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ED!RNE SAAT KULESİ VE ÜZERİNDEKİ BİZANS KİTABESt 

Bemavi EYldE 

İlkçağda bir castrumJ bir Roina ordugahı olarak kurulan Hadriano
polis, Edirne'nin özünü teşkil etmiştir1• Bütün benzeri eastrum'lar gibi 
bir kare meydana getiren bir duvarla sınırianan bu saha içindeki bu şe
hir bütün Bizans çağı boyunca, bu sınırın dışında pek fazla bir gelişme 
gösterememiştir. Esası antik çağa inen E~irne kalesinin köşelerinde ku
leler yükseliyordu. Bu kalenin sur duvarları ve burçları XIX. yüzyıl son
larına kadar duruyordu. Bizans devrinde de tamir gören ve ~çlü ·bir 
tahkimat olarak Trakya'ya inen akıniara dayanması beklenen bu kale
nin burçlarından iki t~esi üstünde birer· Bizans kitabesinin varlığı bili
nir. Ritabelerden biri bir mermer levha üzerine işlenmişti. Bugiin bu ki
tabe Edirne müzesinde bulunmaktadırz. İkinci kitabe ise, Edirne kalesi
nin bir köşesinde yükselen büyük yuvarlak bir burcun dış yüzüne tuğla
dan büyük harflerle çepeçevre tek satır olarak meyqana getirilmişti. Met
ni çok yıldanberi bilinen bu kitabe bugün artık hemen hemen görülmez. 
Sadece son yıllarda dökülen sıva altından bir kaç harfin varlığı güçlükle 
ve ancak bilenlerce seçilmektedir. 

Bahis konusu tuğla kitabe Edirne kalesinin en önemli ve en büyük 
. kulesinde uzun süre görülinüştü. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) 
devrinde Ogier Ghislain de Busbecq'in elçilik heyeti ile 1553'de Osmanlı 
lmparatorl~ğuna gelen Haİıs Dernschwam (1494-1568) 'ın 19 Ağustos 

1 Bu yazımız, fransızca olıı,rak Ankara'da 1979 yılı · A~stos ayında foplanan 
IV. Giiney-Doğu Avrupa Araştırmaları Ul1t.slararası Kongresi'nin Sanat tarihi bölü
münde bildiri olarak sunulmuştur. Fransızca metin, bu kongrenin Bildiriler Kitabı'nda 
ayrıca yayınlanacaktır. 

2 Bu kitabeyf yerinde iken gören bir yabancı seyyah bunun vaktiyle bir kop
ya.Sını yayınlamıştır, bkz. G.·Keppel, Narrative of a Jourııey across the Balcans, Lon:. 
don 1831, s. 216. Aynı kitabenin müzede alınan bir estampajı, şu yazımızda bulun
maktadır, Semavi Eyice, Bizans devrinde Edirne ve bu devire ait eserler, şu kitapda 
Edirne- Edirııe'tıitı 600. Fetih Yıldönümü Armağan kitabı, Ankara 1965, s. 67, res. 6. 

Güney Doğıı Avrupa Araştırmaları F. 1 
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günü Edirne'yi ziyaretinde surların etrafında dolaşırken bu kitabe dik
katini çekmişti: «Vnd alss lang wyr da.rnaben gefaren sein, ist zw halber 
mawer ein krichische Schrifft von geprennten ziegeln, die man Zesen het 
mugen; seind zimlich grosse buchstaben»3 • Dernschwam'ın eski almanca 
olarak yazdığına gi;ire kulenin ortalarına doğru tuğladan grekçe bir ki
tabe vardır. Bu kitabe öldukça .. iri harflerden meydana: . gelmiştir. Edir
ne'ye dair 1889-1~01 yılları arasında, çok değerli fakat ne yazık ki elyaz
ması olarak kalan üç ciltlik bir eser yazan Ahmed Badi Efendi (öl. 1326= 
1908} da bu kitabında kuleden ve kitabeden bahseder: «İşbu müdevver 
dört kuleden birincisi Üç şerefeli ca~i~i şerif-i pişgahındald kuledir ki 
ittisalinde vaki mahal zaman-ı kadimde Tekfur sarayı olup bu kule dahı 
saray-ı .mezkfır.dahil.4ıde bir kasr:-ı aJi imiş. ~ürur ~~anla saray-ı mez
h.ilr harap olmakla devlet:-i aliyye ida:r:esinde . bir zaman cebehane . ve bir 
zaman dalı ı mekteb-i idadi-i. ·askeri ittihaz .' edilıJıiş olduğu halqe 130,;1 
tarihinde cema'at-ı islamiyeye terk edilere}r elyevm «feva'id» namiyle yad 
olunmaktadır . . Kule~i mezıntre hali dwma.~ta 'olduğU. çihetle vali-i vilayet 
~acı .İzzet .Paşa zamanında i300 'seıie-i h.fcriyesinde· üzerine beledi yari
datından· bir mEımJeket çalar saati. inşa ettiİ'ilm,iştir. TafsÜi maha;ll~de 
~ikrolunur. ~u kale$ haricen v.ş.satında da1renına9-ar tuğla .ile. yazılmış . 
eleı;ı.ika hat ile bir _makal~ vardır ki lisanımıza teı:çemesi : Ya Rabb. nüsiat 
eyle hami-1. din muhibbi lsa olan. impara~örumuz Y:uva?:ıi'ye ibaresi inu
harrerdir.»4 Böylece kulen4l yerli bir. söylentiye göre :E;dirne'nin B~aıis 
şaray'ına komşu olduğu; hatta kule.nin · sarayın .bir bölüm ün u teşkil ettigj, 
'İ'ürk devrinde ise bir süre Çebeqane bir sür~. de Askeri okul olarak kul
lanıldığı. ve nihayet bqşaJtılilık.tan sonra da .saat .kulesi biçimine sokul;
d~ğu anlaşıl.maktadır. A.IiPıed . :e~di Efe~di, ayrıca bti' kitabenin ~ı;ıannes 
Dukas zamanına. ·ait olduğunu da yaza:r (Saat k~lesi . üzerj,ndeki hutut 
Yuvani Duka'nın hüküm.eti ~amanında. ....... yaz·ıldığı anlaşılmaktadır). 

· Fakat bundan. çok yıl önceleri bu kitabe iiİni esaslara göre kopya 
edilerek yayı.nlanmış ·~ıiltiiıuyordÜ. i3'atı 'ilim' ' dü!ıyas!,' bu kitab~İı,in~ m~~
nini ilk olara~ J. Spoıi ' (1647;-1685).'un .1~7Ş-16t6 Yıııarınqa Doğuya, yap
tığı seyahatten getirdiği notlar sayesinde· 'tanımışhr5• ·H. Dernsc.h.wam 
veya J . Spon gibi, . Edirne'den geçen başka yabancı seyyahların da, burç 

·.':.: . 
·3 . H. Dernschwam, Tagebu.ch eiııer .Reise ?tach .Koıı.stantinopeı uııd Kleinasieı~ 

(1553/55) 1 yay. F. Babinger, München-Leipzig 1923, s. 24. . 
4: Ahmed Bil.di Efendi, J?,iyaz-ı .Belde-i Edirııe, elyazına, ··bir kısmı kendi bir kıs

mı Necib Efendi hattı ile, 1322 . (İstanbul-. Bayezid .D.evJet Kitaplığı, 3 cııt, No, 10391-
10393), S: 17-20. · -· · • 

5 J. Spon, Miscellaııea eru.ditae antiquitatis,. in quibus marmora Grutero et Ur
si1ıo ignota illustrantur, Lyon 1685, s. 332. Bu kitabın hiçbir nlishasını yurdumuzda 
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gövdesindeki bu tuğla kitabeyi görmüş olmaları muhtemeldirG. Spon'un 
1685'de yayınlanan kitabında kopyası verilen kitabe 1877'de Grekçe ki
tabeler corpus (külliy~t) 'mda aynen tekrarlanmıştır. Ancak bu metinler 
sonrakilerden biraz farklıdır7• Tanınmış orientalist J. H: Mordtmann 
(1852-1932) Trakya epigrafyası hakkındaki 1884'de basılan makalesiı:,ıde, 
bir dürbün yardımı ile oku:yabildiğini yazdığma göre, açıkta görülebilir 
durumda olduğu anlaşılan bu kitabenin metninitekrar vermişti8 • Edirne'li 
bir Rüm. yazarı M. Paranika, Edirİle'nin ·Bizans devrine ait ki tabelerine 
dair 1899'da basılan yazısında, aynı kitabe metnini tekrarlamıştı9 • Edir
ne'ye dair benzerlerinden çok üstün bir kitap meydana getiren Osman 
Nuri Peremeci ise artık kaybolmuş olan bu kitabenin varlığını Badl Efen
di'yi dayanak yaparak belirtmiş, onun yazdığı tercümeyi tekrarlamıştır10• 
Biz de Edirne Fethinin altıyüzüncü yıldönümü vesilesiyle Türk Tarih Ku
rumu tarafından 1965'(le yayınlanan kitapdaki makalemizde bu kitabe 
üzerinde durmuş ve ·metnini vermiş fakat kita:benin, 1886 v~ 1894 yılla
rmda yangın ve saat kulesi biçimine sokulması sırasında kaybolmuş ola
bileceğini yazmıştık11 • Soniadan .elimize geçen bir fotoğraf bu hususda 
bize tamamlayıcı bilgi' sağlamış bulunuyor. · 

Bahis konusu kitabe artık bugün görülm~mektedir. Bir eastrum bi
çiminde olan Edirne kalesinin bir burcunda olan bu kitabe, burcun son 

bulmak mümkün olmaıruşbr. Aynı · yazarın seyahatnamesinde ise bu kitabenin bahsi 
geçmez, kşl. J. Spon ve G. Wheler, Voy age d'Italie, de DaZnıat'ie, de Grece, ct du 
Levdnt, {ai t aux annee3 1675 et 1616 ... , Lyon 1678, 3 cilt. Bu eserin· çeşitli dillerde 
baskıları vardır, fransızca; Amsterdam 1&79, italyanca: Bologna 1688, hollandaca: 
Levant, {ait aux amıees 1615 ·et 1686 .. . , Lyon 1678, 3 cilf. 

6 Yabancı seyyahlar hususunda etraflı bir araştırma yapmağa lü.zum görme
dik. Yalnız iki tanesine bui-ada işaret edebiliriz: Danimarkalı Carsten Niebuhr (1733:.. 
1815), Arabistan ve Anadolu'da yaptıjp uzun seyahatten yurduna dönerken 12 Ha
zii'an 1767'de Edirne'ye uğradığında, surlar üzerinde Grekçe kitabeler gördü~ü 
bildirmektedir. C. Niebuhr, Reisebeschreibımg 11ach Arabieıı mıd anclerıı umliegeııdeıı 
Laendimı, Kopenhagen-Hamburg 1774-1837; yeni baskısı, Eııtdeckungeıı in~ Orient 
(yay. R. ve Evaınarla Grün) Tübingen-Basel- 1973, s. 273. E. Jouve, Guerre d'Or-ieııt, 
Voyage d la suite des armees alZiees. e1~ Turquie ... , Paris 1855, n, s. 19'da 12 Temmuz 
1854!de Edirne'yi ziyaretinde, kalenin köşesindeki büyük kulenin gövdesinde tuğla
dan grekçe bir ki ta be görüldüğünü fakat sadece Basile... ann i' yi seçebildi~ yazar. 

7 A. Boeckh ve J. Franzio, E. Curtlus ve A. Kirchhoff, Corpus Inscriptionum 
Graecoiunı, IV -Inscriptiones Chr-ist-ianae, Berlin 1877, s. 357, no. 8780. 

· 8 : J.H. Mordtmann, Zur Epigraphik von Thracieıı, «.A.rchaeologisch-Epigraphische 
Mittheilu:ı~geıı aus Oesterreich-Ungarw~ vm, (1884), s. 201, no. 5. 

9" M. Paranlka, Epigraphai tes en Thrake Hadrianoupoleos, «Hellenikos Philo
ıogikos 8yZZogos» XXVTI (1895-1899), s. 391, no. 19. 

10 Osman Nuri ·Peremeci, Edirııe tarihi, İstanbul 1940, s. 40. 
ll S. Eyice, Bizans devriııde Edirııe ve bu devire ait esetler, -s. 66, res. 5. 
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yüzyıl içindeki değişikliği sırasında yok olmuştur, Bu burç, kalenin Üç 
şerefeli cami'ye komşu olan köşesindekidir. Bugün Edirne kalesinden 
ayakta kalan tek iz olan bu burç ise henüz durmaktadır12• İçeride duvar 
kalınlığı içine oyulmuş yüksek nişleri ile gerçekten heybetli bir iç görü
nüşe sahip bulunan bu burcu 1979 yılı Temmuz ayında bir defa daha· ye
rinde incelediğimi-?de, yukarıdaki küçük kare pencerenin sol, tarafında 
dökülen sıvanın altından,. evvelce burada ll_?;anan kitabenin bir kaç har
fine ait tuğla kalıntiların belirmiş olduklarını gördük. .Böylece geç bir 
devirde yapılan sıvanın altında, herhalde kabarıntısı traşıanmış olarak 
bu kitabenin durduğu anlaşılmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğunun hem·en her köşesinde ş~hir ve kasabalar
da Ş,aat kuleleri yapıldığında, bu tarihi burcun üstüne de H. 1303 ~=1886) 
yılında ahşap olarak bir saat kulesi inşa olunmuştu. Badi Efendinin yaz
dığına göre H. 1283 (=1866/67) vali Hurşid Paşa zamanında· surlar yık
tmldığında yalnız bu kule ile bir ara burç kalmış, .sonraları bu burç da 
ortadan kaldırılmıştır. Yalnız kalan büyük kule ise 1302 (=1884/85) 'de, 
Edirne valisi Erzincanlı Hacı. İzzet Paşa'nın 1884-1894 yıllarınd~ki ikinc;i 
VJililiği sırasında13 Belediye gelirlerinden dörtyüz lira kadar para harca-

12 Evliya Çelebi, Seyahatnii:r,;_e m, İstanbul 1314, s. 426; yeni baskısı, Evliya 
Çelebi Seyahatnii.mesi, V. İstanbul 1970, yay. Zuhuri Danı§mıın, s. 306, bu kuleye 
Makedonya kule;u demektedir: « ... üç §erefeli cami kurbinde Ekmekçiler kö§esinde 
Makedonya kulesi var, bu hepsinden kavi, ve kebir ve serameddir.» Ahmed Badi Efen
di, Riyaz-i Belde-i Edirne, s. 17'de bu kuleye bir ad vermemi§, sadece evvelce biti
§iğinde Tekfur sarayının bulunduğunu ve kulenin bu sarayın bir parçası olduğunu 
belirtmi§tir ( ... ittisalinde vaki mahal zaman-ı kadimde Tekfur sarayı olup bu kule 
dahi saray-ı mezkılr dahilinde bir kasr-ı ali imi§ ... ). Halbuki Tayyib Gökbilgin 
tarafından kaleme alman güzel Edirne maddesi, islam Ansiklopedisi, IV, s. 115'de 
buraya «Büyük kule admı vererek, zirvesi tahta olduğu : için Evliya . Çelebi'
nin buraya Kaplı kule dediğini yazar, ve Tekfur: sarayının evvelce bu kuleye kom§u 
olduğunu bildirir. Halbuki Kaplı kule Evliya Çelebi'nin ifadesinden açıkca anla§ıl
dığı gtbi Ağaçpazan kö§esindedir, içind~ cebehane olduğupd~ tepesi tahta ,iJe kap
lanmı§tır. Evliya Çelebinin üzerinde latince ( ? ) bir tamir ki tabesi bulunduğunu· söy
lediği diğer bir kule ise, Meriç kıyısında Tevkifhane kulesidir. Atalay Bayık, Edirne, 
(İstanbul ? ) 1973, s. 1~ ve 26'da bu kule Büyük kule ve Kaplıkule olaralt adlandırıl
mı§tı.r (lev. I, A'd~ kulenin tepeden çekilmi§, fakat kli§esi maalesef ço~ ba§ansız, 
deği§ik bir resmi vardır). Bütün bunlardan çıkanlan sonuç §udur ki, Edirne kalesinin 
kulelerinin adlannm doğru olarak yeniden tesbiti gereklidir. 

13 Hacı İzzet Pa§a (1813.-1892) garip davranı§ları olan, hattat ve §air değerli 
bir idareci idi, bkz . . Mahmud Kemal İnal, Soıı . Asır Türk Şairleri, İstanbul 1959, 
s. 765-772; yaptırttığı pek çok hayır binaları arasmda, memleketi olan Erzincan'da 
oğlu ruhu için büyük bir cami, Sivas ve Harput'da iki başka cami daha sayılır, bkz. 
Ali Kemali [Aksüt], Erzincan, İstanbul 1932, s. 256-260. Aynca Safranbolu'da da bir 
camü vardır. H. 1310 yılı Şevvalinde (=1892) ölmüş ve Üç §erefeli kar§ısmda kendi 
türbesine gömülmü§tür. 
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narak yaptırılmış ve üzerine de şu kitabe konulınuşturH : 

Muhyi-i mülk ü millet Hazret-i Sultan Hamid 
Kim Huda kılınada zatm. nice hayra alet 
İşte bu ha yrı da vali Hacı !zzet Paşa . 
Virdi tesise delaletle bu şehre: ziyned 
Yazdı itmamına Hafız Gillıer~ bir tarih 
Vi,rdi biı şehre şeref kullede elhak saat 

.. (1302) 

s 

Bu değişiklik sırasında herhalde ş~mdi de görülen kare çerçeveli pence
reler açılmış olriıa:Iıdır. Bu pencerelerden yukarıdaki tuğla kitabenin tam 
üstüiıe geldiğinden birkaç harfin yok olmasına sebep olmuştur. Burcun 
bu sırada tepesinde demir bir parmaklık dolaşıyor, _üstünde de yukarı, · 

doğru küçülen ahşap .ve pencereli dört kat bulunuyordu. Herbirinin .etra
fında demir parmaklıklar olan bu katlar sekiz köşeli idi. En yukarıda ise 
her yüzünde birer saat olan dört cepheli bir köşk vardı15• 

Saafkulesinin bu biçimi H. 1310 (= 1894:) 'de değiştirilmiştir. Ahşap_ 

katlar tamamen indirilerek, bunların yerine kagir üç kat inşa edilmiş, en 
tepede dört köşe köşkün cephelerine de saatler yerleştirilmiştir. Edirne 
Vilayeti gazetesinde çıkan bir yazıdan öğrenildiğine . göre de, Fransa'ya 
ısmarlanmış büyük bir saat kulenin yapımından iki yıl sonra gelerek yeri
ne takılmıştır16 • Bu ·kagir ilave, tuğladan payeler ile süslenmiş ve açıkça 
belirli Neoklasik bir Batı mimarisi üslubunda yapılmıştı. Bir Roma devri 
burcu üzerine oturtulan üst bölümü ile Edirne. saat kulesi, .Anadolu, Ru
meli ye Osmanlı İmparatorluğunun daha uzak eyaJetlerinin küçük veya 

14 Oral Onur, Edirne Türk ta;ihi vesikalarından kitabeler, İstanbul 1972, s. 199-
201; Th. Dijkema, The Ottom.an H·istorical Momımental Inscr·ipiions in Edirne, Leid~n 
1977, s. 174-175, no. 132, resmi lev. XXIX. B,ddi Efendi, Riyaz-ı Belde-i Edirne, s. 3S8'de 
bu hususda şu bilgiyi verir: «Memleket saati - Erzincani Hacı tzzet Paşa defa-i saniye 

. v'~Üıi~d~. yani 1302 'tar~de beledi v~rid~t~d~ 'd.ört yüz ' lira -k~dar bir meblağ 
sarf ile üç şerefeli camü pişgahındaki kule üzerine ahşaptan bir memleket saati ih
das ve inşa eylemlş ve bir mermer pareye de Hafız Efendi tarafından söylenilmiş 
olan işbu tarihi hak ile kulenin Doğramacı~ar ellietine vaz'ettirmiştir.» 

15 Osmanlı devrinde yapılan saat kuleleri hakkında büyük bir araştırma hazirı.. 
lamış bulunuyoruz. Bu kulelerden bıJ.Zılan t<!.melden itibaren yeni olarak yapılmıştır 
(Çorum, Yozgat gibi), bazıları ise mevcut bir eski eserin üzerine yerleştirilmiştir 

(Konya, Erzurum gibi). İstanbul'da Galata kulesi de bir yangın gözetierne yeri ola
rak düşünülmekle beraber, üstüne saat konulması da tasarlanmıştı, bkz. Semavi Eyi-
ce, Galata ve kulesi, !stanbul 1969, s. 31-32. · 

16 Edirne Vilayeti Resmi gazetesi'ni görüp bu bilgiyi kontrol edemedik, bu hu
susdaki not, Oral Onur, Edirne Türk Tarihi vesikalarından Kitabeler, s . 201'den nak
len alınnuştır. 
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büyük şehirlerinde yapılan, hepsi de birbirinden değişik, saat kulelerİni!l 
mimari bakımdan en güzel ve gösterişli . olanlarmdan biri idi: Bu ikinci 
ve kagir üst katlar 1894'de yapıldığında tuğla kitabe de' ortaya çıkarı
larak aşağıdan ve uzaktan iyice· görillebilecek biçimde boyariı:iııştı. Aynı 
zamanda yangın kulesi olarak da düşünülmÜş olan (nitekim eski bir kart
postaıda burası "Yangın kulesi adİyla işaretlidir) ·bu kuleniiı ikinci ve 
üçüncü katlarmd~ kahve" ocağı ve yangın .gözleyicilerin yeri de vardı17• 
Badi Ahmed Efendi bu yai:nm için de şu tarihi düşürmüştü : 

Müneccimden bu salim saat-i sa-din 
Sual ettim işaretle decli tarihin o saat bu .saattir. 

Kitabenin ne kadar süre görülebilir diırumda kaldığını şimdiıik ·bile
miyorl,JZ. Eski resimlerin incelenmesinden anlaşıldığı kadarı ile içinde bu
lunduğumuz yüzyılın başlarına doğru, saat kulesinin. altındaki eski burç 
kısmmm dış yüzü tamamen sıvanmış, bu yüzden de tuğla · kitabe ortadan 
kaybolmuştur. Edirne saat kulesi değişik mimarisi ile, bu eski sanat .ve 
tarih şehrinin, eski eserlerinin en yoğun olduğu bir yerinde yakın yıllara 
kadar yükseliyordu. Depremde çatladığı içiiı 1953'de yıkılına tehlikesi 
(mail-i inhidam) ge~ekçesi ile Belediye reisi Sebahaddin Parsoy tarafın
dan yıktırılmasma karar· verilerek, · kulenin saat köşkünden başka yuk~
rıdan iki · ka,tı dinarnit kullanılarak 6 Temmuz günü indirilm.iştir18• Bu
gün eski burç, üstünde saat kulesinin y~lnız bir katı ile güdük bir biçimde 
durmaktadır. 1965 yılında = esas burç kısmında da. tahribatm başladığı, 
kapı ile üstteki pencere arasındaki ·kısmın yıkıldığ'i, pencere: üstjindeki 
kısmm .. da tehlikeli olduğu bilinmektedir. Tarihi değeri çok büyük olan 

17 Yabancı diİlerd.eki eski seyyah ·rehb~rlerlıide bu kulidekl kitabeden hiç bah
sedilınez, fakat buranın saat: ve yangın · kulesi ol<'jıiğıı, §ehrin genel manzarasınr g~r-
mek için tavsiye olunduğu belirtilmi§tir. Kuleye çıl{anların bekçilere 1-3 kur\1§ bahşi§_ 
vermeleri de hatırlatılır, K. ·Baedeker: Konsta1it-inopeı und Westz.ıche Kleiniısien,_ Leip~ 
zig 1905,· s. 33; ikinci baskı, 1914, s. 52; GÜtdes Joanne, De Paris a Constant·i·ııople, 
Paris 1908, s. 37; Meyers ReiseführE)r, Tiirkei, Rumaewleıı, Serbieıı, Bulgarieıı, Leip~· 
zlg-Wien 1908, 7. baskı, s.· 67-68; · Guides :Bleus, iJe· Paris ci Coııstantiııople, Paris 
1920, s . 79. Ku1enin üst kism,ı yıiÔ.ldıktan sonra hala seyyahlara manzara görmek 
için· buranın tavsiye edilinesine şa§ılır, k§l. R. J;3oulanger, Turquie (Les Guides Bleu5) 
Paris 1958; s. 47; Betsy Harrell, Mini tours near Istanbul II, İstanbul ı978, ·s. ·288-
289'da da ku1enin 1123'de İoarines ·Komnenos t.iırafında,n yenilendiği ya.zılmış ise 'de 
kitabe hiç amlmaDll§tır. Makalemizdeki res: 7'nin daha geni§i için bkz. A. Cemal, 
Edirne (Vilayetlerimiz serisi), İstanbÜl ' l932, s .. 65. 

18 Bu hususta bkz . . «Cu-n~huriyet» gaz. 7 Tenun~ 1953, · sayı: 10. 394. Yurd 
içindeki bütün eski eserlerde yapılacak deği§iklik ve bllhassa yıkımlar, 5805 sayılı 

kanunla kurulan «Ga;Yriinenkı.il Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek" Kuru"İu»'nun ona~
dan geçmesi gerekirken, Edirne saat kulesi için böyle bir i§lem yapılınamı§tır: 
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bu kulenin tamfr ettirtleceği yolunda o yıllarda bazı yazışmalar cereyan 
etmiş ise de,· bugüne kaqar bir şey yapılmamıştır. O vesile ile. burcun . ve 
saat kulesinin restorasyonu için resimli· bix dosyanın hazırlandığı da aynı 
yazışmalardan öğrenilmektedir19 • Fakat bu dosyanın bugün nerede· oldu
ğQ.nu aydınlığa çıkaram~dik. 

Değişik ölçülerde, bir. kısmı. büyük bir kısmı el yazısı küçük harfler
den meydana: getirilen tek sat~r halindeki bu tuğla. kitabe şöyle bir metne 
sahip iQi : .. . 

UAA'.Qroi .Mmtlı ·' J 3Vl .O'D.S . ~.l. .O l d Xoyı ro 
f - · - - " 

. ~~p..ı.o~ı:!3.0~3 ~..ı . ı ~a~o.~ · 3 

Bunun tamamıanmış transkripsiyonu. ise şöyledir: 
, :. 

+ K.EBOH8E:JT~6VC€B€T A Tco K, 
·. <l>r.ı\·oxpfc t~BACf/\SlHMooNİWAN~iH .. 

tercümesi20
: • 

Tanrım, .. dir,ıdar ve lsa dostu . hükümdarımız loannes'e yardımcı ol 
Elimize geçen eski fotoğrafÇla ~u kitabe gayet açık ve okunaklı şekilÇie; 
kulet:).in 189~'den sonraki.p.urumu ile görülmektedir. Şu halde Bi?ans kita
besi burcun s·aat kulesi olarak 1894'deki ikinci değişikliğinden .. sonra da 
duruyordu. ye hatta iyice belirli bir biçime de sok.u)muştu. ;Fotoğraf üç 
şerefeli cami tarafından çekildiğinden . kitabenin sadece bir ·kısmı belir
lidir. Fotoğrafda ya~ız şu kısım · götülebiıir: 

. . . 

... .' .... , ....... -.. -.:, ....... : .... .... ... ...... : ............ : ........ ,'-··-AT~ k. 
. <l>tl\o XPfc TWBACti\jO~rviciıNiYiANNH 

Böylece kitabe metOinin son kısmı~ pencere açılırken bozulan ild harf 
~şında sağıani olarak görülebilmektedir. Fotoğraf sadece bir. noktada.ii 
~ekildiğinden kitabenin arkada kalan parçasının ~urumunu ):>ilmiyoruz. 
Fakat saat kulesini gerek ahşap ekieri ile gerek ~894'den sonraki biçimi 

19 Anıtlar Kurulu'ndaki tek dosya 1965 yılındıi.ıd tahripler ile ilgilidir. MUzeler 
Genel MüdÜrlüğünün, Eski eser tescil fİ§inde ise· Önemli bir ··bilgi· buluİımamaktadır. 

'20 Bu kitabenin tam anlamını «Ey Cenab-ı Hak, dinine bağlı, !sa'ya hayran 
hükümdar İoannes'den yardımını esirgeme~ olarAk de vermek mümkündür. 
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ile gösteren ve arka taraftan çekilın~ş eski fotoğraflarda burcun örgü
sünde hiç bir kitabe izine raslanmaz. Bu durum, burcun kitabe olan kıS
mının, burada saat ku1esi yapılmadan önce bir tarafın yıkılmış ve yeni
nen yapılmış olduğunu gösterir. Ku1enin 1894'deki kagir olarak yapımın
da çalışan herhalde Rum ustaların gayretleri ile fotoğraflarda görüldüğü 
gibi çok göze batıır biçime sokulan adeta ·tazelenen kitabe, özel olarak 
yapılmış tuğlalarcian, daha doğrusu pişmiş toprak harflerden meydana 
gelmişti. Elde ettiğimiz fotoğraf harflerin biçimlerini ve tekniğini çok 
açık qlarak göstermektedir. Yine bu fotoğrafdan anlaşılelığına göre, 
harfler kabartma olarak satıhdan dışarı taşıyorlardı. Kulenin XIX. yüz
yıldaki restorasyonunda bu harfler daha belirli biçime sokulmuştu . 

. Kitabe Edir:q.e tarihi bakımından çok değerli idi. Fakat burada adı 
geç.en İmparator !oannes'in hangisi olduğunu aydınlığa çıkarmak pek 
kolay olmamaktadır. Bunun için de, Edirne ile ilgisi olan ! oannes'leri bir 
defa gözden geçirmek yerinde olacaktır : 

Genellikle I. İoannes Tzimiskes (969-976) üzerinde pek durulmamış
tır. Rhôs denilen, güney Rusya'dan inen aklncılar 970'de Trakya'ya sark
mışlar ve Philippopolis (= Filibe) 'de korkunç bir katliam yapmışlar, 
Edirne'yi tehdide başlamışlardı. toannes Tzimiskes'in 972 baharında (ba
zılarına göre 971'de)" yaptığı Bulgar seferinde ordusunun Edirne'de top
landığı ve keııdisinin de burada birkaç gün kaldığı bilinir21• Edirne'yi 
Filibe'nin karşılaştığı felaketten korumak gayesiyle !oannes'in buradaki 
kalede bazı tamirler yaptırmış olması ihtimal dışı sayılamaz. Tzimiskes'in 
Edirne ile ilgisi bundan ibarettir. 

Bir seyyah rehberinde kaynak gösterilmeksizin, bu kitabenin n. 
İoannes Komnenos'a (1118-1143) 'a ait olduğu ve 1123 tarihinde yapılan 
bir tamir sebebiyle konulmuş olduğu belirtilmekted~r22 • n. loannes Kom
nenos daha çok doğuda, Anadolu'da uğraşmış olan bir İmparatordur. 
Ancak 1123'de .Peçeneklerin Trakya'ya girdikleri fakat Edirne önlerine 
kadar gelemerlikleri bilinir23• 

21 G. Schlumberger, L'epopee byzantine ci. la f'in du dixi~me si~cle, I, Paris 1896, 
s. 89 ve -90, kşl. s, 172'de not 1'de tarih, 97i veya 972; E.de Muralt, Essai de Chro
nographie byzantine de 395 ci. 1051, Petersburg 1855 (tıplubasınu, Amsterdam 1963) 
I, s. 552-556. 

22 R. Boulanger, Tu.rquie (Le.s Guldes Bleus) Paris 1958, s. 47 ( .. .ıa.to\ır dite 
de l'horloge, reconstrulte par l'empereur Jean Comnene en 1123... Une inscrlption 
de la tour de l'horloge, attribuee a Jean Conınene fait etat de restaurations execu
tees en 1123.). Yazarın bu bilgiyi nereden aldığı anlaşılamanuştır. 
. 23 F . Chalandon, Jean II Comneııe et Manuel I Comn~ne, Paris 1912 (tıpluba

sııru New York tz.) s. 48 ve dev. Peçenekler 1123'de Trakya'ya gi.rm.işler fakat Edir
ne'ye ulaşamamışlardır. Akdes Nimet Kurat, Peçe1ıek tarihi, !stanbul 1937, s. 233'de 
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· Badi Efendi ise bu yazıdan bahsederken adı geçen imparatorun 
loannes Daukas olduğup.a işaret eder2 ·1• Bunu neye dayanarak ileri sür
düğünü bilmiyoruz. Be.lki de o yıllarda Edirne'de hayli çok sayıda olan 
Rumların birinden öğrenmiş olabilir. Ancak m. İoannes Daukas (1222-
1254) İznik prensliğinde · Vatatzes'lerdendir. Edirne 1223 yılmda İoan
nes ı Doukas'a teslim olmuş, fakat az sonra Theodoros Laskaris burayı 
almıştır2s. 

Nihayet genellikle başlıca araştırıcılar, kİtabenin Son Bizans dev
rine ait olabileceği üzerinde durmuşlardır. Bu takdirde burada adı geçen 
İmparatorun, çok küçük yaşta İznik tahtına çıkan ve az bir süre içinde 
hakları gasbedilerek, gözleri kör edilip bir kaleye kapatılan IV. İoannes 
Laskaris (1258-1261) hesaba katılamayacağma göre, ya V. İoannes Pa
laiologos (1341-1391) veya VI. İoannes K?-ntakuzenos (1347:..1354) ol-: 
ması gerekir. Bizans devletinin son safhasında, tahtı sülaleden elde eden 
V. İoannes ile, aynı tahtı .ele geçirmeğe uğraşan VI. İoannes'in çekişme
leri Bizans tarihinin sahifelerini doldurur. Edirne 1361 tarihlerine doğ
ru artık Bizans'ın elinden çıkmış ve Türkler tarafından feth edilmiştir26: 

Şu halde bu kitabe en geniş ölçüler ile 1341-1361 yılları arasınçı. ait ol
malıdır. Burada Tanrı'nın kendisine yardımcı olması istenen !oannes, 
aynı addaki iki İmparatordan hangisi idi? Bu sorunun cevabını vermek 
kolay değildir. 1341-1354 . yılları arasında VI. İoannes Kantakuzenos ve 
oğlu Matthaeos Kantakuzenos ile V. İoannes Palaiologos arasındaki çar
pişmalarda Edirne'nin önemli bir rol oynadığı ve üst üste birkaç defa 
el değiştirdiği bilinir. Bu durum karşısında iki İoannes'den biri için de 
kesin bir karara varmak zordur. · 

İoannes Kantakuzenos, 1341'de dokuz yaşında imparator olan İoan
nes Palaiologos'a naib tayin edilmişti. Fakat ana İmparatoriçe Anna ile 
saray memurlarmdan Alexios Apokaukos'un entrikalarını kendi hayatı 
için tehlikeli gören Kantakuzenos, Didymotheikos (= Dimetoka) 'da 26 

· Ekim 1341'de kendisini İmparator ilan etmişti. Böylece başlayan mü
cadele sadece bir taht kavgası olmaktan çıkarak, büyük arazi sahibi soy
lular ve eşraf ile şehirlerdeki esnaf ve halk arasmda bir «sınıf mücade-· 

Peçenek'lerin Bizans'a lmr;ıa akınlarından bahsedilmekte fakat Edirne'nin bahsi geç
memektedir. 

24 Aluned Badi Efendi, Riyaz-ı Belde-i Edirne, s. 18, « ... Saat kulesi üzerindeki 
h u tut Yuvani Duka'nın hükumeti zamanında... yazıldığı anlaşılmaktadır». 

25. E.de Muraıt; Essai de chronographie byzantine II, 1057-1459, Petersburg 
1871 (tıpkıbasımı, Amsterdam 1965) s. 335. 

26 Halil İnalcık, Edirne'nin Fethi ( 1961), şu eserde: Edirne, Edirııe'nin 600. 
_Fet·ih yıldöııiimii Armağan kitabı., Ankara 1965, s. 137-159. 
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lesi» halini alıverdi. Bu çatışmada basit halkı kışkırtan ise Apokankoş 
ajan durumunda idi. Bu kavganın masrafını karşılayabilmek için zaten az 
önce iki Andronikos'lar arasındaki çatışmada iyice zayıflayan Bizans 
hazinesinin son kırıntıları da eridi. Kantakuzenos İmparator olduğunu 
bildiren mektuplardan birini de Edirne'ye yollamıştı. Eşraf durumu gö
rüşmek üzere halkl meclisini topladıklarında, bunların İstanbul'daki genç 
!oannes Palaiologos'a bağlı kalmak istedikleri görüldü. Münakaşa kavga 
halini alınca, «demokrab>larm gözdağı olmak üzere alenen dövülmeleri 
yoluna gidildi. Ayaklanan şehir, zenginlerin ve eşrafın evlerine saldırdı, 
mallarını yağma edilirken kendileri de hapsedildiler veya öldürüldüler. 
Edirne'de patlak veren bu ayaklanma hızla Trakya'ya yayılıverdi, ve 
Selanik ikinci merkez oldu. Kanlı «Sınıf mücadelesi» İstanbul'a kadar 
bütün bölgeyi kaplamış, her yerde eşraf ve zenginler imha edilmeğe baş
lanmıştı. Bu durum karşısında İoannes Kantakıızenos eşraf ve soylular. 
partisinin başına gelmiş oluyordu. Zelot'Iar denilen karşı zümre ile mü
cadeleyi sürdürebilmek için Kantakuzenos,Sırplardan ve bilhassa Türk
lerden yardım sağlamıştı. İoannes Palaiologos idaresi, Edirne'ye kuvvet 
göndererek burada Sphrantzes idaresindeki garnizonu desteklerken, Kan
takuzenos da Umur Bey ile dostluk kuruyor ve Türk kUvvetleri onun he
sabına Makedonya'da karşı tarafla savaşıyordu. Bir şeyler başarmak ni
yetiyle kaleden bir çıkış yapan Sphrantzes, Kantakuzenos tarafından kıs
tırıldı ve öldürüldü; az sonra da Kantakuzenos Edirne önüne gelmişti. 
K~tleye komuta eden Paraspondylos, hiç bir direnme göstermeden burayı 
teslim ettiğinden, komutanlık görevinde bırakılmıştır. İoannes Kantaku
zenos Edirne'ye girince, 21 Mayıs 1346'da, Kudüs Başpiskoposu Laza
ros'un eliyle bir defa daha taç giydikten sonra, Osmanlıların da deste
ğini sağlayarak İstanbul üzerine yürümüştü. Kantakuzenos 3 Şubat 134 7' 
de İstanbul'a girmiş ve VI. İoannes olarak bir defa daha İmparator ilan 
edilmiştir. Böylece genç V. İoannes Palaiologos'un ortağı olarak impara
torluğun bir süre için hakimi olmuştur. Kantakuzenos yine Türklerin yar
dımı ile Zelot'ların elinden Selanik'i güçlükle alabilmiş, fakat taht ortağı 
Palaiologos'un kendisine karşı saldırıya geçebileceğini düşünerek, oğlu 
Matthaeos Kantakuzenos'un, Rodoplar da hakim olduğu bölgeyi Palaiolo-

. gos'lara bırakarak, ona 1347'de Edirne ve çevresini vermişti. Böylece 
Kantakuzenos'larm merkez olarak Edirne'yi elde tutmak istedikleri an
laşılır. Venediklilerden aldığı para yardımı ile cesaretlenen V. İoannes 
Palaiologos, 1352 yılı sonbaharmda küçük ordusunun başmda Matthaeos'
un topraklarına ilerledi ve hiçbir yerde ciddi bir direnm~ ile karşılaşma
dığından kendisine kapılarını açan Edirne'ye kolayca girebildi. Matthaeos 
ise iç kaleye sığınmıştı. Fakat İoannes Kantakuzenos Türklerden de yar-
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dım alarak Edirne'ye yetişmiş, şehri Palaiologos'ların elinden almış, ve 
ona teslim olan halk, şehrin yağmalanması suretiyle cezalandırılmıştı. Bu 
durun;ı. karşısında Palaiologos'lar Sırp ve Bulgarlardan yardım isteyerek, · 
4000 süvari getirtir k en, Kantakuzenos da dostu ve damadı Orhan Gazi'
den Süleyman Bey idaresinde 10 000 kadar Türk savaşcısının desteğini 
sağlıyordu. Zaferin Türklerin tarafında kalmasına rağmen Kantakuzenos 
bundan büyük fayda elde edemedi. Türkler artık Trakya'yı kendileri için 
işgale başlai:nışlar ve 1354'de Süleyman Bey, bir depremde harap olan 
Gelibolu kalesini almış, Trakya'da aklnlara başlamıştı. Türkleri durdura
mayan Kantakuzenos, son ümidle, V. İoannes ile anlaşmak istediyse de 
bu da mümkün olmadı. Cenova'lı Gattelusio'nun yardımını sağlayan İoan
nes Palaiologos, Selanik'den İstanbul'a geldiğinde Kantakuzenos için, her
şeyden v~geçip, rahip olmaktan. başka çare kalmamıştı. İmparatorlu
ğun yalnız başına sahibi olan V. İoannes, her bakımdan çöküntü halinde 
olan devletini kurtaracak güçte değildi. Cenova'War ve Türkler'e karşı 
hiçbir şey yapamadıktan başka, İmparator ünvanını almış olan Matthaeos 
Kantakuzenos'u da Edirne'den atamıyordu. Bu defa ikisi arasında baş
layan çekişme bir yıl kadar sürdü. Sonunda bir ihanete uğrayan 
Matthaeos, İoannes'e teslim edildi ise de, babası Kantakuzenos'un aracı
lığı ile canını kurtarabildi ve haklarından vazgeçerek, babası ile 1357'de 
Mora'ya gitti. Keşiş olan İoannes Kantakuzenos 1383'de ölümüne kadar 
bir din adamı olarak ömrünü sürdürdü, bu arada hayatını ve bu olayları 
anlatan büyük tarihini yazdı~;. 

Görülüyor ki 1341 ile 1357 arasında Edirne, tarihinin en hareketli 
günlerini yaşamıştır. Bu yıllar içinde ·her iki İoannes de kalenin zaman 
zaman sahibi olmuşlardır. 1357'den sonra ise Edirne, Bizans'ın elinde sa
dece bir kaç yıl kalabilmiş ve büyük ihtimal ile 1361'de Türkler tarafın
dan feth edilerek k~sin s:urette BiZans idaresinde çıkmıştır. 1361 yılından 
~opraki ~k! İı!ıparator YIL İoannes (1390) ile VIII. İoannes Palaiologos 
· (1425-1445) bahis konusu olamazlar. Bu duruma göre, tuğla kitabe şu 
İmparatorlardan birine ait olabilir : 

I. toarines Tzimiskes (969-976) 
II. İoannes Komnenos (1118-1143) 

m. İoannes Doukas (1222-1254) 
·v. İoannes Palaiologos (1341-1391) 
VI. İoannes Kantakuzenos (1347-1354) 

Şu halde Saat kulesi burcundaki tuğla kitabe Edirne'nin Türk idaresine 

27 !mparator Kantakuzezios'un hayatı hakkında bkz. D.M. Nicol, The Byzantine 
Family of Kantakoıtieııos (Oa1itae1tzeııus) ca. 1100-1460, Washington 1968, s. 35-103. 
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geçmeden önce meydana getirilmiş bir onarım belgesi idi28
• 

Kitabenin hangi !mparatora ait olduğunu ortaya çıkarmada yardım
cı olabilecek bir husus, burada kullanılan harflerin biçimidir. Tuğladan 
kitabelere Bizans mimarisinde çok sayıda raslanır. İstanbul'un kara ta
rafı surlarında çoğu İrnparator Leon ve Konstantin'in adını veren tuğla 
kitabeler görülür2?. Ayrıca VIIT. İoıinnes Palaiologos'un adına da iki yazı 
vardır30• Yine tuğladan bir kitabenin izleri Marmara surları üzerinde 1n
cili köşk kalıntısı yanındaki Soteros kilisesi cephesinde de görülüyordu81

• 

Bu cephenin Son Bizans devrine ait olduğu bilinmektedir. Nihayet ·Ana
dolu kavağı sırtlarındaki Yoros kalesinin bir burcunda da okunamayan 
bir tuğla kitabenin harfleri teşhis olunmaktadır32• Bu kitabe de Son Bi
z~s devrine aittir. Ancak bu tuğladan yazıların hepsinde de harfler mun
tazam biçimli ve eşit ölçülerde olarak düzenlenmiştir. Batı Trakya'da ·Se
rez'de 1350 yılına ait bir sur süslemesinde de tuğladan bir yazı bulun
maktadır33 , Burada da harfler kılıcına harca gömülmüş tuğlaların kenar-

28 M. Paranika, yukarıda not 7'deki yazısında, s. 391, bu kitabenin bazıları.n.ın 
ileri sürdükleri gibi II. toannes Komnenos'a ait olmasını zayıf bir ihtimal olarak 
görmektedir. Ona göre burada adı geçen tmparator aynı yıllarda ortak durumda 
Bizans'ı idare eden V. toannes Palaiologos veya VI. İoan.ı;ıes Kantakuzenos'dan biri
dir. Burcun tamiri ve dolayısiyle kitabenin konulmasi, ·ya.Zara göre büyük ihtimalle, 
12 Mart 1353'de olan bütün Trakya'yı harap ettiği gibi, İstanbul'da da Ayasofya'da 
zararlar yapan depreınin arkasından olmu§tur. Bu deprem Bizans çağda§ ~ynak
larından Kantakuzenos, IV, 38 ve Nlkephoros Gregoras, xxxm, 67'de anlatılmı§tır. 
B.u deprem, E.de Muraıt, Chroııographie, II, s. 642-643'de 1353 tarihinde olarak ;kabul 
edilmiştir, daha yeni ara§tırmalarda bir yıl sonraya atılinı§tır, bkz. F. Bablnger, 
Beitraege zur Frühgeschichte der Tiirkeııherrschaft i1ı .Rumelieıı, ıı,-ıs. Jahrhundert, 
Brünn 1944, s. 41; Gl. Downey, Earthquakes at Çonstantiııople aııd Vicinity, A..D. 
342-454, «Speculum» XXX {1955), s. 600. 

29 A.Van Millingen, Byzantine, Byzantine. Constantinople, the Walls of the City, 
London 1899, s. 98-99 ve lev., H. Lietzmann, Die Landmauer von Konstantinopel, 
c:Abhandlungen der Preussischeıı A.kademie-PhiZ.-Bist, Klasse, nr. 2» Berlin 1929, 
s. 21, no. 13, 14, s. 25, no. 32, .33, lev. X, res. a; A.M. Sch.neider ve B. Meyer-Plath; 
Die Landmauer von Koııstantinopel, Berlin 1943, s . 127, no. 12, s. 134-136, no. 37, 39, 
40, 42; M. Is. N[omidis), Khartes ton khersaion teikhoıı tes mesaionikes Kcmstan
tinoupoleos, tstanb~l 1937. 

30 Schneider-Meyer Plath, Landmauer, s. 124, no. 3, s. 127, no. ll. 
31 Gurlltt, Die Baukunst Koııstantinopels, · Berlin 1908-12, s. 91, res. 187; K. 

Wulzinger, Byzantinische Baudeııkmaeler zu Koııstantinopel, Hannover 1925, s. ll, 
res. 3; R. Demangel ve E. Mamboury, Le Quartier des Manganes et la premiere r6gion 
de Co?ısta?~t·inople, Paris 1939, res. 52, 53. . 1 

• 

32 Şimdiye kadar Yoros kalesi hakkında yayın yapanların hlçbirlnln dlkkatlnl 
çekmeyen ve okunınası çok zor olan bu tuğla kitabe haklanda bkz. Semavi Eyice, 
Bizans devrinde Boğaziçi, İstanbul 1976, s. 85-86, res. 114. 

33 A. Deroko, Quelques monumeııts du temps des Serbes a Serres ·medieval et 
dans ses eııvirons, c:Spomeııik- Klasse fii.r Sozialwiss. 8~ Beograd 1957, res. 3, 4, 6, 8. 
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larından meydana gelmiştir. Aynı teknikde yapılmış yine tuğladan bir 
kitabe güney Sırbistan'da, Obri'de Ayasofya'nın 1313-14 yıllarında ekle
nen giriş cepbesinin dı§ yüzünde boydan boya uzannıaktadır34 • Halbuki 
İstanbul'da sonraları Fetbiye camii olan Pammakaristos manastırı kili
sesinin, 1320'e doğru yapılan yanındaki mezar şapelinin güney cepbesin
de tek satır halinde uzanan tuğla kitabede değişik harf biçimleri kullanıl
mış ve bunun içinde özel tuğlalar imal edilmiştir35• Bu bakımdan Edirne 
kitabesi ile Fetbiye camii yan şapelindeki arasında tam olmasa da bir 
benzerlik vardır36 • Ayrıca Edirne kitabesinde bazı harf biçimleri de, bu 
yazının tarihlenmesi hususunda yardım~ı olabilir. Fotoğrafda görülen 

,(). 'nın A şeklinde ve .() 'nın bir yerde cx::> başka bir yer
de W şeklinde yazılması da Xill. ve XIV. yüzyıllara işaret etmekte-

dir3'. Bu duruma göre kitabenin XIV. yüzyılların biribirileri ile devamlı 
çatışan ve Edirne ile .yakın ilişkileri olan iki İoannes'inden birine ait ol
duğunu ileri sürmek yer inde olacaktır38• Edirne'deki bu kitabenin İoannes 

34 Eski bir resmi için bkz. G. Schlumberger, L'epopee byzaııtine a la fitı du 
dizieme siecle, II, Paris 1900, s. 353; F. Forlati, C. Brandi ve Y. Froidevaux, Sainte 
Sophie d'Ochrida, La con.servation et la restauration de l!edifice et de ses fresques, 
Paris 1951; D. Boşkoviç ve K. Tomovski, L'architecture medievale d'Ohrid, 4:Sb~rnik 
(::;Recueil) de travaux du Musee National d'Ohrid» (1961), s. 76-83. 

3.5 A.M. Schneider, Funde byzantinischer Zeit, <r.Archaeologischer Anzeiger:ı. 
(1939) süt. 188-196, res. 44-47; C. Mango, The Byzantine Inscriptions, «American 
Journal of Archaology» LV (1955), s. '61, İıo. 2; Semavi Eyice, Son Devir Bizans 
mimar·isi, İstanbul 1963, s. 24, res. 59-60; A. Pasadaios, O keranıoplasti1cos diakosmos 
ton Byzantiııon kterion tes Kon.stantinopouleos, Atina 1973,· pl. B ve lev. 18; H . 
Belting, C. Mango ve Doula Mouriki, The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pam
makari.stos (Fethiye camii) at Istanbul, Washington 1978, s. 21 ve lev. 2. 

36 Yunanistan'daki bazı Bizans kiliselerinin dış cephelerinde İsl8.rni kufi yazı-
. dan ilham alınarak yapılnuş tuğladan süsleme olmakla beraber, bunun belirli bir 
anlam ifade eden bir yazı teşkil etmediği de blllnlr, bkz. G. Millet, L'ecole grecque 
dan.s l'architecture byzantine, Paris 1916, s. 252 ve dev. 114, 115; H. Megaw, The 
Chronology of some MiddZe-Byzantiııe Chttrches, «Amıual of British School at Atlıens» 
XXXII (1931-32) s. 90-130, bilhassa s. 104 ve dev.; Ortaçağda Batı sanatında da ts
lam yazısı, süslemede motif olarak çok yaygın olarak .kullanılnuştır, bu hususda bkz. 
K. Erdmann, Arabische Schri/tzeicheıı als Ornemeııte in der abendlaeııdischen 'Kunst 
des Mittelalters (Akademie d. Wissenschaften und der Literatur- Mainz, Abhandlun
gen der Geistes- und Sozialwis. Kl., Jhg. 1953, Nr. 9) Wiesbaden 1954, s. 467-513. 

37 V. Gardthausen, Die Schrift, Untersclırifteıı und Ohroııologic im Altertum 
uııd im byzantini.schen Mittelalter, Leipzig 1913, 2. baskı, s. 230, 240 ve lev. 8-10. 

38 Edirne'deki 'tuğla kitabenin metin bakımından tıpkı bir benzerinin İstanbul 
surlarında Topkapı'ya komşu bir burç üzerinde olduğu evvelce bildirilmiştir, bkz. 
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adındaki hangi Bizans imparatoru ile ilgili olduğu :hususunda düşünc~
sini sorduğum.uz ve Bizans kİtabelerini en iyi tamyan uzman olan, Oxford 
Üniversitesi Exeter College'de Prof. Cyril Mango, 2 Mayıs 1979 tarihli 
mektubu ile şu hususları bildirmektedir: «Bu · epigrafya meselesini ne 
yazık ki kesin bir biçimde· çözümlernem mümkün olamamaktadır. Bilhas
sa bahis konusu lrltahe tuğiadaıi olduğundan çözüm daha da zorlaşmak
tadır. Beta harfinin biçimi Palaiologos'lar devrini akla getirir, fakat şunu 
da belirteyim ki komnenos'lar zamarnnda da, değişik biçimlerde harfler 
ve aynı yazıda büyük harf ile el yazısı '(kursif) . harflerinin karma olarak 
kullanıldığı görülmektedir». 

Kulede sıva tabakası altında, taşçı kalemi ile . kırılarak kazınmamış 
ise. bu önemli tarihi yazı herhalde ·hila durmaktadır. 1979 yılı Temmuzun
da, dökülen sıvalar altında: farkedilen bir kaç' harf, bu yazının izleriıii.n 
bulunabileceğine delil sayılabilir. Saat kulesinin restorasyonu· düşünüldü
ğünde bu yolda bir araştırma da yapılabilir. Roma·. devrinde !mparator 
Hadrianus tarafından kuruluşiıiıdan itibaren bütün Edirne tarihini özet
leyen ve üzerinde her devrin izleri olan ve tarihi şehrin ortasında yük- / 
selen bu önemli tarihi eserin restorasyonu da kanaa:ti~izce elzeıridir39• 
Hatta gönül ister ki, lüzumsuz olarak yıktırılan saat kulesi eski şekli ile 
ihya edilerek yeniden şehre kazandırılsın. Burası iyi ve ciddi bir resto
rasyonla, evvelce olduğu gibi yıkılan katları aynen tekrar yapılarak ve, 
eski yuvarlak ana gövdeiıin içine de katları yerle§tirilerek, bir Edirne 
şehir müzesi biçimine sokulabilir. Böylece şehri, · kulenin tepesindeki kı
sım.dan seyredenlerin, içeride teşhir edilen eski resimlerle Edirne'nj.n 
geçmişini gözlerinin önlerinde aaha iyi bir şekilde canlandırmaları müm
kün olur. Böyle bir şehir müzesi için, Edirne'nin bu en eski. eserinden 
daha uygun bir yer düşünülem~z.. .. 

J.von Hammer, Constantiııopolis und der Bosporcs, Pesth .1822, I, sondaki kitabeler 
eki, s. IX-X, no 22. Hammer'in satırlarını ters olarak ve.r9,i~ bu kitabe, Corpus 
Inscripticmum Graecorum, IV, s. 357, no. 8781'da düzeltilere:ıt te~arlanmıştır. !oannes 
Kantakouzenos'a yaloştırııiın bu· kitabe bugün görün~de ·yoktur. flyrıca şunu da _ 
belirtelim ki, bu kitabe, İstanbul kara tarafı surlarının kitabelerilıJ veren·, .A. Van 
Millingen, H. Lietzmann, A.M. Scbneider'in kitaplarında ve Nomidis'in haritasında 
bulunmamaktadır. · 

39 Edlrne'ye, 1979 yılı TemmııZ ayında bir .defa daha gitÜ~zde, Belediye 
Reisi, eski saat kulesinin restçırasyonuna glrlşmeği düşün~üklerini ve bu yolda bazı 
hazırlıkların yapıldıguu söyledi . . Bu tasarı sevindirici olmakla beraber, bu . işin eski 
fotoğraflarm yardımiyle hazırlanacak 'iyi bi.İ' projeye göre yapılmasını temenni ede
riz. Edirne'nin belli başlı birçok eski eserinin toplandığı ve ana caddelerinin birleştiği 
bir noktada yükseldiğine göre, Meta bir merkez durumunda olan bu tarih batıra
sınııi etrafının son yıllarda anlaşılmaz bir imar . tutumi.ı ile yeni yapılar la sarı~ı 
da üzücüdür. Halbuki çolt yakın bir geçmişte, saat kulesi olan burcun etrafı açıktı. 
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1. Edirne saat kulesi 1884-1894 yılları arasmda 'Hacı tzzet Paııa 
tarafmdan yaptırılan şekli ile. 

2. Edirne saat killesi 1894'den sonraki ikinet §ekli ile. 
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3. Edirne saat kulesi, 1884-1894 yılları arasmda. 
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4: Edirne saat kulesi 1894'den sonra. 
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5. Edirne saat kulesi, 1894'den s_onra_ ve kule bedenindeki Bizans kitabesi. 
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6. Edirne saat kulesi'ndeki Bizans kitabeı:;!. 

7. Edirne saat kulesi bir tören sırasında. 
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8. Edirne saat kulesi 1940'lardan sonra 
harap durtirnda (Edirne Müzesi'ndeki bir 
fotodan). 

9. Edirne saat kulesi 1953'de dlnamitle 
yıktınlırken (Yük. ınim. Hüsrev Tayla'
daki bir fotoğrafdan). 
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10. Edirne saat kulesinin bugünkü "durwnu. · 

11. Edirne saat kulesinin iç görünü§ü. 
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12. Edirne saat kiılesihde dökülen sıva altında beliren kltabe izleri 
(1979 - foto: Doç. Dr. "ümid Serdaroğlu). 

13. Edirne sa~t kulesinde sıva altından çıkan kitabe izleri (1979). 


