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yorsa dini amaçiar da meşaleli koşunun oluşmasına ned
en oldu. Bu koşu bir mabediiı ocak ateşinin diğerine 
taşınması şeklindeydi. Yanan odun parçası sönmemek 
zorundaydı, bunun için de hız gerekliydi. _Eğer mesafe · 
bir koşucu için çok uzunsa, mesafe koşucular arasında 
bölüştürili ür, meşale elden ele ileti !irdi. Allı takımlar da 
meşaleli koşular yapıyorlardı. Meşale kalın bir mum 
şeklinde olup taşınıiken emniyet amacıyla bir alllık kul
lanılıyordu. 

Bir atletizm oyunu olan uzun allama Homeros'da 
Phaiakların (Odysseia'da Skheria diye adlandırılan bir 
ülkenin halkı) eğlencelerinden biri olarak geçer. Yu
nanlılar uzun allarnayı günümüz allellerinden farklı ola
rak ağırlık kullanarak yapıyorlardı (res.8). Halter denilen 
bu ağırlıkların bazıları telefon alıizesine benzerler, me
Lalden ve taştan yapılmışlardır. Ağırlıkları genellikle 2-3 
kg. arasındadır. Bu ağırlıkları yörüngelerinin en yüksek 
noktasına vannca hamlelerine güç kazandırması için el
lerinden bırakıyorlardı. Atlama yapılırken flüt ile eşlik 
~ilmekteydi. Bir atietin allayışını tamamladığı noktaya 
tahta çivi saplanırdı. 

Antik çağda disk atma stilinde de birçok 
farklıhk.lar vardı, fakat tck standart ölçü Myron'un dis
kebolünde somullaşmışu. Disk taş ya da metalden daire-

sel bir levhaydı. Levhanın merkezine doğru bir parça 
kalınlaşmaktaydı. Yunanlı atlet diski fırlatmıyordu, 
omuz altından kolun yukarıdan aşağıya doğru devini
miyle onu atıyordu (res.9). Diskin atıldığı yere balhis 
deniyordu. Balbis önde ve yanlarda sınırlandınlmıştı, fa
kat arkada atan kişi istediği kadar gerilebilsin diye 
sınJilandınlmamıştı. 

Cirit ise bir mil etrafına iki ya da üç defa sarılmış 
ince köselcden bir şeritin yardımı ile atılır ve atma 
anında elden kaymasına imkfın verilirdi (res. 10). 

Romalılar döneminde stadiumlardaki faaliyetlere 
gladyatör gösterileri ve vahşi hayvan mücadeleleri de 
katılm ıştır. Bu gösteriler için özel olarak inşa edilmiş 
amphitheatrlar bulunmaktaydı, fakat sayıları az 
ol~u~undan stadiumlar da kullanılıyordu. Örneğin Ephe
sos'daki stadiumun doğu ucunda bu gösteriler için bir 
yer ayrılmıştı. 

Anadolu'daki antik stadiumların bazıları çok iyi 
korunmuş durumdadır, Aphrodisias,Perge, Saiuai gibi; 
bazıları çok tahrip olmuştur, Tralles, Smyrna gibi; 
bazılarının varlığı ise ancak kitabelerden, gezginlerin 
notlarından anlaşılmaktadır, Myndos gibi; bazı yapıların 
ise stadium olabileceği taruşmalıdır, tahminine dayan
maktadır Pit.ane, Rhodiapolis gibi. 

EDİRNE'DE YlKILMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR YAPI: 

İTALYAN 

Edirne Kaleiçi'nde Ankara sokağının bi tim nok
tasında yer alan kilisenin İtalyanca kitabesinden 
anlaşıldığı üzere 1852tarihinde inşa edilmiştir. 

Bugün yapının giriş kapısı üzerinde yar alan ki
tabenin sağında ve solunda ilalyan üslubunda iki vazo ve 
içinden çıkan güllar bulunmaktardır. Birbirini simeteisi 
şeklinde resmedilen vazodaki çiçekler kitabeyi 
sınırlandırmaktadır. 

Kitabe dikdörtgen şeklindedir. Aynı şekilde ki ta

benin üstünde Tanrıyı simgeleyen klasik tarLda bir de 

KİLİSESi 
Gülsüm KURT 

güneş motifı yer alır. 

Kapı üzerinde yer alan demir çengellerden bir de 
kapı örtüsü olduğu D:Jllaşılmaktadır. Madenden yapılmış 
kapı üzerinde, alu tane elips madalyon içlerinde rozet 
taşırlar. Bu madalyanlar girland biçimindedir. Bu 
kapının sınırlandığı noktada, klasik tarzda bezmeli 
küçük köşe pa yeleri yer alJI. 

Kapının hemen üzerinde çelenkler içinde yer alan 
iki kol ve bu kollar üstünde İsa'nın sembolü haç motifi 
görülür. Bu da Tannyı temsil etmektedir. 
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Bir tanesi yıkılmasına rağmen geri kalan üç kla
sik sütündan, dört sütunlu ve beşik tonozlu bir anıtsal 
girişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yapıya iki hasa
maklı bir merdivenle girilir. Bütün bu anıtsal girişin en 
üstünde İtalyan haçı yer alır. Bazilika düzeninde 
yapılmış olan kilisenin cephesi tapınak cephesi gibi kla
sik tarzda döşenmiştir. 

.Üçgen alınlık yerine ikizkenar yamuk şaklinde 
bir tympanon yapılmışur. Cephesinde demir şebekeli iki 
pencere vardır. Pencere üstün~e yarım daire şeklinde iki 
tane küçük açıldık yer alır. 

Bütün kilise ve müştemilau demir kapılı bahçede 
yer alır. Yapının iç kısmı üçer sütüola üç nefe 
aynlmıştır. Orta nef yan neOere oranla daha geniştir. 

Yapının en ilginç kısmı, sütun yerine tuğla blok 
kullanılması ve üzerierinin kaplanarak mermer havası 
verilmiş olmasıdır. Bunun sebebi özellikle İtalya Porn
pcide uygulanmış olan sütunlar sistamidir. Bilindiği 
üzere Pompei'de sütunlar tuğla ile kaplanıp mermer his
si verilmiştir. Sütunlar burada mermer bir kaide üzerinde 
ve ayriı şekilde kaideler de zemin üzerinde yer almak
tadır. Sütun başlıkları ise yine tuğladan inşa edilmiş 
olup, üzerieri kaplanmışl!r. 

Yan cephesinde dörtlü demir şebekeli pencereler 
yer alır. Bu pencerelerden bir tanesi içerden bakılınca 
kapı üstünde bulunmaktadır. Yapının üzeri bugün 
yıkıkur. Üst örtüsünün yıkılınadan önce ahşapla kaplı 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Apsis kısmı içten köşelidir.Apsisin güney ve ku
zeyinde pastoforion hücreleri vardır. Pastoforion 

hücreleri kule şeklinde yükselmektedir. Pastoforion 
hücresenin doğu ucunda birer tane demir şebekeli pencere 
yer alır. Güney Pastoforion hücresinde dışarıya geçit 
veren bir kapı bulunmaktadır.-Bu kapı hemen yanındaki 
müştemilata yol vermektedir. Kule şeklindeki pastafori
on hücrelerinin ortasında yer alan apsisin hemen bilim 
noktasında payeler bulunmaktadır. Apsis cephesinde ise 
diğer pencerelere oranla daha küçük bir pencere yer al

maktadır. 

Bu kilisenin kesin olarak bir Katelik Kilisesi 
olduğunu bahçesinde bulmuş oldu~umuz kirabeden 
anlıyoruz. Kilisede süsleme olarak frcsko ve mozaikler 
kullanılmamışur. 

Apsis dıştan düz bir duvarla örülmüş ve bu düz 
duvarın köşelerinde birer lta1yan haçı yer almaktadır .. 

· Yapının yan cephelerinde ağırlığı hafifletmek için süs, 
çömlekleri kullanılmışur. Yapının çatısına geçmeden 
önce bunların biLim noktasında ahşap bir ara çau 
olduğunu görmekteyiz .. Yan cepheler de aldııkça sağlam 
bir şekilde dwmaktadır. 

Yapının kuzeyinde ve güneyinde üçer katlı iki 
müştemilat yer alır. Bunlar büyük ihti~alle papazlar 
için ayrılmıştır. Mü§Lemilatlar kilise gibi harap bir va
ziycuedirlcr. 

Bütün kilise bugün çok harap vaziyettedir. 
Yapının en kısa zamanda kurtarılması gerekmektedir. 
İlgiiiierin bu konuya duyarlı bakacağına inanıyor ve 
yapının bir an önce kurtarılması için harekete 
geçilmesini temenni ediyoruz. 


