen bu yaz~da
9-1o. yüzy~llarda ya~am~~~ve Vize'de garip bir yoldan ~öhret kazanarak azize olmu~, Maria ad~nda bir kad~n an~l~yordu. Ermeni as~lh
Maria'n~n kocas~~ drungarios Nikephoros, Bulgar çar~~Simegon'a kar~~~
894-896 da yap~lan harekatta Vize kumandan~~olmu~, fakat kar~s~~
ise burada bir u~ak ile uzunca bir gönül maceras~~ya~ayarak 902 veya
903 de ölmü~~ve Vize'nin Piskiposluk kilisesine gömülmü~tür. Fakat
Maria'n~n mezar~~mucizelere (!) sebeb olmu~~ve rüyas~na girerek
kocas~ndan özel bir ~apel istedi~inden, art~k azizelik mertebesine
eri~ti~i kabul edilen Maria için bir ~apel yap~larak, cesedi buraya
ta~~nm~~t~r. Nikephoros da 923 de ölünce ayn~~ ~apele gömülmü~,
kasaba Bulgar'lar taraf~ndan az sonra yak~lm~~, ancak 927 de Vize'de
Bizans idaresi yeniden sa~lamla~mca, bu ~apel bir manast~r~n merkezi
olmu~tur. Bu konu üzerinde bir ara~t~rma yapan C. Mango, Vize
Ayasofya's~mn belki bu hikâyedeki Piskiposluk kilisesi oldu~unu ve
vaktiyle Lampousiades taraf~ndan görülen yaz~n~n, Maria'mn mezar~n~n burada bulundu~u k~sa süre içinde, yani 902/903 ile 923 tarihleri
aras~nda bir ziyaretçi eliyle yaz~lm~~~olabilece~ini, ve kilisenin yap~l~p
için bir terminus ante quem te~kil etti~ini bildirmektedir12. Bugün bu
yaz~~ortada olmad~~~ndan binan~n tarihlenmesi hususunda ne dereceye
12 C. Mango, The Byzantine Church at Vize (Bizye) in Thrace and St Mary the
row~ger, "Recueil (= Sbornik) des travawc de l'Institut d'Etudes Byzantines, XI (Beograd
1968) s. 9-13, ve 8 lev. da yap~n~n çok güzel fotolar~~ile. Bu makalede s. ~~o, not
6 da Vize'deki ba~ka Bizans kiliseleri kal~nt~lar~na da k~saca dokunulmaktad~r.
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kadar güvenilebilecek bir kaynak oldu~unu tayine imkân yoktur.
Binan~n mimarisi, yukar~da da belirtildi~i gibi, yüzy~llardan çok daha
geç bir devire i~aret etmektedir. Ancak ayn~~yerde daha eski bir kilise
bulunmu~~olabilece~i gibi, Vize'de popüler bir azize olan Maria
için bu yaz~n~n geç bir devirde yaz~lm~~~olabilece~ine de ihtimal
vermek mümkündür. Bugün kay~p ve kontrolu imkans~z olan bu
ziyaretçi yaz~s~n~n, Vize Ayasofya's~n~n tarihlendirilmesinde güvenilir
bir dayanak olabilece~ini sanm~yoruz.
2 . Kayadan oyma manast~r (Res. to-~~ 2, 16, 17) :
Vize'nin kuzey-bat~s~nda, oldukça derin bir vadinin bir yamac~ndaki kayalar içine oyulmu~~bir manast~r bulunmaktad~r. Vize'den
bu manast~ra vadi dibinde bahçeleri sulayarak akan dere boyundan
veya arkadaki tepeleri a~an bir keçiyolunu takip ederek ula~mak
kabildir. Hemen hemen önündeki vadiye dik bir ~ekilde yükselen
bu kaya sath~~oldukça uzun bir cephe te~kil eder (Res. 16). Bu cephenin önünde fazla geni~~olm~yan bir düzlük uzan~r. Vize istikametinden itibaren bu manast~ r kompleksi, oyulmu~~üç önemli k~s~mdan
meydana gelmi~tir. Bunlardan birincisi yonca planl~~bir ~apel (A), ikincisi tek nef'li büyük bir kilise, ile bu kiliseye biti~ik intizams~z bir manast~r mekan~d~r (B). Daha kuzeyde ileride ise üçüncü grup bulunmaktad~r ki, bu da yan yana s~ralanan manast~r iskân höcreleri ile, bunlar~n
ortas~nda oyulmu~~bir ~apelden ibarettir (C). Yonca planl~~ ~apele
gelmeden, güneyden itibaren kayalar~n muntazam yontulmu~~olmalar~~
buralara biti~ik bir tak~m ek k~s~mlar daha oldu~unu gösterir. Bunlar
aras~nda dar bir yol ile d~~ar~ya ba~lanan yuvarlak bir kovuk dikkati
çeker. Buras~~herhalde erzak ambar~~olmal~d~ r. Kayamn yüzünde
görülen muntazam aral~kl~~kare delikler, evvelce bu ma~ara manast~r~n~n önünde, kayaya biti~ik ah~ap sundurmalar bulundu~unun
i~arctidir.
A. ~apel, bu kaya manast~r~ mn en ilgiçekici unsurudur (Res.
16, ~~o, ~~). Bat~~ k~sm~~büyük ölçüde harap olmakla beraber, bu
bölümün plan~n~~tamamlamak kolayl~kla mümkündür. D~~~yüzünde
yar~m yuvarlak apsisler halinde geni~ledi~i görülür. Ortadaki kare
bölümün tavan~ndaki kaya sath~~yontulurken, ortada kabartma
olarak büyük bir haç kabartmas~~da i~lenmi~tir. Lâtin haç~~biçimindeki
bu salibin, kollar~n~n uçlar~~çatall~d~r (Res. 1 ~ ). Dar bir kap~, naos'a
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geçi~i sa~lanmaktad~r. Buras~~ apsis'e do~ru uzanan dikdörtgen
bir nef halindedir. ~ ki bölümü olan bu nefin ilk bölümünün tavan~nda
aynen narthex'dekine benzer büyük bir salip vard~r. Bu k~sm~n
ba~ka bir özelli~i de, iki yana birer yar~ m yuvarlak apsis ile geni~lemesidir. Böylece burada, üçlü yonca (trikonhos) plan tipinin kayadan
yontulmu~~bir örne~i ile kar~~la~~ lmaktad~ r ". Nef'in apsis önündeki
ikinci bölümü ise bir bema olarak dü~ünülmü~ tür. Bunun da tavan~nda bir haç vard~r 14 . Bema'dan kayadan yontulma bir seki ile ayr~lan
apsis yar~m yuvarlakt~ r ve iç taraf~ nda bir synthronos kademesi bulunmaktad~ r. Ayr~ca apsis'in iç sath~ nda içlerinde birer haç olan üç ni~~
oyulmu~ tur (Res. o). Gerek bema gerek yan konkhoslar ile ba~lant~l~~
prothesis ve diakonikon höcreleri ise küçük apsisleri ile birer ~apelcik
görünümündedir. Bunlar~n da tavanlar~ nda haçlar vard~r.
B. ~apelin solunda (kuzeyinde) bulunan tek nefli büyük kilise
ise ilgi çekici bir mimari özelli~e sahip de~ildir (Res. ~~6). Nefin bütün
geni~li~ince uzand~~~~ve en dipte büyük bir apsisle sona erdi~i görülür.
Bu apsisin ortas~ nda derin bir ni~~ve ortada üç kademeli bir kathedra
ile yan~nda synthronos kademeleri vard~ r. Bu unsurlar, buras~n~n
büyük dini törenlerin yap~ ld~~~~bir kilise oldu~unda hiçbir ~üpheye
yer b~rakmamaktad~r. Nefin sa~~taraf~ ndaki ni~in kenar~ndan, yine
kayan~n içine oyulmu~~bir ~apele ç~k~~~~sa:Oy-an 10-12 basamakl~~
bir merdiven dehlizi vard~ r. Bu merdiven ile a~a~~ ya ba~lant~s~~sa~lanan ~apel, intizams~z yontulmu~~ufak bir höcreden ibaret olup,
içinde bulundu~u büyük kilisenin tonozuna aç~lan bir pencereden
pek zay~f bir ~~~k al~ r. Büyük kilisenin solundaki mekan ise, duvarlar~ nda dikdörtgen veya yar~m yuvarlak ni~ler aç~lm~~~basit bir salonBu büyük kompleksin sadece bir k ~sm~, yonca planl~~ ~apel bu arada yay~nlanm~~t~ r, F. Dirimtekin, Vize'deki kaya kilisesi, "Ayasofya müzesi y~ll~~~" IV (1962) s.
16-17 (ing. S. 49-50), resimli.
14 Konya yak~n~ nda Sille'de kaya içine oyulmu~~bir kilisede de tavanda haçlar
i~lenmi~~oldu~u görülür, bk. S. Eyice, Konya ile Sille aras~nda Ak manast~r, Manak~b
Anfin'deki Deyr-i Efldtun, "~ark~yat Mecmuas~", VI (1965) lev. XI, res. 16; ay.
yz., Akmanast~r (S. Chartion) in der nal~e von Konya und die Höhlenkirchen von Sille, Polychordia-Festschrift Franz Dölger, Amsterdam 1967, II, lev. XXX, res. 22, Afyon'a
30 km. uzakl~kta bulunan kayadan oyulmu~~~imdiye kadar bilinmeyen bir manast~r
kilisesinde de tavanda haçlar vard~ r, bk. F. Ohrtmann, Abstecher nach Seydiler Köyü
und zu den dortigen Höhlenkirchen, 1868-1968 Alman Lisesi-Deutsche Schule Istanbul, (Yüzüncü Y~ldönümü anma kitab~), ~stanbul 1968, S. 47-50. Bu çe~it haçlar daha çok
önceleri Kappadokya ma~ara kiliselerinde de görülmü~tür.
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dan ibaret olup, herhangi bir plan özelli~i göstermez. Bu mekan~n
soldan d~~ar~~ba~lanan dehliz ~eklindeki yolun sa~~ nda üst üste ni~ler
vard~r. Bunlar~ n evvelce ikona yerle~ tirmek üzere yap~ld~ klar~~tahmin
edilebilir. Nitekim önlerinde kayaya oyulmu~~kandil yuvalar~~ da
bulunmaktad~r.
C. Bu mekan~ n da 35-40 m. kadar ilerisinde üçüncü grup
uzanmaktad~r (Res. ~~7). Sa~l~~sollu dikdörtgen biçimli odalardan
ba~ ka tam ortada bir ~ apelden ibaret olan bu grubun sa~~taraf~nda
evvelce bir sundurma bulundu~unu gösteren kiri~~delikleri görülür.
Vize istikametinden itibaren ikinci odada bir seki görülür, üçüncü
de ise, kaya taban~ na oyulmu~~iki mezar bulunmaktad~ r. Bu üçüncü
oday~~takip eden ~apelin narthex k~sm~~taban~~da tamamen mezarl~k
halinde olup, burada yan yana be~~mezar çukuru oyulmu~ tur. Narthex'den naos'u ay~ ran iki kare paye de kayadan yontulmu~tur. Naos
enine uzanan trapez biçiminde bir mekandan ibarettir. Bunu evvelce
bema'dan ay~ran ikonostasis'in izleri iki yan duvarda farkedilir. Bema
ise enine uzanan tavan~~ be~ik tonoz ~eklinde i~lenmi~~dar bir mekan
olup iki yan duvar~ nda birer apsis ile yanlara do~ru geni~letilmi~tir.
Yar~ m yuvarlak bir apsis ile bu ~apel tamamlanmaktad~r. ~apelin
giri~i üstünde bir ikona ni~ i, ayr~ca yanlarda da ni~ ler mevcuttur
(Res. 12).
~apelin sol yan~ nda da biribirini takip eden ve aralar~nda ba~lant~l~~üç küçük oda vard~ r. Herhalde bu kaya manast~r~nda ya~ayan
ke~i~ lerin iskân höcreleri olan bu odalar~ n duvarlar~nda dolap ni~leri,
ve kap~~ aç~kl~klar~nda, kanatlar~n yuvalar~~ görülür. Bu oldukça
geni~~bir sahaya yay~lan kaya manast~r~~toplulu~unda herhangi bir
plastik süsleme veya boya ile yap~ lm~~~resim ve nak~~~görülmemektedir. Duvarlarda yer yer haçlar ile kar~~la~~l~r. Bunlar~n bir k~sm~~bu
kompleksin esas tezyinat unsurlar~~olarak yap~lmas~~ s~ras~nda i~lenmi~tir. Birço~u ise sonralar~~burada ya~ayanan ke~i~ler veya ziyaretçiler taraf~ndan çizilmi~~basit graffitti'lerdir. Evvelce bu toplulu~un
iç sat~hlar~nda freskolar oldu~unu da tahmin edebiliriz. Üçüncü
kilisenin yan~ndaki çifte mezarl~~höcrede, do~rudan do~ruya kayaya
sürülmü~~boyalardan meydana gelmi~~bir fresko kal~nt~s~~farkedilmektedir. Ve nihayet bu notlar~m~zda ~u noktaya da i~aret edelim
ki, bu ma~ara manast~r~n tamam~n~~gösteren bir genel vaziyet plan~,
ancak bir topo~rafin i~birli~i ile elde edilebilir. Her grubu tek ba~~na

SEMAV~~EY~CE

336

olarak çok dikkatle ölçmemize ra~men, krokimizin tamam~nda
hatâlar olabilir.
Vize ma~ara manast~r~~bugünkü Türkiye s~n~rlar~~içinde Anadolu'daki benzerleri gibi Trakya'da da kayadan oyulmu~~manast~rlar
bulundu~unu göstermektedir. Trakya ma~ara manast~ r ve kiliseleri
Istanbul yak~nlar~ ndan Yar~mburgaz'dan ba~lamakta ve gerilere
Balkanlara do~ru uzanmaktad~r. Yar~mburgaz 15 ile Çatalca yak~n~nda ~nce~iz 16 ma~ara manast~rlarmdan ba~ka, kuzeyde Midye'de
ve Enez'de de böyle kayadan oyulmu~~dini tesisler ile kar~~la~~l~r.
Midye ve Enez'deki oyma manast~r ve kiliselerden a~a~~da bahsedilecektir. Herhalde Trakya'n~n ve bilhassa ~stranca da~lar~n~ n daha
ba~ ka yerlerinde, bugüne kadar dikkati çekmemi~~daha ba~ka örneklerin bulunabilece~ine de ihtimal verilebilir '7. Kayadan oyulmu~~
manast~r ve kiliseler Bulgaristan'a do~ru devam ile, meselâ T~ rnovo
yak~n~nda duvarlar~~fresko resimler ile süslü tesisler halinde görülmektedir ".
3. Vize kalesinin bir unsuru : Sukulesi (Res. 14, 15, 18-21) :
Vize kalesinin (Res. 14, 15) ete~inde, Tabakhane deresi denilen
bir akarsuyun kenar~ nda çok ilgiçekici bir kule bulunmaktad~r ".
~çerisi moloz ta~~ ndan olmakla beraber d~~~yüzleri çok muntazam
kesme ta~tan yap~lm~~~olan bu dikdörtgen plânl~~kule, birkaç kat
olarak dü~ünülmü~ tür. En altta eskiden iki s~ra be~ik tonozlu bir
mahzeni, yukar~ da ise duvarlara saplanm~~~ ah~ap kiri~ler üzerinde
ah~ap katlar~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Duvar kal~nl~~~~2 m. yi bulan
R. Bousquet, Les grottes de Tar~ m Bourgaz, "Echos d'Orient" IV (~ goo/o~ ), s.
295-3132; R. Hovasse, rar~mburgaz magaras~ , "Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas~",
V, i (1927) S. 395-421 ; E. Mamboury, Istanbul touristique, ~stanbul 1951, s. 571-572.
16 F. Dirimtekin, Incegiz m~ntakas~ndaki ma~ara-manast~ r ve kiliseleri, "Türk-Arkeoloji Dergisi", Vii, 2 (1957) S. 26-31 (fran. s. 32-37), lev. XXVII-XXXII.
17 Bayan Nicole Thierry taraf~ ndan 1966 temmuzunda bu bölgede baz~~ma~ara-kiliseleri tesbit edilmi~ tir.
18 B. Filow, Geschichte der Altbulgarischen Kunst, Berlin-Leipzig 1932, s. 68, 75,
T~rnovo yak~n~ nda Rusenski Lom irma~~~vâdisinde olan bu kilisedeki feskolar 13-14.
yüzy~ la ait olarak tarihlendirilir.
19 Esaslar~~ VI. yüzy~lda Iustinianos taraf~ndan yapt~r~ lan Vize ve P~narhisar
kaleleri hakk~nda bk. A. M. Mansel, Trakyan~n kültür ve tarihi, ~stanbul 1938, s• 45,
res. 37-40; F. Dirimtekin, Trakya'da yap~lan tetkikler,"Ayasolya müzesi y~ll~~~" V (1963)
s. 20-23 (fran. s. 30-36) resimli. Bu makalede Sukulesinin hiç bahsi geçmemektedir.
16
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bu kulenin eni ~~o m. 15, boyu ise 14 m. 40 d~r. ~çinde bir kuyu a~z~~
farkedilmektedir. Esas cephede, alttan itibaren 3, 2, ~~olmak üzere
alt~~tane mazgal aç~lm~~t~r. Bunlar~n aç~kl~~~mn içeride ~~ m. 50 yi
bulmas~na kar~~l~k d~~~aç~kl~~~~sadece o m. 15-0 m. 20 den ibarettir
ve lentolar~~ah~aptan yap~lm~~t~r (Res. 22). Bu kulenin yamaca bakan
arka yüzünde 2 m. 45 geni~li~inde ve iki yan~~payeler ile takviye
edilmi~~bir de giri~i bulunmaktad~r (Res. 21). Bu giri~in üstünde
kare bir pencere vard~r. Derenin geldi~i istikametteki dar cephede
bir mazgal olmay~~~na kar~~l~k di~er dar cephede biri ikinci kat di~eri
üçüncü katta olmak üzere yaln~z iki mazgal bulunur (Res. 19, 20).
Dere, bu kulenin bir kenar~n~~ s~y~rarak akmaktad~ r. Hatta kulenin
in~as~~ile derenin hafifçe yata~~ndan kaymas~~sa~lanm~~~gibidir. Daha
ilk bak~~da, bu kulenin bir sukulesi oldu~u ve dereden su elde etmek
gayesiyle yap~ld~~~~anla~~l~r. Bir ku~atma an~nda, kalenin susuz kalmamas~~için, bu kuvvetli kule, dereden su elde edilmesini mümkün
k~l~yordu. Oradaki incelememiz s~ras~nda bir köylü, kulenin içindeki
kuyudan tepedeki kaleye ayr~ca merdivenli bir dehliz bulundu~unu,
hattâ kendisinin bunun içinden yürüdü~ünü ifade etmi~tir. Bu kulenin
sukulesi oldu~u kesindir. Vize kalesi ile olan topo~rafik ba~lant~lar~~
ise ancak bu kalenin tam bir krokisi ç~kar~ld~~~nda anla~~lacakt~r.
Fakat yamaçda yüksekde olan yuvarlak kulenin de bu sukulesini
korudu~u muhakkakt~ r (Res. t8).
4 Bir tetrakonkhos y~k~nt~s~~:
Güzel bir Erken Osmanl~~devri eseri olan ve ikinci makalemizde
bahsedilecek ~arapdar Hasan Bey camiinin hemen yak~n~nda bir
bir harabe vard~ r. Duvar izlerinin takibi neticesinde bunun yonca
biçiminde bir yap~ya ait oldu~u anla~~lmaktad~r. Herbir yapra~~n~n
çap~~3 m 35 kadar olup, duvarlar 3-4 cm kal~nl~~~nda tu~lalar ile
4-5 cm. kal~nl~~~nda harç tabakas~~ ile ba~lanarak örülmü~tür. Bu
küçük yap~n~n bir vaftizhane veya bir martyrion olabilece~i akla gelir.
Bu ihtimal do~ru oldu~u takdirde, hemen yak~n~nda büyük bir kilise,
bir basilika aramak gerekir.
5. Sarn~ç :
Vize surlar~~ içinde oldukça büyük bir su sarn~c~~vard~r. Bu, iki
paye dizisi ile üç nef'e ayr~lm~~t~r. Yan duvarlardan birinde ni~ler
Belleten C. XXXIII,
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bulunmaktad~r. Kemerler Roma mimarisinde oldu~u gibi konsantrik
çifte tu~la kemerler halindedir. Tu~lalar~n kal~nl~klar~~ 3, 5-4 cm.
(ölçüleri 29-31 cm), harç kal~nl~~~~ise 2-5 cm dir. Garip bir özellik
olarak, yan duvarlarda harc~n çok kal~n olmas~na (5 cm) kar~~l~k,
payelerdeki harc~n sadece 2 cm oldu~una burada i~aret edebiliriz.
Nefler ise, ta~tan örülmü~~be~ik tonozlar ile örtülmü~tür. Bu sarn~c~n
bir Bizans yap~s~~olup olmad~~~~ ~üphe uyand~r~r. Sarn~c~n üstünde
ise tamamen tu~ladan küçük bir harabe bulunur. Bu, çapraz tonozlar
ile örtülü iki ufak odadan ibaret bir y~k~nt~d~r. Baz~lar~~ taraf~ndan
bir Bizans eseri zannedilen bu harabe, muhakkak surette Türk in~aat~d~r ve tahminimize göre bir büyük kona~~n ta~~odas~d~r.
~~~
M i dy e
12 Haziran 1961 günü Vize'den Midye'ye giderken Saray'dan
geçti~imizde, Ayas Pa~a'n~n güzel bir camii olan bu küçük kasabada 20 oldukça ilgi çekici bir Bizans lâhdi ile kar~~la~t~k.
~~. Saray kasabas~nda Midye yolunda bir lâhit (Res. 23) :
Midye yolunun sol taraf~nda bugün bir çe~me yala~~~olarak
kullan~ lan o m. 70 x x m. 95 ölçüsünde bir lâhit vard~r. o m. 085
kal~nl~~~nda ve o m. 50 derinli~inde bir tekneden ibarettir. Üst kenar~~
k~smen k~r~k olmakla beraber, görülebilen bu yüzde sath~n, kemerler
ile dört bölüme ayr~ld~~~~görülür. Herbir bölümün içinde, büyük bir
lâtin haç~~bulunmakta haçlar~n kollar~~ aras~ndaki bo~luklarda ise
rozetler, haçlar veya stilize edilmi~~a~aç (selvi ?) lar yeralmaktad~r.
En sa~claki haç~n üst bo~luklar~nda ise bir çift yürek motifi görülür.
2. Midye' de kayadan oyulmu~~ ~apel (Res. 22) :
Ac~su yan~nda küçük bir ~apel bulunmaktad~r. Bunun bir yan
duvar~~tamamen aç~k olup, hiçbir özelli~i yoktur. Tek nefden ve
yar~m yuvarlak bir apsisden ibarettir. Bema k~sm~n~~ay~ran bir bölmenin izi ile sol yan duvar~nda bir arcosolium içinde bir mezar görülür. Apsis'i horizontal bir silme süslemektedir. Içeride kaya sath~nda
20 Vize'nin Türk devri eserleri ile birlikte Saray ve P~narhisar'daki Türk eserleri bu makalemizin ikinci k~sm~nda ele al~nacakt~r.
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isimler ve tarihler okunmaktad~r. Bunlar~ n aras~ nda 1784 ve '898
tarihlerinin dikkatimizi çekti~ini burada kaydedebiliriz.
3. Midye' de kayadan oyulmu~~ayazma ve manast~r (Res. 26-55) :
Eski Salmydessos olan Midye ( = Medeia) nin içinde dikkate
de~er herhangi bir eski eser ile kar~~la~mad~k. Evvelce burada mevcut
olan Türk yap~s~~cami ise y~k~lm~~~ve 1935 de minaresi duran bu
eserin bütün izleri ortadan silinmi~tir 21. ~imdi kasaban~ n ihtiyac~n~~
kar~~ layan cami ise, yak~n tarihlerde yap~lm~~~olan de~ersiz bir Rum
kilisesidir. Midye'nin Bizans devrine ait kalesi, oldukça harap izler
halindedir (Res. 24, 25). Bu kalenin fazla bir mimari hüviyeti olmayan
tu~la çerçeveli kap~s~~çok harap bir halde görülebilir 22. Kalenin
d~~~ nda, denize nazaran ters istikamette gerideki tepelerin aras~nda,
Pabuç dere vadisinde ise çok önemli bir ma~ara-ayazma ve manast~r'
bulunmaktad~r. Tepenin derinliklerinden fi~k~ ran bir kudsal su
etrafinda kurulan tesise iki yoldan ula~ mak mümkündür. Bunlardan
ilki, k~y~daki kumsaldan içeriye do~ru uzan~r ki, evvelce deniz yolu
ile ziyarete gelenlerin kulland~klar~~güzergahd~r. Di~eri ise kasabadan,
kale kap~s~ndan ç~kan yolun ucundachr. Gerekli yerlerde kayalar~n
i~lenmesi, yontulmas~~suretiyle yap~lan bu yolun üzerinde, iki metre
yüksekli~inde bir kayan~ n yola bakan yüzünde o m. 57 x o m.
37 ölçüsünde, o m. 05-436 derinli~inde, dikdörtgen biçimli bir sat~h
düzletilmi~, bunun da üzerine yedi sat~rhk grekçe bir kitâbe i~lenmi~tir. 1961 de gördü~ümüzde bu kitabe hemen hemen okunmaz
bir halde bulunuyordu (Res. 26). Kitabenin bulundu~u kayamn
üstünün de muntazam düzeltilmi~~oldu~u, hattâ burada baz~~kanallar
da i~lendi~i dikkati çeker. Bu kitabeli kayamn az ilerisinde, ve dereye
ini~in ba~lang~c~nda ba~ ka bir kaya daha vard~r. Halk taraf~ndan
Sofrakaya denilen bu kayamn yüzünde bir ni~~ i~lenmi~, üstünde
ise I m. 8o çap~ nda ve o m. 30 derinli~inde çukur bir düzlük bulunmaktad~ r. Buradan, vadi, manast~ r, dere, arkadaki arazi ile kar~~~
21 Midye, ~stanbul ile birlikte 1453 de feth edilmi~~
olmakla beraber, yak~n
tariblere gelinceye kadar, bir Rum kasabas~~olarak kalm~~t~r. Buradaki camiden
ve 1935 e kadar duran minaresinden, makalemizin ikinci k~sm~nda, Türk eserleri
aras~nda bahsedilecek ve foto~raflar~~da yay~nlanacakt~r.
22 Midye hakkmda rumca bir monografya vard~r, k~l. yukar~da
not 4; Midye
kalesi ile ilgili olarak k~l. F. Dirimtekin, not 19 daki yerde, s. 47-53 (Ing. s. 56-61)
resimli. Son günlerde Midye halk~~taraf~ndan buradaki sur kap~lar~n~n tamiri hakk~nda baz~~isteklerde bultmuldu~una da burada i~aret edelim.
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s~ rtlar ve hattâ denize hâkim bir manzara vard~r. Sofrakayan~n
hizas~nda a~a~~da bir kaynak, bunun da az ilerisinde bir köprü
kal~nt~s~~ile kar~~la~~l~r.
Esas~nda kaya içine oyulmu~~olmakla beraber önünde tu~la
ve ta~dan örülmü~~bir ek yap~~bulunan ayazma-manast~r~n bu ek
aksam~~bugün tamamen ortadan kalkm~~t~r. Ayr~ca ~imdi yolun
geçti~i sahada da hayli geni~~bir bahçesi oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu
bahçenin duvar~n~n kal~nt~lar~~yolun sa~~ nda elan görülebilir. Bahçedeki
a~açlardan cevizlerin son y~llarda kesildi~i köylüler taraf~ndan bildirilmi~tir. Kurtulu~~sava~~ 'na kadar, zaten bir Rum kasabas~~olan
Midye'nin ziyaret yeri olarak faal durumda olan bu ayazmamanast~ r, bir süre de mesire yeri olarak kullan~lm~~t~ r. Bugün önünde
~ekilsiz y~k~nt~lar aras~ ndan içeri girilebilir (Res. 27, 28). Öndeki
bu ek k~s~mlar~ n, Türkiye Rumlar~n~ n kuvvetlenip zenginle~ erek
yurdun her taraf~ nda kiliseler yapt~klar~~19. yüzy~l~n ikinci yar~m~nda
in~a olundu~una ihtimal verilebilir. 1846 da bu ayazma-manast~r~~
ziyaret eden Frans~z seyyah~~Xavier Hommaire de Hell (1812-1848)
in çizdi~i krokide bu ek k~s~mlar~ n bulunmay~~~~da bu tahmini do~rulamaktad~ r (Res. 27). Midye ayazmas~n~n, Hommaire de Hell ile
dola~an ressam Jules Laurens (1825-1901) taraf~ndan güzel resimleri
de yap~lm~~t~ r (Res. 27, 32, 49) 33. Ayn~~yer çok sonralar~, bir Bulgar
ilim adam~, K. Skorpil taraf~ ndan da incelenerek, do~ru bir plan~~
yay~nlanm~~t~ r (Res. 30) 24. Yak~n tarihlerde F. Di~~ imtekin buraya
dair k~sa bir not ile birlikte korpil'in plan~n~~bir daha yay~nlam~~ t~r 35. 1963 de bas~lan bir yaz~m~zda da bu yer, k~sa bir nota konu
olmu~tur 26.
23 Hommaire de Hell, Voyage en Tur quie et en Perse ex&ut6 par ordre du gouvernement français pendant les annies 1846, 1847 et 1848, Paris ~ 854-186o (4 cilt) ve in-folio
bir Atlas. Ma'~ara-manast~r ve ayazmas~ ndan c. I, 1, s. 146 - 149de bahsedilir,
IV. cildin sonundaki krokilerin aras~ nda buradan bir kitabe ile k.~ l. IV, s. 321
(lev. I, ~ ) ma~aran~n plan~~vard~r (lev. XIII). Laurens'~ n kalemi ile gravürleri ise
Atlas, lev. IX da yay~nlanm~~t~ r.
24 K. korpil, Arkleologiçeski bele~ki ot Strance planina, "Bulletin ( =Izvestija) de
la Soci6t archiologique bulgare" 111 (1912 - 13) s. 243 vd. res. 141.
25 F. Dirimtekin, not 16 daki yerde, res. ~ , ay. yazar, Aya Xikola kilisesi, "Ayasofya müzesi y~ll~~~", V (1963) S. 53-55 (ing. s. 63-64). Bu ma~ara ayazma ve kilisesi
hakk~nda k~sa bir not ile pek net olm~ yan üç foto~raf yine F. Dirimtekin taraf~ndan
"Ayasofya Müzesi Y~ll~~~", V111 (1969), s. ~ o, 72, 73 de bir daha yay~ nlanm~~t~r.
26 S. Eyice, X. Hommaire de Hell ve Ressam jules Laurens, mü~terek Türkiye seyahatnamelerinin de~erlendirilmesi yolunda bir ara~t~ rma, "Belleten", XXVII (1963) S. 59-104,
bilhassa s. 81-82 ile res. 3 ve 6-9.
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Midye ayazma ve manast~r~, tamamen kaya kitlesinin içi oyularak
~ekillendirilmi~~üç k~s~mdan meydana gelmi~tir (Res. 31). Birinci
ve önemli unsur bütün aksam~~kayadan yontularak yap~lm~~~büyük
bir kilisedir. Bunun arka taraf~ nda ve kayamn derinliklerinde kudsal
suyun ç~kt~~~~ayazma k~sm~~bulunmaktad~r. Nihayet üçüncü k~s~m
kilisenin narthex'ine biti~ ik biribirini takip eden iki mekândan ibarettir. Bu üç ayr~~ k~s~mdan meydana gelen kompleksin ayr~ca d~~~
taraf~na, evvelce de i~aret edilen, ta~~ve tu~ladan yap~lm~~~bir tak~m
mekânlar da eklenmi~ ti ki bunlar da bir dereceye kadar dördüncü
bir grup te~ kil eder. Kilise, Karadeniz istikametinde uzanmakta
olup muntazam ve muvazeneli bir plana sahiptir. Narthex k~sm~~
uzun bir dehliz halinde ayazmaya kadar ula~ maktad~r. Bu k~sm~n
orta bölümü çapraz, yanlardakiler be~ ik tonozlu üç bölüm halindedir
(Res. 32-34). Bu ma~ara kilisesinin tan~d~~~m~z di~er benzerlerinden
en büyük fark~, yumu~ak kaya sath~n~n bu vasf~ndan istifade edilerek,
normal binalar gibi mimari unsurlar~n taklidi suretiyle süslenmi~~
olu~ udur (Res. 35, 36). Bu durum narthex'de kendisini aç~kça gösterir. Narthex'in iki uzun duvar~n~n yüzleri mimari düzene sahiptir.
Içeri girildi~inde sa~~duvar kemerler, pâyeler ile süslenmi~~ve bu
pâyelerin aralar~ na, korkuluk levhalar~n~~taklid eden kabartmalar
i~lenmi~ tir (Res. 36). Bu tesisin her taraf~ nda oldu~u gibi burada da
mekân~n bir da~~n içine oyulmu~lu~undan kurtulmak fikri hâkimdir.
Narthex'in sa~~duvar~~sanki d~~ar~~aç~lan bir mimari halindedir ve
böylece göz aldat~c~~bir tesir ( illusion optique ) elde edilmek istenmi~tir. Ayn~~fikri, ayazma-manast~r~n ba~ka k~s~mlar~nda da daha
kuvvetli olarak sezmek mümkündür. Narthex'in bu cephesinde
yandaki mekana aç~ lan ufak bir pencere ile ayazmaya inen merdiven
ba~lang~c~~bulunmaktad~r. Narthex'in naos'a biti~ik cephesi de ayn~~
karakterdedir. Bu tarafda da kemerler ve korkuluk levhas~~taklidi
tezyinat görülür. Tam ortadaki çapraz tonozlu bölümden, üstünde
kare bir penceresi olan, muntazam lentolu bir kap~dan naos'a geçilir
(Res. 38). Narthex'in her iki uzun duvar~nda da siv~ i uçlu aletler
ile i~lenmi~~birçok yaz~ , isim ve tarihler okunmaktad~r. Bunlar~n ayr~~
ayr~~incelenmesi tek ba~~ na bir ara~t~rma olabilir. Yandaki mezar
odas~na aç~ lan kare pencerenin alt~nda kaz~lm~~~bir graffitti yaz~n~n
tarihi 1400 lü bir rakkam olarak okunabilir. Narthex'de 1796, 1799
tarihlerini tesbit ettik, apsisde ise 1764 tarihini okuduk.
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Narthex'den esas kiliseye geçit veren kap~n~n iki yan~ndaki
duvar yüzlerinde ~u yaz~~görülmektedir :
Au
MH

eA
KAEPO
ICHC

Esas kilise be~ ik tonozlu bir basilika biçiminde olarak kayadan
oyulmu~tur. Sa~l~, sollu kare seksiyonlu iki~er pâye üç nef'e ay~rmaktad~r. Kap~n~n iç taraf~ nda duvar dibinde oturma yerleri vard~r
(Res. 39). Naos'u örten be~ ik tonoz, üç kademeli bir silme ile ba~lar.
Bunun alt~nda ise kar~~l~kl~~e~~olmak üzere iki yanlarda üçer konsol
görülür. Birinci konsol te~ his edilememekte, ikincisi bir aslan ba~~n~~
and~rmakta, üçüncüsü ise aç~k olarak ayakta bir kartal tasviri oldu~unu
belli etmektedir. Berna k~sm~n~~naos'dan ay~ran ikonostasis de kayadan
yontularak ç~kar~lm~~t~ . Bunun ortas~nda büyük bir kemeri sa~da
ise bir penceresi oldu~u anla~~lmaktad~r. 1961 de bu k~s~m yeni tahribe u~ram~~~ve h~zar testeresi (!) ile blok halinde ta~~elde edilmek
üzere kesilmi~ ti. Kesilen parçalar da henüz yerde duruyordu. Kare
planl~~pâyeler ile ayr~ lan iki yanlardaki dar neflerin bir özellikleri
yoktur. Bunlar~ n ince uzun mekanlar halinde olduklar~~ve üzerlerinin
be~ik tonozlar ile örtülü bulundu~u görülür. Sol nef tahribe u~rad~~~ ndan tam olarak düzenini anlamak zorla~m~~t~r. Sa~dakinin
kareye yak~n bir ~ekli olan bir mekâna bir kap~~ile geçit vermektedir
(Res. 44). Üzeri bir be~ ik tonozla örtülü olan bema k~sm~~oldukça
geni~tir. Böylece bu ma~ara kilisesi âdeta bir transeptli - basilika
görünü~ üne sahiptir. Bema'ya bir basamakla ç~k~l~ r. Evvelce burada
duran mermer sunak masas~~hala yerindedir. Bu, o m. 8o yüksekli~inde, yukar~~kenar~nda klasik profiller bulunan bir mermer kitlesidir. Yar~ m yuvarlak apsis içinde üç kademe halinde synthronos
bulunmakta bunun tam ortas~ nda ise bir kathedra yeralmaktad~r.
Apsis'de tam ortadaki yuvarlak olmak üzere ayr~ca üç pencere aç~lm~~t~r (Res. 38, 42). Apsis'in iç sat~hlar~mn ve bilhassa yar~m kubbesinin fresko tezyinat ile süslendi~i kalan izlerden anla~~lmaktad~r.
Pencereler hizas~nda sat~h karelere bölünmü~, bunlar~n içlerine
baklava biçiminde çerçeveler i~lenmi~tir. Yar~m kubbenin ete~inde
o m. ~~~~yüksekli~inde harflerden meydana gelmi~~bir yaz~~frizi uzanmaktad~r. 1961 de bu yaz~n~n ba~lang~c~~henüz okunabilmekte idi.
Ortadan itibaren devam~~ise tamamen silinmi~ ti (Res. 40). Tezyini
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dörtlü yonca ~eklinde bir motif, yar~m kubbe ete~ini ve kemer yüzünü
çerçevelemektedir. Yar~m kubbenin ortas~nda ise oval bir çerçeve
içinde üzeri k~ymetli ta~lar ile bezenmi~~ve kollar~~aras~ndan ~~~k
huzmeleri fi~k~ran bir haç vard~r 27 . Bu huzmelerin olu~u, bunun sureti
de~i~en Isa'y~~ ('Meta~norphosi s) temsil etti~ini ortaya koymaktad~r.
Isa'n~n figür halinde de~il fakat haç ile temsil edilmesi çok yayg~n
olmakla beraber, ikonoklasma devrinde bunun daha yayg~n oldu~u
hat~ra gelir. Apsis'in sol duvannda yine fresko halinde ba~ka bir haç
resmi ile bu haç~n kollar~~aras~nda bir yaz~~bulunmaktad~r (Res. 41).
Berna ve apsis'in iki tarafindaki mekânlardan sa~daki sa~lam
bir haldedir. Berna ile transept mekan' aras~nda evvelce bir parmakl~k bulundu~u kalan deliklerden anla~~lmaktad~r. Bu mekan yan
nefden kayadan yontulmu~~(~imdi k~r~k) bir parmakl~k ile ayr~lm~~t~ .
Transeptin dip duvar~nda bir oturma sekisi ve yukar~da, sa~daki
dehlizi ayd~nlatan bir pencere vard~r. Apsis'in sa~~ndaki höcre ise
ufak bir ~apel tertibindedir ve apsis önündeki bir koridora aç~lan
bir pencereden biraz ayd~nl~k al~r. Sol yan nefin d~~~duvar~~tahribe
u~rad~~~~gibi, bu tarafdaki transept bölümü ve sol yan höcre de hayli
zarar görmü~~durumdad~r. Bu kis= tavan~~kayadan yontulmu~~
de~il fakat tu~ladan örülmü~tür ve di~er k~s~mlara nazaran çok
yüksektir. Prothesis'in apsis'i ise tu~ladan in~a edilmi~tir. Kilisenin
apsis k~sm~n~n d~~~nda üzeri be~ik tonozlu dar ve yüksek bir dehliz
bulunmaktad~r ve kilisenin apsisi buraya cephe vermektedir (Res. 37).
Ayn~~dehliz kilisenin sa~~taraf~na da dolanmakta ve iki basamakla
inildikten sonra pek muntazam kenarl~~olm~yan bir dehliz halinde
(Res. 43) ayazman~n önüne kadar uzanarak burada narthex ile
birle~mektedir. Böylece narthex ve bu iki dehliz ile kilise üç tarafindan
çevrilmi~~olmaktad~r. Bu da herhalde, ayazmada yap~lan dini tören
ile ilgili olmal~d~r. Ziyaretçiler bir alay halinde, bir uçdan girdi~inde
muayyen bir s~ra takibederek di~er uçdan ç~kabiliyordu 28.
27 Böyle bir haç, Ephesos'da Konsil kilisesine biti~ik bir ~apelde de görülmü~tür, l~~l. J. Keil, Ephesos, Ein Führer durch die Ruinenstaette usul ihre Geschichte, Wien
1957, s. 65.
sa F. Dirimtekin, yukar~da not 25 deki yaz~s~, s. 53 ve 55 de, evvelce burada
"terliyen" bir Hagios Nikolaos tasviri bulundu~unu, ve ayaz~nanm kudsal suyundan ancak muayyen günlerde ziyaretçüere da~~t~ld~~~n~ , kaynak göstermeksizin
bildirilmektedir. gkorpil'in resmini yay~nlad~~~~Nikolaos tasviri ile di~er dini
e~ya, 1923 den sonra Yunanistan'a gitmi~~olabilir. Bunlar~ n Bizans devrine ait
olmad~klar~da muhakkakt~r Çünki 1846 da buras~~ ~imdiki gibi bo~~idi.

344

SEMAVI EY~CE

En dipte tamamen karanl~k bir k~s~mda oyulmu~~olan ayazman~n
içine sa~da iki pâye ile ayr~ lan bir merdivenden inilmektedir. Narthex'in en dip ucundan da, yine iki paye aras~ ndan bu ayazmay~~
görmek kabildir. Kompleksin en önemli ve bu yüzden de en itinal~~
i~lenmi~~olan k~sm~~buras~d~r. Merdivenin sa~~taraf~ndaki kaya sath~,
konsollara binen kemerler halinde i~lenmi~tir. Alttakilerin k~r~k
olmas~na kar~~l~ k, en üstteki iki konsolun yüzlerinde stilize bitki (çifte
selvi ?) ve ku~~kabartmalar~~farkedilmektedir. Dördüncü basamak
hizas~nda ise kayada büyük bir çatlak yukar~~do~ru uzan~r ki, bunun
kar~~l~~~~olan dehlizin kö~e te~kil etti~i yerde de ayn~~çatlak vard~r
(Res. 43). Ayazman~n merdiven dibindeki holünün duvar~~konsollar
ile süslenmi~tir. Bunlar~n en fazla ilgiçekici olan~, tam ortada ve
yukar~da bulunan ileri ta~k~n gö~üslü bir kartald~r (Res. 50). üstteki
konsollar~n volutlu profilli olu~una kar~~l~k, a~a~~daki konsollar~n
alt yüzleri yaprak motifleri ile bezenmi~tir. Cephe yüzlerinde sarma~~k
dal k~vr~mlar~~aras~ nda güvercinler bulunur. Ayazma ise üçlü yonca
plânl~~kare bir mekân halindedir. ~ki konkhos kaya kitlesine oyulmu~,
üçüncüsü dehlizin alt~na oyulmak suretiyle elde edilmi~tir. Kö~elerde
ileri ta~k~n sütun biçiminde dört ç~k~nt~~bulunmakta ve bunlar bu
yere normal mimârili bir yap~~görünü~ ü vermektedir (Res. 45-49).
Ortadaki kubbe yine kayadan i~lenerek oyulmu~, ve normal mimârlye
ayk~r~~olarak sütunlara, intikalsiz olarak ba~lanm~~t~ r. Bu kubbenin
iç sath~nda çok silinmi~~olarak fresko melek tasvirleri oldu~u anla~~lmaktad~r (Res. 51). Bunlardan bugün yaln~z bir tanesi te~his edilebilir. Ayazmaya aç~lan iki galeri, sütunlu ve aralar~~korkuluk levhal~~
olarak yap~ld~~~ndan, bunlar~n kar~~l~klar~~ da ayn~~optik illüzyon
dü~üncesi ile tekrarlanm~~t~ r. Böylece, da~~n derinliklerinde oyulmak
suretiyle meydana getirilen bu ayazman~n sanki dört taraftan galeriler
ile çevrili bir mekân tesiri b~rakmas~~istenmi~tir. Korkuluk levhas~na
taklidi sat~hlar, narthex'de de oldu~u gibi, baklava, haç ve zigzag
çizgiler ile bezenmi~ tir. Ayazmamn en ilgi çekici taraf~~bu optik tesirli
düzeninden ba~ka bir de sütunlar~~ taklit eden kö~elerdeki kal~n
ç~k~nt~lar~n tepelerindeki ba~l~klard~r. Kesik piramid biçiminde olan
bu ba~l~klar da ayn~~kayadan i~lenmi~~ve bunlar~n her yüzlerinde
ayr~~bir kompozisyon yeralm~~t~r (Res. 45-48). ~u ~emaya göre ba~l~klardaki konular :
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— merdiven -->
Bir vazodan ç~ kan asma dallar~, yaprak ve salk~mlar,
aradaki üçgen pah sath~nda selvi motifi.
Kraterden ç~kan asma dallar~, üzümler ve ku~lar.
Dal k~vr~mlar~~ve yapraklar.
Dal k~vr~mlar~~yapraklar, aralarda ise hayvanlar ve ku~lar.
3/a. Bir kökten ç~kan dal k~vr~mlar~~aras~nda üzüm salk~mlar~.
3/13. Ortada bir Isa monogram~~ (chrisma), bunun iki yan~nda
antitetik olarak birer yuvarlak üzerinde duran bir çift güvercin.
3/c. Bir kraterden ç~kan sarma~~k yapraklar~.
4/a. Bir çanakdan f~~k~ran sarma~~k dal ve yapraklar~, en üstte
antitetik iki tavus ku~u.
4/13. Yukar~da 3 b gibi, farkl~~olarak burada chrisma'n~n alt~nda
uçlar~~yaprakl~~iki sarma~~k dal~~uzan~r.
4/c. Pek az farkl~~olarak 3/c gibi.
1961 de, ortas~na at~lan ta~lara ra~men ayazman~n zemininde
hala su bulunuyordu. Burada ayr~ca soldaki apsisin kemeri kenar~nda
satha oyularak i~lenmi~~: DE HELL 1846, yaz~s~~okunmaktad~r (Res.
53). Seyyah Hommaire de Hell'in, elini tam bu noktaya dayam~~~
olarak güzel bir resmi Laurens taraf~ndan çizilmi~~ve Atlas da yay~nlanm~~t~r (Res. 49).
Kompleksin üçüncü k~sm~n~~ te~kil eden, narthex'e biti~ik mekânlara gelince. Bunlardan büyük olan~, dikdörtgen planl~~ve üstü
be~ ik tonozla örtülü yine kayadan oyulma bir salondur. Bunun
esas~nda bir mezar odas~~oldu~u, duvarlarda aç~lm~~~olan arcosolium
ni~lerinden anla~~lmaktad~ r. Böylece burada yedi mezar ni~i bulunmakta ve içeri yan tarafdaki bir kap~dan girilmektedir. Bu mezar
odas~~bir pencere ile kilisenin narthex'iyle de irtibat halindedir.
Buradaki arcosolium'lann içlerindeki kayadan oyulmu~~lâhitlerin
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sadece ön yüzleri k~r~ lm~~~olmakla beraber geri kalan k~s~mlar~~durmaktad~r (Res. 54). Ayr~ ca ortadaki sahan~n da taban~~alt~nda mezarlar oldu~una ihtimal verilebilir. 1961 de lâhitlerin içleri hala
insan kemi~i dolu idi.
Mezar odas~na biti~ik olan son mekân~n ise zemini daha yüksek
seviyededir. Buran~n bir iskân yeri oldu~u anla~~lmaktad~r. Bir
arcosolium içinde tahta bir peyke için i~lenmi~~bir yar~ k görülür. Buras~~
herhalde yatak yeridir. Kar~~~duvarda ise ufak bir apsis bulunur.
Buradan sonralar~~mezar odas~na bir menfez aç~lm~~t~ r. Dipteki dar
duvardaki arcosolium'un içinde ise kar~~l~kl~~iki oturma seti ile aralar~nda kayadan b~rak~lm~~~ve masa vazifesi gören bir ç~k~nt~~vard~r
(Res. 55). Burada duvarda graffitti olarak i~lenmi~~bir geyik resmi
görülür (Res. 52).
Midye ayazma-manast~r~ , Anadolu'da benzerleri pek çok olan
kayadan oyulmu~~dini tesislerin bir benzeri olmakla beraber, plan
düzenin çok zengin olu~ u, bir tepenin hayli derinliklerine kadar
uzan~~~, içinde ayr~ca bir de kudsal bir su ile ilgili bir ayazmamn
bulunu~u ve çok zengin tezyinat ile bezenmi~~bulunmas~~bak~m~ndan
onlardan ayr~lmaktad~r. Trabzon yak~n~nda Sumela manast~r~~da
kudsal bir su daml~ yan bir ma~ara etraf~nda kurulmu~~olmakla
beraber, kayadan i~ lenmi~~bir aksam yoktur 29. Konya yak~n~nda
Sille dolaylar~ ndaki Akmanast~ r da kayaya oyulma kilise ve höcreler
kudsal bir su etraf~nda bulunmakta iseler de, bunlar~n sat~hlannda
kaya düz olarak b~rak~lm~~ , herhangi bir süslemeye giri~ilmemi~tir 30.
Halbuki Midye ayazmas~nda kaya sat~hlar~~-bunun cinsinin pek
yumu~ak ve i~lenme~e uygun olu~undan dolay~~- çok zengin surette
tezyin edilmi~tir. 3°. Bu bak~mdan buras~~ ~imdiki halde bilinen tek
örnekdir. Apsis'de yaln~z bir haç resminin olu~ u, ayazma k~sm~nda
ise erken h~ristiyanl~k sembollerinin çok bol olarak kullan~lmas~~bu
yerin ikonoklasma devrinden az önce veya o s~rada yani 7-9. yüzy~llarda yap~lm~~~olabilece~i ihtimalini akla getirmektedir.
9 9 S. Eyice, Trabzon yak~n~nda Meryem Ana (=Sumela) manast~n, Arkeolojik ve
tariht de~eri ile bugünkü dun~mu hakk~nda bir ara~t~rma, "Belleten", XXX (1966) s. 243264, ve 25 resim.
3° Akmanast~r hakk~nda bk. yukar~da not 14 deki yaz~lar~m~z.
$° a Umulmayacak bir yerde, bir deniz rehberinde bu manast~r~n k~sa bir
tarifi bulundu~una da burada i~aret edebiliriz; A. Rasim, Türkiye co~rafyay~~
saltill~i, Karadeniz sevahili, (Erk. Harb. IX. Dz. ~b. yay~n~ ) Istanbul 1930, s. ~~~ o.
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P ~ narhisar
P~narhisar Türk devri eserleri bak~m~ndan baz~~ilgiçekici örneklere sahiptir. Camiin son y~llarda yenilenmesi bu eserin orijinal
hüviyetini yoketmekle kalmam~~, etrafinda bulunan K~r~m hanlar~~
ailelerine ait tarihi de~eri büyük mezarlar~n da tahribine yolaçm~~t~r.
Bunlar aras~nda çok nadir görülür bir biçime sahip bir mezarta~~sanduka oldukça de~erli bir sanat eseridir. P~narhisar'da ortada
belirli Bizans devrine ait bir mimari kal~nt~~görülmedi. Rum kilisesi
y~k~lm~~, burada muhafaza edilen ve Aziz Georgios (Aya Yorgi) u
tasvir eden mermerden bir kabartma levha Edirne müzesine götürülmü~tür. P~narhisar'~n Ortaça~~ba~lar~na ait en önemli eski eseri
kalesinin kal~nt~lar~d~r. Bugün P~narhisar kalesinin kal~nt~lar~~ bir
tepede üç kule ile, yolun kenar~nda a~a~~da bir dördüncü kuleden
ibarettir (Res. 56, 57). Bu sonuncunun yar~s~~kesilmi~~haldedir. Bir
dizi halinde ayn~~ s~rada olan yuvarlak büyük burçlar, molozta~~~
ve be~~s~ra tu~la hat~llar~n alternatif olarak kullan~lmas~~suretiyle
yap~lm~~t~r. o m. 34 boyunda ve o m. 035 kal~nl~~~nda olan tu~lalar~n
aralar~nda o m. 055-0 m. kal~nl~~~nda bir harç tabakas~~kullan~lm~~t~r. Burçlar~n duvar örgüsü baz~~ilgiçekici detaylara sahiptir. Tu~la
s~ralar~~ aras~ndaki harç tabakas~~içine ufak yass~~ ta~lar gömülmü~,
molozta~lar~mn etraflar~na da ince yass~~ ta~lardan birer çerçeve
meydana getirilmi~tir (Res. 56 a ). P~narhisar kalesinin ba~kulesinde
yukar~~ k~sm~nda bir merdiven kahnt~s~~görülür. Bir kulenin ise bir
vakitler su haznesi olarak kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
P~narhisar'~n gerilerindeki yüksek arazide, Ambarkayas~~ ad~~
verilen bir yeri de ziyaret ettik. Bir tepenin yamac~nda çok hâkim
manzarah bir yerde bulunan bu kaya, esas~nda bir tumulus'ün mezar
odas~d~r. Genel olarak ta~dan yap~lan mezar odas~~için burada yamac~n üzerinde bir gk~nt~~ te~kil eden bir kaya kitlesinin içi oyularak,
muntazam bir mezar odas~~meydana getirilmi~tir. Herhalde evvelce
üzerini örten toprak tabakas~, zamanla ve ya~mur sular~n~n yamaçdan
a~a~~~do~ru süzülmesi ile y~kanm~~~ve neticede ortada sadece mezarodas~~halinde oyulmu~~olan kaya kitlesi kalm~~t~r (Res. 56, 57).
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IV
Enez
Meriç k~y~s~nda ve hemen Yunan s~n~r~~dibinde olan Enez'i ise
1962 y~l~~ Haziran ay~nda inceledik. Bizans Imparatorlu~unun son
anlar~nda Cenoval~~Gattelusi ailesi eline geçen ve çapra~~k baz~~maceralar ile Fatih II. Mehmed taraf~ndan, donanma kumandan~~Has
Yunus Bey eliyle fethedilen Enez'de, henüz sa~lam bir halde olan,
baz~~yerlerinde Ceneviz armalar~~görülen bir kaleden ba~ka çok say~da
Bizans devri eseri de mevcuttur 31.
. Has Yunus Bey türbesi (Res. 6o, 61) :
Kasaban~n d~~~nda, eski bir mezarl~k arazisinde ve herhalde
evvelce burada bulunan bir tekkenin kom~usu olan küçük bir türbe
vard~r. Daha ilkbak~~ta bunun, çok küçük bir Bizans ~apeli oldu~u
anla~~lmaktad~r. Halk bu türbenin, Enez fethine kat~lan fakat sonra
Fatih'in emriyle idam edilen, donanma kumandan~~Has Yunus Bey'e
ait oldu~unu söyler. Halk rivayeti Yunus Bey'i ~ehid olarak bilmektedir. Yunus Bey hakk~nda oldukça etrafl~~bilgi, Fatih'in hayat~n~~
yazan, fakat Türk-Ceneviz-Bizans ve kendi ~ahs~n~n menfaatleri
aras~nda çok girift bir tak~m entrikalar idare etmekten de kaç~nmayan
Imroz'lu Kritoboulos taraf~ndan verilmi~tir. Yunus Bey'in hayat~n~~
ve Kritoboulos'un kendi ç~kar~na yapt~~~~oyunlar, bu türbe hakk~nda
yay~nlad~~~= bir yaz~da etrafl~~surette belirtilmi~tir 32. Serbest haç
biçimindeki bu ~apelin d~~ar~~ ta~k~n bir apsisi vard~r, ortas~nda ~~ m.
6o yüksekli~inde kasna~a sahip bir kubbe bulunmaktad~r. Bu ufak
yap~n~n Bizans devrinde bir mezar ~apeli olarak m~, yoksa bir basit
ibadet yeri olarak m~~yap~ld~~~n~~ ~imdiki halde ayd~nlatma~a imkân
yoktur. Mevcut bina, ufak ölçüleri ile bir türbe haline getirilme~e
müsait oldu~undan, Enez'in fethinden pek az sonra kanaatimize göre
Enez'de veya denizde idam edilen Has Yunus Bey (veya Kaptan) ~n
31 Lambakes'in Enez'in eski eserleri hakk~nda "Deltion tes Khristianike Arkhaiologike Hetaireias", 8 (1908) de bir makalesi vard~r. Türk devrindeki Enez hak. bk.
Evliya Çelebi, Seyahatnâme, V, s• 324.
32 S. Eyice, Enez'de Tunus Kaptan türbesi ve Has Tunus Bey'in mezar~~ hakk~nda bir
ara~t~rma, "Tarih Dergisi" XIII (1963) S. 141-158 ve 6 lev.; ayr~ca k~r. F. W. Hasluck, Christianity and Islam unter the Sultans, II, S. 581-582.
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türbesi olmu~tur. Istanbul'da Bayaz~d semti yak~n~nda Uzunçar~~'da
Fetih Derne~i taraf~ndan son y~llarda restore ettirilerek içine Has
Yunus Bey ad~na bir de mezar ta~~~konulan türbenin, esas~n~n hakikaten bu kaptan'a ait oldu~una inanmak zordur. Bu hususdaki
bilgi ve dü~üncelerimiz, yukar~da i~aret etti~imiz yaz~m~zda etrafl~~
surette ele al~nd~~~ndan burada ayn~~konuya tekrar dönmekten
kaç~n~yoruz. Enez'deki bu küçük, kubbeli ~apel muhakkak surette
bir Bizans devri yap~s~d~r ve plân~~bak~m~ndan, Bizans sanat~ndaki
birçok mezar ~apeli ile tam bir benzerlik göstermektedir. Böyle bir
mezar ~apeli S~rbistan'da Karada~'da Doclea'da görüldü~ü gibi 33,
di~er baz~~örnekler Karaman yak~n~ndaki Karada~'da Maden~ehir'de
21 numaral~~kilise biti~i~inde ve Karada~'~n zirvesindeki Mikhael
(Mahalaç) kilisesinin yan~ndaki mezar ~apelinde tesbit olunmu~tur 34.
Esas~~burada oldu~u gibi, yine Bizans devrine inen, fakat Anadolu'nun
Türkle~mesi s~ras~nda bir Veli türbesi haline getirilen, Amasya-Çorum
aras~ndaki Elvan Çelebi zaviyesi yan~ nda bulunan türbe'de bir
benzer örnek olarak burada arnlabilir 33.
2 . Kilise harabesi (Gazi Ömer Bey mahallesinde) (Res. 62, 63) :
Bugün sadece apsisi ile do~u taraf~ndaki duvar~~kalm~~t~r. D~~tan
be~~cepheli ve muntazam kesme ta~tan yap~lm~~~olan apsis içden
yar~m yuvarlakt~r. Da~~n~k baz~~önemsiz levha ve sütun ba~l~~~~parçalar~ndan ba~ka etraf~nda kaydade~er bir kal~nt~~yoktur. Binadan
pek az iz kald~~~ndan devrini dahi tayin etmek zorla~m~~t~r.
3. Kayaya oyulmu~~~apel (Res. 76) :
Eski yelde~irmenlerinden birinci de~irmenin alt tarafinda kayaya
oyulmu~~bir ~apel görülmektedir. Önünde dikdörtgen biçimli, 4 m.
65 x 7 m. 40 ölçüsünde bir mekân bulunmaktad~r. ~apel ile bu
mekân aras~ndaki bölme, örme olarak yap~lm~~t~r. ~apel tek nefden
ve bir apsisden ibarettir. Tavan~~ise intizaml~~olarak düzlenmeden
J. Strzygowski, Die altslavische Kunst, Augsburg 1929, S. 112-113, res. 89.
W. M. Ramsay ve Miss G. Beli, The Thousand and One Churches, London
1909, s. 122, res. 8o, 85, go ve 249, lev. 198, res. 208, 209. Sanat tarihinde Binbirkilise
ad~~ile tan~nan Karada~~(Karaman) daki kal~nt~lar~n bugünkü durumlar~~hakk~nda
1967 ve 1968 de yapt~~~m~z inceleme bask~ya haz~r olarak beklemektedir.
;~~k Pa~a-o~lu Elvan Çelebi zdviyesi, "Türkiyat
35 S. Eyice, Çorum'un Mecidözü'nde ~
Mecmuc~st" XV (1969) S. 2 I 1-246, ~CV. I-XVI.
33
34
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b~rak~lm~~t~r. Bu nefin sol taraf~nda bir menfezden 2 m. 25 geni~li~inde tabii bir kovu~a geçilmektedir. Bu kovuk do~u istikametinde
bir dehliz halinde uzanmakta ise de ilerisini incelemek mümkün
olmam~~~t~r.
Kale kuzeyinde Yeni mahallede kilise (Res. 64-68) :
Hazine aramak bahanesi ile son y~llarda tamamen y~kt~r~lan bu
kilisenin 1961 de ancak güçlükle plan~~anla~~labiliyordu. Yunan haç~~
planl~~ dört sütunlu bir yap~~ olup, sol tarafdaki duvar~nda fresko
kal~nt~lar~~vard~ r (Res. 66, 67). Harabenin içinde, ba~l~ k, kaide ve
di~er mermer i~lenmi~~parçalardan k~r~klar görülüyordu.
Kale içindeki ~apel (Res. 69-71) :
Kalenin içinde, sura çok yak~n bir yerde bir ~apel harabesi
vard~r. Vaktiyle Enez'de incelemeler yapan Hasluck, Khrysopege
kilisesi olarak adland~rd~~~~bu yap~n~n içinde Enez tarihi bak~m~ndan
son derecede de~erli bir de kitabe tesbit etmi~ti 36 . Bugün kilise hemen
hemen tamamen y~k~lm~~~bir haldedir ve kitâbe de ortal~kda görünmemektedir. Apsis ç~k~nt~s~~hariç içeriden ~~o m. 50 kadar uzunlukda
ve 7 m. kadar geni~likde olan bu küçük kilisenin 1961 de sadece
kuzey duvar~~ayakta idi. Di~er k~s~mlar ise belli belirsiz güçlükle
farkedilmektedir. Mevcut duvar kal~nt~s~~duvar örgüsü tekni~i bak~m~ndan hayli ilgi çekicidir. Ta~lar~n aralar~nda tu~la dizileri yerle~tirilmi~~hattâ bunlar ile desenler yap~lm~~, muhtelif ta~~ve tu~la
~eridlerin de~i~ik kal~nliklarda kullan~lmas~~ile renkli bir cephe elde
edilmi~tir.
Birkaç Ceneviz ve Bizans kitdbesi (Res. 72-75, 77, 78)
intizaml~~ bir biçime sahip olmad~ktan ba~ka, duvarlar~nda
çe~itli devirlere ait yamalar ve tekrar kullan~lm~~~dev~irme malzeme
görülen kalede (Res. 73, 81), kale muhaf~z~n~n oturdu~u binan~n da
surlara biti~ik bir duvar~~ayakta durmaktad~r. Baz~~yerlerde dev~irme
malzemeden ilgiçekici usullerle faydalan~ld~~~~görülür. Nitekim bir
yerde, Bizans devrine ait i~lenmi~~dört mermer parças~~bir haç meydana
getirecek surette tertiplenmi~tir (Res. 8 ~~). Surlar~n d~~~nda, tek
38 F. W. Hasluck,
Monuments of the Gattelusi : Aenos, "Annual of British School
at Athens", XV (1908l09) S. 249-257, bu kitabe S. 254 dedir, ayr~ca k~l. res. 3.
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burcun kuzey cephesinde Gattelusio ile Doria (D'Auria) ailelerinin
armalar~~bulunmaktad~r 37. Armalar~n üzerindeki tek sat~rl~k gotik
harfli yaz~da 1382 tarihi te~his edilir (Res. 72, 74) :
M. CCC. LXXXII. DIE. PRIMO. MAOII —
Surlarda ikinci bir Ceneviz kitâbesinde ise, yine Gattelusio ailesinin
armas~~ile birlikte kabartma gotik harfli bir yaz~da 1413 tarihi tesbit
olunur (Res. 75) :
MCCCCXIII : DIE PRIM AGVSTI :
Bu levhalardaki armalar~ n sahipleri olan Gattelusi'lar ve Doria'lar~n
Enez ile ilgileri, Yunus Kaptan hakk~ ndaki makalemizde etrafl~~
surette belirtildi~inden ayn~~ konuya burada tekrar dönmüyoruz.
Kalenin sur duvarlar~nda kar~~la~~lan iki Bizans kitâbesi ise harf
biçimleri bak~m~ndan dikkate de~er. Bunlardan ilki, çok eskidenberi
tan~nmaktad~r (Res. 77). Di~eri ise bir monogram düzeninde olup
oldukça güç çözülür bir bilmece te~kil eder (Res. 78). Kale içinde,
eski bir kuyunun mermer bilezi~i içinde de, çepeçevre haçlar ile
bezenmi~~garip biçimli bir kitabe uzan~ r (Res. 77). Surlarda ve
kasaban~n çe~ itli yerlerinde antik veya bizans eseri o kadar çok i~lenmi~~parça vard~r ki, bunlar~n bir katalo~u ba~l~ba~~na bir makale
konusu olabilir. Bunlar aras~nda ayr~ca, Enez'in Türk devrindeki
Rum ahalisi ile ilgili kitâbeler de görülür. Surlar~n d~~~nda halk~n
Darphane olarak adland~rd~~~~tek bir kule vard~r (Res. 79, 8o). Belki
bir sukulesi veya bir ileri karakol burcu olan bu yap~, çok kal~n duvarlar~~ile dikkati çeker.
7 . Fatih camii (Res. 82-101) :
Kalenin içinde, (Res. 82) Enez'in cami'e çevrilmi~~büyük kilisesi
bulunmaktad~r 38. Bu çok büyük ölçüdeki bina 1962 de tehlikeli bir
durumda bulunmas~na ra~men cami olarak kullamlma~a devam
ediyordu. Tamiri için yap~lan te~ebbüsler bir netice vermedi~inden
bu arada çöktü~ü ö~renilmi~tir.
37 Bu kitabeler, Hasluck'un yukar~daki makalesinde vard~r. Ayr~ca bu hususda
bk. S. Eyice not 32 deki yerde.
38 M. Batur, Enez, "Arkitekt", XXXI. y~l, say~~305 (1961), s. 173-176, 186; ve
H. Ba~alan, Enez aldka bekliyor, XXXII. y~l say~~306 (1962) s. 36-38, 342. Bu iki makalede camiin bir kaç foto~raf~~yay~nlanm~~t~r.

352

SEMAV~~EY~CE

Fatih camii, pek büyük ölçüde bir yunanhaç~~planl~~yap~~olarak
in~a edilmi~tir. Ortadaki enine bir be~ik tonoz, yanlardakiler çapraz
tonozlar ile örtülü üç bölümlü bir narthex k~sm~~vard~r (Res. 84).
Yine Bizans devrinde bu narthex'in önüne payeli ve sütunlu güzel
bir galeri halinde d~~ar~~aç~lan bir exonarthex eklenmi~tir (Res. 83).
Bu k~sm~n geç devre ait oldu~u, ek yerlerinde esas binan~n bünyesinden ayr~~ olu~undan kolayl~kla anla~~l~r. 1962 de exonarthex'in
üzerinde art~k bir örtü bulunmuyordu. Narthex ise, Türk devrinde
de~i~ikli~e u~ram~~, sa~daki höcrenin tonozu y~k~lm~~, ortadaki
k~smen çökmü~, soldaki ise aç~kl~klar~~ örülmek suretiyle bir oda
haline getirilmi~tir. Güzel i~lenmi~~söveli bir kap~dan Naos'a geçilmektedir. Buras~~bat~~kolu di~erlerine nazaran daha uzun olan bir
haç biçimindedir. Fatih camii Bizans mimarisinde kö~e duyarl~~
denilen haç planl~~kiliseler grubuna girer. Yaln~z burada haç~n bat~~
kolu uzun oldu~una göre, buna biti~ik kö~e odalar~~da uzundur.
Bu odalar çifte çapraz tonozlar ile örtülmü~~ve haç~n bat~~kolundan
bir sütuna oturan çifte kemerler ile ayr~lm~~t~r. Bu tip binalar~n
hepsinde oldu~u gibi, haç~n dört kolunu büyük be~ik tonozlar örtmektedir. Fakat geç bir devirde, büyük bir ihtimal ile fetihden önce
ve exonarthex'in yap~lmas~~ile beraber, kubbeyi takviye etmek zarureti
do~mu~, bunun için de, höcrelerin kö~e duvarlar~na biti~ik olarak
sekiz sütun yerle~tirilerek, bunlar~n üzerlerine at~lan kemerler ile
kubbenin tehlikeli olma~a ba~layan bask~s~~kar~~lanm~~t~r (Res. 89,
90). Bunun ne kadar ba~ar~~sa~lad~~~~bilinemez. ~u muhakkak ki,
bir süre sonra bu sütunlar ve kemerler kubbeyi ta~~yamam~~~ve bütün
kubbe, kasna~~~ile birlikte ya y~k~lm~~~veya ortadan kald~r~larak, 19.
yüzy~lda naos'un orta k~sm~~ah~ap bir tavanla kapat~lm~~t~r 39. Istanbul, Ba~vekâlet Ar~ivi Maliye defterleri aras~nda N. 3882 de S. 255
de h. ~~122 ( = 171o) tarihine ait ~u kay~t görülür : "Inoz (=Enez)
kalesi dahilinde vdki, merhum ve ma~fur Ebul-feth Sultan Mehmed Han'~n
bina eyledi~i cami-i ~erif mürur eyyam ile harabe mü~erref ve e~ed-i ihtiyaç ile
tamire muhtaç olmakla. . .". Bu nottan, kiliseden çevrilme Enez'deki
Fatih camiinin daha 18. yüzy~l ba~lar~nda da büyük ölçüde bir tamire
muhtaç halde oldu~u ve herhalde tamir edildi~i aç~k surette anla39 Bu ameliyenin ne vakit yap~ld~~~n~~ belirtecek bir i~arete raslamad~k, fakat
Enez camiinin h. 1120 ve ~~~~26 (~ 7o8-1714) y~llar~nda tamiri hakk~nda Ar~iv kay~tlar~~bulunmu~tur, k~l. M. Erdo~an, Osmanl~~mimari tarihinin Ar~iv kaynaklar~, "Tarih
Dergisi", M (1953) s. ~ o~~ ve ~~~ .
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~~lmaktad~r. Kubbe kasna~~n~n bu tamirde mi yoksa 19. yüzy~lda
ikinci büyük bir tamirde mi kald~r~ld~~~~hakk~nda bir~ey söylenemez.
Belirli olarak geçen yüzy~l~n kalem i~i nak~~lar~~ile süslü olan bu
tavan 1962 de henüz duruyordu (Res. 84). Bina cami haline getirildikten sonra kuzeydeki kolun içinden bir kap~~aç~lm~~~ve güney kolun
içine de mihrap ve minber yerle~tirilmi~tir. Prothesis ve diakonikon
höcreleri kapal~~mekânlar halindedir. Büyük apsis gibi bunlar~n da
içeriden yar~m yuvarlak d~~ar~dan ise çok kö~eli apsisleri vard~r.
Sol yan apsisde tu~la i~çili~i içeriden dahi belli olmaktad~r. Gerek
apsis yar~m kubbesi gerek höcreninkinde tezyini bir ~ekilde tertiplenmi~~tu~lalar görülür. Halbuki bu k~s~mlar asl~nda s~va ile örtülecekti. Minare ise sa~~yan apsis ile orta apsis aras~na, muntazam
kesme ta~tan in~a olunmu~tur ve uzun y~llard~r y~k~k bir haldedir
(Res. 85).
Bu büyük kilisenin iç tezyinat~ndan pek az kal~nt~~vard~. Sol yan
höcrenin bemaya aç~lan kap~s~~içinde fresko bir aziz tasviri görülüyordu (Res. 94). Naos'un hemen giri~inde de yerde bir dö~eme
mozai~inden parçalar vard~~(Res. 97). Içeride binay~~kemer ve tonoz
hizas~nda dola~an silme baz~~yerlerde tezyinatl~d~r. D~~~galeri sütun
ba~l~klar~~da fazla iddial~~olm~yan kesik piramid ba~l~klard~ r ve yüzlerinde basit haçlar ile yaprak kabartmalar~~vard~r (Res. 95, 96).
Büyük kubbeyi ta~~mak üzere dikilen sütunlar~n ba~hklar~ndan sadece
do~udaki dört tanesi i~lenmi~~di~erleri ise kabad~r (Res. 92). Nihayet
minberin kö~k k~sm~ndaki sütuncuklar da asl~nda Bizans devrinde
i~lenmi~~parçalard~r. Binan~n duvarlar~nda muntazam tu~la tekni~inden örneklere raslan~r. Yap~n~n kuzey, bat~~ve güney cephesinde
dökülen s~va alt~ndan, muntazam ta~~ve tu~la hat~l ~eridleri ç~km~~t~r.
Do~u k~sm~nda, bilhassa sa~~yan apsis'in d~~~ yüzünde tu~ladan
meydana getirilmi~~bir meander motifinin kal~nt~lar~~fark edilmektedir
(Res. 91). Böylece bina son devir Bizans mimarisinin özelliklerini
bu bak~mdan da göstermi~~oluyor. Nitekim Istanbul'da ayn~~ tu~la
i~çili~ini, eski Lips manast~r~n~n kilisesi olan Fenari Isa camiinde de
görmekteyiz 4°.
Enez camii, uzunlamas~na geli~en bir yap~~olarak dikkati çekmektedir. Bizans mimarisinde böyle Bat~-Do~u ekseni üzerinde kilise
40 S. Eyice, Son devir Bizans mimarisi, res. zo, 21, 36, 37, çok harap eski bir kilise
kal~nt~s~~ olan Sinan Pa~a mescidinde de ayn~~ tezyinat görülür, k~l. res. ~ o6, o7.
Belleten C. XXXIII, 23
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yap~lar~n~n uzamas~~son devirde bilhassa Trabzon Komnenos'lar~n~n
yapt~rd~klar~~ binalarda kar~~la~~lm~~t~r 41. Fatih camii ad~~verilen
bu heybetli yap~~ en az üç devir göstermektedir. Ilk olarak Orta
Bizans devri sonlar~na do~ru, kö~e duyarl~~haç planl~~bir kilise in~a
edilmi~, 13 veya 14. yüzy~lda buna exonarthex ilave edilerek 42,
kubbe de sütunlar ve kemerler ile ayakta tutulma~a gayret olunmu~tur. Fetihden bir süre sonra, belki ~iddetli bir deprem belki de ba~ ka
bir sebepten kubbe çökmü~, bunun üzerine, binan~n üstü düz bir
kiremit çat~~ile kapat~lm~~t~ r. Bu eski kilise, bugün Türkiye s~n~rlar~~
içindeki Bizans yap~lar~n~ n sanat tarihi bak~m~ ndan en önemlilerinden
biridir.
V
Silivri
Silivri, eski ad~~ile Selymbria veya Selybria, bir ara V. yüzy~l
ba~lar~nda Eudoxiopolis olmu~~43 ve bütün Bizans devri boyunca,
Istanbul'un yolunu koruyan bir kale olarak tarihe geçmi~tir. Kitâbeleri ve mimarisi bak~m~ ndan ilgiçekici bir eser olan Silivri kalesi
son yar~m yüzy~l içinde hemen hemen yokedilmi~~ve bugün pek az
izi kalm~~t~r.
~ . Hagios Spyridon kilisesi :
Bugünkü Silivri'de esas~~Bizans devrine inen, a~a~~~~ehirde Piri
Pa~a camiinin arkas~nda olan Hagios Spyridon kilisesinden ~imdi
41 Selina Ballance, The Byzantine churches of Trebizond, "Anatolian Studies" X
(2960) S. 141-1 75.
42 öndeki avluya paye ve sütunlara oturtulmu~~kemerler ile aç~lan exonarthex
in benzeri güney Yugoslavya'da Ohri gölü k~y~s~ndaki Ayasofya'da da görülür.
Burada exonarthex 1314 de Ba~piskopos Gregorios taraf~ndan mevcut kiliseye ilave
ettirilmi~tir. M. Pavloviç-G. Grozdanov, Ohrid, Beograd 1961, res. 32-33, D. Bo~koviç-K. Tomowski, L'architecture medidvale d'Ohrid, "Recueil (=Sbornik) de travawc du
mus6e d'Ohrid, Ohri 1961, s. 81 ve res. Ancak Ohri Ayasofyas~~exonarthex'inin iki
katl~~olmas~na kar~~l~k, Enez'deki tek katl~d~r. Arnavutluk'da Pojani kilisesi de giri~~
cephesinde alternatif olarak payeler ve sütunlar sahip bir eserdir ve o da bu devrin
bir yap~s~d~r.
42 Vaktiyle Silivri yak~n~nda oldukça de~erli dö~eme mozaikleri bulunmu~~ve
bunlar~n bir k~sm~~yerlerinden ç~kar~larak ~stanbul Arkeoloji müzesine getirilmi~tir,
k~l. Istanbul Arkeoloji Müzeleri l'illt~t", say~~4 (1950), res. 7.
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bir iz görülmemektedir. Geçen yüzy~l~n sonlar~na do~ru, kubbesi
delinmi~, hayli harap bir halde duran bu yap~, d~~~mimarisi bak~m~ ndan Bizans sanat~n~ n geç devrinin özelliklerini gösteriyordu. Geçen
yüzy~l sonlar~ nda 1881 de Silivri zenginleri Rumlar tarafindan,
mimar Mavrides'e tamamen yeni bir bina halinde ihya ettirilmi~ti.
1881 den sonraki ~ ekli ile bu bina öncekinden o derecede farkl~d~ r ki,
mimar~ n orijinal binay~~ya tamamen y~ kt~~~ na veya da bazen yap~ld~~~~gibi bir k~l~ f içine al~nd~~~ na ihtimal verilebilir 44. Silivri'deki
ara~t~rmalar~m~z s~ras~ nda bu binaya dair i~arete rasl~yamad~k. Belki
de baz~~modern yap~~bloklar~~ile gizlendi~inden gözümüze çarpmad~.
2 . Fatih veya Hünkâr camii (Res. 102, 103) :
Silivri'nin yine Bizans ça~~na inen di~er büyük kilisesi ise surlar~ n içinde bulunuyordu. Selymbria ~ ehir ve kalesinin bu herhalde
en büyük kilisesi 1453 de Silivri'nin fethinden sonra Fatih Sultan
II. Mehmed vakf~~olarak Fatih veya Fethiye camii ad~~ile camie
çevrilmi~ ti". Fatih'in gerek Arapça gerek Türkçe vakfiyelerinde,
Istanbul'daki hay~ r eserleri aras~ nda yedinci olarak bu camiin ad~~
görülür, Evliya Çelebi de buradan Hünkâr camii olarak bahseder 46.
Fatih camii, Silivri'de Türklerin a~a~~~~ehre yerle~ mesi ve kale içini
h~ristiyanlara b~ rakmas~~üzerine cemaatsiz ve bak~ms~z kalm~~~ve daha
geçen yüzy~l ortalar~ nda sahipsiz bir harabe haline gelmi~tir. K~r~m
sava~~~ s~ralar~ nda 1854 y~l~ nda Silivri'den geçen E. Jouve ad~nda
bir Frans~ z, bu eski eseri harap bir halde gördü~ünü yazar. Binan~n
içinde iki kat halinde yass~, dikdörtgen kesitli pâyeler ve ba~l~klar~~
mevcuttur 47. Bu harap kilisede duvarlarda freskolar bulundu~unu
ve üzerlerinde monogramlar (markalar) ile süslü sütun ba~l~klar~~
44 M. A. S. (tamoulis),
Ho en Selybria Byzantinos naos tou Hagiou Spyridonos,
"Thrakika", XI (1938) S. 37-44 de mimar Mavrides'in bir raporunu yay~nlam~~,
bu yaz~ ya kilisenin 1878 deki ve yeniden yap~ld~ ktan sonraki durumlar~n~~gösteren
iki foto~raf da eklemi~ tir. Ayn~~ binan~n 1878 deki ~ekli, çok kötü bir kli~e halinde
~ u kitapda da bulunmaktad~r, A. D. Basilopoulos, He Otomanike Thrake, Istanbul
1914, s. 25. Bir okul in~as~~ s~ ras~nda geçen y~ l kal~nt~ lar~~kald~r~ lan eski kilisenin bu olmas~~ mümkündür.
45 T. öz, Zwei Stiftungurkunden des Sultans Mehmed II Fatih,
~stanbul 1935,
s. IX ve X (önsöz), var. 12, 17; Vak~flar U. Müd., Fatih Mehmed II Vakfiyeleri, Ankara
1938, var. 46, 357 ve s. 202, 266; ayr~ca T. Gökbilgin, XV ve XVL as~ rlarda Edirne
ve Pa~a livas~, Istanbul 1952, S. 300.
46 Evliya Çelebi, Seyahatndme, ~stanbul 1314, III, s. 293.
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sahip oldu~unu, Silivri zenginlerinden ve antika koleksiyoncular~ndan
A. Stamulis, 1872 de Istanbul Rum Edebiyat Kurumu'na bildirmi~ ",
1884 de yay~ nlanan bir makalesinde J. H. Mordtmann bu ba~l~klar~~
tan~tm~~t~r 4°. 1903 y~l~nda bu ba~l~klar~n baz~lar~~Istanbul Arkeoloji
müzesine getirilmi~~ise de nedense katalo~a men~e yeri olarak IstanbulSilivri aras~ndaki eski ad~~ile Epibates, o zamanki ad~~ile Bigados
(~imdi Selim Pa~a) yaz~lm~~t~r 5°. A. Dumont ve Th. Homolle tarafindan 1892 de yeniden eleal~nan 51, 1912 de G. Seure taraf~ ndan da
Silivri'de kalm~~~daha ba~ka benzerleri tan~t~lan bu pek çok say~daki
monograml~~ ba~l~klar 52, üzerlerinde Bizans tarihinin 14. yüzy~lda
pek ilgiçekici bir ~ahs~mn ad~~te~his edildi~inden, tahminin üstünde
bir de~ere sahiptirler. Silivri'nin sonra Fatih veya Hünkâr camii
olan kilisesini yapt~ ran veya büyük ölçüde tamir ettirdi~i için bânisi
(ktetor) olan Alexios Apokaukos'dur. Y~k~ lmakta olan Bizans Imparatorlu~unun zay~fl~~~ndan kendi menfaatleri u~runa faydalanan,
entrikalar~~ve dü~manlar~na kar~~~amans~zl~~~~ile büyük ~öhret yapan
ve nihayet zindana att~rd~~~~~ah~slar~ n ellerinde 1345 de linç edilerek
öldürülen büyük macerac~~Apokaukos'un ad~~ve 1321-1328 y~llar~nda
sahip oldu~u parakoimomenos unvan~~ te~his edilmi~ti. Fatih camii,
1920 den sonra tamamen ortadan yokolmu~, uzun süre duran minaresi
de y~kt~r~larak ta~lar~~ba~ka yerlerde kullan~lm~~t~r. Bugün arsas~n~n
alt~nda pek büyük bir Bizans devri sarn~c~~bulunmakta, kilise yap~s~n~n ise sadece kuzey-do~u kö~esinden pek ufak bir kal~nt~~durmaktad~r. Arsamn üzerinde ise, evvelce kilise içinde oldu~u bilinen antik
bir lâhidin parças~~ile iki sütun gövdesi ve bir ba~l~ k görülmektedir.
Burada 1963 de yapt~~~m~ z incelemeler, mevcut çok küçük kal~nt~,
4' E. Jouve, Guerre d'Orient, Voyage â la suite des armdes allides en Turquie, en Valachie et en Crimde, Paris 1855, II, s. 8-9.
48 Stamoulis'in mektubu Istanbul-Beyoglu'ndaki me~ hur Rum Edebiyat
Kurumu Dergisi'nde, "Hellenikos Philologikos Syllogos", VI (1871-72, bask~~ 1873)
s. 245-246 da yay~nlanm~~t~r.
42 J. H. Mordtmann, Zur Epigraphik von Thrakien, "Archaeologisch-Epigraphische
Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn", VIII (1884) S. 211-2 12.
50 G. Mendel, Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines, Istanbul
1912-14, II, S. 560-563 ve 564.
51 A. Dumont-Th. Homolle, Mdlanges d'archdologie et d'e'pigraphie, Paris 1892,
s. 371 (bu yay~n görülemedi).
52 G. Seure, Antiquitds thraces de la Propontide : Collection Stamoulis, "Bulletin de
Correspondance Hellenique" XXXVI (1912)S. 572, no. ~~9-20, res. 5-16.
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çe~itli kaynaklardan derlenen bilgiler ve nihayet Atina Akademisinde,
Stamulis ar~ivinde bulunan eski bir foto~rafin yard~m~~ile eski Fatih
veya Hünkâr camii olan kilisenin tarihçesini ve mimari özelliklerini
tahmin yolu ile tesbit etmi~~ve bunu bir makale halinde yay~nlam~~t~k 53. Bu yaz~m~z üzerine bu ortadan kalkm~~~binan~n, d~~~
mimarisini gösteren evvelce çekilmi~~iki foto~raf Istanbul Alman
Arkeoloji Enstitüsünde bulunmu~tur. Nereyi tasvir ettikleri yaz~l~~
olmad~~~ndan ~imdiye kadar meçhul bir binan~n resimleri olarak
saklanan bu foto~raflar~n Silivri kilisesine ait olduklar~~böylece art~k
anla~~lm~~t~r 54. Bu foto~raflar binan~n d~~~mimarisi hakk~ndaki
tahminlerimizi tamamen desteklemekte ve cephelerin 13-14. yüzy~llar~n hareketli d~~~mimarisinin bütün özelliklerine sahip bulunduklar~n~~aç~kca ortaya koymaktad~r 55.

Trakya'da 1961-1962 y~llar~nda yapt~~~m~z ara~t~rmalar~n, Bizans
eserlerine dair olan ilk k~sm~~böylece tamamlanmaktad~r. Bir makalenin dar çerçevesine s~~d~rabilmek için elimizdeki malzemenin ancak
bir k~sm~n~~burada tan~tabildik. Ayr~ca kopyalar~n~~ald~~~m~z antik
veya daha geç devirlere ait kitâbeler, ufak buluntular üzerinde bu
yaz~m~zda durmad~~~m~z gibi dola~t~~~= yerlerdeki kalelerden ve
~urada burada raslad~~~m~z mimari ve tezyini parçalardan da bahsetmedik. Bugün ortada belirli bir Bizans devrine ait yap~~kal~nt~s~na
sahip olm~yan Marmara Ere~li'si veya Tekirda~~~gibi yerlerde da~~n~k hayli Bizans plastik eseri ile kar~~la~~l~r. Bir misâl olarak Tekirda~~'nda raslad~~~m~z bir Meryem kabartmas~na i~aret edebiliriz
(Res. 04). Bu gezilerden getirdi~imiz ve ö~rencilerimizden Ilhan
Hattato~lu taraf~ndan çekilen yüzlerce foto~raf~n ise pek az~n~~burada
kullanabildik. Ba~ka bir yaz~m~zda ayn~~yerlerdeki Türk eserlerine
dair notlar~m~z~~ve resimlerini yaymlayaca~~z.
53 S. Eyice, Alexios Apokaukos et lVglise byzantine de Selymbria (Silivri),"Byzantion"
XXXIV (1964) S. 77-104 ve 7 lev.
54 O. Feld, Noch einmal Alexios Apokaulos und die byzantinische Kirche von Selymbria
(Silivri), "Byzantion", XXXVII (1967) s. 57-65 ve 4 lev.
55 1968 y~l~~sonlar~nda Silivri halk~, Fatih camiini ihya etmek üzere te~ebbüse
geçmi~lerdir. Ancak bu "ihya" n~n bir "reconstruction" olam~yaca~~~muhakkakt~r.
Temennimiz, arsada bugün görülen son kalm~~~bir kaç izin korunmas~d~r.
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Ek not:

Makalemizin Vize hakk~ndaki ilk bölümünde, buradaki Ayasofya
veya Süleyman Pa~a camii olarak adland~r~lan eski Bizans kilisesinin
sanat tarihindeki yeri hakk~nda da k~saca görü~ümüzü belirtmi~tik.
Yaz~m~z Belleten'de bas~lmakta iken, elimize çok yeni bir ara~t~rma
geçmi~~bulunuyor (bk. H. Hallensleben, Untersuchung_en zur Genesis
und Typologie des "Mystratypus", "Marburger jahrburch für Kunstwissenschaft" XVIII [1969] s. o5 — ~~ 8, lev. — 4). Yazar, bu ara~t~rmas~nda Mistra tipi denilen zemin plan~~ ile üst yap~s~~ de~i~ik mimari
anlay~~lara göre yap~lm~~~basilika-yunanhaç~~ plan~~ kar~~~m~~ (mixte)
yap~lar~~ele almakta, bunlar~n men~e ve tipolojisini ortaya koyma~a
çal~~maktad~r. Kanaatimizce yazar, bu problemi a~~r~~surette geni~letmekte ve dolay~siyle de bunu biraz girift bir duruma sokmaktad~r.
Evvelce yay~nlanan bir kitab~m~zda (k~l. Son devir Bizans mimarisi,
Istanbul'da Palaiologos'lar devri an~tlar~, Istanbul 1963, s. 87-88)
böyle yap~lardan bahsetmi~, bu arada da ayn~~gruba giren Vize'deki
bu eseri de tamtm~~t~k. Ba~ka vesileler ile kitab~ m~z~~çok dikkatle
inceledi~ini tesbit etti~imiz Hallensleben her nedense bu notumuzu
dikkatinden kaç~rm~~t~r. Yazar~n, bu tipin do~u~~ve geli~imi hakk~ndaki fikirleri üzerinde ayr~ca tart~~~labilir.
Recherches d' archeologie byzantine en Thrace

Ce travail est le rapport preliminaire des recherches que nous
avions effectues dans les annees 1961-1962 en Thrace turque. Nous
avons etudie â Vize une ancienne eglise byzantine qui appartient
au type architectural dit mixte dont les representants se trouvent
surtout â Mistra, et un important complexe monastique rupestre. A
Midye nous avons releve un monastere rupestre, qui est peut e"tre
unique en son genre. Ce complexe richement travaille est accompagne
d'une source sainte (hagiasma)*. A Enez outre une chapelle transformee en mausolee pour l'amiral Has Yunus Bey, et quelques eglises
tres ruinees, nous nous sommes occupe d'une grande eglise byzantine
d'une forme allongee et qui comporte un curieux exonarthex â portique, caracteristique de l'epoque des Paleologue. Nous terminons
notre article par une notice sur l'eglise d'Apokaukos â Silivri que
nous avons publie ailleurs (cf. "Byzantion", XXXIV [1 964], PP. 77104, et XXXVII [1967] pp. 57-65).
* Une monographie sera publie dans les "Cahiers Archiologiques" XX (1970).
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Res. 54, 55 — Mezar odas~~ve ke~i~~höcresi.

widittij EZ2W
<g22
74
11~/1,
O
Res. 56a — P~narhisar
surunda teknik.

Res.

sullarilich~ ll bir hun,.

Res. 57 — P~ narhisar kalesi kuleleri.

S. Eyice

Res. 58

l'~ na~ llisar Ambarkaya (d ~ ta~~ ).

Res. 59 — Pmarhisar Ambarkaya (içten).

S. Eyice

Res. 6o, 61 — Enez'de Has Yunus Bey türbesi.

Res. 62 — Enez'de kilise kal~nust plan~.

Res. 63 - Ene~'de kilise kal~ nt ~s~~ apsis'i.

Res. 64 — Enez'de Yenimahalle'de kilise kal~nt~s~.

S. E~'ice

O

Res. 65, 66 — Yenimahalle'deki kilisenin pla I E I VE t 1 \ Alanda fresk~~~ kal ~ ntra.

kes. 67 - \v~~~~ harabe& ~~ esko kalmos~ .

S. Eric('

n ~~ kilisenin duvar cleta‘ ~ .

Res. 68 —
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Res. 69 — Kale içindeki ~apelin
krokisi.
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Res. 7o — Ayn~~~apelde duvar
örgtisü detay~.

S. Eyice

Res.

— Kale içindeki sapelin kal~nt~s~.
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Res. 72 — Enez kalesinde bir burç
(Dana ve Gattelusi armalar~~ile).

S. Eyice

S. Eyice

Kes. 74 — Doria ve Gattelusi'leri~~~ ar~ nalar~~

Ne

1382 tarihli kintbt..

Res. 75 — Gattelusi'lerin armas~~ ve 1413 tarihli kitabe.

S. Eyice

Res. 76 — Enez'de kayaya oyulmu~~ ~apel.
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Res. 77 — Enez'de kuyu bilezi~inde yaz~.

+PO7
AN~Res. 78, 78a — Enez surlar~nda Bizans kitabeleri.

S. Eyice

Res. 79, 8o — Enez de Sukulesinin (?) plân~~ve resmi.

Res. 81 — Enez surlar~ndan bir detay.

S. Eyice

'de Ayasofya'n~n d ~~~narthex ceph

S. Eyice
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S. Eyice
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Res. 84 — Enez Ayasofyas~n~n plân~.

40 M.

S. Eyice

Res. 83 — Enez - Ayasofya kuzey cephesi.

D~n,

R~~ s 8()

Enez - Ayasofya güney cephesi.

S. Ejice

Rs. 87

Enez - .\vasilva. IL~ t ulan um~~

Res. 88 — Enez - Ayasofya, d~~~narthex detay~.

S. Eyice

_
Res. 89, go — Ayasofya'dan iç görünü~.

Res. 92 - Ayasofya süt~~n basl~klar~.

Res. 93 —Büyük kemerler ve pandandf.

Res. 94 — Duvarda fresko kal~nt~s~.

S. Eyice

Res. 95, 96 — D~~~narthex'in ba~l~klar~.

Res. 97 — Dö~eme tezyinat~~ parças~.

S. Erice
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Res. 98, ~~ oo — Mermer frizler.

R es. ~~ I

Ni~~detay I.

S. Eyice

Res. ~~o3 — Silivri kilisesi.
Res 102, 103 - ~stanbul Alman Arkeoloji Enst. Ar~ivi, neg. no. 4428 - 4429).

Res. 104 — Tekirdag'~nda Meryem ikonas~.

S. Eyice
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Res. 105 — Vize Ayasofya's~ nda yer mozaikieri motifleri.

