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Büyük Konstantin taraf~ ndan imparatorluk merkezinin Bizans
~ehrine nakli tarihi olan 330 May~s~ ndan sonra ortada yeni bir
san'at ve yeni bir mimari tarz~~ görünme~e ba~lad~ . Gerçi bu eserlere Bizans san'at~~ ad~ n~~ vermek güç ise de daha Diyoklesiyen
(284-305) zaman~ nda Romen san'at~ n~n mühim bir istihaleye u~rad~~~~
inkâr edilemez. Bu imparator zaman~ nda kadim mabed in ~as~ n~~
tahdid eden umumI kaide ve düsturlar tamamiyle terk edildi.
Roma'da sonralar~~ kiliseye çevrilen Diyoklesiyen hamamlar~~ bu
istihalenin ba~lang~ ç noktas~ d~ r. Hatta yine bu imparator taraf ~ ndan in~a edilen Jüpiter mabedinde eski Romen mimarisinin
umumi kaideleri pek mühim de~i~ikliklere u~ram~~t~ r. Eyaletlerdeki yeni yap~ larda bu cihet o zamana kadar rastlanmam~~~nisbette göze çarpar. Konstantin'in önceleri, yani mü~rikli~e ba~l~~ve
sad~k kald~~~~ s~ rada in~a ettirdi~i Roma'daki zafer tak~ nda oldu~u
gibi, di~er mebanide dahi bu de~i~iklik pek o kadar bariz bir
~ekil arzetmez. Fakat Milano emirnâmesiyle h~ ristiyanlara tam bir
serbesti verildi~i 313 'den sonra, Konstantin'in, h~ ristiyanl~~a kar~~~
artan meyil ve himayesiyle, bu dinin =ni bir koruyucusu oldu~u
andan itibaren dinf mebanide de~i~iklikler kuvvetle göze çarpar. Bu
tarihten itibaren ~ark~ n san'atkarlar~~ yeni yeni telâkkilere uyarak
h~ristiydn aleminin bekledi~i bir san'at ve mimarinin yer yer
meydana ç~ kmas~na âmil olmu~tur.
Konstantin yeni dinde öncülük yap~yordu. Evvela Kudüs'te
"St. Sepulcre„ denilen ve sonralar~~ harap olmas~~ üzerine imparator
Jüstinyen taraf~ ndan yeniden in~a edilen Isan~ n merkadini yapt~ rd~. Daha sonralar~~ tac~ n~ n ortas~ na Isa'ya ait monogram~~ koydu
ve bu alamet h~ ristiyanl~~~ n remzi olarak kullan~ld~.
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Salibe kar~~~olan eziyet ve akubeti fesih ve ilga etti; kiliselere
vak~ f kabulünü emreyledi ; 7 May~ s 321'de bir irade ile pazarlar~n
bir istirahat günü olmas~n~~ istedi ve bu irade 1600 y ~ldan beri
bütün h~ ristiyanl~~~ n tatbik etti~i bir emir oldu.
H~ ristiyanl~ k yay~lma~a ba~lay~ nca tabiat ve hayattan mülhem
olarak vücude gelmi~~olan eski putperest san'at ~~ inhitata u~rad~.
Fakat kadim Yunan ve Roma düstur ve teamülünün varis ve müdavimi olan yeni san'at, h~ ristiyan mezhebinin sevkiyle, bunlardan
ba~ka ~arktan da bir çok unsurlar iktibas etti ve bu iki san'at
unsurlar~ n~ n birbiriyle ihtilat ve imtizac~ ndan "Bizans~~ san'at~~ ve
mimarIsi„ dedi~imiz yeni bir san'at meydana geldi. Bununla beraber
bu san'at Jüstiniyen devrine kadar bir ~ebabet devri geçirdikten
sonra VI. nc~~ yüzy~ lda kemale erdi~ini Ayasofya'n~ n in~asiyle bilfiil
isbat etti.
Ilk yüzy~ llarda yaln~ z husus? evler veya katakomb tabir olunan yeralt~~ mezarlar~~ in~asiyle iktifa edilirken h~ ristiyanl~~~ n putperestli~e galebesiyle hükümetin resmi bir din olmas~~ üzerine
h~ ristiyanlar, binalar~ n~~ a~ikar yapma~a ve kiliselerini serbesti ile
in~aya ba~lam~~ lard~ r. Bilhassa kiliselerini, mucizeler zuhur etti~ine
itikad ettikleri yerler üzerine kurma~~~tercih etmi~ lerdi. Bu serbest?, san'at için yeni bir devir açm~~ ; yeni dinin azamet ve
ha~ metini ilan için uzun süren huzur içinde büyük ve geni~~ibadethâneler in~as~ na ve içlerinde "ebedI„ denebilecek mozaik usuliyle
resimler yap~ lma~a ba~lanm~~t~ r, Bununla beraber san'atta husule
gelen bu yeni ink ~ lap, geçmi~ in tesirat~ ndan kendini kurtaramad~.
Velhas~ l Bizansl~ lar, kendilerinin Greko - Romen dünyas~n~ n biricik
varisi Bizantiyon'un da h~ ristiyan medeniyetinin merkezi oldu~una
kani idiler.
~arkta yer yer yükselme~e ba~layan h~ ristiyan'ü.' bideleri,
Konstantin'in hayat~ ndaki hadiselerin en büyü~ü olarak tavsif
olunur. Kilise hayat~ n~ n bu derece geli~mesi hiç ~üphesiz di~er
mühim san'atlar üzerinde de tesirden hali kalm~ yordu. Fakat, eski
Yunan ve Romal ~lar~ n yapt~~~~tabii insan ~eklindeki tanr~~ heykelleri art~ k h~ ristiyan dinince yap~lmas~~ memnu ve korkulacak bir
madde olmu~ lard~ . Bundan böyle heykeltra~l~ k yerine tahta ve fil
di~i oymac~ l~~~, alt~ n, gümü~~ve minekâri i~ ler, minyatürler, kilise
tasvirleri, "fresk „ tabir olunan ve ekseriya kiliselerde görülen s~ va
üzerine boyal~~ resimler ve mozaikçilik gibi san'atlar kaim olmu~tu.
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Bütün bunlar, dini hissiyat ve akidenin husule getirdi~i san'atlardan ba~ka bir ~ey de~ildi. Denebilir ki Bizans san'at~~ do~u~unu ve
geli~mesini hep kilise ve mezhebten al~ nan ilhama medyundur. Paul
Lemerl e, Bizans san'at~n~ n inkar~~ kabil olmayan bir h~ristiyan
san'at~~ oldu~unu aç~klar (Le style byzantin, s. 19 ve 23).
Kiliselerin fikri geli~meye olan büyük hizmetleri halk~n sempatisini çekme~e ve ayn~~zamanda siyasi hayat üzerine mühim tesirler
icra etme~e, velhas~ l san'atta ruhi bir te~evvü~~kendini gösterme~e
ba~lad~ . Kilise daha III . yüzy~lda ahaliden ayr~~ bir te~kilat
vücude getirmi~, tedricen hükümete de nüfuz etmi~, sonralar~~
ise kilise ile hükümet aras~ nda bir fark kalmam~~t~.
Bizansta bilhassa Jüstiniyen devrinde yükselme~e ba~l~ yan saray,
hamam ve saire gibi binalar aras~ nda en çok göze çarpan kiliselerdir. Müteakip devirlerde imparatorlann kilise in~as~ nda birbirine
rekabet ettikleri bir gerçektir. Istanbul'da yer yer yükselen ve
adedleri yüzleri a~ an kiliseler, bunun en beli~~ifadesidir.
Bizans mimarlar~~Istanbul ve çevresinde say~s~z kilise in~a etmi~lerdir. Bu yüzden bunlar mütedeyyin halk taraf ~ ndan sevildikleri
gibi imparatorlar taraf ~ ndan da daimi surette himayeye mazhar olmu~lard~ r. Bilhassa Makedonyal~~ imparatorlar, mimarlara pek
riayet ederler, bunlara husust i~~gördürmeyip mütemadiyen
eski mabedleri tamir ve yeni saraylar ve kö~kler in~a ettirmek
suretiyle onlar~ n terfihine himmet ederlerdi.
Hiç ~üphe yok ki Bizans imparatorlar~~ içinde en büyük in~aatç~~Jüstiniyen olmu~tur. Hayli uzun süren hükümdarl~~~~esnas~nda
Bizans ~ehrinde me~hur saraylarla beraber Ayasofya, Aya Irini,
Küçük Ayasofya kiliseleriyle Küçük Asya'n~ n Bergama, Didym,
Sard ve daha muhtelif ~ehir ve kasabalannda, Tuna boyunda,
Selanik ve Italya'da bir hayli kilise in~as~ na muvaffak olmu~tur. Sen
Jan nam~na Ayasulu~'da in~a edilen ve uzunlu~u 119 metreyi bulan
muazzam kilise, benzerleri aras~ nda cidden mühim bir binad~r. Cesameti kadar ziynet ve ihti~am~~da calib-i dikkat olan bu bina, gerçi
XIV. yüzy~ lda vukubulan büyük bir yer sars~ nt~ s~ nda hasara u~ram~~, hattâ ayakta kalan narteksi, bir müddet Ayd~ no~ullan zaman~ nda bir minare ilavesiyle cami ittihaz edilmi~ken, müteakip bir
zelzele kaim vaziyette duran aksam~n~~ da devirmis ve bu âbide
bir moloz y~~~ n~~ halini alm~~ t~ . Bu kilisenin azamet ve ihti~am~~
ancak 1927 y~l~nda yap~ lan hafriyat sonunda tesbit olunabilmi~Belleten C. XIII, F. 18
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tir (A ziz Oga n, Efes hafriyat~. Maarif Vekaleti Mecmuas~,
no.
17, 1929, s. 104 v.d. ).
Bizans mimarisi, seciye ve karakter itibariyle, dikkate ~ayan
bir tiptir ; saraylardan sonra itina ve belki de onlardan daha
üstün olmalar~~ hususunda gayret sarfedilen binalar ise hiç ~üphesiz
kiliselerdir. Bunlar~ n d~~~ ~ ekillerinde heybet aranm~~, fakat zarafete
önem verilmemi~tir. Buna mukabil büyük binalarda iç tezyinata çok
dikkat edilmi~ tir. Duvarlar yer yer mozaik levhalarla ve dö
~emeler çe~ idli desenlerde mermer ve renkli ta~larla bezendi
~i gibi
direk ba~l~ klar~ nda da üstün bir güzellikte ta~~oymac~l~~~~tatbik edilmi~tir.
Bu süsleme i~ inin Bizans mimarisinin inhitat devrine kadar
bariz bir ~ ekilde devam etti~ine ~ahid oluruz. Fakat bunlardaki
mozaiklerde i'tila devrine ait binalarda görülen mozaiklar kadar
(Kariy- e'de Il. Andronikos [1282-1328] zaman ~ nda yap~ lan mozaikler
müstesna olmak üzere) üstün nefaset aranmamal~ d~ r.
Mozaik bahs~ na biraz sonra dönmek üzere Bizans kilise planlar~ n~~ tetkik edelim.
Bizansl~ lar~ n kilise in~as~ na örnek ittihaz ettikleri ~ey, toplant~~
yerlerini te~ kil eden bazilikler idi. Bazilik ismi bilahare büyük
kiliselerden baz~ lar~ na alem oldu. Bunlar müstakil ~ekilde üstü
çabyle örtülmü~, dahilen kar~~ l~ kl~~ sütünlarla birbirinden ayr~ lm~~~
üç nef ve n~s~ f daire ~ eklinde hitam bulan apsid ile arkada, yani
giri~i te~kil eden k ~s~ mda da son cemaat yeri dedi~
imiz bir narteksden ibarettir. Narteks kad ~ nlara tahsis edilmi~~bir yerdi. Maamafi büyük kiliselerde "gynce„ tabir olunan k ~s~ m kad~ nlar
içindi. Ayasofyâdaki gynce'nin baz~~ ahvalde imparatoriçeye tahsis
olunmas~~ mutad idi. Büyük kiliselerin camilerde görüldü
~ü gibi,
etraf~~ revakla çevrili, ortas~~ aç~ k "atrium„ tabir olunan birer avlular
~~
vard~ . Aya Irini atriumu bariz bir ~ ekilde mevcudiyetini muhafaza
ederse de 1 Ayasofyan~ nki harab olduktan sonra ihya edilmemi
~tir. Bununla beraber 1935 de yap~ lan hafriyatta plan ~ n~ n tesbitine
imkan has~ l olmu~ tur. Bugün Istanbul'da tam bir bazilik tipini
muhafaza eden kilise, Yedikule civar ~ ndaki Imrahur ~ lyas Bey
camii olan Studios kilisesidir 2 . Sonralar~~ kubbeli in~aat vüAziz Ogan, Aya irini kilisesi. T. T. O. K. ve Istanbulu Sevenler Belleteni, Say ~~ 61-62.
2

Aziz Ogan, Aya Studios kilisesi. Güzel San'atlar Meemuas~~ , Say~~
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cüda getirilmeye ba~land~ . Fakat, bu ~ekilde yap~lan binalar~ n çok
ki~i istiab edemedi~i anla~~l~ nca Bizans mimarlar~~ Roma bazilikalar~ ndan ald~ klar~~ ilhamla "Yunan haç~~ „ denilen kollar~~ müsavi
salibe benzer bir ~ekle ra~bet gösterdiler; kare k~ sm~ n ortas~ na
pandantif tabir olunan alikalarla dairevi bir ~ekil vererek kubbeyi
bunun üzerine oturttular. Mimari kabiliyetler artt~kça zaten in~aat~ n
tu~la olmas~ ndan elde edilen kolayl~ klar yüzünden murabbai sat~ hlar üzerine sütun veya pilpayelere basan geni~~kubbeli binalar
teammüm etti.
Ekklesia = Kilise, meclis veya toplant~~anlam~ na gelir. Bugün dahi
malümumuz oldu~u üzere kiliselerde ibadet toplu bir halde icra
edilir. Ilk zamanlar ibadet gayet sade idi. Yüksek sesle Incil veyahut
Havariyyun mektuplar~~ okunur, Allaha dua edilirdi. H~ ristiyan dinine
salik olmayanlar kiliseye giremezlerdi. Ancak bu dini kabul etmek
isteyenler h~ ristiyan âdab ve erkan~n~~ talim ettikten ve vaftiz merasimi yap~ ld~ ktan sonra kiliseye dahil olabilirlerdi. Bu suretle
h~ristiyanl~ k' kabul edenler dünyaya yeni gelmi~~say~l~ r ve yeni ad
alabilirlerdi. Biz burada h~ ristiyan dininden ve kilise tarihinden
bahsedecek de~iliz. Maksad~ m~z kilise tipleri hakk~ nda okuyucular~m~z~~ ayd~nlatmakt~ r. ~uras~n~~ da ilave edelim ki "megaron„ ev tipi
~emas~ n~n mütekâmil bir ~ ekli olan putperest mabedlerinde ibadet,
tavaf ~eklindedir. Mabedin esas k~sm~ n~~ te~ kil eden ve "çella.„ denilen ~~~ k almayan iç salön, tap~ na~~n ad~ na izafe edildi~i tanr~~
heykelinin durmas~ na tahsis edilirdi. Mahaza, Girit ve Miken mabedlerinde tanr~~ peykellerinin mevcut olmad ~~~~da vakidir. Bu
itibarlad~ r ki h~ ristiyanl~~~ n inti~ar~ nda putperest ibadethânelerinin
kiliseye çevrilmemelerindeki en büyük âmilin dini taassup kadar
bu binalar~ n cemaati istiap edecek derecede iç te~kilat~~ olmamasiydi.
Bununla beraber baz~~ yerlerde, bilhassa Anadolu'da bir k~s~ m
putperest mabedlerin de de~i~iklikler yap~ larak kilise ittihaz edilmi~~
olduklar~~ malümdur. Bu hususta Ankara'daki Avgustus mabedi en
canl~~ bir misal te~ kil eder. Baz~~ yerlerde ise, mesela Sard'da Artemis mabedinin pronaos k~sm~ n~ n biti~i~inde, Didym'de Apollon
mabedinin "adyton„ yani halvetgah k~ sm~ nda âdi bir masoneri ile
vücude getirilmi~~kiliselere rastlan~ r. Kullan~ lmayan mabedler ise
kiliseler in~as~~ için haz~ rlanm~~~birer ta~~oca~~~mahiyetinde telâkki
olunarak bütün mimari parçalar~~ söküldü. ~üphesiz, insan eliyle
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yap~ lan bu tahribat yer sars~ nt~ lar~~ gibi tabiat hâdiselerinin ika
etti~i hasardan daha müdbi~~oldu.
Kiliseler, h~ ristiyanl~ k mezheb ve akidelerine uygun rölikler
ve tasvirlerle dolduruldu, duvarlara mukaddes resimler nak ~edildi. Bu resimlerin yap~lmas~ n~ n sebebi, Incili okuyamayan yeni
dinin sâlikleri için h~ ristiyan büyüklerinin iyi fiilleri gösterilerek
zihinlerine iyice yerle~ tirilebilmesi idi. Sürekli bir tergip ve te~vik
sayesinde " iconographie „ denilen bir "mukaddes resimler san'at~ ,, geli~ ti ve mutena binalar~ n gerek ~ akuli duvar tonozlar~ n~~
gerek kubbelerini mozaiklerle kaplamak bir adet ve teamül halini
ald~. Gözleri ok~ayan alt~ n yald~ zl~~ zemin üzerine çe~ idli renklerde
vüctida getirilen Meryem ve Isa'n~ n resimleri muvaffakiyetle
tatbik olundu. 4yasofya, Kariye ve Fethiye camilerinde ve San
Vitale kilisesinde görülen mozaikler Bizans san'at~ n~ n en canl~~ ve
mergup eserlerindendir. Fakat hiç bir de~i~ikli~e u~ramadan yüzy~ llarca sürüp giden bu monoton kilise resimleri muayy en bir çerçeveden d~~ar~~ ç~ km~ yordu. Bununla beraber, insan resimleri daha
be~eri bir mâna ile vücî~ da getirilmi~ ti ve ifadeler de hafif bir teessür
ve heyecan sezilmiyor
Nihayet Konstantaniyye'de VII, yüzy~l ortalar~ nda ba~ l~ yan
ve IX cu yüzy~ lda sona eren putk~ ranlar mücadelesi, bu müddet
zarf~ nda Bizans san'at~ nda deh~ etli bir buhrana sebep olmakla kalmad~ , bir hayli san'at eserlerinin de mahv~ n~~ intac etti. Bu devirde
Bizans ta~yontucular~~ ve mozaik san'atkârlar~~ vatanlar~ n~~ terke
mecbur oldular ve birçoklar~~ ~arlman'~ n saray~ nda çal~~ mak üzere
Aix-la-Chapelle ~ehrine gittiler. Putk~ ranlar mücadelesi sona erince
Bizans san'atinin ikinci refah devri ba~lad~.
Gerek s~ valar üzerinde ve gerek mozaik levhalarda tatbik
edilen Meryem ve Isa'n~ n tavsirlerinde sakin ve mü~fikane bir
eda sezilmektedir. Havariler ile din hâdimi büyükler ve imparatorlar, alelekser ayakta mübalâ~al~~ bir surette uzun boylu ve
giyimli olarak resmedilmi~lerdir. Elbise k ~ vr~ mlar~ , biraz sert olmakla beraber, itinal~~ bir ~ekilde yap~ lm~~t~ r. Bütün ~ah~ slarda me~hud olan renkler, takdire ~ayan derecede diri ve canl~ d~ r. ~uras~~
da aç~ klanmal~d~ r ki, Bizans tasvirleri~~ deki tezyini ve cazip renkler, parlak fonlar~~ te~ kil eden yald~ zlar~ n ortas~ nda pek âhenkli
ve imtizaçl~~bir hal arzederler. Bu tarz da kendi ibdalar~ ndan fazla Asyai süs ve ziynetlerin kopyas~ ndan ba~ka bir ~ey de~ildir.
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Lâkin Bizansl~ lar, adapte ettikleri bu san'atlar~, onlara milli ve dini ruh
ve kabiliyetlerini katarak, mükemmel bir hale ç~ karm~~lard~ r. Zaten
bilinen bir hakikattir ki, milletler gerek mimari, gerek bilümum san'at
eserlerini yekdi~erinden ilham alarak vücûda getirmi~lerdir. Fakat
bunlarda kendi milli ka~ elerini ve milli benliklerini izhardan geri durmam~~lard~ r. Yani milletler, "tasavvuru do~uran görgüdür„ nazariyesini gözönünde tutarak bir san'at eserini daima ya kendinden
evvelki medeniyetten veya hemzaman oldu~u yak~ n veya uzak
milletlerinkinden istiâne ederek meydana getirmi~lerdir. Hiç ~üphesiz, bütün dünya kültür e~yas~ nda bu tesir ve nüfuz daima
mevcuttur. Binaenaleyh, bu cihetin bir milletin yüksek san'at ve
ibda' kudretine bir nakise verece~i asla dü~ünülemez. Velhâs~l bu
derece tekâmüle mazhar olan Bizans san'at~~ her tarafta ra~bet
gördü ve bunun tepkisi bir taraftan Hindistan'da di~er taraftan
da Ispanya'da mü~ ahede olunda.
Bizans'~ n medeni ve kültürel merkezi olan Istanbul'da mevc~~ diyetini muhafaza edebilmi~~olan kiliseler, sütunlar ve y~ k~ k
sur parçalar~~ gibi gayr-i menkul eserlerden ba~ka menkul kültür ve
san'at eserleri hemen hemen hiç kalmam~~t~ r. Hattâ bu kabil
eserlere müzelerde bile ender tesadüf olunur.
Bu parlak medeniyet eserlerinin zaman ~ m~za kadar intikal
etmemesinin sebep ve âmilleri ne olabilir?
~üphesiz ki, bu hususta ilk hat~ ra gelen tabiat hâdiseleridir.
Fakat bunlar, insanlar taraf~ ndan yap~lan tahribat~n yan~ nda, daha
az zararl~~ olmu~tur. Bizans'~ n küçülmesi, yurd içinde bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar, âsâyi~sizlik, kilise münazaralar~, d~~tan
vâki olan mütevali hücumlar ve sava~lar güzel san'atlar~ n sönmesinde kuvvetli birer âmil olduklar ~~ gibi Putk~ ranlar~ n ihtilâlleri
s~ ras~ nda bir çok kültür ve san'at e~yas~~ da mahv ve harab
olmu~tur.
Haçl~lar~ n 1203 y~l~~ yaz~ na do~ru Istanbul'u istilâlar~~ münasebetiyle ~ ehirde yer yer ika olunan büyük yang~ nlar ve 1204'de
tekerrür eden ve insanl~ k tarihinde benzeri görülmiyen bir vah~etle kilise ve kilise e~yalar~~ ile birlikte mahzenlerinde duran
imparator lâhidleri k~ r~l~ p aç~ larak mücevherata kadar te~mil edilen tahribler, ya~malar, Bizans'~ n güzel san'atlar~ na müteallik bütün
varl~~~ n~~ mahv ve ziyaa u~ratm~~tir. Velhas~l ~ehri tezyin eden ve
san'at k~ ymetini art~ ran bütün tarihi ve bedii eserler yok edil-
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mi~ tir. Lâtin istilas~ n~~ müteakip, yani 1260 'dan sonra, Bizans'da
biraz kalk~ nma ve geli~ me emareleri görülürse de bu da ne devaml
~,
ne de mahv ve münderis olan san'at eserlerinin yerine yenilerini
ikame edecek kadar verimli olmu~tur.
Türkler Istanbul'a girdikleri vakit, kendilerini, Ayasofya ile
bugün dahi ayakta duran ibadethâneler, dikilita~ lar ve surlardan
ba~ka bir~ ey kalmam~~ , yüzy~ llarca evvel yanm ~~~ y~ k~ lm~~
, harap
bir ~ehirde bulmu~lard~ r. Bugünkü Sultanahmet camii ile
Çatlad~ kap~~ aras~ nda büyük bir saha i~gal eden, müteaddit
binalardan mürekkep saraylar, harapl~~~~yüzünden fetihten
yüzy~ llarca evvel terk olunmu~ tu. 1204 Latin i~gali s~ ras~
nda di~er
mühim yap~ lar gibi Ayvansaray üstündeki me~
hur Blakherne saray~~
da ikamet olunam ~ yacak derecede tahrib edilmi~ ti. Bugün muazzam
enkaz~ n~~ gördü~ümüz E~rikap~~ civar~ nda Tekfur saray
~~ adiyle
an~ lan Konstantin Porfrogenet saray ~~ dahi muhasara esnas
~ nda
hayli h~ rpalanm~~ t~ . Mahaza Fatih Sultan Mehmet Istanbul'da 20
gün süren ilk ikameti esnas~ nda bu sarayda oturmu~ tur. Son Bizans
imparatoru Xl. Konstantin Istanbul'un zapt ~ na kadar bu sarayda
ikamet etmekte idi. Istanbul'da s~ k s~ k vukua gelen yer sars~ nt~lar~ nda, bilhassa 1894 zelzelesinde bu bina dahi adeta dört duvardan ibaret kalm ~~t~ r. Saray~ n iç cephe duvarlar ~
na mesned vazifesi
gören direklerin Müzece 25 y~ l evvel tahkim ve demir çenberlerle
takviye edilmi~~olmalar~ na ra~ men yine islaha muhtaç bir hale
geldikleri görülmektedir.
Uzunca süren bu giri~ ten maksad~ m~ z ne bir san'at tarihi,
ne de bir Bizans kilise tarihi yazmak Pammakaristos ve Agios
loannis en Trullo kiliseleri gibi Istanbul'un mühim ve tarih l binalar~~
olan konulara temastan do~an zaruretler icab~~ okuyucular~
m~z~ n
bilgi ve hat~ ralar~ n~~ tazelemekten ibarettir.
Bu hususu aç~ klarken ~ u küçük eserin haz~ rlanmas~~
s~ ras~ nda
yard~ mlar~ na mazhar oldu~um VI. M~ rm~ ro~
lu ile Bekir ~ ükrü
E~eli'ye, müsveddeleri gözden geçirmek zahmetini ihtiyar
eden Prof. Arif Mansel'e ve eseri özet olarak ingilizceye çeviren
Bayan Seniha Moral~~ ile plan ve röleveleri haz ~
rlayan Y. Mimar
Mengühan Ogan'a te~ekkür etme~i borç bilirim.
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Pammakaristos Kilisesi
Istanbul'un kadim kiliseleri aras~ nda Aya Maria Pammakaristos
kilisesinin önemli bir mevkii vard~ r. Gerek plan ~ , gerek zarif
ve cazip mozaikleri dolay ~ siyle tetkike ~ ayan olan bu bina, Sultan
~~bir
Selim civar~nda Çar~anba semtinde bir sed üzerinde ve geni
~~~sahilinden ba~meydanl~~~ n ortas~ nda bulunmaktad~ r. Halicin kar
l~yarak ~i~ li tepelerinden Galata'ya kadar bakan bu saha, Bizangal etmektedir. Kilisenin
s~ n be~ inci tepesinin bulundu~u yeri i~
vaktiyle dört duvarla çevrili bir avlusu vard ~ . Alman tarihçilerinden Martin Crusius taraf ~ ndan 1584'de tab'olunan "Turcog~ nda iktibas etti~i
raecia„ adl~~ eserden say~ n M~ rm~ ro~lu'nun kitab
resimde (res. 1) bu kilisenin o tarihteki vaziyeti daha vaz~ h bir
~ s~ nda tek katl~~
~ ekilde görülmektedir. 3 Halen binan~ n güney - bat
bir ilk okul binas~~ bulunmaktad ~ r.
Iki kiliseden terekküb eden bu binan ~ n bat~ s~ ndaki k~s~ m, II.
Andronikos Paleologos (1282 - 1328) devrinde yüksek bir memuriyet olan "protostratos„ yani "serdar-~~ ekrem„ payesini ihraz eden
Mihail Dukas Glabas Tarhaneiotis'in kar~ s~~ Maria Dukena taratir. Eski müelliflerin
f~ ndan bir kad~ n manast~ r~~ olarak in ~a edilmi~
~ n reifadesine dayanan Paspatis 4, müessisleri olan kar~~ ve kocan
simleriyle kitabelerin mevcudiyetinden bahsetmektedir. Ebersolt
dahi Vatikan kütüphânesindeki bir yazma eserde mezkür oldu~unu
Gerlach'a atfen bildiren Lampros'un 1905'de Atina'da bas~ lan kita~~~ m~z uzun
b~ n~~ i~ had eder. Bununla beraber bizim yerinde yapt
ndan
paraklesiyon
ile
m~
~
incelemeler, in ~ ai tarz ve teknik bak
~unu
mevcut
oldu
~~
merkezi bina aras~ nda bariz bir zaman fark
a tarihi
göstermektedir. Hiç ~ üphe yok ki merkezi bina in~
Say~ n
r.
mazbut olan paraklesiy ona nisbetle, daha ya~l~d~
VIII.
Mamboury bu kiliseden bahsederken merkezi binay ~~
yüzy~ la kadar ç~ karmakta ve iptidai kilisenin pek güç fark
olundu~ unu ilave etmektedir. Millingen ve Gurlitt'de dahi fazla
~n
malümata tesadüf edilmez. Yaln~ z Millingen merkezi binan
~VI. M~ rm~ ro~ lu, Fatih Sultan Mehmet devrine ait tsrihi vesikalar (Sar
yer Halkevi nesriyatindan 1945), s. 81.
4 A. G. Paspati, Byzantinai Meletal; 1877. s. 298 v. d.
Ernest Mamboury, Byzance, Constantinople. Guide Touristique, 1934,
3

s. 263 v. d.
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bünye ve in~a tarz~ n~ n daha eski bir devrin mahsulü oldu~u
hakk~ ndaki kanaati izhar eder. (A. va n Millingen,
Byzantine
Churches, 1912, s. 138 v. d.).
~ehrimiz Bizans âbideleri hakk~ nda derin malümat ~~
ve geni~~
ne~ riyatiyle maruf olan say~ n Prof. Dr. A. M. Schneider eski müelliflere atfen "choeur„ de duran bir kitabenin delâletiyle Glabas'~ n
binas~ ndan evvel bir kilise mevcut oldu~unu ve bu kitabede kilisenin bânisi olan Ioannes Komnenos isminin geçmekte oldu~unu
söyliyerek bu ismin Ioannes Komnenos'un 1067 'de ölen büyük
babas~ n~ n olmas~~ ihtimalini öne sürer ".
Skarlatos Byzantios, Sotiriu ve Sideridis ismindeki müellifler, ise
kilisenin in~ a tarihi ve bânisi hakk ~ nda daha etrafl ~~
ve mukni
malümat vermi~lerdir 7 .
Bu izahlara göre Pammakaristos kilisesi büyük domestikos
loannes Komnenos ve kar~ s~~ Anna Dalasini taraf ~ ndan in~a edil~ine hükmetmekte hata olmaz. loannes Komnenos, imparator
~zakios
Komnenos'un ( 1057 - 1059 ) karde~ i ve impar,dor I.
Aleksios Komnenos'un ( 1081 - 1118 ) babas~ d~ r. Anna Dalasini ise
Bizans imparatorlu~unun Italya'daki eyaletlerinden birinin valisi
olan Haron'un k~z~~ idi. ~u halde merkezi binan ~ n XI. yüzy
~ l yaplar~ ndan oldu~u tezahür eder.
Istanbul'un Lâtinler taraf ~ ndan i~ gali müddetince çok bak ~ ms~z
kalan Pammakaristos onar~ ma muhtaç bir hale gelmi~ti. XIII.
yüzy~ l~ n sonlar~ nda yani 1294 'de, imparator Mihail Paleologos'un
(1261-1282) birâderzâdesi protostrator (serdar-~~ ekrem) Mihail
Dukas Glabas Tarhanieotis taraf ~ ndan tecdiden tamir ve ihya olunmu~ tur. Bu tamirin üzerinden on sene geçtikten sonra Mihail vefat etmi~ti. Kar~s~~ Maria Dukena, koCas~ n~
n ölümünden sonra
paraklesiyon (Res. 3) k~sm~ n~~ ilâve ve Halaskâr Hristos'a ithal
etti 8. Mütteki olan kar~~ koca örnürlerinin nihayetine do
~ru, rahib
ve rahibe olmu~lard~ . Hattâ kar~s~~ Maria, rahibeli~i esnas~
nda bir
6
A. M. Schneider, Byzans. Vorarbeiten zur Topographie und ArchS.ologie
der Stadt, 1936, s. 263 v. d.
7
Skorlatos Bizantius, Konstantinopolis, 1862, C. 11, s. 359-363 ; Sotiriu,
Pammakaristos, ~ . 367; X. Sideridis, Beyoglu Rum. Cem. Ed. Philologikos
Syllogos Mecmuas~ , Parartema 20-22, s. 19
ve C. 29, sah. 265.
8 Sideridis, Syllogos, C. 29, 1905, s. : 273.
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manast~ r tesis etti ve bu manast~ ra rahibeli~inde ald~~~~
Marta ad~n~~ verdi. Bu manast~ r, Vefa civar~nda K~ rkçe~me yöresinde Sekbanba~~~Ibrahim A~a mescididir 9. Mescid yanm~~, harap
ve dört duvardan ibaret kalm~~~iken '°, Atatürk bulvar~n yap~ld~~~~
s~rada, K~ rkçe~me" ile birlikte Belediye taraf~ndan kald~ r~lm~~t~r.
Kare bir saha kapl~yan ve plan~~ bu tipteki kiliselere göre
oldukça kar~~~ k ve mu~lak olan binan~ n muhtelif kutur ve yükseklikte alt~~ kubbesi vard~ r.
Pammakaristos, muhtelif devir ve zamanlarda, içten ve d~~tan
bir hayli de~i~ikliklere u~ram~~t~ r. Vaktiyle, paraklesiyonunkinden
ba~ka, biri merkezi absidin sa~~nda, di~er ikisi solunda olmak üzere
dört apsidi, yâni mihrab~~ vard~. Büyük apsidin yanlar~ndan
ötekilere geçit veren üzeri kemerli pasajlar mevcut idi. Bugünkü
planda gördü~ümüz gibi bilâhara merkezi apsidle solundaki, kâmilen
la~volunarak mihrab~~ güneye bakmak üzere ayr~ca ve binadan
ta~k~n ve üzeri yayvan bir kubbe ta~~ yan k~s~m ilave olunmu~tur
(res. 2). Bütün bu de~i~iklikler, binan~ n asil plan ve bünyesi üzerinde hayli tehavvülât vücude getirmi~tir. Bu ilâvelerin ba~~ nda
paraklesiyon k~sm~~ ile eso-narteks, exo-narteks ve pencereleri
sonradan örülmü~~canibi galeriler gelir.
Bir kad~n manast~ ri olarak in~a edilen bu bina, 1456 y~l~ na
kadar kad~ n manast~ r~~olarak kullan~l~rken patrikhane ittihaz edildi
ve III. Murad taraf~ndan 1586 senesinde camiye tahviline kadar
130 sene patrikhane burada kald~.
Pammakaristos'un patrikhâne ittihaz~~ hakk~ nda Dr. Paspatis
baz~~ mütemmim malûmat vermektedir. Mumâileyh der ki:
"Valdei Isa nam~ na ta'ziz edilen bu kilise, ta bidayetinden beri
rahibeler taraf~ ndan i~gal edilmekte idi; fetihten sonra ~öhret
bulan bu mabedden Bizans tarihlerinde pek az bahsedilmektedir.
Bilâhare patrik olan loannes (IB = 12 ) ba~papas iken 1304'de
bu manast~ra iltica etmi~tir. Bu manast~ rda arhimandrit olan Nifon
1397 tarihinde eski Patras piskoposlu~una terfi etmi~tir. Üç sene
9 Van Millingen, Byzantine Churches, s. 140; Germanos, s. 265.
10 Müze Eski Eserler Enc. Ar~. No. 530,
11 Çe~me, Mimar Sinan taraf~ ndan yap~ lm~~~olup cephesinde tavus ku~u
kabartmas~~vard~ . Çe~me sküldii~ü a~ rada kabartman~ n ziyaa u~ramamas~~için
muvakkaten Ayasofya'ya kald~ r~ lm~~t~. Çe~me maAesef Belediyece bugüne kadar
monte edilmi~~de~ildir.
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sonra Teofanis isminde biri Ere~li metropoliti olmu~tu. Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra eski âdet ve an'anelerine tebean h~ ristiyanlara bir patrik seçmelerini emretmi~ti. Patrikli~e intihap edilen Gennadios'a patrikhâne binas~~ olarak büyüklük ve güzellik
itibariyle Ayasofya'dan sonra gelmekte olan Aziz Havariler k ilisesini vermi~ti 12. Bu lütuftan pek minnettar kalan h~ ristiyanlar, bir
çok Osmanl~~ ekâbiri taraf~ ndan refakat edilmekte olan patriki, Aziz
Havariler kilisesine kadar te~yi etmi~lerdi„ .
Burada biraz tevakkufla Aziz Havariler kilisesi hakk~ nda biraz
bilgi verilmesi uygun görüldü.
Eski Havariler kilisesinin temelleri üzerine Fatih camiinin
in~a edilmi~~oldu~u hakk~ nda bir çok iddia ve faraziyeler serd
edilmi~ tir. Bilhassa bu iddiay~~ serd edenlerin ba~~ nda, Suriye ve
Garbt Arabistan Umum Komutanl~~~~Asar-~~ atika Mü~ avir muavini
s~ fatiyle ~amda bulundu~um s~ rada, Berlin Müzeleri müdürlerinden Prof. Dr. Wiegand'~ n asistan~~ olarak, te~ kil olunan hey'ete i~tirak
eden Dr. Wulzinger gelir. Mumâileyhin "Byzantion„ (C. 7,1932, s. 1
v.d.) meemuas~ nda buna dair ç~ kan makalesinde Havariler kilisesinin
temeli aksam ve bakiyyelerini bizzat arad ~~~ n~, fakat hiç bir eser
ve delile rastlamad~~~~eihetle temel bakiyyelerinin tamamile Fatih
eamiinin alt~ nda kalm~~~oldu~u kanaatine vard~~~n ~~ söyler.
Fikrimize göre, halen kilisenin yerinin lây ~ kiyle ve hatas~z
olarak tesbitine yarayacak bir vesika veya malzeme mevcud olmad~~~ na göre, bu hususta serd edilen mütalaa ve iddialar~ n bir
faraziye olmaktan öteye geçemiyeee~i pek tabidir.
Gerek Havariler kilisesinin yerini, gerek XV. yüzy ~lda yap~lan, fakat plan~~ ve mimari hakk~ nda baz~~ müelliflerce yekdi~erine
z~ d fikirler dermiyan olunan Fatih eamiini ve onun yerine 1765
zelzelesinden iki y~ l sonra III. Sultan Mustafa zaman~ nda yapt~ r~ lan bugünkü cami binas~ n~ n kaplad~~~~sahay~~ tetkik etmek mevzuumuz d~~~ nda kalmaktad~ r. Bu itibarla Amerika'da ~ikago Üniversitesinde Türk ve ~slam san'atlar~~ profesörü olan ~ stanbul Müzelerinin eski memurlar~ ndan Mehmed A~ao~lu ile Prof. Wulzinger'in bu hususta ç~ kan yaz~ lar~ n~ n görülmesini (The Fatih Mosque at Cons12 Agioi Apostoloi =- Havariyyun kilisesinin yeri üzerine Fatih camii yap~ lm ~~t~ r. Bu kiliseye ait resim, Mirmiroglu'nun Farih zaman ~ na ait vesikalar
adl~~ kitab~ nda görülmektedir : sah. 71.
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tantinople. The Art Bulletin, Vol. XII, No. 2, 1930), ayn~~ zamanda
Yüksek mimar Ali Saim Ülgen ile Halim Baki Kunter taraf ~ndan
mü~tereken yaz~ lan ve derin tetkik mahsulü olan yaz~lar~ n okunmas~ n~~ tavsiye ederiz (Vak~ flar dergisi, C. 1, 1938). s. 91 v. d.
Patrik'in kaç ay Havariler kilisesinde kald~~~~mâle~m de~ildir.
Phrantzes'e göre bir gece kilisenin avlusunda öldürülmü~~bir Türk'ün
cesedi bulunmu~tu. Intikam al~naca~~ ndan korkan ve bu semtteki
h~ristiyan unsurun seyrekle~ti~ini gören patrik ve maiyeti, patrikhanenin, civar~ nda büyük bir Rum kesafeti mevcut olan Pammakaristos kilisesine nakli için pâdi~ahtan müsaade talep etmi~lerdi.
Patrik, Pammakaristos kilisesinde bulunan bir kaç rahibenin hemen
oraya yak~ n bulunan Sen Jan Baptist kiliselerine " geçmelerini
emretmi~ ti. Havariler kilisesine ait ikon ve sair mukaddes e~yan~n
ayni zamanda yeni patrikhaneye nakil edilmi~~olmas~~ muhtemeldir.
Müellif Paspatis'in Gennadios'un patrik nasbiyle Havariler
kilisesine kadar Türk memurlar~~ taraf~ndan te~yi suretiyle kendisine gösterilen cemileden memnuniyetle bahsetti~ini gördük.
Hayrullah Ef. tarihinde görüldü~ü üzere Fatih Sultan Mehmet,
asâyi teslim etti~i s~ rada patri~e hitaben "Sen kemal-i rahat ve
emniyetle patriklik umurunu gör, müracaat~ na muhtaç oldu~un
umuru dahi bizzat bana arz ve ifade eyle„ buyurmu~lard~r.
Yeni Osmanl~~ Tarihinin ikinci cildine göre ise "Seni Rum
milletine patrik ettim. Delâlet-i rebbaniye mazhar ol. Herhalde mazhar~~ himayei ~ahanem olacaks~ n. Eslaf~n~ n benden evvel imparatorlar zaman~ nda nail olduklar~~ imtiyaz ve müsaadelere mazhar olacaks~ n„ sözleriyle iltif at buyurmu~lard~r.
Gennadios'un patrik intihab~ :
Gennadios'un patrik intihap ve tayini keyfiyeti ~u yolda
mazbuttur :
Istanbul'un fethini müteakip 20 gün sonra Fatih Sultan Mehmet Edirne'ye gitti. Eylül ay~~içinde Istanbul'a avdet etti~i zaman
Istanbul sekenesinin azald~~~n~~ ve Rumlar~n yava~~yava~~hicret
etmekte olduklar~ n~~ görünce sebebini sordu; patrikleri olmad~~~ndan
dolay~~ h~ ristiyan ehalinin hicret etti~ini ö~rendi ve bunun üzerine
Bu kilise Yeniçeri atalar~ ndan Vezir olan Siyavu~~Pa~a'n~ n damad~~
Ahmet Pa~a taraf ~ ndan camiye çevrilmi~tir.

is

284

AZIZ OGAN

patrikli~e kimin münasip olaca~~ n~~ ö~renmek istedi. Herkes Gennadios Skolarios'un münasip olaca~~ n~~ söylediler. Fakat Gennadios o
s~ rada Edirne civar~ ndaki köylerden birinde esir olarak bulunuyormu~. Fatih adamlar göndererek mumâileyhi Istanbul'a getirtti.
Gennadios, bütün h~ r~stiyanlar ~ n recalar~ na ra~men patrikli~
i kabul
etmek istemediyse de sonra raz~~ oldu (Phr an tz e s, Bonn tab~,
sah. 304-308).
Fakat, usulen bütün büyük rütbedeki ruhani metropolitler
toplanarak mezheplerinin hükümlerine tevfikan Gennadios'u patrikli~e intihap ettiler. Gennadiosun rütbesi küçük oldu
~undan bütün
dereceleri birer birer kat'ederek nihayet 1454 y~ l~ n~ n ocak ay~ n~ n
6 c~~ tamidi Isa yortusu günü Aziz Havariyyun kilisesinde piskopos
rütbesine yükseltildi ve ayn ~~ günde patriklik makam~ na geçti.
(Cr usi ~~~ s, Turcograecia, 1584, s. 107, 109, 110).
Gennaciios muhtelif fas~ lalarla üç defa patrik oldu ve son istifas~ n~~ müteakip 1465 'de Siroz'da Aziz Prodromos manast
~ r~ na
çekilerek yedi sene sonra, 1472 'de orada vefat etti ve na'~~~bu
manast~ ra gömüldü. (Oeuvres completes de Georges Scholarios
Publies pour la premire fois par Mgr. Louis Petit, X. A. Siderides, Martin Jugie, Paris 1928 ; Fetihten sonra Istanbul Patrikleri,
Sardeon Metropoliti. Cild 1, s. 4 ve 193 ).
Fatih'in Pammakaristos'u ziyareti:
Bütün müellifler Fatih'in Pammakaristos'da Patrik Gennadios'u
ziyaretle mezhebi baz~~ müsahabelerde bulundu~unu kaydederler. Bu
sahada en fazla malümat ~~ Crusius'un 1584 'de "Historiae Politicae
Turcograeciae„ adiyle ne~retti~i kitapta görürüz. Bu esere göre
Fatih'in Pammakaristos'da patriki suret-i mahsusada görme~e
gitmedi~i, ancak bir tesadüf eseri olarak içeri girdi~i anla~~
l~yor.
"Bir gün Fatih Patrikhâneye civar mahallâtta bir tefti~~gezintisi yapt~~~~ s~ rada Pammakaristos'un d ~~~kap~s~ n~ n önünden geçerken bu kilisenin hangi kilise oldu~ unu sordu, patrik'in ikametine mahsus oldu~unu ö~renince avlu kap~s~ ndan içeri girdi, at ~
ndan inerek kiliseye dahil oldu.
Patrik Sultan Mehmed'in kiliseye girdi~ini haber al~ nca hemen
ikametgah~ ndan kiliseye indi, padi~ah~~ kabul ve ta'zimle selamlad
~.
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Padi~ah, Skeuophylakion yani hazineye (burada paraklesiyon kastedilmektedirs; girdi; bu küçük ve güzel kilisedeki kürsüye oturdu
ve Gennadios'a h~ ristiyan dinine ait pek çok sualler sordu. Pâdisah
bu s~ rada cesaretle cevap verebilmesi için patrike müsaade verdi„.
Bu ziyaret tesadüli olmakla beraber Fatih'in patrik ile üç defa
mülâki oldu~u bir vâk~ad ~ r.
*
* *
Fatih Istanbul'a girdikten sonra h~ ristiyanlara kar~~~çok semahatkârâne ve çok âlicenâbâne davranm~~t~ . Rumlar ölçüsüz bir din
serbestisine mazhar olmu~lard~ . Londra'da Lord Grawford'un kolleksiyonunda bulunan ve Gentile Bellini taraf ~ndan yap~ lan
90 X 1,60 eb'ad~ ndaki bir tablo Fatih Sultan Mehmed'in patrik
Gennadios'a Rumlara bah~~ve ihsan etti~i imtiyazat-~~ mezhebiye
itas~~ merasimini gösteren ne veciz tarihi bir vesikad ~ r ". VI.
M~ rm~ ro~lu, uzun müddet Londra'da Osmanl~~ hükümetini temsil
eden Müzürüs Pa~a taraf~ ndan 1878 s~ ralar~ nda bu tablonun
bir kopyas~n~~ yapt~ rarak patrikhâneye gönderdi~ini söyler. Son
senelerde patrikhânede vukua gelen bir yang~ nda bu kopyan~ n
yanmad~~~ n~~ tahmin etmek isteriz.
Say~ n müellif M~ rm~ ro~lu, her ne kadar patrikhâne mahafil
bu resmin patrik Gennadios'a ait oldu~unu iddia ederse de
ressam Bellini'nin Istanbul'da bulundu~u y~ llar (1476-1481) nazar-~~
itibare al~ n~ r ve o devirde patriklik makam ~ n~ n Maksimos taraf ~ ndan i~gal olundu~u ve Fatih'in genç olmayup ya~~ n~ n hayli ilerlemi~~oldu~ u da gözönüne getirilirse resmin Gennadios'a de~il,
III. Maksimos'a ait oldu~u tezahür eder, ~eklinde mütalea yürütmektedir ki biz de bu fikirdeyiz.
Yine Paspatis'in yar~ da kalan beyanat~ n~~ dinleme~e devam
edelim 15 :
"Kanuni Sultan Süleyman devrinde ve Yeremiyas'~n ikinci
~~
patrikli~i esnas~ nda h~ ristiyanlar~ n büyük kiliselerden ç~kar~lmalar
ç
ve
hücum
cebri
ile
çünkü
k~l~
hakk~ nda bir niyet mevcud oldu~u
zaptedilen bir ~ ehirde kiliselerin faaliyette bulunmas~ n~ n do~ru olm~
14

. vesikalar, 1945,
VI. M~ rm~ roklu, Fatih Sultan Mehmet devrine ait tarihi

s. 65.
15

A. G. Paspatis, Byzantinai Meletai, 1877, s. 298 v. d.
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yaca~~~müftü taraf~ ndan aç~kland~~~~ve hattâ bu halin devam~n~n
her hangi bir hâdiseye yol açabilece~i mülahazas~~ üzerine divana
~ahidler ikamesiyle ~ehrin anahtarlar~n~ n teslim olundu~u tesbit edilmek karar~~verilir. Patrikhâne taraf~ ndan Edirne'den temin edilen iki
~ahid divanda ~u yolda beyanatta bulunurlar : -Bizler 84 y~l evvel
18 ya~lar~ nda Fatih'in ordusunda asker idik. Fatih Sultan Mehmet
günlerce devam eden kanl~~ muhasaralarda çok miktar asker kaybetmi~~ve büyük miktarda kan akm~~t~. Kara surlar~ n~ n birçok aksam~~
ve bir çok evler y~k~lm~~t~. Bunlar~~ gören ve ~ehrin nihayet zaptedilece~inden korkan imparator, tebeas~n~~ ölümden kurtarmak
kaygusiyle Fatih'in nezdine ~ehrin ileri gelenlerinden murahhaslar
göndererek, sulh akdedildi~i takdirde bütün Osmanl~~ büyüklerini
tahlis edece~ini bildirmi~ti. ~ehrin tesliminden sonra h~ ristiyanlara
fena muamele edilmiyerek mallar~n~n ya~ma edilmemesi, evlerinde
rahat b~rak~lmalar~ , bunlara angarye ve di~er külfetler tahmil
edilmemesi Fatih'ten rica edilmi~ti. Bunlar~~memnuniyetle kabul
eden Fatih, tahriri bir ifade ile b~r hususa riayet edece~ini teahhüd etmi~ti. Imparator ~ehirden ç~ karak padi~ah~n çad~ r~na gelmi~~
ve ordugâhta üç gün misafir olduktan sonra Fatih ile ~ehre girmi~lerdir. Bu ~ahadet makbul addedilerek kiliselerin camiye çevrilmesinden vazgeçilmi~~fakat, bu hâdiseden sonra o zamana kadar
mevcut olan ve uzaktan görülen Pammakaristos'un büyük kubbesinin üzerindeki muazzam salip yerinden indirilmi~tir„.
Istanbul'daki Bizans an~tlar~~hakk~ nda oldukça toplu malûmat
veren Paspatis, " bu binan~ n patrikhâne ittihaz~n~ n sebeplerini izah
ederken, bu hikâyeyi kitab~ na dercetmeyi ihmal etmemi~tir. Ancak,
hadisenin Kanuni Sultan Süleyman dervrinde de~il, Yavuz Sultan
Selim zaman~ nda cereyan etti~ini ve ad~~geçen müftünün de Zenbilli
Ali Efendi oldu~u anla~~lmaktad~ r. Mehmet Ziya Bey eserinde ~u
yolda izahat verir: 16
"Filhakika Fatih Sultan Mehmed'in patrike verdi~i "hatt-~~ ~erif„
yanm~~~oldu~undan Yavuz Sultan Selim Han zaman~ nda zuhur
eden bir mesele üzerine ferman~ n görülmesine Müftü Ali Ef. (Zenbilli Hoca) taraf ~ ndan lüzum görülmü~~17 ve patrik yanm~~~oldu~unu
Mehmet Ziya, Istanbul ve Bo~aziçi, s. 207.
Zenbilli Ali Efendi XVI. yüzy ~ l ulemas~ ndan olup 1522'de ~eybiilislâm
oldu. Yavuz Sultan Selim taraf ~ ndan ilim ve kemaline gösterilen hürmet Ali
Efendi'ye büyük bir nüfuz kazand ~ rd~. Do~ruluk ve hak u~
runda metanet ve
16

17
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söylemi~~ise de davay~~ ~er'-i ~erife tatbik için israr olunmas~~ üzerine olarak iki Yeniçeri getirmekle eski imtiyazlar bilmecburiye
Yavuz Sultan Selim taraf ~ ndan ibka olunmu~tur„.
Binan~ n sekiz on y~ l evvel Vak~ flar idaresi taraf ~ ndan tamiri
s~ ras~nda dü~ürülen s~ valar~ n yerine derzleme usulü takip edilmi~ti.
Bu s~ valar kald~ r~ld~~~~ s~ rada ayn~~ cephede en yukar~~ pencere
üstlerine tesadüf eden monogram ~eklinde girift bir yaz~~ meydana
ç~ km~~t~ . Bunda da "Ktitor„ tabiriyle kocas~~ protostratos Glabas
Tarhaneiotis nam~ na izafeten vücude getirilen mabedin bânisi
zikredilmektedir.
*
* *
Ksenofon Sideridis taraf ~ ndan Beyo~lu Rum Cemiyeti Edebiyesine yap~ lan bir tebli~e göre ": Pammakaristos kilisesindeki
hitabet kürsüsünün üstündeki dört m~sral~ k yaz~da: "loannes
Komnenos'un eser-i himmetidir. Dük ailesinden olan zevcesi Anna
ile birlikte Allaha kar~~~pâk ve sahavetkarâne ~ ükran mukabelesinde bulunmu~~ve kendilerini Allah~ n evine münzevt ve târiki dünya
olarak hasr ve vakfetmi~lerdir„.
Bu m~sra~ n ilk cümlesindeki "eser-i himmetidir„ lafz~ ndan Sideridis "tamir edenler„ manas~ n~~ ç~ karmaktad~ r. Umumi kanaat ve mevcut
literatürlere göre, yukar~da söyledi~imiz gibi, binay ~~ ilk yapanlar,
ionnes Komnenos ile kar~s~~ Anna Dalasini'dir. Protostrator Mihail
Dukas Glabas Tarhaneiotis ile zevcesi Marta kilisesinin bânisi Maria
Dukena, Latinlerin i~gal müddetince harap olmu~~bu kilisesin
ikinci banisidirler. Güney-doku taraf ~ ndaki paraklesiyon denilen
mahal yani küçük kilise (ki buna Mr. Ebersolt "chapelle fun&aire„
demektedir). 19 Tarhaneiotis'un vefat~ ndan sonra zevcesi Maria Dukenna taraf~ ndan harbin devam~~ s~ralar~ nda ilave suretiyle in~a
~u
olunmu~tur. Bu k~s~ m haricinde mermer korni~in üzerinde uzunlu
sra
~u
m~
ile
~~
on bir metreyi bulan güzel ve düzgün bir yaz
yaz~ l~d~ r :
"imparatorlu~un dü~manlar~ n~~ ezdikten sonra bu manast~r~,
~ n 8. si olup 1525'de
cesaretiyle padi~ah~~ avucunun içine ald ~ . ~eybiilislarnlar
Siibyan mektebi avlusun~
rd~~~~
nda
yapt
~
vefat etti. Kabri Zeyrek'de evinin civar
dad~ r. Harap bir haldedir.
18 sideridis, Philologikos Syllogos, C. 29, s. 272-273.
J. Ebersolt — A. Thiers, Les eglises de Constantinople, 1913, e. 236 v.d.
19
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yapmakla dini ödevini de tamamlam~~~olan Tarhaneiotis'in zevcesi,
kocas~n~ n aziz hat~ras~n~~ idame maksadiyle kendisi kadar mütedeyyin olan zevcesi taraf ~ ndan in~a edilen paraklesiyon'a
gömüldü„.
**
D~~~nartekse, apsidin tam mihverine rastlayan orta kap
~dan
girilir (res. 4 ve 5). Fakat bugün minarenin soluna rastlayan
kap~~ kullan~ lmaktad~ r (res. 6). D~~~narteks be~~kubbelidir. Güney,
galeri, paraklesiyonda nihayet bulur, ve sakf ~~ iki kubbeden ibarettir. Kuzey galeri ise dört kubbecikten ibaret olup galerinin
eso-narteks ile birle~ti~i mahallin üstü mütekati tonoz ile örtülmü~tür. Mimar M~ . Thiers bunu zuhûlen kubbe olarak kaydetmektedir. Galerinin müntehas~ ndaki kubbe, etraf~~ pencereli bir kasna~a basar (res. 7). Gerek canibi galeriler, gerek birinci ve
ikinci narteksler, paraklesiyon gibi muahhar devirlerde in~a olunmu~tur. Bu k~s~ mlardaki kemer ve kavislerin in~a tarz~
ndaki intizams~ zl~klar bariz ~ ekilde göze çarpar ve bütün bunlar bodur ve
kal~ n birer pilpayeye istil~ ad eder ki görünü~~oldukça
a~~r ve
kasvetlidir (res. 8). Bu ekler, bir lâhza yok farzedilse Pammakaristos'un iç plan~nda di~er Bizans kiliselerine çok yak~n bir benzerlik mevcut oldu~u mü~ahede edilir.
Kutru be~~metre olan merkezi kubbe, kö~eleri pahlanm~~~dört
pilpayeye istinad eder ( res. 9 ). Bu pahlanma i~ inin Türkler
zaman~ nda yap~lm~~~oldu~u ~üphesizdir. Bu pilpayelerden soldakinin önünde a~z~~ bilezikli bir kuyu vard~ r' ( res. 8 ). Bunun
için bat~ ya do~ru istikamet alan bir kanal mü~
ahede olunur.
Buradaki kemerler oldukça yüksek ve geni~tir. A~a~~~k~s~ mda nefin
kuzey, güney ve bat~~taraflar~n~~ çeviren bas~ k kemer, tonoz kemer
duvarlarla bir fasl~~ mü~ terek te~kil ederki buradaki a~~r pilpayelerin üzerine oturan alçak kemer, nefe geçit verir. Yaln~z apside
aç~ lan büyük kemer merkezi kubbe kasna~~ na kadar yükselir
( res. 10). Nefi çevreleyen duvarlarda kemerin üzengi seviyesinde
üzeri motifli mermer bir silme dola~~ r ( res. 11). Kubbe kasna~~n~ n kaidesinde dahi büyük kemer ve alikalar~
n üzerinde de bir
ikinci korni~~dola~~r.
Kubbe kasnak!, 24 parçaya taksim edilmi~~olup 12 tam kemerli
pencere ihtiva eder. Mabedin apsid k~ sm~ , Türkler taraf~ ndan camiye
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kalbinden sonra, tadil edilmi~, bu suretle ( res. 12 ) istikamet
do~udan güney do~uya çevrilmi~~ve bir mihrap ilave olunmu~tur.
Bu k~sm~n geni~~ve yayvan bir kubbesi vard~r. D~~~yüzü tamamen
de~i~mi~tir. In~ai teknik itibariyle duvar bariz bir intibaks~zl~k
arzeder. Binan~ n en ferah k~sm~~ merkezi neftir. Kubbe kasna~~ndaki pencereler merkezi nefi yeter derecede ayd~ nlatmaktad~r.
Kubbeye mesned te~ kil eden bas~ k ve yayvan kemerler, cidar neflere giren ziyay~~ önlemektedir. Bu yüzden buras~~ oldukça lo~dur.
Sa~~nefde mermerden güzel bir minber bulunmaktad~r. Binan~ n
III. Murad taraf~ ndan H. 1000 tarihinde camiye kalbi s~ ras~ nda yap~l~n~~~olan bu minber, devrinin oyma ve ta ~~yotuculuk san'at~n~ n
güzel örneklerindendir ( res. 13 ).
Birinci narteksi te~kil eden kal~ n kemer ayaklar~ ndan birine
dokunulmam~~ , fakat üçü yontulup inceltilerek alt~~ kö~eli yap~lmak
suretiyle saha geni~lettirilmesine çal ~~t~r~lm~~t~ r. Bu yontulmadan acayip bir ba~l~ k vücuda gelmi~tir (res. 14). Bu ameliyenin fazla cemaat
istiab~ na imkân verilmek istenildi~i kadar islam mâbedlerinde
aran~lan bir ferahl~ k teminine de matuf oldu~una ~üphe yoktur.
Velhas~ l gerek fetihten evvel ve gerek sonra Pammakaristos kadar lüzumlu ve lüzumsuz tadilata maruz kalm~~~ve ekler yap~lm~~~
kiliselere pek az tesadüf edilir.
Ön ve yan gerilerdeki zemin dö~emeleri k~rm~z~~ tu~ladand~r.
Evvelce buran~n dö~emesi, merkezi nefde ve paraklesiyonda k~smen
görüldü~ü gibi, gayri muntazam ta~larla yap~lm~~ t~r
Merkezi nefin dö~emesinde kullan~lan ta~lardan baz~lar~n~ n üzerinde kabartma e~ kalin bulunu~ u bunlar~ n ba~ ka yerlerden tedarik
edilip mabedin tamiri s~ralar~ nda kullan~ lm~~~oldu~unu gö~termekdir. Yeni mihrab~ n istikâmetinin degi~mesinden dolay~~cemaat saflar~n~ n bu tebeddülâta intibak edebilmesi için zemin merkezi nefden
itibaren mihraba do~ru yükseltilmi~tir. Binan~ n halihaz~ rda doldurulmu~~olan alt pencereleri Türk'ler zaman~nda aç~ l~ p bilâhare yine
kapat~lm~~t~ r ( res. 15 ). Kuzey, Güney ve Bat~~ cephelerinde geni~~
kemerler aras~ nda altl~~ ve üstlü pencereler, hep sonradan aç~lm~~t~r.
Ilk in~aya ait pencerelerin, kemerin kavsine intibak eder bir ~ekilde geni~~olduklar~ , son tamir s~ ras~ nda kuzey cephesinden indirilen
s~ van~n alt~ ndan meydana ç~ kan eski pencere kemerlerinin tu~la
örgüsünden anla~~ld~~~n~~bizzat tetkik ve mü~ahadelerimize istinaden
Belleten C XIII, F 19
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söyliyebiliriz. Çok tebeddülâta u~ram~~~olan di~er cephelerde de
bu keyfiyetin ayn ~~ ~ekilde oldu~una ~ üphe yoktur.
Exo-Narteks d ~ varlar~ n~ n d~~~yüzünde binan ~ n saçak k~sm ~ na
kadar yükselen geni~~çifte sat~ hl~~ kemerler mü~ terek birer pilastro'ya
istiaad etmektedir. Fakat, bu pilastro'lar içerde tebarüz ettirilmedi~inden duvar düz bir sat ~ htan ibaret kalm~~ t~ r. Yine bu k~s~ mda,
cümle kap~ s~ n~ n iç sol kenar~ n~ n sa~dakine nazaran ç~ k~ nt~ l~~ olmas~ ndan dolay~~ tabiatiyle kemer kal~ nlasmaktad~ r. Bu da bina içinde
simetrinin aranmad~~~ n~~ gösterir. Bat~~ yüzünün sa~~ve solunda
iki~ er pencere bulunan cümle kap~s~~ da tam mihvere isabet etmemektedir.
Zaten Bizans kiliselerinin bir ço~unda aks ve simetriye dikkat
edilmedi~i görülür. Anla~~ lan mimarlar bu kayda pek ba~lanmak
istememi~ lerdir. Aya Mariya Diyakonisis ,-----Kalender camii ile in~a
tarihi VI. yüzy ~ la ç~ kan Aya Sergius ve Bakhus
Küçük
Ayasofya gibi ihtimamkarâne in ~a edilmi~~binalarda da bu simetri
yoksullu~u ~ iddetle göze çarpar.
Exo-narteksi te~ kil eden galerilerin üzerlerini örten kubbeler
bas~ k ve yayvan olup kuturlar~~ az çok yekdi~erinden farkl~d~ r.
Pandantifleri kubbelerle ayni i~~ hinayi takib ettiklerinden adeta
kubbe mütemmimi addolunabilirler.
5 numaral~~ resimde görüldü~ü vechile kap~ n~ n üzerinde be~~sat~ rdan ibaret bir kitabe vard ~ r. Bu kitabenin delâletiyle camide Abdülmecid zaman~ nda esasl~~ bir tamir yap~ ld~~~~anla~~ lmaktad~ r. Dört
be~~sene evveline gelinceye kadar camiin narteks k~ sm~ nda görülen ah~ap harap fevkani odalar belki de bu tamir s~ ralar~ nda ilave
edilmi~lerdir. Vak ~ flar idaresi taraf ~ ndan 1942 y~ l~ nda yap~ lan son
tamir esnas~ nda bunlar kâmilen kald ~ nim~~t~ r.
Paraklesiyonun tarifi:
~ ki bölümden kat ~ mlanan Pammakaristos'un en önemli ve karakteristik k~sm~~ "paraklesiyon„ denilen "chapelle funeraire„ bölümüdür. Maria Dukena taraf ~ ndan ölü kocas~~ Mihail Dukas Glabas Tarhaneiotis'in ad~ n~~ ululamak için XIV. yüzy~l~ n ilk senelerinde in~ a olunan bu k ~s~ m, hiç ~ üphe yok ki, narin kubbeleri
ve yeknasak olmayan d ~~~görünü~ ü ile binaya çekici bir güzellik
katmaktad~ r (res. 2).
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Paraklesiyon, haç ~eklindeki plân~~ ve apsidleriyle küçük bir
kilisedir. Ortada etraf ~~ tam kavisli, oniki penceresi olan tamburlu
bir kubbesi vard ~ r. Fakat, hariçle irtibat~~ olmayan buraya bir taraftan büyük kiliseden, di ~er taraftan da müstatil ~ekilde olan
üzeri tonozlu bir galeriden geçilir. Kubbeye mesned te~ kil eden
kemerleri, kar~~l~ kl~~ iki~er pilpaye ta~~ maktad~ r. Fakat bina, cami
ittihaz olunduktan sonra kar~~ l~ kl~~ bu iki kemerden sol taraftakiler,
kilise mecmuas~ na mekân bütünlü~ü verilmek için, hazfolunarak
yerine mesned vazifesi gören geni ~~ve yüksek bir kemer yap~ lm~~t~ r (res. 17). Burada iki korni~~duvar~ n boyunca imtidad eder.
n~~
Daha yukar~ da üçüncü bir korni~~kubbe ve alikalar~ n etraf~
süsler. Kubbe kasna~~ n~ n içeriye bol ziya veren oniki penceresi
vard~ r. Kubbe oniki müsavi dilime ayr ~lm~~t~ r ki bu dilimler merkezdeki medalyona do~ru darla~ arak nihayet bulur. Kilisenin en
büyük varl~ klar~ ndan birini te~ kil eden kubbedeki mozaikler hakk~ ndaki incelemeyi biraz sonraya b~ rakarak tarife devam edelim.
Filhakika apsid k~sm~ ndaki de~i~iklik merkezi binadan a~a~~~
kalmaz. Elyevm apsid bölümü, duvarla kemer aras~ na çekilen bir
k
bölme ile kapanm~~, içeriye aç~ lan iki pencere ve bir kap~l~~ odac~
husule gelmi~ tir (res. 18).
Paraklesiyonla merkezi binay~~ yekdi~erine ba ~layan (res. 19)
kal~ n beden duvariyle sonradan aç~ lan büyük kemeri amuden
kat'eden kemerlerin aras~ ndaki lünetlerden birinin içinde, dü~en
s~ valar~n alt~ ndan renkli ta~ larla hendesi ~ekiller arzeden bir mozaik levha belirmi~ tir. Bu tezahürat bu k ~s~ mlar~ n mozaiklerle bezenmi~~oldu~u kanaat~ n~~ uyand~ rmakta oldu~undan bu sahada bir
yoklama yap~ lmas~~ çok yerinde bir i~~olacakt~ r (res. 20).
Paraklesiyonda eskiden kalma tezyinat k~ smen mevcuttur. Gri
renkteki iki sütun bugün dahi yerindedir. Bunlar~ n mukabili olan
iki sütun yukar ~ da söyledi~imiz gibi, aç~lan geni~~ve yüksek
kemer yüzünden hazfedilmi~ lerdir. Fakat zeminde bunlar ~ n kaide
~~
yerleri mü ~ ahede olunur.. Gedeon'a göre 20 buradaki yeralt
Anna Komnena ile Ioannis
ma~araya Aleksios Komnenos, k~z~~
ik
I.
Pahorios
ile I. Teoliptos'un cesedleri
Paleologos'un ve pat ~
gömülmü~ tür.
Paraklesiyon'un, orta ve içi mozaikli olan kubbesinden ba~ka
20 Patrikhane binas~~ ve mabedi, 1884, s. 53 v. d.
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bunun arka taraf ~ nda yan yana iki küçük kubbesi daha vard
~ r.
Pammakaristos'un bütün kubbeleri birbirine benzerler. ~uras~ n~~ da
aç~ klayal~ m ki, muahhar devirlerde yap~
lan kubbeciklerin dahi büyük
k~sm~ n kubbesine intibak ettirilmi~~olmalar~~
kilisenin harici görünü~ üne bir ahenk vermektedir. Para klesiyondaki bu kasnakl
~~ kubbecikler, münh;_Is~ ran ikinci kat~~ ayd~ nlatt~ klar~~
için dahilen a~a~~dan görülmezler ve hiç ~ üphesiz bunlar çat~
daki yeknasakl~~~~
izale için mimar taraf ~ ndan ilave olunmu~lard~
r. Bu vaziyet Selinik'teki Havariyyun kilisesinde de aynen me~ hud olur. Bu kata,
ittisalindeki müstatil bir dehlizin yan duvarlar~ n~ n içinden üzeri
tu~la tonoz ile örülü dar bir merdivenden ç
~ k~ l~ r. Merdivenin
sonunda bir kap~~ yeri vard ~ r. Buraya ayd~ nl~
k veren küçük bir
pencere bugün örülüdür. Bu kat 6
5,50 eb'ad ~ nda bir sahadan
ibarettir. Ortada bir tonoz kubbe ve yanlarda da etraf
~~ sekizer
pencereli iki kubbecik bulunur. Güneye aç~ lm~~~bir pencere vard~ r (res. 21). Bu itibarla bu kat, paraklesiyonun ve hattâ kilisenin en ayd ~ nl~ k yeridir, denilebilir (res. 22). Bu kattan paraklesiyona bakan bir bo~luk vard~ r. Buras~~
âdeta bir balkon hissini
verir. Hiç ~ üphesiz mütteki ve dindar Maria Dukena kiliseye geldi~i vakit kocas~ n~ n a~ a~~ da medfun bulundu
~u yeri bu bo~luktan ziyaret ederdi (res. 23).
Paraklesiyonun d ~~~mimari süslemleri de tetkike
~ayand ~ r.
Apsidlerin saçak alt~ na tesadüf eden k~s~ mla~~
nda kirpi saçak denilen testere a~z~~ ve bunun alt~ nda da sivrileri a
~a~~~gelmek üzere
bir s~ ra k~ rm~z~~ tu~la ile i~ lenmi~~
tezyinat görülür ( res. 3 ).
Bunun alt~ nda da d~~ ar~~ fazla ta~k~
n olmayan mermerden ince
bir silme vard~ r. Bizans dini mebanisinde an'ane ve âdet halini
alan kilise ve apsid duvarlar~ n~ n tu~ladan e~
kal ile süslenmesi
Lambakis'e göre XI. as~ rdan itibaren görülme~e ba~lar
21. Pantokrator =-- Zeyrek ve Aya Teodosia
Gül camii binalar~ n~ n
d~~~sat~hlar~ nda da ayni usulün tatbik edildi
~ini görürüz. Dahilen
çok çekici ve hareketli olan Aya Teodosia, e~er haricen arkatürlerle süslenmemi~~olsayd~~ umumt görünü~
ü bir istihkâmdan farkl~~
olmazd~.
Pammakaristos'taki apsidiyollar ellenmemi~~de~ildir. Camiye
çevrildikten sonra bilhassa do~uya bakan ve bu cepheye intibak
21

Charles Diehl, Manuel d'Art Byzantin, 1925, s. 451.
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etmiyen müstatil birer pencere aç~lm~~t~ r (res. 2). Üst üste üç
s~ ra halinde arkatür tabir edilen üstü kemerli ni~ ler bir silme ile
yekdi~erinden ayr~lm~~ lard~ r. Ortadaki apsid iyi muhafaza olunmu~tur. Bunun sa~~ ndaki dar ve tam kemerli pencere ise tamamen denecek derecede örülmü~ tür. Arkatürlerden ortadakinin iki
yan~ nda güzel ba~l~ klar ta~~yan fakat, maalesef bugün k~ r~ lm~~~
olan kö~eli ve üzerleri palmet ve nebat saklar~ n~~ havi narin birer
sütunca vard~ r (res. 2).
Paraklesiyon absidinin üzerini bir n~ s~ f kubbe örter. Kubbenin üstüne ve tam mihverine rastlayan yayvan kemerli bir pencere vard~ r ki saçak kenarlar~~ kubbe kasna~~~seviyesine kadar
yükselerek buna intibak eder ve bu suretle geni~~bir romen
kavisi vücude gelmi~~olur.
Paraklesiyonun bat~~ cephesi de, do~u cephesi gibi yeknasakl~ ktan kurtar~lm~~~olmak için, arkatürlerle tezyin edilmi~tir (res.
24). Bu yüzden mozaikli kubbe ile yukar~~ galerinin küçük kubbesi
mihv er ittihaz edilerek — do~u yüzünde oldu~u gibi — kasnaklara
kadar devam eden üst üste üçer pencere vücude getirilmi~~ve
bunlar birer geni~~kemer içine al~ nm~~t~ r (res. 3). Alt s~ radaki
yap~ lm~~ t~ r.
müstatil pencereler ise binan~ n camili~i s~ ras~ nda
Fakat burada vaktiyle üzeri kemerli bir pencere bulundu~u elyevm
sa~'-dakinin tu~ladan kavis ba~lang~ c~ n~ n delâletiyle anla~~lmakta
ise de soldaki pencerede böyle bir ize tesadüf edemedik. Diyar örgüsüne nazaran bunun sa~~ r oldu~una hükmetmek laz~ m geliyor.
Birinci ve ikinci dizi pencereleri yekdi~erinden ay~ ran ve yukar~ da metnini dercetmi~~bulundu~umuz yaz~ y~~ ihtiva eden mermer
silme cepheyi boydan boya katetmektedir. Bu silmenin ucu,
absid k~sm~ na kadar devam eylemekte ise de eskiden yap~ lan bir
tamir dolay~siyle mimari harekat~~ maalesef mu~lak kalm~~t~ r. Bununla beraber bu silmenin incele~mi~~olmas~~ ötekinin devam~~ olmad~~~ n~~ anlatmaktad~ r. Bu yüzden pencere, ni~~gibi a~a~~daki bütün mimari hareketler, silmenin üzerinde de tekerrür etmektedir.
Ikinci ve üçüncü s~ ra pencereler aras~ nda dekoratif olmayan ve
mimari fonksiyonu kestirilmeyen be~~konsol bakiyesi vard~ r (res.
3). Velhas~ l yukar~da da söyledi~imiz gibi pencerelerle kubbelerin
ayni mihverde bulundurulmas~~ mimar~ n, hareketli olup zaten hacmen küçük olan binan~ n cephesinde kaybolan monümantaliteyi
~srarla arad~~~~mü~ahede edilir.
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Paraklesiyon ile bugünkü minare aras~ndaki k~sm~n d~~~d~var~ nda yer alan içi dolgulu ta~~y~c~~kemerlerden ikisinin ortalar~nda
birer pencere aç~lm~~~ve üçüncüsü methal olarak kullan~lm~~t~r
(res. 24).
Pammakaristos'un d~~~cephesi umumiyetle dört s~ra ta~~~dört
s~ra tu~la ile örülmü~~ve aralar~~ derzlenmi~tir (res 25). Ta~lar~n
oldukça düzgün yor~ tulmu~~olmas~~ ve tu~la motiflerin mevcudiyeti, binan~ n d~~~yüzünün s~vas~ z olarak yap~ lm~~~oldu~unu isbat
eder. Nitekim son senelerde binay~~ tamire memur edilen Vak~flar
idaresinin mimar~~ Vasf~~ E~eli s~valar~~ kald~rm~~~ve derzleme suretiyle hakiki restore usul ve ~eklini muvaffakiyetle tatbik etmi~tir.
Paraklesiyonun mozaik! eri :
Paraklesiyon kubbesinin içinde zemini yald~zl~~ gayet iyi muhafaza olunmu~~mozaiklerin mevcudiyetinden bahsetmi~tik. Mozaikler, kubbe kasnak~~ etraf~ ndaki pencerelerden ald~~~~ ~~~k ile yeter
derecede ayd~ nlanmaktad~ r (res. 26). Bunlar~~ birer birer inceliyelim :
Ortada, ince bir bordürle tahdid edilmi~~medalyonun içinde
ba~~~haleli IE. XC remzleri aras~nda sa~~elini omuz seviyesine
kadar takdis etmek üzere kald~rm~~, sol eliyle, üzeri k~ymetli
ta~larla hayl~~müzeyyen incili tutmakta bulunan büyük k~t'ada ~sa'n~n
yüziyle parmaklar~n~~ te~kil eden mozaik taneleri o kadar mahirâne bir ~ekilde tertiplendirilmi~tir ki renklerde görülen âhenk ve
imtizac, ancak kudretli bir f~ rça eda edebilir. Ne yaz~ k ki çene
alt~~ bir zamanlar su s~z~nt~s~~ yüzünden müteessir olmu~tur. Sönük ve uçuk olan elbisesinin kahve rengi, mor ve alt~n renkteki mozaik zemin ile gayet ahenklidir. Etraf ~nda kubbe dilimlerini ay~ ran kabar~ k kanadlar~ n âdeta ~ua hüzmelerine benzeyi~leri vard~ r. Bunlar~ n aralar~ na tesadüf eden içerlek üçgen
k~s~mlar~ n içinde ayakta, kadim tarzda giyinmi~, ellerinde bir tomar
tutan ve ba~lar~~üzerinde isimleri yaz~l~~ olan baz~~ Peygamber ve nebilerin tasvirleri vard~ r. Bu tomarlar~ n üzerinde Kitab-~~mukaddesten âyetler yaz~l~ d~ r ki her birinden bahsetti~imiz s~rada yaz~lar~ n tereemelerini gösterece~iz. Elbise k~vr~mlar~ ndaki hatlar, vüciidun hareketleriyle tam bir tetabuk halindedir. Bütün bu ~ah~slar~n birbirlerine benzeyi~leri olmad~~~~gibi hal ve tav~ rlar~~ da ba~ka ba~kad~r. Ba~lar~~yald~zl~~ ve k~rm~z~~ renkte birer hale içindedir. Mo-
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Res. 1 — Pammakaristos'un eski bir resmi.
Fig. 1 — An ancient drawing of the Church of Pammacaristos.

Res. 2 — Paraklesiyon ile Türkler taraf ~ ndan ilave olunan mihrapl~~
k~ sm~ n d~~ tan görünü~ü.
Fig. 2 — Exterior facade of the Parecclesion, and of the
Turkish building with mihrab.
Belleten, C. XIII
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Res. 3 — Paraklesion'un güney cephesi ve hakiki fonksiyonlar~~ lay~ kile
anla~~ lmayan mimari unsurlar.
Fig. 3 — South facade of the Parecclesion.

Res. 4 — Cümle kap~ s~~
Fig 4 — Main gate.
&lichen, C. XIII
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Res. 5 — Kap~ n~ n üzerindeki kitabe.
Fig. 5 — Inscription above the gate.

Res. 6 — Minarenin yan~ ndaki son cemaat yerine girilen kap~ .
Fig. 6 — The gate near the minaret.
Belloten, C. XIII
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Res. 7 — Küçük ve kasnak' pencereli bir
kubbecikle nihayet bulan kuzey galeri.
Fig. 7 — South gallery.

Res. 8 — Galeri ve nartekslerdeki bodur ve kal ~ n sütun ve pilpayeler.
Fig. 8 — Massive piers i ~~~ gallery and narthex.
Bell ~ten, C. XIII
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Res. 9 — Merkezi kubbeye mesned te ~ kil eden kemer ve pilpayeler.
Fig. 9 — Piers and arches supporting the central dome.

Res. 10 — Merkezi kubbenin bast ~~~~do~u kemer.
Fig. 10 — Eastern arch supportir~ g the
central dome.
Belleten, C. Xll I
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Belleten, C. XIII
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Res. 21 — Paraklesiyon üzerindeki galeri.
Fig. 21 — The gallery above the Parecclesion.

Res. 22 — Mozay ~ kl~~ kubbenin kasnak etraf ~ ndaki penceleri.
Fig. 22 — Windows in the drum supporting the dome decorated
with mosaies.
Belleten, C. XIII
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Res. 23 — Ost galeriden paraklesiyona bakan bir bo~luk.
F~ g. 23 — An aperture in upper gallery looki
~~ g into the parecclesion.

Res. 24 — Paraklesiyonun fasad ~ n~~ süsleyen arkatürler ve minare ile
bina aras~ ndaki ta~~ y~ c~~ kemerler.
Fig. 24 — A general view of the church.
Belloten, C. XIII
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Belleten, C. XIII
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Res, 27 — Merkezi binan ~ n alt~ ndaki sar~~~ ç.
Fig. 27 — The cistern under the building.

Res. 28 — Sarn ~ ca vaktiyle ~~~ k veren pencere yeri.
Fig. 28 — Window opening which formerly gave light to the cistern.

Belleten, C. XIII
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Res. 29 — Pammakaristoiun doku istinat duvar~~ önünde
küçük bir sarn~ ç
Fig. 29 — A small cistern near the Eastern retaining wall
of the Church of Pammacaristos.

Res. 30 — Kuzey galeriyi örten kubbecikler.
Fig. 30 -- One of the small domes above the Northern gallery.
BeIleten, C. XIII
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Res. 31 — Haram? Ahmed Pa~ a camii (Eski Ayayani kilisesi).
Fig. 31 — Mosque of Haram? Ahmed Pa~a, formerly
church of St. John Baptist in T~ ullo.
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Res. 32 — Ahmed Pa ~ a camii plan~ .
Fig. 32 — Plan of the Mosque of Ahmed Pa~a.
Belleten, C. XIII
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zaiklerin zeraf et ve güzelliklerini iyice seçebilmek için dürbün
kullan~lmas~ n~n yerinde olaca~~n~~ hat~ rlatmak isterim.
~sa'n~ n takdis halinde tuttu~u sa~~elin alt~ na tesadüf eden
tasvirin, ba~~ ndaki hâlenin üstündeki yaz~ n~n delâletiyle, enbiyadan
Ezechiel = Hazkiyel'e ait oldu~ u anla~~:maktad~ r. Sa~~elini gö~üs
hizas~ na kald~ rm~~~olup aç~ k bir varak tutmakta, sol eliyle de yaz~l~~
bir tomar ta~~maktad~ r. Saç ve sakal~~ mebzul, yüz hafifçe sa~a
dönük, gözler ise biraz sola müteveccihtir. Elmac~k kemikleri iri ve
ç~k~~ k, b~y~klar ensiz ve uçlar~~ a~a~~~sark~ k olup geni~~bir libasa
bürünmü~, sola do~ru yürür bir durumdad~ r. Tomar~ n üzerinde:
"Burada hayvan ve tekerlekleri yol al~ yorlard~,, ibareleri okunmaktad~r.
Bunun solunda, yine ba~~n~ n üzerindeki yaz~n~ n delâletiyle
Nebi isaiya'ya ait tasvir görülmektedir. Vücut ve ba~~~prof ile
yak~ n derecede sola çevrili, sa~~el çene hizas~na kadar kald~r~lm~~, saç ve sakal kabar~ k — bu k~ s~ m ihtimal kubbenin s~ zmas~ ndan
müteessir olmu~tur — vücud dolgun ve geni~~bir libasa bürünmü~~
olup sol elde tuttu~u tomarda ~u ibareler görülmektedir: "~~te rab,
gökte sis ortas~ nda oturuyordu„.
Evvelkinin solundaki tasvir, Musa'ya ait olup bunda sar~~~ n
ve genç bir adam hali vard~ r. Vücut hafifce öne do~ru e~ilmi~,
ba~~n~~ kubbeye do~ru çevirerek sa~~elini Isa'ya do~ru kald~ rm~~~
vaziyettedir.
Bunun solundaki tasvir, Yeremiya'ya ait olup ihtiyar bir adam
~eklindedir ve elinde aç~ lm~~~üç kö~e ve üzerinde bir kaç harf bulunan
bir tomar tutmaktad~ r. Bundan sonra enbiyadan Sofoni'nin tasviri
görülür. Ba~~~mil ve sola dönük, az saçl~~ ve aç~ k al~ nl~ , sakal~~
az ve siyah, sa~~elinde "Hepsinin üstünde olan hâkim„ ibaresini
havi tomar~~ ve sol eliyle elbisesini tutmaktad~r. Yine bunun solunda
ba~~taraf~ ndaki yaz~dan anla~~ ld~~~ na göre Mihail = Miha tasviri
vard~ r. Ihtiyar bir adam k~ balinde olup sa~~eli takdis halindedir,
sol eli ise tamamen serbesttir.
Enbiyadan Jonel de, elleriyle aç~ k bir tomar tutmakta olup ak
saç ve sakall~~ ihtiyar adam halinde tasvir edilmi~tir. Hâmil oldu~u
yaz~~ ~udur: "Allah~ n azamet bah~etti~i ey kâinat, cesaret al ve
sevinç göster„ .
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Bunun solunda ba~~ n~ n üzerindeki yaz~ n~ n delâletiyle Zaharya
Zekeriya'ya ait oldu~u anla~~ lan tasvir vard~ r. Sol eliyle tutmakta oldu~u tomarda : "Hakim-i mutlak Tanr~ n~ n da~~~Cebel-i mukaddes„ ibareleri okunmaktad ~ r. Zekeriya geni~~bir libasa bürünmü~, ba~~fazlaca sola mail, güzel yüzlü ve matru~~bir genç halinde
tasvir edilmi~tir.
Bunun solunda enbiyadan Abdiyas Obadiya'n~ n tasviri
vard~ r. Saç ve sakal~~ iyice beyazlanm~~~olan Abdiyas, iri yap~l~,
sert bak~~l~~ bir ihtiyar halinde gösterilmi~tir. Sa~~eliyle tuttu~u tomarda : "Halis, Sion da ~~ ndad~ r„ ibaresi yaz~l~ d~ r..
Abdiyas'tan sonra gelen enbiyadan Habakuk dahi, genç bir
adam halinde resmedilmi~ tir. Bunun gerek duru~u, gerek veçhindeki letafet ve taravet dolay ~ siyle Zekeriya'ya çok benzeyi~i vard~ r.
Elinde ta~~d~~~~yaz~ da : "Senin i~itti~ini i~ ittim „ ibaresi okunmaktad~ r:
Evvelkinin solunda, yine yar ~ n~ n delâletiyle Onas
Yonis'e
ait oldu~u anla~~ lan eski hatiplere mahsus libasa bürünmü~, sol
eli gö~sünde, olan ~ahs~ n sa~~eliyle tuttu~u to~ nar~ n üzerinde :
"Dua ve .niyaz~ m senin mukaddes mabedine ula~s~ n„ ibareleri
okunmaktad~ r.
Bundan sonra sa~da, bu figürle Ezehiel'in aras~ ndaki tasvir,
Malachia'ya aittir. Bu da ihtiyar ve sakall~~ bir adam halinde resimedilmi~tir. Sa~~elinde tuttu~u tomar : "I~ te ben mele~imi gönderiyorum„ ibaresini havidir. Kubbenin etraf ~ ndaki mozaikle yap~ lm~~~
peygamber resimleri bununla hitam bulur.
Bütün bu peygamberlerin manal ~~ bak~~lar~ , hal ve tav~ rlar~ ndaki de~i~iklik ve hareketler, beyaz elbiselerin koyu mavi, ye~il,
menek~ e ve kahve rengi gölgeleri artistik tradisyonel tiplerden
ayr~ l~ p daha ~ahsi ve hareketli bir eser yarat ~ lmak istendi~ini
gösterir.
Bu gurupun ortas~ nda bulunan Isa'n~ n resmi asla kaba ve
sert de~ildir. Çehresi, Ka'riye camiinin narteks k ~sm~ ndaki mozaik gibi be~eri tav~ r ifade etmez. Bütün bu mozaikler, binan ~ n
in~a tarihiyle ya~~tt~ r. Yani XIV. as~ r masnuat~ ndand~ r.
I~ te debdebe ve ihti~am~ ndan bahsetti~imiz paraklesiyon,
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Malaksus'tan naklen Manüel Gedeon'un kitab~ nda 22 ayn~~ zamanda
mabedin skenophylakion'u, yani e~ ya ve evani i mukaddese ile
beraber bilâhare Patrik I. Yeremiyas zaman~ nda vukubulan
yang~ ndan kurtulabilen hatt-~~ hümâyunlarla kuyudat-~~ sairenin h~ fzina mahsus bir hazinesi oldu~ unu söyledi~i yer buras~~ idi. Bu
müellif, k~ymetli e~ yadan bahsederken Martin Crusius'un Turcograecia's~ ndan da iktibaslar yapmakta ve bilhassa Malaksus'un
tarifatin~~ ~u yolda nakleylemektedir :
"Patrik Il. Yeremiyas, hayreti mucip büyük ve mukaddes
taht~ , gayet ince bir san'at eseri olarak vücude getirmi~tir. Bu
taht, ye~ il, siyah ve daha bir çok çe~itli renklerde olmak üzere
gayet güzel ve k~ ymetli kemikierle ve k~ smen alt~ nla tezyin ve
tezhib edilmi~ti. Patri~in durdu~u mahallia üzerinde Hazret-i Isa'n~ n
alt~ ndan yap~ lm~~~tasviri vard~. Büyük bir ihti~am arzeden bu taht~ n
bir taraf~ nda büyük ve çok güzel bir ikon bulunuyordu ki, Hazreti
Isa'n~ n salipten indirilmesini ve mukaddes na'~~ n gömülmesini gösteriyordu. Bunun yan~ nda gümü~ ten mâmul bir kandil as~ l~~ idi. Kilise
kadar zengin bir tarzda tezyin edilmi~ti
alt~ n e~ya ve evani ile
ki geeeleyin ~~~ klar yanmad~~~~halde insan kendini bol güne~le
~~~ klanm~~~bir yerde zannederdi„
Bu zat, patrikhânenin bir de kütüphanesinden bahsederse de
müellif Gerlach'in bu kütüphânenin az kitap ihtiva etti~ini kay~ t
ve ilave eder.
* *

Müellif Gedeon, Malaksus'a atfen kilisede yap~ lan tamirlerin II. Dionisiyos, II. lyuasfa ve Il. Yeramiyas'~ n eseri himmet
oldu~unu söyler.
Yukar~da Pammakaristos'un geni~~avlusu etraf~ nda bir tak~ m
zaviye ve hücrelerin mevcudiyetinden bahsetmi~, hattâ VI.
M~ rm~ ro~lu'nun "Fatih devrine ait vesikalar„ kitab~ n~ n 81. sahifesinde eski bir eserden muktebes resmi de zikreylemi~tik (res. 1 .
Gedeon'un nakletti~ine göre, Patrik Dionisiyos patrikhane avlusu
içinde bu mü~temilât~ n bat~~ k~sm~ n~~ in~a ettirmi~~ve altl~~ üstlü
dörder hücre ile bir de patriklerinin binek atlar~~ için bir ah~ r
yapt~ rm~~t~ r. Yaln~ z Dionisiyos'un ikinci parikli~i esnas~ nda ya~~~
22

M. Gedeon, is..abburda Patrikhane binas~~ ve mâbedi, s. 53 v. d.
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çok ilerlemi~~oldu~u için ata binemez olmu~ ; kilise i~leri için
bir yere gidip gelmek icab etti~i zaman yaya gidip getirmi~. 1555
de manast~ r, sa~lam bir ihata duvar~~ içine al~ nm~~~ve buras~~ adeta
mahfuz bir kale haline sokulmu~ tur. Yine ayni müellif, patrikhânenin civar~ nda gayet güzel iki kas~ r ile bir f~ r~ n ve bir de de~irmen yap~ld~~~ndan bahseder.
Yukar~ da gösterildi~i gibi, 1591'e kadar 138 y ~ l patrikhane olarak kullan~ lan Pammakaristos hakk ~ nda Hadikat-ül-cevami'de ~u
malamata tesadüf olunur :
"Cami-i mezbur kiliseden münkalibtir. Hin-i fetihte ibka olunan
kiliselerden olup 1000 tarihinde vukubulan bir niza' üzerine yedlerinden ahzolunarak Sultan-~~ zaman Murad Han-~~ sâiis hazretleri
cami-i ~ertfe tebdil eylemi~ tir. Vazaifi Ayasofya-i kebir hareminde
vaki türbesinde verilir ve avlusunda Sadr-~~ azam-~~ vakit bulunan
Sinan Pa~a'n~ n bir medresesi vard~ r ve iç kap~s~~ ittisalindeki çe~me
ile bâb harici fevkindeki ali mektep, Maktul ~ brahim Pa~a'n~ n
damad~~ ve kethüday-~~ sadr-~~ âli olan maktul Kethüda Bey Mehmet
A~a'n~ nd~ r. Mahallesi vard ~ r.„ (Cild 1, s. 157). Zaman zaman
tadiller, ilaveler görmü~ tür. Fakat, müelliflerin bahsettikleri zaviye,
kas~ r gibi ~eylerden zarnan~ m~ za kadar bir ~ey kalmam~~t~ r. Hiç
~ üphesiz, bunlar kiliseler gibi itina ile in ~a edilmi~~metin yap~ lardan
Hattâ cesim bloklarla vücude getirilmi~~olan mabedlerin
bile hava tesiri ve yer sars~ nt~ lar~~ gibi tabiat hadiseleri kar~~s~ nda
ne hale gelmi~~olduklar~ n~~ izaha hacet yoktur.
~nceleme s~ralar~ nda rastlanan önemli bir durum:
Pammakaristos manast ~ r~~ hakk~ nda gerek eski, gerek yeni
literatürde, hattâ plan ve rölevelerini yapan Ebersolt, Thiers
ve Millingen gibi maruf alimlerin telifat~ nda dahi binan~ n bir
sarn~ ç üzerinde yükseldi~ inde') asla bahsediimemi~tir.
Bu küçük eserin vücude getirilmesi için yap~ lan incelemeler
esnas~ nda göçmü~~dö~ emenin yard~ miyle Pammakaristos'un büyük
bir sarn~ç üzerine in~ a edilmi~~oldu~ u görülmü~tür. As~ rlardan beri
kendini gizlemi~~olan bu sarn ~c~ n içine oldukça mü~kül ~artlarla
girilmi~, plan ve resimleri yap~ lm~~t~ r (lev. 5).
Gerçi Filoksenos (Binbirdirek), Aetius gibi sarn ~ çlar~ n üzerlerinde muazzam saray binalar~~ bulundu~unu Aya ~ rini (Askeri Müze), Ayios Studios (~ mrahor Ilyasbey camii), Myreleion
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( Bodrum veya Mesih P~. camii), Pantokrator ( Zeyrek camii) gibi
kiliselerin yanlar~ nda veya yak~ nlar~ nda bulunan baz~~ sarn~çlar~n
statique bak~ m~ ndan binalara bir hizmetleri olmad~~~n~~ biliyoruz.
Fakat kilise gibi dini bir binan ~ n sarn~ ç üzerinde tesis ve in~a
edilmi~~oldu~unu vaz~ han burada görüyoruz.
Hiç ~üphe yok ki bu bulu~~ve mü~ahede, Bizans mimarisiyle
ve kilise tarihiyle me~ gul olanlar~n pek yak~ ndan ilgisini celbedecek mahiyettedir. Bu önemli tezahürü IV. Türk Tarih Kongresinde (1948) bir tebli~le aç~ klam~~~bulunuyorz.
Pammakaristos'un kain bulundu~u mevki ve çevresinin arzetgöre dini bir site oldu~<inu kabul etmek laz~md~ r.
ti~i
Bidayette sitenin suya olan ihtiyac~ n~~ temin için merkezi bir yerde
in~a edilen bu sarn~ç~ n üzerine sonralar~~ bu sitenin en önemli merkezi
olu~u ve tepenin de siluetinin en tesirli yeri bulunu~u hasebiyle,
Pammakaristos üzerine in~a edilmi~tir. I~ te Pammakaristos sarn~c~ n~ n
rasyonel ve bilinen Bizans sarn ~ çlanndan farkl~~ olu~u binan~ n statique
s~ hhatini temin için bilâhare tadil edilmi~~ve esas kubbeyi ta~~ yan
ayaklar~ n alt~ na rastlayan k~s~ mlar~ n tamamiyle duvarla örülmü~~
olmas~ ndan ileri gelmektedir.
Netekim res. 28'de görüldü~ü veçhile kuzey duvar~nda sonradan doldurulmu~~bir pencereden sarn~c~ n tepenin bu hâkim yerinde in~a edilmi~~oldu~u ve bilâhare kilise ve mü~temilât~ n~ n
in~as~~ s~ ras~ nda zemininin düzlenmi~~ve tevsi edilmi~~bulundu~u
istidlal olunabilir.
Sarmç, bidayette müstatil bir plan arzetmekle beraber, yukar~da
zikrolundu~u gibi, esas kubbe, tam sarmc~ n merkezi üzerine gelecek ~ekilde in~ a olunmu~~ve bu kubbeyi ta ~~ yan pâyelerin alt~~
sonradan duvarla örülmü~tür. O ~ekilde ki, kubbeden ve di~er
in~aat k~s~ mlar~ ndan gelen ~akuli yükler, sarmc~ n temeline kadar
duvar içinde inkitas~ z inti~ ar eder. Sarn~c~ n tonozlar~~ ise yaln~ z
kilisenin dö~ emesini ta~~ r.
Sarn~ c~ n bugünkü hali rekonstitüsiyon plan ~ nda mevcuttur
( lev. 2,5 ) . 14 adet narin sütun üzerine do~u bat~s~~ istikametinde at~lm ~~~kemerlerin üzerine lrani tarzda ( s~ rf kal~ p tasarrufu için tu~la s~ ralar~~ ayni müstevi içinde olmay~ p biribirinin
üzerine yaslan~ rcasma ) örülmü~tür. Sütunlar~ n kutur ve irtifa
farklar~~ gözönünde tutulursa bunlar~ n geli~ i güzel bina bakiyelerin-
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den toplan~ p getirilmi~~oldu~u kanaatine var~ l~ r. Keza ayni ~eyi
sütun ba~l~ klar~~ için de söyleyebiliriz. Bunlar~ n içlerinde düz, haçl~~
ve akant yaprakl~~ olanlar~~ vard~ r. Apsidin alt~ na tesadüf eden sütunlar~ n kaideleri su sath~~ seviyesindedir. Bu da sarn ~ ç taban~ndaki
kaidelerin kademeli oldu~unu hat~ ra getirebilir. Fakat bugün di~er
k~s~ mlarda sarn~c~ n derinli~ini dakik surette tayin etmek, dibindeki teressubat yüzünden, imkâns~zd~ r.
Sütun ba~l ~ klar~ n~ n ayn~~ seviyede olmamas~~ yüzünden meydana
gelen aksakl~ k, bidayetten kemer ba~lang~c~ na kadar örülmü~~
olan uzunlu k ~sal~~ tu~la pilpayeler ile bertaraf edilmi~tir (res. 27).
Ekso-narteks'deki kuyu bilezi~i sarn~c~ n üstüne tesadüf eder
(res. 2). Sarn~ ç su s~ zd~ rmayan kal~ n bir s~ va ile s~ vanm~~t~ r. Beden
duvarlar~ n~ n kal~ nl~~~n~~ ölçmek kabil de~ildir. Fakat dehlize geçit
vermek için y~ rt~ lan duvar kal~ nl~~~n~ n bir buçuk metre oldu~una
bak~ l~ rsa sarn~ ç duvarlar~ n~ n ayn~~ kal~nl~ kta oldu~u kabul etmelidir.
Esasen bir buçuk metre kal~ nl~ k umumiyetle Bizans sarn~ çlar~ nda
kabul edilen bir ölçüdür.
Merkezi nefin alt~ na tesadüf eden tulâni k ~s~ mda kar~~ l~ kl~~
dörder ve apsid k ~sm~ nda dahi birer sütun vard~ r ki bu suretle
sütunlar~ n say~s~~ onu bulur. Bu k ~ sm~ n üzeri tonozla örtülü olup
bunlar da kemerlere oturmaktad ~ r. Kemerler kal~ n harçla derzlenmi~~tam n~s~ f daire te~ kil edip k~ sa bir pilpayeye basmaktad~ r.
Bütün bu konstrüksiyon, basit motifli bir direk ba~l~~~~vas~ tasiyle
narin sütunlara basar. Sarn ~c~ n eni 9,60 ; boyu da 13,70 ; tabandan
tonoza kadar yüksekli~i de 5,50 metre kadard~ r. Direkler aras~ ndaki
mesafe 2 metre olup direk gövdelerinin kal~ nl~~~~0,50 ve yerden
ba~l~~ a kadar olan yükseklikleri de 2,80 metredir.
Paraklesiyonun merkezi kubbesinin alt~ nda ba~l~ yan bir metre
geni~li~inde geçit, bat~ ya do~ru 3,50 metre devam ettikten sonra,
istikametini de~i~ tirerek kuzeye do~ru döner ve burada sarn~ç
taban~ n~ n 3 metre yüksekli~inde sonradan yap~ lm~~~bir sed duvar~~
ile birle~ir. I~ te eski ve yeni literatürde Maria Dukena'n~ n
zevci Mihail Glabas Tarhaneiotis'in na'~~ n~~ gömdürdii~ii yer buras~d~ r. Son zamanlarda temizlik bahanesiyle aç~ lan delikten dökülen
muzahrafatla bu mahal doldurulmaktad~ r.
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Fethiye sarn~c~~:
Camiden bahsederken yan~ ndaki sarn~ çtan da bahsetmek yerinde
bir i~~olur. Büyük ~ehirlerde gerek kaynaklardan gerek muhtelif
tertibat sayesinde su tedarikine ne derece önem verildi~i bilinen bir
hakikattir. Byzantion gibi daima dü~man tecavüzüne u~ramak ve
d~~ ardan isale edilen su yollar~ n~ n tahrip edilmek tehlikesi kar~~s~ nda
bulunan bir ~ehirde kesretle sarn~ çlar tesisine zaruret görülmekte idi.
Bu itibarla saraylarda, resmi ve husust büyük binalarda ve her ikisinin
civar~ nda birer sarn ~ç tesis ve in~a etmek adet ve an'ane halini
alm~~t~ . Mesela yukar~ da söyledi~imiz gibi Studios, Teodosia ile
Irini kiliselerinin birer sarn ~c~~ vard~ . Binbirdirek sarn ~c~ n~n da muazzam bir saray~ n subasman k~sm~ n~~ te~kil etti~i malümdur. Karagümrükte, halen içinde stadyum tesis olunan Bizans~ n en eski ve
üstü aç~ k sarn~c~ n~ n arka taraf ~ nda bulunan üzeri kapal~~ sarn~ç da
Bizans büyüklerinden Aetius isminde birinin saray~n~ n bodrumunu
te~ kil ediyordu. Butün bu sarn~ çlar, ~ehir haricinden gelen sularla
veya damlardan akan ya ~mur sulariyle dolard~.
Bahis konumuzu te~kil te~kil eden sarn~ ç da Pammakaristos kilisesine ait bir sarn ~ ç olup apsid arkas~ nda ve sedin alt~nda bulunmaktad~ r. Sarn~c~ n uzunlu~u 21, eni de 6 metredir. ~ ki s~ ral~~ olmak üzere
içindeki direklerin say~s~~ 14 tanedir. Sütunlar muhtelif kutur ve
yükseklikte ve ta~~ makta olduklar~~ ba~l~ klar da iyonik, dorik
nizam~ ndad~ rlar. Sarn~ ca seddeki delikten girilir. Yak~ n bir zamana
kadar zemini toprak ve ta~larla örtülmü~~olup müzahref at sütun
ba~l~ klar~ na kadar yükselmekte idi. Vâki olan ricam~z üzerine Fatih
kaymakam~~ taraf~ ndan Nisan 1947'de verilen bir emir üzerine sarn~ç
temizlenmi~tir.
Bu sarn~c~ n plan ve rölevelerini yapan Ph. Forchheimer ile
J. Strzygowski 23 ihata duvarlar~ n~ n ovaya bakan yüzünde
kontrforlarla takviye edildi~ini, pencerelerin eksik ve kö~elerin
hafifçe yuvarlak olup s~ va tabakalar~ n~ n kubbe kasna~~na kadar
devam etti~ini kaydeder.
Bundan ba~ ka paraklesiyon d ~~~ nda apsidin hemen önünde
a~z~~ kapal~~ bir küçük sarn~ ç daha vard~ r. Yine ',binan~ n ~ark~ na
tesadüf eden set duvar~ na mesned te~ kil eden bir küçük sarn~ ç
23
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daha vard~ r ki bununla bu mukaddes sitenin sarn~ ç adedi dördü
bulur (res. 29).
Agios ~oannis en Trullo kilisesi:
Patrikhânenin Havariler kilisesinden kad~n manast~r~~ olan
Pammakaristos'a nakli s~ras~ nda rahiplerin civardaki Ayios Ioannis
kilisesine yerle~tirildiklerini yukar~da zikretmi~tik.
Bu kilise Pammakaristos'a hemen ikiyüz metre kadar bir
mesafededir. XVI. yüzy~ l as~ r vezirlerinden Siyavu~~Pa~a'n~n damad~~
H~ râmi Ahmed P~. taraf~ ndan 1591'den sonra camie çevrilmi
~tir.
Bu harap camiin eski bir Bizans kilisesi oldu~u ve "Ayios Prodromos loannis en Trullo„ ad~ n~~ ta~~d~~~~kesin olarak bilinmekte
ise de kimin taraf ~ ndan ve ne zaman yap~lm~~~oldu~u malûm de~ildir 24. Istanbul kiliselerinin bir kaç~~ müstesna, di~erlerinin bânileri ve in~a tarihleri kat'i surette bilinmez. Eski ve yeni müellifler, iddialar~n~~ bir vesikaya ibtina ettiremedikleri için, yürüttükleri
mütalea ve mülâhazalarda indi ve farazi olmaktan öteye geçemiyorlar.
Plân~~müstatil ~eklinde olan bu bina küçük mikyasta ve Yunan salibi üzerine in~a edilmi~tir 25. Do~u taraf~ nda bir narteks
ihtiva etmektedir. Bu salibin ortas~ , yani nef k~ sm~~ yüksek kasnakl~~
ve etraf~~ pencereli bir kubbe ile örtülmü~tür (res. 30). Cami olduktan sonra kubbeyi ta~~ yan kemerlerin alt~ ndaki dört sütun
kald~ r~lm~~~ve bu kemerler tahta mesnedlere bindirilmi~tir.
Cami
uzun y~ llar bak~ ms~z kald~~~ ndan çok harap bir hale gelmi~tir.
Bilhassa narteks k~ sm~~ göçmü~~ve yan duvarlar da maalesef k~smen
y~ k~ lm~~t~ r. Kubbesinin üstü kiremitle örtülmü~, kasna~~~
çevreleyen
sekiz pencereden üçü sonradan ta~la örülmü~tür (res. 31).
Paspatis, 711 tarihine kadar saltanat süren kesik burunlu Jüs24

s. 14.
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tinyen'in, 227 piskopos'un burada kurulan sinoda i~tirâk ettiklerine
dair bilgi veren Phrantzes ile onun eserini iktibas edenlerin hatâya
dü~ tüklerini, çünkü bu küçük kilisenin 100 ki ~ iden fazla insan istiab
edemiyece~ini söyler ve belki de Phrantzes'in be~inci ve alt~ nc~~
sinod'un topland~~~~yerin kubbe mânâs~ na gelen trullo'nun müruru
zamanla harap ve münderis olan bir saray olmas~~ ihtimalinden
bahseder.
Velhâs~ l son mukadderat~~ Fethiye'ye ba~l~~ kalm~~~olan ve tip
itibariyle muahhar bir devreye ait olmas~~ melhuz bulunan bu harap mabed, e~er k~ sa bir zamanda imdad~ na yeti~ilip onar~ lmazsa
mahvolup gidecektir. Yurd içinde bütün geçmi~~medeniyet eserlerini onarmay~~ ve muhafazay~~ ~iar edinen Cumhuriyet Hükümetimizin bu binay~~ da mahivden kurtaraca~~~ ~üphesiz olmakla
beraber Devlet hazinesine ait ödeneklerle ba~a ç~ k~lam~ yacak
kadar say~s~~ çok olan bu kabil Istanbul'daki harap eserlerin
" lstanbulu Sevenler Kurumu,, veya "Âkbideleri Koruma Kurulu„
gibi özel te~ ekküllerin de onar~m i~lerine i~tirak etmeleri ve bu
te~ ekküllerin tarih ve san'at nam~ na yabanc~~ kurullar~ n da müzaheretlerini sa~lamalar~~ temennisinde bulunmak yerinde bir istek
olur, kanaatindeyiz.
THE BYZANTINE CHURCH OF THE HOLY VIRGIN
PAMMACARISTOS AT ISTANBUL
Condensed from the article in Turkish by AZIZ OGAN
When Constantine the Great transfered the capital of the
Empire in May 330 A. D. to the city to which he gaye his name
a new period began in the history of art and architecture.
Althouh it would be premature to give it the name of Byzantine in cannot be denied that the reign of Diocletianus (285 - 305)
witnessed an important transformation in Roman art.
With the progress of Christianity began the decline of the
ancient Pagan art which drew its inspiration from life and from
nature. The new art retained the traditions and inheritance of
the ancient Greek and Roman art to which, under the influence
of the Christian religion, were added numerous elements from
the East. The blending of those two schols produced a new art

