STUD ~ O KALESI
Fatih devrinde ya~am~~~ve Fatihin Osmanl~~ taht~ na ç~ kmas~ ndan itibaren 1467 senesine kadar yani on yedi senelik tarihi vak~ alar~~ yaz~ p Fatihe takdim etmi ~~olan Bizans alimlerinden Imrozlu
Kr it o v ulo s'un yazd ~~~~Tarih tercümesinin 55 inci sahifesinde,' Istanbul'un muhasaras~ na ba~land ~~~~zaman Istanbul'un etraf ~ nda bulunan baz~~ muhkem kalelerin tahrip olunmas~ n~~ Fatihin emretti~ini
ve bunlardan Terapya ve Studio kalelerinin bizzat Fatih'in toplar~~
ile darb ve tahrip ve muhaf ~ zlar~ n~ n teslime mecbur edildi~ini ve
Pringipos (Büyükada) kalesinin tahrip ve zapt ~~ için de donanman ~ n
amiri Baltao~lunun gönderildi~ini yazmaktad~ r.
Terapya ve Büyükada kalelerinin bulunduklar~~ yerler malt~ m
ise de, Studio kalesinin nerede bulundu~unu kimse yazmam~~ t~ r.
Hattâ Istanbul'un fethini yazm~~~olan Bizans müverrihlerinden
Francis 2 ve Dukas 3 bu kaleden katiyen bahsetmiyorlar ; yaln ~z
Fatihin ~stanbul civar~ nda bulunan muhkem kaleleri zaptettikteu
sonra muhasaraya ba~lad~~~ n~~ yaz~ yorlar. Yedi cilt Yunan Milli
tarihini yazan K. Papari~opulos, be~ inci cildinin 318 nci sahifesinde
"Bizanshlara hariçten yard~ m gelmesine her ne kadar az ihtimal
mevcut ise de, Fatih, Istanbul'a hâlâ merbutiyetini muhafaza edip
surlar haricinde bulunan kaleleri zapt etmeyi muvaf ~ k görerek
Misivri'yi, Ahyolu'nu, Vize'yi, Ayastefanos (Ye~ilköy) kalesini
ve Silivriden maadâ civarda bulunan di~er kaleleri zapt etti„
demektedir.
~ stanbulun fethini yazan gerek Türk ve gerek ecnebi Tarihçiler de bu Studio Kalesi hakk~ nda maliimat vermemektedirler.
Bu kalenin nerede bulundu~unu ö~renmek, Fatih devrini senelerden beri tetkik eden benim ve benim gibi bir çoklar~ n~ n
merak~ n~~ mucip olmu~~oldu~ undan bu bapta ara~t~ rmalar yapmak
lüzumunu gördüm ~öyle ki:
Istanbul'da her ne kadar "Studio„ ad~ nda bir manast~ r var ise
Osmanl~~ Tarih Enciimeni Mecmuas~ nda zeyil sureti ile bas~ lan Kritovulos
Tarihinin 55 inci sahifesinde.
2 Francis, Bon basmas~~ sahife 236.
3 Dukas, Boll basmas~~ sallife 258.
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de bu manast~ r surlar haricinde olmay~ p Samatya'da Narl~ kap~~ civar~ nda bulundu~u ve Fatih'ten sonra gelen Sultan Bayezid'in Mirahoru Arnavut ilyas bey taraf ~ ndan camiye tahvil olunarak "Mirahor mescidi„ ad~ n~~ ald~~~~malûmdur 4.
Studio manast~ r~ n~ n surlar dahilinde bulunmas~~ ve manast~ r~ n
içinde veya civar~ nda bir kalenin olmamas~~ sebebi ile bu mahalle
Studio kalesi denilemiyece~i a~ikard~ r.
Istanbul içinde ve d ~~~ nda yine Studio nam~~ ile ba~ ka bir
yerin bulundu~u hakk~ nda tarih kitaplar~ nda bir kayda tesadüf
edilmemekte oldu~undan mezkfir Studio manast~ r~~ ile alâkadar
olan yerleri ara~ t~ rma~a ba~lad~ m.
Bir kere Studio manast~ r~ , Büyük Konstantin zaman~ nda
Istanbul'a getirilen as~lzadeler meyan~ nda bulunan Studio ad ~ nda
bir zat taraf~ ndan kurulmu~~ve 463 tarihinde Imparator Leon
Hakelis I. zaman~ nda Bo~aziçinde Çubuklu körfezinin cenup taraf~ nda bulunan "Akimiton,, 5 manast~ r~ ndan Ke~i~ ler getirtilerek az
zaman zarf~ nda Istanbul'un en mühim manast ~ r~~ haline gelmi~ti.
Studio manast~ r~ n~ n en parlak devri, IX. asr~ n ba~lar~ nda idi.
imparatoriçe lrini Istanbul'da manast ~ rlar~ n mevc~ ldiyetine ve ruhbanlar~ n nüfuz ve kuvvetlerine ehemmiyet veriyordu. Bu sebepten
dolay~~ ~ehir haricinde bulunan Sakudinos manast~ r~ n~ n gayet alim
ve nüfuzlu Gumenos'u olan 6 Teodoros'u ve bunun day ~s~~ kezalik
alim ve fad~ l Platon'u alarak ~ ehir içinde bulunan mezkûr Studio
manast~ r~ na nakletti.
4 Had~ kat-ül- cevami cilt I. sah. 196. — Bizans tetebbiiat
~ , Paspati, sah.

350. — Skarlatos Vizandios, Konstantinupolis, cilt I, sah. 309. Atina 1851. M.
Glikas sah. 463.
5 Akimiton, uyku uyumayan rahiplerin manast ~
r' demektir ki, bu kabil manast~ rlarda gece gündüz arkas ~~ kesilmeksizin, ayin icra olunmaktad
~ r. Bittabi
rahipler münavebe ile ve bilâink~ ta dini ayin icra ederler. Bu Bo~aziçindeki
Akimiton manast~ r', 420 tarihinde tesis edildi ve ilk aç ~ ld~~~ nda 300 ke~i~
i mevcut idi. Bu 300 rahip alt ~~ k~ sma taksim olunarak münavebe ile gece gündüz dini
ayinlerde bulunurlard ~ . Petro Gillios bu manast~ r~ n harabelerini gördü
~ünü yaz~ yor. Bu gün üç sar~~~ ç harabeleri oldu~
unu ve bunlardan birisinin üstü aç~ k
ve di~ er ikisinin kapal ~~ oldu~unu Skarlatos Vizandios yaz~
yor. Cilt 2. sah. 219.—
Y. Kedrinos cilt 2, sah. 892.
6 Gumenos, Manast~ rlar~ n reislerine verilen isimdir.
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Teodoros Studitis 7 ad~ n~~ alan bu alim ve zeki rahip manast~rn
lar~ iç i~lerini tanzim ve idare etmek için yeni bir nizamname kaleme ald~ . Ve Studio manast~ r~ nda seçme 700 rahiplik
bir "Kinovion„8 idare usulü teessüs etti. O zamana kadar kiliselerde okunan dualar~~ ve ilahileri daha edibane ve ~airane bir
hale getirdi. Eski yazma kitaplar~~ istinsah ve teksir için manast~ rda bir de yaz~c~ lar mektebi tesis etti. ilmi ve dirayeti sayesinde bu manast~ ra da Gumenos intihap edildi. Maiyetinde bulunan
ve say~s~~ yedi yüzü bulan müridleri ( ke~i~leri) emirlerine kar~~~
gelmezlerdi. Bu manast~ r o kadar büyük ~öhret ald~~ ki, Gumenoslar~ ndan Andonios ve Aleksios Patriklik makam~na kadar ç~ km~~lard~ r 9. isaakios Komninos, imparatorluktan çekildikten ve rahip
silkine girdikten sonra Studio manast~ r~nda kapanma~~~tercih ve
bu manast~ r~ n kap~c~l~ k vazifesini ifa etti
Gerek Patrikhanede ve gerek Sarayda tahaddüs eden dini
mesailin halli, Studio manast~ r~ n~ n o meselede alaca~~~vaziyete
ba~l~~idi. Studio manast~ r~n~ n dini bir meselede verece~i karara
ve tak~ naca~~~vaziyete muhalif hareket eden, ister Patrik olsun ister imparator olsun, ba~ta Gumenoslar~~ oldu~u halde, manast~ r~n
bütün ruhbanlar~~ hemen ayaklan~rlard~ . Bu sebepten dolay~~ Teodoros Studitis dört defa sürgüne gönderildi ~öyle ki:
1. Teodoros Studitis birinci defa imparatoriçe irini'nin o~lu
alt~ nc~~ Kostantin taraf~ ndan sürgüne gönderildi. Zira, bu imparator, me~ ru kar~s~~ Maria hayatta oldu~u halde kilise kanunlar~na
muhalif olarak onu bo~ad~~ ve saray kad~nlar~ndan "Teodoti„ yi
sevdi ve Patrik Tarasios'u tazyik ederek bu kad~nla ikinci defa
evlendi
Teodoros Studitis, bu gayri me~rû nikah~ n akdine izin verdi~inden dolay~~ Patrik Tarasios'u proLesto etti ve Patrikhâne ile
Studitis, Studio manast ~ rina mensup demektir. Teodoros, soy ad~~ olarak
Studitis'i a/m~~~idi. Teodoros esasen istanbullu idi ve 759 senesinde do~up
826 senesinde öldü.
rlarda bütün rahipler bir aile
8 KinOV~Oil, usulü ile idare olunan manast~
arlar
ve
beraber
yemek
yerler.
~
halinde beraber ya
9 Y. Kedrinos cilt 2. sah, 414, 479.
10 Y. Kedrinos cilt 2. sal~ . 648.
Teofanis, Mignes, cilt 180. sah. 947 — Y. Kedrinos, cilt 2. sah. 477, 539.
Leon Gramatikos, sah. 119. — Ataliotis, sah. 270.
7
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münasebat~~ kesti. Teodoros, ne akrabas~ ndan olan yeni k~ raliçe
Teodoti'nin ricalar~ na ne de saray~ n tehditlerine kulak asmad~.
Bunun üzerine Imparator Konstantin gazaba gelerek Teodoros'u
dövdürdü ve sürgüne gönderdi 12 .
Her ne kadar Imparatoriçe Irini'nin tavassutu ile Teodoros bir müddet sonra menfas~ ndan avdet etmi~se de, Patrik
Tarasios'un halefi, Konstantin'in gayri me~rü nikah~ n~~ akdetmi~~ve
bu sebepten dolay~~ vazifesinden azlolunmu~~olan papaz losire
tekrar ruhani ayin icras~ na müsaade etmi~~oldu~undan nâ~i
Teodoros yeni Patrikle de mücadeleye ba~lad~ . Esasen Manast~ rlar
ve rahipler aleyhinde bulunan o zaman~ n Imparatoru Nikiforos,
bundan istifade ederek Teodoros'un ve rahiplerin nüfuzlar ~ n~~ ve
haysiyetlerini k~ rmak için bunu tekrar sürgüne gönderdi. Bu ikinci
sürgünden Teodoros'u Mihail Rangave geri getirtti 13.
Teodoros Studitis'in üçüncü defa sürgüne gönderilmesinin
sebebi ise, azizlerin ikonlar~ na (tasvirleri) tapanlar~ n ~iddetle aleyhinde bulunan Imparator V. Leon (813)un bu babda verdi~i emirleri dinlememesi, tasvirleri k ~ ranlar aleyhine cephe almas~~ ve Patrik
Teodotos taraf~ ndan 1 Nisan 815 tarihinde toplanm~~~olan Sinod
meclisinin, ikonlar~ n kald~ r~ lmas~~ hakk~ nda verdi~i karar~~ kanunsuz
buldu~unu ilan etmesidir. Fazla olarak Teodoros'un te~viki ile
mutaass~ b halk ve rahipler ellerinde ikonlar oldu~ u halde ikonlar
hakk~ nda ilâhileri terennüm ederek büyük bir nümayi~~yapt~ lar
ve Istanbul sokaklar~ n~~ dola~t~ lar, bu suretle adeta Imparatorun
emirlerine kar~~~geldiler. Bunun üzerine Leon, Teodoros'u Küçük
Asya'da Apolonya civar~ nda bir yere sürgüne gönderdi 14.
Teodoros Studitis, Imparator Keke Mihail ( Travlos )
zaman~ nda da dördüncü defa sürgüne gönderildi 15 ve 829
tarihinde menfas~ nda öldü. • Bu dördüncü defaki sürgününde
Teodoros'u ve karde~ i Teofanis'i Karta Limani (Kartal) taraf lar~ na
gönderdiler. Zira tasvirsevenlerden Patrik Metodios Burgazadas~ nda
12

Paparigopulos, Yunan Tarihi, cilt 3 sah. 159, 163.
Mihail Rangave, 2 Ekim 811 tarihinde birinci Mihail olarak Bizans imparatoru olmu~tur.
14 PaparikOpU ~ 08, Yunan Tarihi cilt 3. sah. 213.
13

15 Teofanis, cilt 1. sah, 630 — Leon gramatikos sah. 119. — Nikiforos Grigoras cilt 1. ~ah. 171.
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menfi idi. Mamafih iki mahküm ve menfi aras~nda bir bal~kç~~
vas~tas~~ ile muhabere vaki oldu 16. Teodoros Studitis gibi mühim
bir ~ahsiyetin dört def'a sürgün edilmesi o zamanlar için mühim
vakalardan idi. Bizi alâkadar eden yaka ikinci sürgünüdür.
Zira Tarihçi Teofanis'e göre 17 yukarda yazd~~~ = gibi esasen
rahipler ve manast~ rlar aleyhinde bulunan imparator Nikitoros,
Studio manast~r~n~ n en mühim uzuvlar~~ olan Teodoros'u ve karde~i Selanik Ba~~Piskopos'u losiri, bunlar~n day~lar~~ olan eski
Gumenos Platon'u sürgün etti, Studio manast~r~n~~kapatt~~ ve
rahipleri da~~tt~.
imparator bu üç eleba~~y~~ ayn~~ yere nef yetmedi. Bir bineni
ile görü~ememeleri ve muhabere edememeleri için her birini
Istanbul'a yak~ n adalardan birine gönderdi 18.
Istanbul'a yak~ n adalar s~ra ile, Proti (K~nal~), Antigoni (Burgaz) , Halki ( Hey beliada ), Pringipo ( Büyükada ) dur. Böyle
olunca imperator bu üç zat~~ adalara gönderirken bunlardan en
mühimi ve tehlikelisi olan Teodorus'u o zaman mühkem kalesi
olan Antigoni ( Burgaz ) ye ve di~er iki zattan Platon'u K~ nal~ya
ve losiri Heybeliadaya göndermi~~olmas~~ pek tabii idi.
O zamanlarda Burgazadas~ nda bir de Manast~ r tesis olundu ;
bu manast~ ra verilen isim, Istanbul'da kapat~lan Studio manast~r~n~ n ismi idi. Studio manast~r~n~ n ismi "Aylos loannis Prodromos„ tur. Burgazadas~ nda da tesis olunan mezkür manast~r~n
ismi " Ayios ioannis Prodromos „ tur. Bundan anla~~l~yor ki
Istanbul'da kapat~ lan Studio manast~ r~n~n rahiplerinden bir k~sm~~
Patronlar~~ olan Teodoros'un bulundu~u Burgazadas~ na giderek
Istanbul'da kapat~ lm~~~olan kendi manast~ rlar~n~~ bu adada ihya
ettiler ve ayn~~ ismi verdiler. Binaenaleyh Studio manast~r~~ ile
Burgazadas~ ndaki manast~r aras~ nda bir münasibetin mevcut
16 Yunan Ansiklopedisi, Elefterudaki, cilt 6. sah. 477. Teodoros öldükten
sonra cesedi Büyükada'ya naklolunarak defnolundu, ve sonra Patrik Metodios'un
zaman~ nda kemikleri istanbul'a getirilerek Studio Manast~r~ nda gömüldü. (Mignes
cilt 99 sah. 328). Teofanis, Mignes tab'~~ sah. 319, 325. — Skarlatos Vizandios,

cilt 1. sah. 306, 594 ve cilt 2. sah. 294.
17 Teofanis, Mignes, cilt 108 sah. 1019. — Paparigopulos Yunan Tarihi, cilt
3. sah. 164.
18 Mignes, cilt 99 sah. 160 -Teodoros Studitis'in hayat~ » hakk~ndaki eserde.
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bulundu~u tebarüz ediyor ve Imparator indinde en büyük âsi
olan Teodoros'un bir müddet Burgazadas~ndaki kal'ede muhafaza
edilmi~~oldu~una ~üphe b~ rakm~yor.
Türkler Marmara denizindeki adalar~~ fethettikleri zaman bunlar~~ haricen ne ~ ekilde gördülerse ona göre isim verdiler. Meselâ Piringipo adas~ n~ n topra~~ n~~ k~ rm~z~~ gördüklerinden k~z~ lada
ve sonralar~~ di~er adalardan daha büyük gördüklerinden Büyükada ismini verdiler. Halki adas~ n~~ haricen heybe ~eklinde görmü~~
olduklar~ ndan bu adaya Heybeliada ad~ n~~ verdiler. Antigoni adas~ nda da kale görmü~~olduklar~ ndan Burgazadas~~ ( Panormum
castrum) ad~ n~~ verdiler. Zira Rumlar kaleye Pirgos Türklerde Burgaz derlerdi. Karadeniz sahilinde bulunan Burgaz ~ehri veyahut
Kemer Burgaz gibi. Skarlatos Vizandios, Burgazadas~ nda o zamanlarda mevcut olan kalenin adan~ n neresinde oldu~unu tetkik etti~i
zaman, bu kalenin kal~ nt~ lar~ n~~ sahile yak~ n ve bu günkü Rum
kilisesi civar~ nda aramak lâz~ m geldi~ini yaz~ yor i".
Burgazadas~ 'ndaki bu günkü kilisesinin Studio manast~ r~~ kilisesinin ad~~ ile bir oldu~unu yukar~ da söylemi~~idik. Hattâ bu klisedeki
Narteksin alt~ nda ve kiliseye girerken sol tarafta lkonsevenlerden
oldu~undan dolay~~ bu adaya sürülmü~~olan Patrik Metodios'un
yedi sene iki h~ rs~z ile beraber hapsolundu~u mahzen, hâlâ mevcuttur 2°.
1859 tarihinde tersim edip bast~ rd~~~~haritada Georges Kolman
Burgazadas~ 'ndaki kaleyi tepedeki Metamorfosis manast~ r~ n~ n yan~ nda gösteriyor. Bu harita Skarlatos Vizandios'un Konstantinopolis nam eserinin ikinci cildinin 287 nci sahifesine ba~l~d~ r.
Binaenaleyh, 1. Teodoros Studiti'nin, Istanbul adalar~ ndan birisine 21 nefyedildi~ini müverrih Teofanis'in 22 yazm~~~olmas~~ ve Papari~opulos'un Teofanis'e atfen Tarihine nakleylemesi. 2. Üç âsiden
en kuvvetlisi ve nüfuzlusu olan Teodoros Studitis'in, kaleli adalardan birisinde muhafaza alt~ na al~ nmak istenmesinin pek tabii
19
Skarlatos Vizandios cilt 2. Sah. 295 — Bizans tetebbuat~ , A Dimoidis,
Atina 1942, sah. 318.
20 Kostantinias, 1824, Venedik, Sah. 161
21 MigneS, Cilt 99. sahife 160, ( Teodoros Studitis'in hayat ~ n~~ mufassalan
yazan ke~i~~Mihail'in eserinde yaz~ l~ d~ r.
22 Teofanis, Mignes, cilt 108, sah. 1019.
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~~)
bulunmas~~ ve ilk üç adadan yal~ n~ z Antigoni'de ( Burgazadas
kilisesinin
~
r~~
kalenin mevcut olmas~ . 3. Istanbul'daki Studio Manast
ismi ile Antigoni kilisesi isminin ayn~~ olmas~~ itibar~~ ile bu iki
~.
kilise aras~ nda bir münasebetin bulunmas~ n~ n inkâri kabil olmamas
4. Teodoros Studitis gibi azizler tasvirleri lehine hareket etmi~~
olan Patrik Metodios'un dahi Imparator Teofilos taraf ~ ndan Antigoni (Burgazada) adas~ nda ve mezkür kilisenin mahzeninde haps
~u kaleye halk
edilmi~~olmas~ . 5. Teodoros Studitis'in hapsolundu
ve rahipler taraf ~ ndan "Studio kal'esi„ isminin verilmesinin dahi
~nda
pek tabii bulunmas~ . 6. Hammer'in de yazd~~~~gibi, fetih esnas
Türkler Antigoni'de kaleler görmü~~olduklar~ ndan bu adaya Burgazadas~~ ad~ n~~ vermi~~olmalar~ n~ n da o zamanlarda bu gibi hususlarda Türklerin tatbik ettikleri âdete uygun olu~ unu gözönünde tutarak Kritovulos'un Tarih kitab~nda yazd~~~~ Studio Kalesi'nin Burgazadas~ 'ndaki kale oldu~u kanaat~ na vard~ m.
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