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Dr. Arif 'Müfid 

Şehzade ile Laleli arasında bulunan bu mescit haılclunda Hadiıkatül Ceva
mi Cilt 1 Sah. 6 2de şu satırlar yazılıdır: "Balaban Ağa mescidi kiliseden mün
kaliptir. Vakfı hini fethinde Se~banbaşı olmuştur. Merkadi namali'ıımdur. Vazifesi 
Ayasofya camiinden verilir. Mahallesi vardır." Paspatis "Bv~avnval ıtEMraı( 1877),. 
ismindeki eserıinde sah. 385 de bu binanın bir Bizans 'kilisesinin müştemilatın
dan olduğundan ve kubbesinin tamamen muhaıfaza olunduğundan bahseder. -Paspatisten 30 sene sonra C. Gurliıtt'in "Diıe Baıukunıst Konstantinopels, 
1907, Cilt 1, S. 42" nam eserinde bu binanın H. Wi1cle tarafından yapılımış 

plan ve maktaı ve kısa bir tarifi vardır (Res. 2). Planda binanın şark kısmı 

yuvarlak, garp kısmı ise muntazam bir sekiz köşenin nısfı şeklinde gösterilmiştir. 
Gurlitt Wilde'ye atfen kubbenin nazarı dikkati celbedecek 'kadar basık oldu
ğundıan, kubbeyi taşıyan piılyeleı.ıin iç cephelerinin Tüııkler .tıaraıfından yontulmuş 
ve höcrelerin arka duvarlarından bulunan geniş pencerelerin sonradan açılmış 

olduklarından bahseder. 1912 de tabedilen Milingen'in "Byzantine Chuohes'in 
Constantinople" isimli kitabıda (S. 265/1) bu binaıya dair k~sa notlar, S. 267 de 
Gurlitt'in resimlerine tevafuk etımiyen yanlış bir plan v;e bir maıkta (Res. 3) ve 
lavha 55 de binanın dahili bir manzarası vardır. Millingen'in planında mesci
din garp cephesi pek gayri muntazam bir şekilde gösterilmiş ve maktada dahi 
binanın kubbelıi olduğu nazarı itibare alınmamıştır. 

1911 senesinde büyüik bir yangrnda yanmış olan ıbu mescit kahn duvar
ları ve muhkem kubbesile oldukça iyi bir halde yangın arsalaırının ortasında 

yiikseliyovdu. Son zamanlarda bu mescit taşçılara satılmış ve bunlar dahi bu 
tarihi binayı temellerine kadar tahrip etmişlerdi. Bu ameliyeden pek geç haber
dar olan Miizeler İdaresi ancak binanın son hakıyesini ıkurtaıımağa muvaffak 
olaıbildi. Fakat ıbinamn gM'p kısmının pek yakınında ıbir ev yapılmış ve şehir 
planı mucibince belediye tarafından binanın taım ortasından bir yol geçirilmesi 
kararlaştırılmıştı. Bu vıaziyet karşısında harabeyi olduğu gibi muhafaza etme'k 
kabiıl olamadığından o zaımanfar Müı;eler Genel Direktörü buLunan B. Halil Ed
hem burada. küçük bir hafriyat yapıp hiç olmazsa binamn planım tesbit eylemeği 
muvafık gördü ve bu iş ile ıbeni tavzıif eyledi. Planlar o zamanlar Müı;eler Mima
rı olan Macit tarafından yapıLmışlardır. Hafriyat 8 nisandan mayııs başlangı

sına kadar New-York Bizans Enstitüsünün maddi yavdimile devam etmiş ve gün
de vasati olarak 10 amele ıkıullamlmıştır. Binanın taşçılar tarafından pek zi
yade tahrip edilmiş olması hafriyatta zuhur eden bazı meselelerin halline 
mani olmuştur. Binanın garp kısmını d""hi buraya yapılan evden dolayı tamami
le hafretmek kabil olmamıştır. Bütün bu müşkülat ve araştırma ameliyesinin kü-
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çiik mikyasca yapılmasına rağmen binanın plan 'c diğer rcftrruacı tc.-sbic edil
miş ve Bizans mimarisi ve me:ıar 3İ'>tenıi i~·in oldukça mühim neticeler elde edil

miştir. 

Bizanccm olduğu eskiden beri malum olan bu binanın bir (türbe mau. 
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Res. 2 - Gurlitt tarafından yapılmış plan ve makta 

solee) old uğunu hafriyat meydana çrkarmışnr. Ayni zamanda binada i.iç devre 

bulunduğu tesbic olunmuştur. İçinde altı adet höcrcyi havi va haricen yuvarlak 
olan esas bina birinci devreye aittir. İkinci devrede binanın temellerinin ortasına 
kubbel i bir oda yapılmıştır. Üçünci.i devre ise Türklkcre ait olup bazı ufak tadilat 
ve ilaveleri ihtiva etmekced.ir. 

Birinci deııre: 

Esas bina 10,60 metre kucrunda oldukça muncazam bir daire tc~kil 

eder [1). Binanın ıark kı~mında (Ap~is mihrap) 5c-klindc hir çıkıntı vard ır. 
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Bina dahilen altı adet höcreyi ihtiva etmektedir. Bu höcreler müstatil şeklinde 
olup 2,70 metre uzunluğunda ve 1,25 metre derinliğindedirler. Yalnız şark ta
rafındaki çıkıntıya tesadüf eden höcre diğerlerinden daha büyük olup eb'adı 

2,75X1,85 metre tutmaktadır. Bu höcre1er (Res. 4) görülen planda A, B, C, 
D, E, F harf1erile gösted1mişlerdir. Binanın methali D höcresinin a:r:ka kısmın
da, binaenaleyh binanın esas mihveri üzerinde ıidi. 1, 80 metre genişliğinde olan 
bu methalin mermer söğelerinin alt kısımlan (Res. 9, 15/6) de görülür. 

MARTA 

PLAN-
Res. 3 - V. Mıllingen tarafından yapılmış plan ve makta 

Höcrelerin duvaırları 1 metre yüksekliğe kadar 20 - 25 santimetre kalınlı
ğında muntazam u~ki tabakalar 1jeşkil eyliyen 35 - 40 santimetre uzunluğunda ol
dukça muntazam işlenımiş taşlarla yapıLımştır. Kullanılan harç içinde fazla mik
tarda tuğla tozu bulunduğundan kırmızımtırak bir renktedir. Bundan sonra 36,5 -
37 sancimetre 1eb'adında ve 3,5 - 4 santimetııe kalınlığmıda dört köşe tuğhlarla ya
pılmış duvar başlar. Her tuğla tabakasının arasında 3,5 - 4 santimetre kalınlığında 

[1} Apsis şeklindeki şark çıkıntısına doğru kavis biraz intizamını kaybetmektedir. 
Binanın garp tarafında Gurlitt ve Van Millingen tarafından gösterilmiş olan köşeli dış 
duvarları hafriyatta tesbit olunamamışlardır. Duvarların üst kısımlarını tesbit etmiş olan bu 
resimler ihtimal Türkler tarafından tuğla duvarların yontulma ve sıvanmasile husule gel
miş bir şekli göstermektedirler. 
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lu1rç vardır. Höcreleri ve bunların amsındaıki kalın pilyeleri teşl<il ·eyliyen bu du

varlar binanın garbinde tamamile tahrip olwnmuş (Res. 9 - 10), şimalinde ise 1,75 
metre yüksek1iğe !!~dar muhafaza olunmuşlardır (Res. 12 - 14). Gurlitt'in res
minde görüldüğü veçhile (Res. 2) höcııelerin üst ıkısrmlan kemerler ile, binanın 
üstü ise höcrelerin amsındaki altı pi1yeye istıinat eden büyük bir kubbe ile örtülü 
idi. Hafriyat esnasında bu kemerler ve kubbeden hiçbir eser bulunamadı. Pilyelerin 
iç cepheleri (Res. 12 ve 14) de vazıh bir su11ette görüldüğü veçhiJle iki köşelidir
ler. Gurlitt'de bu cephelerin yontulmuş olduğu gösıteriliyorsa da Türk'ler zama-

R~s. 4 - Muhtelif de·ıreleri gösterir umumi plan 
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moda zemin pek fazla yükselmiş olduğundan bu ameliyenin üst tabakalarda vu

kubulduğunu kabul etmeık lazlllilgelir. 
Binanın temelleri daha itinasız ve daha gayri muntazam bir tarzda yapıl

mışlardır. Taşlar bazı yerlerde muntazam ufki ~bakalar teşkiıl ey1emek1e beraıber 
esas itibarile peık muhteHf cesamettedirler. Bunların aralarında kullanılmış o1an 
baron içinde fazla miktarda çakıltaşı bulUıOmabadır. Temel duvarlaırı 2,80 - 3 
metre derinliğindedir1er (Res. 6 daıki makta'a müracaat). Bunların en üst taba
kaları geniş ve yassı taşlarla örtülmüştür. Hariçten bu duvarlar taşıdıkları esas 
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biınanm planına tevfikan, yalnız bundaın 15 santimetre ,dışarı taşan bir daire 
teşkil ederler. Dahiılen bu duvarlaırm aralarmda, höcrelerin:in alt kıs

mına tesadüf eden mahallerde altı adet mezar mevcuttur. Bu mezarlar dahi höc
relere verilen aynti harflerle göstıerilm~ştevdir. Mezarlar höcre1er gibi müstatil 
şeklinde olmayıp dı1ıları muhtelif eb'atta dört köşe şeklindedıi'rler. Bunların uzun. 
lukları 2,10 · 2,15 metre ve genişlikleri 1,17 - 1,40 metre ar.asında tehavvül et· 
mektedir. A mezarı daha büyük olup 2,05 metre uzunluğunda ve 1,18. 1,30 

metre genişliğindedir. (Res. 11). 

Res .. 5 - Umumi plan 

C, D, ve E mezadarının arka duvarlarında yükseklikleri 1, 10 1,30 metre 
ve derinlikleri 40 santimetre olan menfezler göze çarpmaktadırlar (Res. 9, 12). 

Temel duvarlarının bütün kalınlığınca imtidat eden ve evvelce dahi toprağın altın
da olduklarına şüphe edilmiyen bu menfıezlerin rütubet ve yağmur sızıntılarını 
izale emnek üzete yapılmış olan birtabm hava koriidorile münasebetleri olması 
pek muhtemeldir. Bu temeli aksamının etrafında, aşağ1da göreceğimiz Bakırköy 
mezar biınasında olduğu gibi, bir hava koridorunun bulunmuş olması melhuzdur. 
Tekmil bu tertibatın ikinci devrede yapılan tadilatta ve inşaatta kısmen tahrip edil-
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diği, kısmen ise muattal bırakıldığı kabul olunabilir. Binarun haricinde bir araş
tırma yapıp bu mühim noktayı tesbit etmek maalesef kabil olamadı. 

Birinci devrede mezar binasının dahili tezyinatı için hafriyat esnasında bu
lunan birtakım mermer duvar söğeleri pek mühimdirler (Res. 8). Bunların 

Res. 6 - (a-b) maktaı 

Res 7 - İkinci devrede binanın (a- b) maktaı 

uzunluğu 47. 48, irtifaJarı ise 45 santimette olup alt kısımlarında 7,5 santimet
re genişliğinde üzeri ci1asız bir saha göstermektedirler. Bu saha soge taş

larının bu derinlikte ~eminin içine gömüldüklerini gösterir. Diğer tarafmn bun
ların bir taraıfımn meyilli bir surıette kesiliş tarzına nazaıran bu söğelerin köşeli 
bir nokmda biribirile iltisak etmiş olmaları meydana çıkar. Piy.elerin ·dahili cep-
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helerinin iki köşeli ve her bir dıl'ın 47 - 48 santiınetııe olduğunu nazarı itibaııe 

alırsak bu mermer söğelerin buraların alt kısımlarını tezyin ettiklerini 'kabul et
memiz lazımgeHr. Bu söğelerin kalınlıklaırımn 7 santimetre olduğuna naza.ran bun
ların Üzerlerinde bir alçı tabakası olmayıp bir mermer plakıaj bulunduğu meyda
na çıikar. Hafriyat ıesn.asında bulunan muhtelif renıktıe mermer lavhalar hiç şüp
hesiZ duvarları kaphyıan plakaja aittirl~r. Diğer taraıftan (Res. 10) da A höcre
s!nıin yan duvarında 40 ·sanıtimetre irtifada birtakıım delikler göze çarpmaktaıdır
lar. Bunlar mermer plakaları ,duvarkl'a raıpteden çiviler için yapılmışlar.dır. Bu 
deliklerin bu no~tada nasıl muhafaza olunduklarım dahi izah edebiH.riz. İkinci ·-devrede zemin bu ıirtifaa geliyordu. Zemini teşkil eyliyen taş ve toprak kaldırıl-

c 

Res. 8 - 1 inci_ devreye ait mermer duvar söğesi 

dıktan sonra bu delikler meydana çıkmışlar, halbuki daha yukarlarda bulunan 
delikler ikinci devrede buraları kaplıyan alçı ·tabakasının altında kaybolmuşlardır. 

Gurlitt ve Van Millingen'in maktalarmda görülen büyük pencereler son
radan Türkler tarafından açılmış olma:lıdrrlar. Bu devrede olsa olsa pek yüksek
te bulunan 'küçük pencerelerin mevcudiyetine hü~edebilirıiz. Bu kabil pencere
ler bir "diptyque" üzerinde yuvarlak bir mezar binasının cephesinde tasvir olun
muşlardır {1}. 

rJ Delbrück, Consulardiptychen, 13.vha 68. 
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Hulfısa olarak birinci devrede haricen yuvarlak, dahilen altı höcre ve altı 

mezarı ve üst kısmında altı pilyeye istinat eden büyük biır kubbeyi havi içi zen
gin bir surette plakaj ile kaplanını~ bir türbe tesbit edebiliyoruz. 

ikinci devre: 

Bu devre~e binanın temel duvarları arasına müstatil şeklinde ( 4,45 X 3,20) 

üzeri basık bir kubbe He örtülü bir mezar odası yapılmıştır (Res. 4 - 5, 9). Ku~-

Res. 10 - Binanın şark kısmındaki mihrap şeklinde olan çıkıntı (A höcresi) 

benin üst kısmı temellerin üst kısrmlarile ayni sevı1yededjr. Bu oda binanın mih
veri üzerinde olmayıp biıraz cenup tarafına doğru taşkın bir vaziyette inşa olun
muştur. Odayı teşkil eden duvarların alt kısımları (takriben 80 santimetre yük
sekliğinde, 1.10-1,30 metre kalınlığında olup bir taraftan Eve F, diğer taraftan B 
ve C mezarlarının içine kadar uzanmakta ve kısinen bu mezarların arasındaki pil
yelerin cephelerine dayanmaktadırlar. A mezarının önüne tesadüf eden duvarın 
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kalınlığı 50 ile 85 santimetre arasında tehavvül etmektedir. D mezarının ön ta
rafındaki duvar ise daha muntazam olup 1 metııe genişHğindedir. Cenup ve şi

maldeki bu alt kısıım duvarlarının üzerinde daha ince ve üst kısımları yuvarlak 
olan ve aralarında ufki tuğla tabaık1arı bulunan 1,55 metre yiil<,sekliğinde du
varlar yiikse1mektedıir1er. Tuğlaların kalınlığı 4 ,santimetredir. Bunların araların
daki taş sahaların gıenişliklerıi 35. 40 santimetredir. (Res. 6 ve 17). Şark ve garp 
kısmında ~se aı;ka duvarlara yasılanan 1,37 metre yüksekliğmde tuğladan yapıl

mış iki kemer vardır (Res. 17. 18). İşte yekdiğerine "pendıantif" 1er ile rapte

dilmiş o1an bu kemerler ve üzederi yuvarlak o1an şimal ve cenup duvarları kub
beyi taşmıaktadırlar. Kubbe Bizans inşa ,sistemine tevfikan biribirinin 
içine vazolunmuş tuğla halkalarından müteşekkildir. Kubbenin ortasında odanın 
yegane menfezi olan 1, 15 kutrunda bir delik vardır (Rces. 9 - 10,15 ). Odanın en 
sonunda uflki tuğla tabakaları dahi vardrı. 

Bu odanın tarzı inşası esas binankinden çok farıkhdır. Kullanılan taşlar 

çok daha küçük ve çok daıha gayri muntazamdır. Bunların arasında içinde fazla 
miktarda kömür tozu bulunan si~ah bir harç göze çarpmaktadır. Taşların ara
sında ufild tabakaılar teşkil eyliyen tuğlalar daıhi vaı;dır. 

Odanın şimal ve cenup dıuvar1arımn içinde, zerninden ~5 sıanrimetre 

yükseklikte ve 15 X 15 sanıtimetre eh' adında dör,t köşe ve bidbirin
den 23 - 25 santimetııe mesafelerde ~birtakıım delikler göze çarpmak
tadırlar. Bu deli:kledn iki karşıbklı duvar ü:z.erinde ve ayni seviyede bulun
maları bunların içine giren ve bir duvardan diğerine kadar hatd1arın mevcut oldu
ğunu gösterir. Demek yerden 65 santimetire irtifada bir tahta zemin bulunuyor
du. Bu suretle alt kısımda bir hava tabakası teşkil olunuyor ve tahtıa zeminin 
üzerine vazedilen iskeletlerin bozu1madan uzun müddet muhafazası temin edi
liyor.du. Buna mümasil bir ,tertibata Makr.idi tarafından Yuşa Tepede haf. 

redilen 6 ıncı asra aıit bir kilisenin Narkteks kısmının altında tesadüf olunur {1}. 
(Res. 23} de görüldüğü veçhile bu kısımda 7,10 metre uzunluğunda ve 2,5 met
re genişliğinde üzeri bir kemer ile örtülü bir oda v:a11d1r. Bu odanın zemini or. 
talarrnda 3. 8 santimetre kutrunda delikler:l havi yassı taşlarla kaplanmıştır. Bu 
taşlar 18 santimetre yüksekliğinde tuğladan yapılmış 'küçük pilyeler üzerine is
tinat etmektedirler. Romen, Bizans ve Türk hamamlarının altı boş olan zemin
lerini hatırlatan bu tertibat sayesinde odanın duvarlarından sızan sular bu delik
lerden akar ve alt kısım boşluğunda gaip olurdu. Bu suretle cesetleııin rütubetten 
müteessir olmamaları bir dereceye kadar temin edifüdi. 

Mezarlaırın <iÇerlerine kadar uzanan müstatil odanın duvarlarının üzerine 
A, E, F, D meııarlarında elyevm mevcut olan takdben 4 Osantimetre genişliğinde 
birtakım duvaırlar örülmüş ve bu suretıle bu mezarlar biınamn diğer k_ısmından 

tefrik olunmuşlardır. E ve D mezarları -pencel'e şeklindeki menfezin iki tarafın
da dört köşe iki delik tekaıbül ettiğine nazaran bu deliık1erin, tıpkı odada olduğu 
gibi iki hatıl ve bunun üııerindeki tahta zemini taşıdrkları meydana çıkar. E me
zarındaki bir deliıkte oldukça iıyi muhafaza olunmuş bir hatıl başı dahi bulun-

['} Krokilerini bana verip bunlardan bir kısmının neşrine müsaade eden meslek
taşım Makridiye burada teşekkür etmeği bir vecibe savarım. 
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muştur. Binaenaleyh mezaır iki kata bölünmüş ve üst tabakamn altında yine boş 
bir tabaka meydana getirilmişt:ir. E mezarının bu devredeki vaziyetini (Res. 19) 
göstermektedir. 

Bu dewede mezarlann önüne yapılan duvarlar ile kuıbbeınin arasındaki 

saha taş, toprak ve bir.inci devr:eye aiıt mermer pLaıkaj parçalarile doldurulmuş
tur. Bu devrede zemin dahi yükselmiştıir. (Res. 11) de A höcresinin yanındaki 
pilyenin iç cephesinin önünde :iki tabaka taş ve bunun üzerinde bir mermer 
döşeme parçası görülmektedir. Haıfııiyat esnasında ayni tabakada birçok kırılmış 
mermer plaklar ııuhfır ettiğinden bu devrede zeminin mermer ile döşeli olduğu
nu kaıbul etmek Iazımgelir. Mezaır odıJJSının yegane menfezi olan kubbenin orta
sındaki deliğin üııerinde, Y:uşa Tepede olduğu gibi büyük bir taş ıkapak bulun
muş olması muhtemetd.ir. Binanın bu devredeld vaziyetini (Res. 7) deki makta 
vazıh bir surette göstermektedir. 

Mezarların birinin üzerinde 7 santimetre kalınlığında büyüik bir mermer 
lavha bulunuyordu. Taşçılar bunu yeninden oynatmışlar ve birçok parçaya kır
mışlardır. Bunların ifadesine nazaran bu lavha C mezarını örtiyormuş. Lavhanın 
üzerinde muahhar Bizans harflerile bir ıkitaıbe vardır: 

EKOIMH8H O ~OYAOL TOY 8EOY 8EO~QPO~ 
(Theodoros) ismini ihtiva eden hu mezar kitabesinin altında Kanunsani 

1341/2 tarihi vaırdu. 

Diğer üç mezarın üzeri (Res. 26) da ıgörülen ve buraya başka ıbir binadan 
getirilmiş olan "arşitektonik" parçalar ile kapanmış idi. Milattan sonra 5ind as
ra ait olan bu eserlerde ar~ıitrav, friz v,e korniş ayni mermer parçasından yapıl
mışlardır. Arşitrav üç tabaka olup boncuklu şeritlerle süslenmiştir. Fııi.z bir 
akant kabartmasını havidir. Korniş konsoller tarafından taşınmakta ve üslılblaş

tırılmış bir "palmet" motifile tezyin olunmaktadır. Büyük bir binanın cephe 
kısımlarına ait olan bu parçalar höcııeleııin uzunluğuna göre kesilmişler (2,70 
metre) ve tezyinatlı tarafları aşğı gelmek suretile mezrların üzer1ine vazolun
muşfardır. Bunlardan ,~kisi tıaşçdar tarafından çikarıLmış, üçüncüsü ise hafriyat es
nasında F mezarının üzerinde bulunmuştur. 

Binanın dahili manzarası bu dev1rede oldukça değişmiştir. Mermer plakaj 
duvarlardan sökülmüş ve onun yerine duvarların üzerine ince bir alçı tabakası 

vurulmuştur. Bu taıbakanın üzerinde rerıkli şekil ve şahıslar ıboya ile yapılmışlar
dır (fresk). Duv.ar boyaları taşçılar tarafından pek ziyade tahrip olunmuşlardır. 
Şimal kısmında oldukça yüksek olan duvarların üzerinde 40 santimetreden iti

baren üzerinde siyah çizgiler bulunan be'Yaz bir tab~ka vardır (Res. 12 · 14). Bu
nun damarlı bir memıer lavhayı takEt etniği aşikardır. 1, 40 metre yükseklikte 
35 santimetre kalınlığında murabba sahalara ayrılmış bir friz başlar. Bu saha. 
ların içi kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkte olup Üzerlerinde ayrıca mermer da
marlarını takLit eden siyah çizgileri ihtiva t>tmektedj,rler. B ve C höcrelerinin ara
sındaki pilyenin iç cephesinde (Res. 13, sol köşe) beyaz zemin üzerinde kontur
ları siyah ve içi kırmızı olan nebati tezy:inat göze çarpmaktadır. Bilhassa A höc
resinin duvarlarının peık zengin freskleri havi olduiklan anlaşılıyor. Elyevm mev-
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Res. 13 - Şimal kısmında B haresinin duvarları Üzerinde bulunan fresk bakıyeleri 

Rcs. 14 - Şimal kısmı duvarları ve soldan sağa doğru C ve B hareleri 
Üst kısımrla freskler görülmektedir 



Res. 15 - D höcresi (methal) ve kubbeli odanın menfezi 

Res, 16 - D mezarının üst kısmı ve eski mimari parçalarla çerçevelenmiş menfez 
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cut taşların üzerinde koyu mor ve mavi bir zeminin üzerinde yuvarlak çizgiler 
ve bir kıiıtabenin birkaç harfi bulunmaktadırlar. Taşçılar tarafından sökülen 
tuğ1a ve taş külçelerinin üz.erinde insan •tasvirleri dahi mevcuttu. (Res. 20) de 
ta'abbüt vaziyetinde biribirinin aııkasmda duran birtakım eşhas ta•svir olunmuş
lardır. Bunların üzeııinde kırmızı hendesi tezyinatı havıi sarı bir gömlek ve ma
vi bir manto ıbulunmaktadır. Kwnaşların ıkwnmları siyah çizgiler vasıtasile gös
teri1mişcir. Ellerin konturları kahve rengi, iç renkleri ise kırmızımtrak sarı ile be
yaz arasında tehavvül etmektedir. Eşhasın arkasinda bulunan saha (fond) kır
mızı idi. Diğer iki resimde (21 - 22) kırmızı çizgili sarı kanatlar görülüıyor. Bu 
~anatların meleklere ait olmaları melhuzdur. Kalın .v·e itinasız fırça darbelerile 
emprisionist bir us.lupta yapılmış olan bu freskler 14 üncü asrı ima eylemekte
dir1er. 

Üçüncü devre: 

Bu devre Tüııklere aiıttir. Fetihten pekaz sonra bina fazla tadilat görmeden 
bir mescide tahvil olunmuştur. Bir camiıin içinde ölülerin bulunması caiz olma
masına rağmen mezarlar açılmDşlardır. Çünkü hafriyat esnasında odanın ve 
diğer mezarların içinde pekçok insan kemiğine tesadüf edi1miştir. D ve E höc
ııelerinin arasındaki piılye üzerine Gurlitt'e vazrh bir surette gösterildiği veçhıiıle 

bir minare inşa olunmuş, D höcresinden geçen kapı minareye çıkan merdiven ta
ııafından set olunmuş V'e onun yerine D höcııesinin adrn du:vaırınm içine bir 
kapı açılmıştır Res. 2 - 3). Millingen'in planında görüldüğü veçhıile (Res. 3) A 
ve F höcrdeııiınin arasındaki pilyenin ~ç cephesine bir mihrap y·erleştirilmiştir. -
D höcresinde göııülen ve antika taşlarla çerçevelenmiş olan menfezin dahi 
Türkler tarafından yapılmış olduğu, fakat bu devııede zeminin pek çabuk yüksd
mesinden dolayı bunun pek az sonra muattal kaldığı muhtemeldir (Res. 16). 
Şimal kısımındaki duvarlar 1, 75 metreye kadar muhafaza olunduıkları halde 
GurHtt'te gösterilen C höcresinin aı:1kasındaki k·apıya dair hiçbir emareye tesa
düf olunamamıştır. İşte bu sıebepten .dolayı zemini teşkil ·eden toprak yığınının 
altında kalmış olan fresler bir dereceye kaıdar muhafaza olunmuşlardır. Gur
litt'in yazdığı gibi "kubbenin rnazarı dikkati celp edecek kadar basık olması" an
cak bu üçüncü devrede zemıirun pek ziyade yükselmiş (1,75 - 2 metre) olmasile 
izaıh olunabilir. 

* * * 
Tesbit ettiğimiz bu üç devre hangi zamana aittirler? Birinci devredeki yu-

vaJjla:k bina Şarki Roma İmparatorluğumun ilk zamanılannda pek mebzul olan ve 
mezaııları ihtiva eden ibadetgahlar ( memoci.a) yahut din uğrunda ölen aziz
lerin mezar binaları (martyııion), yahut vaf·tiz binaları (baptisterion) serisine 
daıhil olurlar [1}. Bizim bina doğrudan doğruya esas duvarların üze.dne istinat 
eden kubbesile bu kabil binalarm en basit şeklini arzeder. İstan:bulda Milattan 
sonra dördüncü asırdan itiıbaren yuvarlaık türıbe binaları pek revaçta idiler. Kons
tantcin ve · Theodosius il. kıiliselerin yaınlarmda bu ıkabil birçok ıbinalar inşa ey-

[") Wulff, Altchristliche und byzantinische Kunst 1, S. 244 ff. · Ch. Diehl, Manuel 
d'archeologie byzanıine 1, S. 33 v. s., 86 v. s. 

Dergi - 5 
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!emişlerdi {1 J. Bizim binaya Bakırköy civamnda Makıriıdi tarafmdan hafre. 
dilmiş olan yuvarlak bir mezar binası güzel bir analoji teşkil etmektedir (2} 
(Res. 24/5). Kutru 15,35 metre olan bu mezarın içi haç şeklıinde dört daireye 
taksim olunmuştuır. Haçın dört koluna tesadüf eden ve binayı örten kubbeyi 
taşıyan pilyelerin içleni boş olup birtakım taş lahitleri ihtiva ediyorlardı. Bina. 
nrn etrafında tahtelarz takriben 3 metre yükseklıiğinde ve 60 santimetre geniş. 
liğinde rütubete mani olmak üzere yuvarlalk bir koridor yaprlmıştır. Tarzı inşası 
bizim mezar b.iınasına pek benzi yen bu türbe Milattan sonra 5 . 6 rncı asra aittir. 
Ayni zamana aiıt yuvarlaık bir bina Aya Sofyıanın şiımalinde (Baıbı Hümayun kar
şısmda) bulunmaktadır {3} . 

Yuvarlak binaların dahilen altı köşeli olması oldukça nadiır bir şekildir. 

Küçük Asyada ve Suriyede bu kabil vaftiz ve mezar binalarının içleri sekiz kö
şelidir (Oktogon) {4}. Şimal~ İtalyada Ravıenna şehrinde dahi tüııbe ve vaftıiz. 

gahlarda "Oktogon" şekli en çok kullanılırdı [5}. İstanbutda Sancakcılar Camii 
sekiz köşelidir; Konstantin tarafından inşa olunan "ıBüyük Saray" ın birçok da. 
irelerinin şekli yuvarlak, yahut seıkiz köşeli idi {6}. 

Dahilen ıaltı köşeli bir mezar binası Roma civarında Via Appia kenarında 
mevcut idi: Bu bfoanın nısıf daire şeklinı,le altı höcresi vardı [7} Salona şeb. 
rinde büıyük "Basilika" nın yanında bulunan altı köşeli bir binanın üzeri bir kuıb
be ile örtülü idi [8} Muntazam bir altı köşe teşkil eden bir bina Suriyede Der 
Seta'da mevcuttuır {9}. İstanbulda Gülhanede Fransızlar tarafından hafredi. 
len bir !binanın Apsis ştiblide altı çıJkıtısı vardır (1°}. Fakat Balaban Ağa mesci
dıinde olduğu g~bi haricen yuvarlak, dahilen altı köşeli bina tipi münferit kal. 
maktadr-r. Bu tip Oktogon'un daha muhtasar ve küçük binalara daha uygun bir 
ş~klıi olarak kabul edebiliriz. 

Birinci devre yuıkanda işar·et ettiğimiz gibi Milattan sonra 5 · 6 rncı asra 
aittir. Bbersolt dahi bu tarihi kabul ediyor {11}. llkinci devre 14 üncü asrı gös. 
teıımektedir. 134/2 tarihini havi mezar kapağı binanın tamir ve tadilatının o 
zamanlar bittniş olduğunu gös,tıerir. Bu binanın Latinler tarafından tahrip, 
bilahare İmpatator Andronikos 111 vıeyıahut halefleri tarafından tamir 
edildiği pek muhtemeldir. Çünkü bu kıra.Harın birçok ik.ilise, mezar ve vaf. 

['} Ebersolt, Sanctuaires de Byzance, 1921, S. 33, 46, 48, 79. Ebersolt - Macridy, 
Bulletin de Correspondance heienique 46, 1922 S. 389. 

['} Ebersolt - Macridy, Bullettin de Correspondance heUenique 46, 1922, S. 363 v. s. 
['} Ebersolt, Sainte Spphie de Constantinople, 1910, S. 33. 
['} Strzygowski, Der Dom zu Achen, 1904, S. 23 v. s., Kleinasien, ein Neuland der 

Kunstgeschichte 1903, S. 1 v. s., 70 v. s. 
rJ Holtzinger, Die altchristliche Architektur, 1887, S. 213/5. Ch. Diehl, Ravennc 

1903, s. 33 v. s. 
['} Ebersolt, Le grand palais de Constantinople, 1910, S. 110, 162 v. s. 
['} Bu mezar binasını Ligorio'nun bir resminden öğreniyoruz (Codex Vaticanus 

Nr. 3429. Mukayese ediniz: Rivoira, Architettura Romana S. 229). 
['} Berveldi, Römisch·e Quartalschrift, 1912, Wulff, ismi geçen eser 1, S. 242 Res. 237 
['} Wulff, ismi geçen eser 1, S. 250. 
f110

} Bulletin de Correspondance hellenique 46, 1922, 
{"} Les eglises de Constantinople Ş. 252, 
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tizgablarr tamir ıetti:kLerinıi biliyoııuz. İşte o zamanlar eski mezarlar açılmış, iske
letler temellerin arasında yapılan yeni mezar odasının içine konulmuış ve höcre
lecin altlarındaki mezarlara yeni cesetler vazolunmuştur. Duvarlann bu ikinci 
devrede pek pahalıya mal olan meımer plakaj yerine bunu takliıden yapılmış 

Res. 19 - E mezarının ikinci devrede vaziyeti 

ıbayalı bir alçı tabaıkasıile örtülmüş olması bu zamanlarda B~ans İmparatorluğu
nun fakir düştüğüne .delıalet etmekıtedir. Ayni haıli Kariye Camiinin cenup gale
risinde dahi görürüz [1 J. 

(1} Ebersolt - Thiers, Les eglises de Constantinople, S. 264. 
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Res. 20 - İkinci devre duvar boyası 

Res. 21 - İkinci devre duvar boyası 

Res. 22 - İkiııci devre duvar boyası 



.Bu mezar binasının Bizansın hangi kilise veya !kabristan müşteınilanndarl 
t>lduğuınu tesbit .etmek güç bir meseledir. Mordt:ınann, Esquisse topogmphique 
de Cotistantıinople S. 70 de bu binamn Kurator ( TOU X(HlTOQOÇ ) mahallesin-

Res. 23 - Yuşa tepeedeki kilisenin mezar odası 

de bulunan ve Leo Macellus (457 - 474) tarafından inşa olunan "Theotokos" 
kilisesi olduğunu yazıyor. Bu kilise "Tavms meydanı" (Beyazıt) ciıvarında imiş. 

Hafriyat buranın bir türbe olduğunu göster:di. İhtimal bu bina mezkur kilise
nin müştemilatından idi. Çünkü türbe ve vaftıiz binaları ekseriya büyük kilise-
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Res. 24 - Bakırköyde bulunan mezar binasının planı 

Res. 25 - Aynı mezarın maktaı 
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lerin yanlarında bulunurlardı. Meselii Konstantin ve Yustinianus'un türbeleri 
Farih Camiinin yerinde bulunan "Havvariyıun" kilisesinin yanında idiler {1}. De
re ağzında bulunan bir kilisenin iki tarafında sekiz köşeLi iki küçük bina nazarı 
dikkati celbetmektedirler [2]. Efezde Maria kilisesinıin yanında küçük bir vaf
tizgah bulunuyordu (3}. Lateran Müzesıinde bulunan 174 numaralı lahtin kısa 
cephelerinde bir takım kiliseler ve bunların yanında yuvarlak türbe ve vaftiz bi
naları tasvir o1unıınuşlatdır [4}. Bu havai.ide ileride yapılacak araştırmalar bize 
bu eski mezar binasının ismine ve ait olduğu manastır, yahut kiliselere dair da
ha fazla malfunat vereceklerdir. 

Bu hafriyat, bugünkü mahdut şeklile, ilk defa olara:kık, Bizans mezarların
daki iskeletler.in wıun müddet tesbit etımiş, ayni zamanda tar.ihleri oldukça emin 
bir surette tesbit ıedilebilen ~ki Bizans devresi gösterıdiğ.ind:en bu devredeki inşa 

ve dahili tezyinat tekniği noktai nazarlanndan dahi bize hayli ımali'ımat vermiş, 
ayni zamanda elyevm mevcut olan Bizans abidelerinde gerek duvar ve sıva, 

gerek temel tetldkaıtının ne mühim neticeler verebileceğini gösteımeği dahi güzel 
bir misal teşkil etmiştir. 

{'} Heisenberg Grabeskirche und Apostelkirche, 1_908. Cild lf. 
rJ Benndorf - Niemann, Reisen in Lykien und Kacien 1. Wulff, ismi geçen eser 11, 

S. 392/3 Res. 339. 

{
3

} Knoll, Oesterreichische Jahreshefte 1907. Wulff, ismi geçen eser I, S. 256 Res. 247. 
{'} Stegneşek, Oriens Christianus, N. S. I, 1911, S. 272 v.s. Iavha 2. Heisenberg, 

Ikonographische Studien III. Die Kirchen Jerusalems auf dem laternaensichen Sarkophag 
Nr. 174. Siı.zungsbçrichte dçr Münchençr Akadçmie 1921, S. 75 v, ş, 


