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Ýstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed

˜ döneminde kiliseden çevrilen cami. ™
Bizans dönemine ait Pantokrator Manastýrý’nýn kiliseleri olup Haliç’e hâkim bir
tepenin üstünde teraslarla düzenlenmiþ
geniþ bir arazi üzerinde kurulmuþtur. Camiyi oluþturan birbirine bitiþik üç kilisenin
Bizans devrindeki isimleri Evrenin Hâkimi
Îsâ Mesîh (Hristos Pantokrator), Baþmelek
Mikhail (Arhangelos Mikhail) ve Þefkatli Meryem Ana’dýr (Theotokos Elaiusa). Manastýr Ýmparator II. Ioannes Komnenos’un eþi,
Macar Kralý Laszlo’nun kýzý Eirene tarafýndan 1124 yýlý dolayýnda inþa edilmeye baþlanmýþ ve imparatoriçenin ölümünden sonra manastýrý muhtemelen kocasý tamamlamýþtýr. “Typikon” denilen ve kuruluþ ilkelerini belirleyen manastýra ait bir çeþit vakfiye ancak 1136’da yazýlmýþtýr. Yapýlarýn
mimarý olarak Nikeforos bilinmektedir. Manastýrýn elli yataklý, beþ bölümlü, iyi düzenlenmiþ bir hastahanesi, kütüphanesi, yaþlýlar yurdu, týp mektebi, eczahane ve ayazma gibi bölümleri vardý. Baþta yapýnýn bânisi imparator ve imparatoriçe ile daha
sonra Komnenos ve Palaiologos hânedanlarýna mensup birçok kiþi buraya gömülmüþtür. Bizans devri boyunca þehrin çok
saygý gösterilen yapýlarý arasýnda olan manastýr Latin iþgali esnasýnda Venedikli Ka-

tolik din adamlarý tarafýndan kullanýlmýþtýr. Bu sýrada yapýlarýn zengin kilise eþyasý, hýristiyan azizlere ait bazý kutsal hâtýralar (rölikler), hatta yapý malzemeleri baþta Venedik olmak üzere Avrupa’nýn deðiþik þehirlerine götürülmüþtür. Bizans’ýn
son devrinde manastýr hastahanesinin varlýðýný sürdürdüðü, baþhekimliðini de bir
Türk’ün yaptýðý kaynaklarda belirtilir. Manastýrdan günümüze ulaþan kiliselerden
ikisi kapalý Yunan haçý planlýdýr, ortada yer
alaný ise iki kubbe ile örtülen tek nefli bir
yapýdýr. Duvarlar büyük ölçüde eski binalardan getirilen taþ-tuðla malzeme ile ve
tuðla aðýrlýklý olarak örülmüþtür. Duvarlarýn genelinde bu dönemde çok yaygýn
olan ve bir sýra tuðlanýn geri çekilmesiyle
yapýlan gizli tuðla duvar örgüsü kullanýlmýþtýr. Kiliselerin bir imparatorluk tesisi
olarak çok zengin biçimde süslendiði anlaþýlmaktadýr. Duvarlarýn belli bir seviyeye
kadar eski yapýlardan sökülerek getirilen
renkli mermer levhalarla kaplý olduðu, üst
kýsýmlarý ve örtü sisteminin mozaik tekniðinde zengin bir süslemeye sahip bulunduðu kalan izlerden tesbit edilmektedir.
Pencerelerde çok zengin renkli camlarla
yapýlmýþ vitraylarýn yer aldýðý, 1970’lerde
gerçekleþtirilen restorasyonlarda ele geçen parçalar sayesinde ortaya çýkmýþtýr.
Güneydeki yapýnýn zemini de Bizans döneminden günümüze kalan, en zengin “opus
sectile” tekniðinde mermer döþemelerden
birine sahiptir. Döþemenin düðümlerle birbirine baðlanan dairesel madalyonlarýndan
bazýlarýnýn antik sanattan esinlendiði sanýlan figürlü süslemesi çok iyi korunmuþtur. Bu döþemenin varlýðý ahþap kaplamanýn 1950 yýllarýnda deðiþtirilmesi sýrasýnda
tesbit edilmiþtir. Binanýn zengin süslemesi mermer, cam, taþ, mozaik ve fresko gibi deðiþik malzeme gruplarýnda ortak motiflerle þekillenen bir bezeme üslûbu ile
yapýlmýþtýr.
Bugüne ulaþmayan manastýr birimlerinin batý cephesi boyunca büyük bir avlu-

nun etrafýnda yer aldýðý tahmin edilebilir.
Bunlarý taþýdýðý düþünülen bazý sarnýçlar
günümüzde mevcuttur. Fâtih Sultan Mehmed fetihten sonra bazý Bizans yapýlarýna bir Ýslâm þehrinde bulunmasý gereken
yapý fonksiyonlarýný vermiþ, bu sýrada Pantokrator Manastýrý bir medrese haline getirilmiþ ve yapý Ýstanbul’un Osmanlý dönemine ait ilk eðitim kurumu olmuþtur. Medresenin müderrislerinden Zeyrek lakaplý
Molla Mehmed Efendi yapýnýn Osmanlý dönemindeki isminin kaynaðýdýr. Muhtemelen manastýrýn keþiþ hücreleri medrese
hücrelerine dönüþmüþ, kiliseleri de hem
mescid-dershane hem de cami olarak kullanýlmýþtýr. Binanýn medrese fonksiyonu ile
birlikte cami halinde kullanýldýðý Fâtih vakfiyelerinde açýkça belirtilmiþtir. Fâtih Külliyesi’nin medreseleri inþa edildiðinde yapý Abdullah-ý Ýlâhî’ye verilmiþ ve bir zâviye
þeklinde faaliyetini sürdürmüþtür. Bizans
kiliselerinin farklý dönemlerde yapýlan bölümlerinin tamamý Osmanlý döneminde cami halinde kullanýlmýþtýr. Caminin batý cephesinde inþa edilen tuðla minare de muhtemelen Fâtih dönemine aittir; ancak Osmanlý dönemi boyunca onarýmlar geçirmiþtir. Cami yapýlarýnýn güneyinde Bizans
dönemi duvarlarýnýn çevrelediði avluda, Akþemseddin veya Semerci Ýbrâhim Efendi
Tekkesi diye bilinen tekkenin ne zaman
kurulduðunu tesbit etmek güçtür. Batý
duvarýnda Osmanlý döneminde açýlan bir
pencerenin üzerinde bulunan yedi satýrlýk
mermer kitâbede Akþemseddin’in burada
geçirdiði zamandan bahsedilmektedir.
Osmanlý devri boyunca kullanýlan ve korunan yapý 1766 depreminde büyük zarar görmüþ, III. Mustafa döneminde yapýlan esaslý onarýmla bugünkü halini almýþtýr. Ayný dönemde kuzeydeki yapýnýn örtü
sisteminin büyük ölçüde çöktüðü ve Bizans üslûbunda yüksek kasnaklý bir kubbenin yeniden inþa edildiði anlaþýlmaktadýr. Caminin güneyine hünkâr mahfili de
bu dönemde yapýlmýþtýr. Mahfilin cami içi-
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ne taþan zengin ahþap iþçiliðiyle büyük çýkmasý ve kâgir rampasýnýn kemerli kaidesi günümüze ulaþmýþtýr. Bizans döneminin zengin mozaik bezemeleri, renkli mermer kaplamalarý da bu depremde zarar
görmüþtür. Kuzeydeki yapýnýn kubbesini
taþýyan sütunlar, ayný inþaat sýrasýnda köþeleri pahlanmýþ kare kesitli taþ ve tuðla
sýralarý ile örülen pâyelerle deðiþtirilmiþtir. Güneydeki yapýda ise sütunlarýn yerine Osmanlý baroku üslûbunda dilimli taþ
pâyeler örülmüþtür. Sütunlarýn pâyelerin
içinde korunup korunmadýðý tam olarak
bilinmemekle beraber bir tanesinde buna iþaret eden veri son onarýmda tesbit
edilmiþtir. Onarýmlar sýrasýnda yapýnýn bütün kalem iþi bezemelerinin dönemin beðenisine göre yenilenmiþ olduðu anlaþýlmaktadýr. Osmanlý barok süslemelerinin
kompozisyon ve iþçilik bakýmýndan baþarýlý örneðinin yaný sýra duvarlarýn alt kýsmý boyunca görülen mermer taklidi düzenlemeler ayrýca dikkat çekicidir. Bizans
devrine ait renkli mermer kaplamalarýn
çoðu bu onarýmdan önce yok olduðundan
boþ kalan yerlere renkli mermer levha taklidi kalem iþleri yapýlmýþtýr. Bu uygulama,
Osmanlý devrinde farklý bir uygarlýða ait
eserde koruma ve onarým ilkelerini göstermesi açýsýndan dikkat çekicidir. Caminin alçý mihrabý, mermer minberi ve ahþap vaaz kürsüsü de bu dönemde üretilmiþtir ve Osmanlý barokunun baþarýlý örnekleri arasýnda yer almaktadýr. Özellikle
minber XVIII. yüzyýla ait kapýsý dýþýnda Bizans döneminden kalma renkli mermer
levhalar ve mimari parçalarýn kullanýlmasýyla oluþturulmuþtur. Minberin köþk kýsmý, klasik Osmanlý minberleri þeklinde Bizans dönemine ait sütunlar ve kemerli
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mermer levhalarla yapýlmýþtýr. Bazý dinî
ifadeler içeren monogramlarýn bile korunduðu köþk kýsmý ahþap bir külâhla tamamlanmýþtýr. Dolayýsýyla minber Osmanlý hoþgörüsünün ve mimari felsefesinin baþarýlý
bir örneðidir. Yine XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda batý yönünde inþa edilen çok nitelikli
ahþap müezzin mahfili 1960’larda kaldýrýlmýþtýr. Caminin XIX. yüzyýlýn sonlarýna
doðru tekrar ele alýndýðý, özellikle gri siyah
renklerin hâkim olduðu çok nitelikli sayýlmayan bir kalem iþiyle bezendiði anlaþýlmaktadýr. Bu son dönem onarýmlarýyla ilgili Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’nde bazý
belgeler bulunmaktadýr. XX. yüzyýlýn ilk
çeyreðinden itibaren ilgi gösterilmeyen yapý hýzla harap olmuþ, 1953 ve 1966 yýllarýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü bazý onarým çabalarý göstermiþse de daha çok güneydeki yapýya müdahale edilmiþtir. Bu
onarým çalýþmalarý sonrasýnda kuzeyde ve
ortadaki yapý kendi haline terkedilmiþ, güneydeki yapý ise cami olarak kullanýlmaya
devam etmiþtir. 1990’larda baþlayan son
restorasyona da ayný bölümden baþlanmýþ,
fakat deðiþik sebeplerle tamamlanamamýþtýr. 2010 yýlýndan bu yana yapý hazýrlanan restorasyon projeleri doðrultusunda
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin maddî
desteði ve bilim kurulunun katkýlarýyla kapsamlý bir þekilde restore edilmektedir. Yapýlan raspa çalýþmalarýnda oldukça yoðun
biçimde ortaya çýkarýlan XVIII. yüzyýl kalem
iþleri yapýnýn belirgin þekilde dekorasyonunu oluþturmaktadýr. Kuzeydeki yapýnýn altýnda ise üst yapý ile ayný plana sahip bir
alt yapýnýn varlýðý tesbit edilmiþtir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘: Ýstanbul Câmileri ve Diðer Dînî-Sivil Mi‘mârî Yapýlar (haz. Ahmed Nezih Galitekin), Ýstanbul 2001,
s. 172; Ayverdi, Osmanlý Mi‘mârîsi III, s. 537; A.
van Millingen, Byzantine Churches in Constan-

Zeyrek Kilise Camii’nin XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Galanakis
tarafýndan çizilen gravürü (Paspatis, Byzantinai Meletai, Ýstanbul 1877, s. 310)

tinople, London 1974, s. 219-242; T. S. Miller,
The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire, London 1997, s. 141-143; W. Müller-Wiener, Ýstanbul’un Tarihsel Topografyasý (trc. Ülker
Sayýn), Ýstanbul 2001, s. 209-215; Yýldýz Demiriz,
Örgülü Bizans Döþeme Mozaikleri: Interlaced
Byzantine Mosaic Pavements, Ýstanbul 2002, s.
45-56; John Freely – Ahmet Çakmak, Ýstanbul’un
Bizans Anýtlarý, Ýstanbul 2005, s. 175-183; C.
Mango, Bizans Mimarisi (haz. Bülent Ýþler), [baský yeri ve tarihi yok], s. 197-206; R. Ousterhout,
“Eski ve Yeni Bulgular Iþýðýnda Pantokrator Kilisesi (Zeyrek Camii) Bezemeleri”, 1. Uluslarara-

sý Sevgi Gönül Bizans Araþtýrmalarý Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ýstanbul 2007, s. 432439; Yýldýz Ötüken, “Ýstanbul Kiliselerinin Fetihten Sonra Yeni Görevleri, Banileri ve Adlarý”,

HSBBD, X/2 (1979), s. 78; Semavi Eyice, “Zeyrek Kilise Cami”, DBÝst.A, VII, 555-557.

ÿHayri Fehmi Yýlmaz

–

—

ZEYTÝNLÝK CAMÝÝ ve TÜRBELERÝ

˜

Artvin ilinin merkez ilçesine baðlý
Zeytinlik köyünde XIX. yüzyýlýn
ortalarýnda inþa edilen cami
ve yakýn çevresindeki iki türbe.
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Cami, harime giriþi saðlayan taçkapý
üzerindeki Arapça kitâbesine göre 1272
(1856) yýlýnda Sâliha Haným tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Kuzeyden güneye doðru alçalan
meyilli bir arsa üzerinde bulunan caminin
ana mekâný dýþtan 13 × 12,50 m. ölçülerinde kareye yakýn plana sahiptir ve örtüsü
kýrma çatýlýdýr. Doðu ve batý cephesi alttaki pencere seviyesini, üstteki mahfil katýnýn baþlangýç kýsmýný teþkil eden iki yatay
hatýlla belirlenmiþtir. Altta iki, üstte dikdörtgen formlu üç pencere mevcuttur. Genel düzenlemesi doðu cephesiyle ayný olan
güney cephesindeki alt pencereler köþelere çekilmiþtir. Kuzey cephesi ahþap dikmelerle taþýnan ve üstü ana mekânla ortak çatý ile örtülen son cemaat yeri iki katlý olarak düzenlenmiþtir. Orta eksende harime giriþi saðlayan taçkapý doðu yönünde dikdörtgen formlu pencere, bu pencerenin üst hizasýnda mahfil katýna giriþi saðlayan, ancak günümüzde kullanýlmayan
dikdörtgen formlu ve dilimli kemerli küçük bir kapý, batý yönünde ise yine dikdörtgen formlu bir pencere yer almaktadýr. Yine bugün kullanýlmayan son cemaat yerinin batý bölümünde sonradan eklenmiþ
bir oda vardýr. Ceviz aðacýndan süslemeli
iki kanatlý taçkapý üç yandan paralel ve
zikzak olarak devam eden bir profille çevrelenmiþtir. Basýk kemerli kapý açýklýðý üstte iki kademeli sivri kemerle kuþatýlmýþ
olup kemerin kilit taþý üzerinde bir kitâbe, kapýnýn üst profili ile sivri kemer arasýnda ikinci kitâbe mevcuttur.

