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ŞEHRİN KURULUŞU: 

Bursa'nın bir ilçesi olan İznik, aynı 
adlı gölün doğu tarafında kurulmuş tarihi 
bir yerleşme yeridir. Tarihten önceki çağ
da, bu verimli yerde insanların yaşadığı 
tahmin edilebilir. Nitekim, bugünkü İz
nik'in yakınlarında I-Iüyücektepe ile Çakır
ca höyük de birer yerleşme merkezidir. 
Tarihten önceki insanlara ait bazı izler, 
kalıntılar bulunmuştur. .Fakat ilkçağın ünlü 
coğrafyacısı Strabon (M.ö. 63 'e doğru M.s. 
19)'dan öğrenildiği kadarı ile aynı yerde 
önemli bir şehrin doğması, Makedonya 
kralı Büyük İskender'in ölümünden sonra, 
onun kurduğu çok geniş imparatorluğu 
krallıklar halinde paylaşan komutanları 
zamanında olmuştur. . Bunlardan Antigo .. 
nos, M.ö. 316. yılına doğru İlkçağ'da adı 
Askania olan Iznik gölü kıyısında bir şe
hir kurarak ona kendi adından yapılmış 
olan Antigoneia adını vermiştir. Fakat pek 
az sonra Antigonos, M.ö. 301'de Lysimak
hos'a karşı açtığı savaşta ölünce, galip ge
len bu hükümdar, şehrin adını 'Antigo
neia'dan, karısı Nike'den esinlenerek Ni
kaia'ya çevirmiştir. Türk döneminde İznik 
şeklini alan ad, Nikaia'nın T.ürkçeleştiril
miş şeklinden başka birşey değildir. Stra
bon'a nazaran çok daha geç bir dönemde, 
VI. yüzyılda yaşayan ve günümüze kadar 
sadece bazı parçaları gelen Etimika baş
lıklı bir eser yazan Byzantion'lu Stephanos 
burada, Makedonya'da Bottia - Bottiaei'li
lerin kurdukları bir koleni bulunduğunu 
bildirir. Bir Trak kavmi olan Mysia'lılar 
tarafından herhalde bu yerleşme yeri işgal 
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ve tahrip edilmiş ve sonraları Antigonos 
tarafından yeniden kurulmuştur. 

İznik'in Lysimakhos tarafından ku
rulmasından önceki adının Helikore oldu
ğunu bildiren ve bir bakıma Byzantion'lu 
Stephanos'un verdiği bilgiyi tamamlayan 
bir belgeye son yıllarda dikkat çekilmiştir. 
Bu belge, Piskiposluk listeleri (Notiıia 
Episcopatuum)un bir nüshasına sahip olan, 
X. veya XI. yüzyıllarda yaşamış okur-ya
zar bir Bizanslının, Nikaia piskiposluğu 
hizasına, kenara yazmış olduğu nottur. Bu 
not, Liste'nin bugüne kadar bilinen beş 
nüshasında vardır ve herhalde uydurulmu:ş 
olmayıp bir tarihi . öze dayanmaktadır. Bel
ki Nikomedeia (Izmid)'lı Arrianos (M.s. 
95'e doğru - ı 75)'un günüqıüze kadar gel
meyen Bithyniaka adlı eserinden alınan bu 
notta şunlar yazılmıştır: "Nikaia, Bithynia 
sınırında bir Mysia kenti; Lysimakhos ta
rafından Askania Gölü kıyısında kurulmuş 
olup, daha önceleri Helikore. ismini taşı
yan, mertlik ve zenginliğiyle Helenierin 
hayranlığını kazanmış (bir kent) idi; bura
sı Mysia'lılar tarafmdan hileyle zaptedilin
ce, erkeklerinin bir kısmı can vermiş, bir 
kısmı da çevre kentlere yerleşmişlerdi; 
yurtlan ise yakılıp yıkılmıştı. İs kender'in 
ölümünden sonra Lysimakhos tarafından 
yeniden· kurulmuş , Antipatros'un kızına 
izafeten de Nikaia adı verilmiştir. Darda
nos' un halefi Apollonios'un dostu olarak 
bilinen Stoa filozofu Apolle buralıdır. 
Lykon ve Lykandros da kaza (Nikaia'lı 
olup) Stoa filozoflarıdır; Hierax, Heliodo
ros tanınmış dil bilimcileridir". Bu ve di
ğer tarihi kayıtlar, İznik'in kuruluşunu es-
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ki Yunan mitologyasındaki Tanrılardan 
Dionysos ile Kaynak perilerinden Ni
kaia'ya veya Tanrılardan Herakles'e bağla
yan efsanelerden daha gerçekçidir. Nikaia 
sikkelerinde Dionysos ve Herakles'in adia
rına raslandığına göre bu Tanrıların bura
da özel bir saygı gördülderi kesindir. 

ÇAGDA İZNİK: 
M .ö. IV. yüzyılda İznik, Hellenistik 

çağın bütün şehirleri gibi karelere bölün
müş düzenli bir-. plana sahipti. Yüzyıllar 
boyunca bu sistem ana çizgileri ile bugün
kü kasabada kalmıştır. Etrafını çeviren su
lar bir taraftan göl kıyısına dayanıyordu. 
İlkçağın ünlü coğrafyacısı Strabon'un yaz
dığına göre, tam ortada GYMNASİUM bulu
nuyor ve buradaki bir taş anıttan, şehrin 
dört yöne açılan dört kapısı görülebiliyor
du. Strabon'a göre şehrin etrafını çeviren 
surun uzunluğu 16 stadion kadardı ki bu
nun kaqılığı 4970 q1etre olduğuna göre, 
şehrin Ilkçağda daha küçük olduğu düşü
nülebilir. Fakat bu surdan hiçbir iz kalma
mıştır. İlkçağda basılan sikkelerinde İznik 

kendisini A~TIN ŞEHİR (KııRYSEA POLis) 
olarak vasıflandırıyordu. Bu sikkelerde 
basilikası, mabedi, surları ve şehir kapıla
rının resimleri görülüyordu. Burada He
rakles, Asklepios, Dionysos, Artemis gibi 
tanrı ve tanrıçalar saygı gördükten başka, 
eski Anadolu tannlarından Men, Kybele 
ve Mısır tanrılanndan Serapis ile İsis için
de kült yerleri yapılmıştı. 

Bir süre İznik, Bithynia krallarının 
başşehri olmuş, fakat kral I. Nikomedes 
(M.ö. 278-250), bugünkü İzmid'in yerinde 
kendi adıyla Nikomedeia şehrini kurup, 
baş~ent yapınca bu durumunu kaybetmiş
tir.· III. Nikomedes (M.ö. 91-7 4) çocuksuz 
olduğundan; krallığını Roma İmparatorlu
ğuna :vasiyet etmiş ve böylece İznik de · 
Roma idaresine girmiştir. 

İlkçağın çeşitli dönemlerinde İz
nik'den filozof veya gramerci olarak bir
çok kişinin yetişlikleri qe bilinir. -Libanos, 
Parthenios, Apollonides, Nikias, Stoa fel
sefecilerinden Apollonio,s o·ğıu Apollo, ile 
Lykander oğlu Lykon, gramerci Hierax, 
Heliodoros, Epitherses ve Asklepiades'in 
buralı oldukları kaynaklardan çıkarılmak
tadır. 

HELLENİSTİK ÇAGA AİT 
ANlT -MEZAR: 

İznik şehrinin bu erken döneminden 
kalan tek eser, kasabanın dışında,doğu ta
rafında bir tepede bulunan yekpare bir taş 
ki tl esinden yon tulmuş dev ölçüde bir 
lahit, daha doğrusu bi r mezar odası idi. 
Halkın Berberkaya diye adlandırdığı bu 
mezarın yarısı önceleri parçalanmış olup, 
kalan kısmı 4.50 x 4 m. (kadar) ölçüsünde 
idi uzunluğu da herhalde 5 m. kadardı. 
Kral mezarları grubuna giren bu dev ö lçü
lü lahit uzaklarda yapılıp getirilirken yol
da çatladığından bırakılmış olmalıydı. Oğ
lundan kaçarken İznik'e sığınaiı. ve burada 
öldürülen Bithynia kralı II. Prusias (M.ö. 
185-149) için 149 yılında yapıldığı ileri 
sürülen bu mezar, kara yoluyla gelen sey
yah ve ressamların dikkatini çekmiş ve 
bütün İznik . manzaralannda ön planda 
gösterilmişti. Ne yazık ki başka benzeri 
olmayan bu eski eser söylenildiğine göre 
define arayıcılannın tahribi sonunda 1953 
yılında tamamen parçalanarak dağılmıştır. 

Hellenistik çağa ait Anıt-Mezar ( Berberkaya) 
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istanbul kapısındaki tiyatro maskları 

istanbul KapiSI 

ROMA ÇAGINDA İZNİK: 

İçinde İznik'in de bulunduğu Bithy
nia bir Roma vilayeti olduğunda şehrin 
daha da önem kazandığı anlaşılmaktadır. 

İznik Bithynia'nın başşehri (metropo
lis) olmak şer~fini uzun sü"te bırakmak is
tememiş ve Izmid (Nikomedeia) ile bu 
yüzden sürekli çatışma halinde olmuştur. 
Bu mücadele yüzyıllar boyu sürmüştür. 
Dion Khrysostomos (M.s. 40- ı20'e doğru) 
38. nut~unda bu olaydan bahsederek ger
çek başşehrin Nikomedeia olduğunu, an
cak her ikisinin de eyaletin en önemli 
~erkezleri sayılabileceğini vurgular. Fakat 
Iznik (Nikaia) metropolis ünvanını sikke
ler üzerinde kullanmaktan kaçınmıştır. 
M.s. ı ı ı'de Bithynia valisi (proconsul) 
olan _Genç Plinius (Büyük Plinius'un yeğe
ni) . Imparator Trainaus'a yolladığı bir 
mektubunda, burada yapımı yıllarca sürüp, 
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istanbul Kap1s1 (Texier'den) 

milyonlarca parayı yutmasına karşılık bir 
türlü bilmediği gibi, yapılan kısımları da 
çatiarnağa başlayan bir tiyatrodan bahse
der. Bu tiyatronun kalıntıları ve bazı to
nozları göl kıyısı ile Yenişehir kapısı ara
sındaki kesimde görülebilir. Son yıllarda 
yapıl an kazılarda bu tiyatronun önemli 
bölümleri meydana çıkmıştır. Daha geç 
dönemlerde bu tiyatro yıkılmış ve taşları 
çeş i tli binalarda, özellikle surl arın onarı
mında kullanılmıştır. Plinius, bir yangın 
sonunda harap olan gymnasi~m'u da ihya 
ettirmiştir. Roma döneminde Iznik eski sı
nırların dışına taşarak daha büyütülmüş ve 
yen i sur kapıları yapılmıştır. Lefke kapısı 
üzerinde görülen iki kitabede 78-79 yılla
rında Proconsul olan Plancius Varus'un 
adı okunur. Şiddetli bir deprem son~cu 
123'de harap olan şehri imar ettiren I~
parator Hadrianus (117-138) surları yenı
den yaptırtmış ve ünlü Anadolu gezisinde 
buraya da uğr~mıştır. Yine !efke kapısında 
görülen bir kıtabed:. !"fa~rıanus, ~.anrıl.a.r
dan Dionysos'un sulalesınden gosterılıp 
şehrin ikinci k~rucu~u olarak alkışlanır. 
Kamu binaları ıle guzelleşen bu varlıklı 
şehirde, bazı ünlü kiş iler de yetişmiJti. 
Bunlardan biri, 155 yı lında burada dogan 
tarih yazarı Dion Cassius (M.S. 150-235'e 
doğru)'dur. imparatorluk idaresinde önem
li görevlerde bulunduktan başka Dion 

Cassius 229 yılına kadar gelen bir de bü
yük tarih kaleme almıştır. Daha önceleri 
de M.ö. 160-125 yıllan arasında yaşayan 
ünlü astronom Hipparkhas da burada dün
yaya gelmişti. Asya eyaleti proconsul'u 
Barca Soranus Roma'da 66 yılında yargıç 
önüne çıkarıldığında, Barea'nın lehinde 
konuştuğu için toprakları elinden alınar.ak 
sürgüne gönderilen Asklepiodos da Iz
nik'in büyük bir ailesinden geliyordu. Oğ
lu L.Cassius Philiscus için obelisk biçi
minde dikilen mezar anı tı, şehrin dışında 
bir tepe üstünde hfllfı durmaktadır. Halkın 
Dikilitaş veya Beştaş olarak adlandırdıkl a
rı , yaklaşık 155 m. yükseklikteki bu anıt, 
benzeri görülmemiş bir biçimde, üç köşeli 
ve mermerden yapılmıştı. · Aynı aileye ait 
basit bir mezar kitabesi de Iznik müzesin
dedir. Roma İmparatorluğu için olan mü
cadelede Nikomedeia Septimus ~everus'un 
tarafını tuttuğundan, Nikaia (Iznik) da 
Pescennius Niger' in safında yer almıştır. 

Ancak bu talihsiz ~ir seçim olmuş, M.s. 
193'de Byzantion .(Istanbul)'da tutunarna
yıp kaçan Niger, Iznik'e sığınmı ştı. Seve
rus'un komutanlarından Candidus 194'de 
Niger'in kuvvetlerini İznik ile Kios (Gem
lik) arasındaki boğazlarda tamamen imha 
etmiş Niger de öldürülpıüştür. ·Sa~anilere 
karşı savaşırken ölen Imparator lulianus 
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Beştaş kitabesi 

(361-363)'un yerine geçen İovianus (363-
364) yenik crauyu geri getirirken esrarlı 
bir biçimde ölünce, başsız kalan Roma or
dusu, herhalde bu obeliskin çevresinde 
konakladığı sırada komutan Valentinianus 
(364-374)'u İmparator ilan etmişti. İkinci 
ve üçüncü y~zyıllarda depremden zarar 
gören şehir, Imparator Valerianus (253-
260) devrinde, 258 yılına doğru Bithy
nia'yı istila eden Gotlar ele geçirip yağma
ladıkları birçok şehir arasında Iznik de 
yağmalanmıştır. Buradan Kyzikos (Kapıda
ğı) üzerine gitmiş olan istilacılar Rhynda
kos (Koca çay)'u taşkın yü.zünden g~çeme
diklerinden geri dönerek Iznik ve Izmid'i 
yakmak suretiyle intikam almışlardır. Fa
kat İznik gerek depremlerden ve gerek bu 
yangından hemen sonra onanlmıştır. Got
lar tar.afından tahrip edildikten sonra 259-
269 yılları arasında şehir surları daha 
güçlü olarak yeniden inşa edilmiştir. Yeni
şehir kapısındaki kitabeler surların, Clau
dius Gothicus zamanında (268-269) ta
mamlandığına işaret ederler. Romalıların 
Cermenlere karşı kazandığı zaferleri ka
bartmalar halinde anlatan görkemli bir 
anıtın da şehri süslediği bazı kalıntilardan 
anlaşılıyor. Bu anıtın kabartmalı parçaları, 
sonraları Lefke kapısının yanına yapıştırıl
mıştır. Zafer anıtının temelleri ise bu kapı 
yakınında bulunmuştur, Roma İmparator
luğ~ döneminde İznik'de bazı Tanrılar ve
ya Imparatorlar adiarına oyunlar düzenle- · 
niyordu. Olympia, Pythia, Isthmia, Diony
sia, Commodia, Severia, Philadelphia gibi 
adları olan bu oyunlar şehrin sikkelerinde 
anılmıştır. 

İlkçağda Nikaia'da basıldığı üzerin
deki darphane yeri adından anlaşılan sik
kelerin çokluğu bu şehrin bu dönemdeki 
zenginliğinin bir belirtisi olarak kabul 
edilmektedir. Bu sikkelerden bazılarında 
bir gemi tasvirinin yer alışı, veya Sangari
os (Sakarya) ırmağının sem.bolünün bulu
nuşu ise, deniz ticaretinin Istanbul Boğa
zı'ndan geçmeksizin Gemlik körfezi - Iz
nik gölü - Sakarya ırmağı - Karadeniz yo
luyla da yapılabildiğini göstermektedir. Bu 
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iznik surları. iznik surları. 

Yenişehir Kap1s1 
Lefke Kap1s1 

Yer KapiSI 
Tiyatro 
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sikkelerin çoğunda ise Nikaia'daki mabet
Ierin ve iki katlı bir basilika'nın tasvirleri 
bulunur. Aralarında sağlık tanrısı Asklepi
os'un mabedinin de sembolik tasvirinin 
yer alması dikkat çekicidir. Roma impara
torluk döneminde D<;>ğu'ya doğru yollanan 
ordunun Nikaia'dan geçmesi veya buradan 
geri çekilmesi yüzünden şehre başta veba 
olmak üzere salgın hastalıkların geldiği 
tahminine ve bu sebeple de Asklepios'a 
özel bir ilgi gösterilcliğine delil sayılm~k
tadı r. Augustus'un M.ö. 29 yılında Iz
n ik' de tanrıça Roma ile Iulius Caesar ad
larına birer sunak yapılmıştı. 

HIRİSTİYANLIK VE I. KONSİL: 

Bithynia'nın Hristiyanlığı kabul et
mesinin, Isa'nın en başta gelen Havvarile
rinden Petrus tarafınd~n gerçekleştiril~iş 
olduğu kabul edilir. Ilk yüzyıllarda Iz
nik'de Neophytos, Theusetas, Horris, 
Theodora, Nymphodora, Marcus, Arabia, 
Antonina, Theodota ile üç oğlu, Tryphon, 
Respicius, Eustachius, Thespesius, Anatol, 
Darius, Zosimos, Paulus ve Secundus adlı 
kişilerin inançları uğruna öldürüldükleri 
ve bu yüzc!en Aziz ve Azize olduklarına 
inanılır. İznik, İlkçağ sonlarında eski öne
miJ1i kaybetmiş, b~na karşılık komşusu 
olan Ni~omedia (= Izmid) pariarnağa baş
lamıştı. Imparator I. Constantinus devrin
de, hristiyanlığın serbest bir inanç olarak 
devletçe resmen tanınmasıyla İznik önemli 
bir olaya sahne oldu. Kilise hakkında alı
nacak kararları görüşmek üzere üçyüzden 
fazla ileri gelen din adam~ 325 yılı yazı 
başlannda ilk defa olarak ıznik'te toplan
dılar. Tarihe Birinci ökümenik konsil 
(Concile) adıyla geçen .ve buradaki saray
da yapılan toplantıda, Imparator Constan- . 
tinus da hazır bulunmuştu. Kuzey Afrikalı 
veya İsk~nderiyeli Arius adında bir din 
adamı, ıskenderiye'de 3 12'den itibaren 
Hristiyanlıkta değişik bir görüş .getiren ye
ni bir mezhebi yayınağa başlamıştı. Hristi
yan üçlemesine karşı çıkan pu görüşe göre 
Isa sadece bir insan olup, Tanrı'dan dün
yaya gelmiş değildi. Kısa sürede pek çok 
taraftar toplayan bu mezhebin ortaya attı
ğı fikirler üzerinde tartışılması için 325 
yılında Hristiyan dünyasının bütün piski
poslarının davet edildiği (bunun için ge
nel, yani ökümenik denir) bir concile, yani 
bir kongre yapılmıştı. Sayıları hakkında 
değişik iddialar olmakla beraber 318 ka
~ ar olduğu sanılan piskiposlar ile birlikte 
Iznik'e pek çok yardımcı rahip de gelmiş-

ti. Arius bu toplantıda düşüncelerini kuv
vetle savunmuş_, fakat başarı elde edeme
miştir. 325'de Iznik konsil'inde alınan ka
rarlar ve İsa ile babası Tanrı'nın bir ol
dukları görüşü Kilise'ce· benimsenerek bu
güne kadar kabul edilmiştir. Kararları sa
dece iki piskiposu~ imzalamadıkları bili
nir, bunlardan biri Iznik piskiposu Theog
nios'dur. Ondan sonra aynı makama geçen 
iki piskipos da aynı görüşü sürdürmüşle.r
dir. 20 veya 23 Mayısdan 25 Hazirana ka
dar süren b~ toplantı, parçalanmaya yüz 
tutan Roma Imparatorluğunda Hristiyanlar 
ile Devl~ti birleştirrneğe yaramıştı. Bu sı
ralarda ıznik'de fikir hayatı da 9ldukça 
gelişmişti. Dördüncü yüzyılın sofist filo
zoflarından Libanios, burada kendi görüş
lerini yayan bir ekol oluşturmuş ve yetiş
tirmesi olan Aris.tainetos, 358 depreminde 
ölünceye kadar Izni~'de bu fikirleri yay
mıştır. Aynı çağda Iznik garip bir olaya 
da sahne olmuştur .. Valens (364-378)'e 
karşı ayaklanan ve· Imparator ilan edilen 
ProcoP.ius'u yakalayıp Valens'e teslim 
eden Iznik Garnizon komutanı Florenti
us'un bu davranışı, askerlerini,. komutanı 
diri diri yakınağa zorlayacak derecede kız
dırmıştır. 

ERKEN HIRİSTİY ANLlK 

DÖNEMiNE AİT BİR ANlT: 

İznik'de ~rken ~ristiyanlı!< çağından 
kalma ç<;>k degerli . bir eser bulunmuştu. 
Bu, şehrın dışındakı arazide raslanan bir 
mezar odası idi. Üstü bir to.nozla örtülü 
olan bu odanın tavanı ve duvarları ilk ya-

Hypoge. 
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pı ldıklarındaki tazeliklerini korumuş ren
kli fresko bezerneler ile kaplanmıştı. Dip 
duvarda, Erken Hristiyanlık çağının başta 
gelen motiflerinden olan kaqılıklı bir çift 

ll 

tavuskuşu resmi yer almıştı. Bu çok değer
li eski eser ne yazık ki son yıllarda büyük 
ölçüde bozularak mahvedilmiştir. 

BiZANS DÖNEMİNDE İZNİK: 

BiZANS'IN 
İLK DÖNEMİNDE İZNİK: 

Bizans çağının başlarında, 358, 362 
ve 368'deki depre!Jller ile 420 yıllarına 
doğru bir kıtlık, Iznik'e büyük zararlar 
vermişti. Hatta harap olan yapılardan sö
külen sütunlar, tekrar kullanılmak üzere 
İstanbul'a taşınmıştı. İmparatoriçe Evdo
ki a'yı şiddetle tenkit ettiği için sürgüne 
gönderi.len İs.tanbul patriği İoannes 
Khrysostomos, ~ç Anadolu'daki sürgün ye
rine giderken, Iznik'de 404'de dört hafta 
konaklamış, burada dinlenmesine izin ve
rilmiştir. Khaldekon (Kadıköy)'da 451 yı
lında toplanan, konsil'de görüşüten işler 
gündeminin onüçüncü maddesi Nikome
deia ile Nikaia arasında Bithynia eyaleti
nin başı olmak mücadelesine dairdir. Bu 
hususta İmparator Valentinianus, İznik'in 
metropolis ünvanına sahip olmakta rüçhan 
(öncü!ük) hakkı olduğunu, fakat bu duru
mun Izmid'in hakkını kaldırınağa yeterli 
9lmadığını .beyanı üzerine, konsil Nikaia
Iznik'e karşı karar almış.tır. Şehrin yeni
den canlanması ancak Iustinanos (527-
565) zamanında mümkün oldu. Herhalde 

depremlerde yıkıldığı için çok harap du
rumdaki saray onun tarafından yeniden 
yaptırılmış, su yolları yenilen.miş, kilise ve 
manastıdar kurulmuştur. lustinianos'un 
yaptırdığı binaları. anlatan Prokopios, 
onun burada bir kervansarayın komşusu 
olan hamamları da tamir ettirdiğini bildi
rir. Bu yapılardan bugün Lefke kapısı dı

,şında .sukemerinin ~azı kahntılan görüle
bilir. Iznik Bizans Imparatorluğunun idari 
teşkilatında Opsikion thema'sının askeri 
valisinin ma-
kamı idi. 715'de 1:mparator II. Anastasios 
(714-715) Rodos'da {?ulunan donanması
nın arkasından da ord'!nun kendi aleyhine 
ayaklanması üzerine Iznik'e sığınmış ve 
buradan Anadolu'daki birlikleri yardıma 
çağırmıştı. Asilerin şehri kuşatmaları üze
rine bir çıkış denemiş, fakat başarısızlığa 
uğrayan bu çarpışmada askerlerinden yedi 
binini kaybettiğinden teslim olmak zorun
da kalmıştır. İmparator ilan edilmiş olan 
III. Theodosios, keşiş ·olarak bir manastı ra 
kapanması şartıyla Anastasios'un canını 
bağışlamıştır. 

İslamiyet'in yayılması sırasında Ana
dolu'ya yapılan Arap Akınları İstanbul ön
lerine kadar uzanırken, İznik de tehlikeye 
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düşmüştü. Şehri 718 ve 72 ?'de kuşatan 
Araplar içeri giremediler, fakat surların 
bazı kesimlerini tahrip ettiler, 7 40 yılında 
şiddetli bir deprem yapılarda yine zararlar 
yaptı. 

İmparator V. Konstantinos (741-775) 
devrinde tahtı ele geçirmek isteyen Erme
ni asıllı Artavast 742'de İstanbul'dan ka
çarak İznik'e sığınımş, burada devşirdiği 
zayıf bir kuvvetle Konstantinos'un ordusu
na karşı gelrneğe çalışmış, fakat İznik dı
şında yenilgiye uğrayarak esir düşmüş, 
gözlerine mil çekilmek suretiyle cezalandı
rılmıştır. 

İKİNCİ İZNİK KONSİLİ: 
Re.sim düşmanı (İkonoklasma) döne

minde, Imparatoriçe Eirene tarafından ye
niden resimseverliğe dönülmek üzere dü
zenlenen _bir dini toplantı, 787'de İznik'de 
yapıldı. Ilk oturum 1 1 Ekim'de Ayasor
ya'da gerçekleşti ve resimlere dönüşü sağ
~ayan kararlar alındı. Tarihe bu olay ikinci 
Iznik konsiri olarak geçmiştir. Birinci 
konsil'den itibaren yapılan bu çeşit top
lantıların ise yedincisidir. VII. Konstanti
nos Porphyrogennetos (9 13-959) ölümün
~en pek az önce 959'da buraya geldiğinde 
Iznik "zengin ve kalabalık" bir şehirdi. II. 
Basileios (976-1025) bir çocuk olarak 
tahta geçtiğinde ayaklanan komutan Bar
das Skleros 977-978 kışında, başkentin 
kapısı olarak kabul edilen İznik'i kuşatmış 
ve şehri aç bırakarak teslim olmağa zorla
mıştı. Fakat kale komutanı Manuel Eroti
kos hileye başvurarak kendini ve çıkmak 
~steyenleri kurtarıp şehri teslim etmiştir. 
lznik'i alarak bütün Anadolu'yu ele geçi-

iznik Müzesinden Bizans sütun başlığı. 

ren Sk~eros'un bundan sonra şan~ı dönmüş 
ve ne lstanbul'u alabilmiş ne de Imparator 
olabilmiştir. XI. yüzyılın ikinci yarısında 
Bizans devleti tam bir anarşi içinde bunal
dığı sıralarda, İmparator yapılan VI. Mik
hael Stratiotikos (1056-1057)'a başkaldı
ran komutanlardan Isaakhios Komnenos 
İznik'i ele geçirmiş ve 20 Ağustos 
1057'de, şehrin iki mil kadar kuzeyinde 
yapılan çarpışmada, önce Isaakhios bozgu
na uğrarken, bir rasiantı ile duruma yerin
den hakim olmuş ve imparatorluk ordusu
nu dağıtarak, ~stanbul'a girmiş ve İmpara
tor olmuştur. Iznik için büyük bi:r felaket 
1065 yılı Eylül ayındaki depremdir. Kili
selerin hepsi yıkıld ığı gibi surlar ile kule
lerde de büyük zararlar oluşmuŞtur. Pek 
çok evin de bu sırada yıkıldığı tahmin edi
lebilir. 

SELÇUKLULAR VE İZNİK: 

107l'de Malazgirt savaşı ile Anado
lu'ya giren Selçuklu Türkleri hızla Batı'ya 
ilerlediklerinde, 1075'e doğru İznik'i fet
hettiler. Bu olayda bazı karanlık taraflar 
vardır. Türkler Iznik'e girmişler ve yerleş
mişlerdir, ancak burada Bizans'ın hüküm
ranlığı da devam etmektedir. Nitekim VII. 
Mikhael (1071-1078)'e karşı ayaklanan 
k omu tan Nikephoros Botaniates, Süley
manşah'ın kuvetleri ile birleşmi§ ve halkın 
büyük bir şenlik gösterisi ile Iznik'e gir
~iştir. Buradan da İmparatçr olmak üzere 
Istanbul'a gitmiştir. Dört yıl kadar sonra, 
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kephoros'a karşı ayaklanan Nikephoros 
Melissenes, Süleymanşah'm desteğine gü
venerek, İznik'de kendisini İmparator iHin 
ettirmiştir. Fakat kendi durumunu sağlam
laştırmak için Süleymanşah'ın kuvvetleri 
ile İznik'e yerleşmesini istemiştir. Bu su
rette. · İznik merkez olmak üzere bütün 
Bithynia Türk hakimiyetine girmiş, Selçuk
lular fırsat buldukça etrafa yayı lmrşlar 
hatta Boğaziçi'nin Anadolu yak~sına kadar 
inmişlerdir. III. Nikephoros'un Iznik'i geri 
almak için hadım Ioannes komutasında 
gönderdiği birlik, burııda tam bir ~aşarı
sızlığa uğramıştır. Süleymanşah Iznik'i 
başkent yapmıştı. Bizanslıların Sultanikion 
diye adlandırdıkları saray herhalde, Geç 
Roma çağından ı_<alan saray ile özd.eş olsa 
gerektir. Bunun Istanbul kapısının ıç tara
fında, şehrin batı-güney köşesinde olduğu 
sanılmaktadır. Selçuklu Türkleri şehri ·an
cak yirmi iki yıl kadar ellerinde tutabildi
ler. Bu yirmi iki yıl devamlı çatışmalar ve 
kuşatmalar ile geçt~. Süleymanşah, Suriye 
seferine çıkarken ıznik'de Ebfı'l-Kası_m'ı 
bırakmıştı. III. Nikepboros'un yerine Im
parator olan I. Alexios Komnenos 1085'de 
Ebfı' l-Kasım'ın akınlarını durdurmak ıçm 
İznik önlerine Tatikios adında bir komu
tan idaresinde bir kuvvet gqndermişti. Fa
kat bu Bizans ordusu İznik surları önünde 
yenilgiye uğrayarak geri çekilme zorunda 
kalmıştır. Ancak Türk akıncıları ile Prai
netos (Karamürsel) yakınındaki başka bir 
çatışmada üstünlük sağlamıştır. I. Alexios 
(ı08 ı- ı ı ı8) Sultan Melikşah'ın Ebfı'l
Kasım'a karşı tehditlerinden faydalanmayı 
düşünmüş ve bu ~mir Bizans ile ittifak 
yapm~ğı teklif ettiğinde görüşmeleri uzata
rak, Izmid'i geri almıştır. Bu Bizans oyu
nuna çok kızan Ebfı'l-Kasım Bizans'dan 
tekrar yardım istemiş, üç aydır kuşatma 
halinde olan şehri Tatikios kurtarmış, fa
kat İmparator Alexios'un isteğine rağmen 
bu fırsattan istifade ederek şehri ele geçi
rememiştir. Sultan Melikşah Emir Por
suk'dan sonra Emir Bozan'ı göndererek 
İznik'i Ebu'I-Kasım'ın kardeşinin elinden 
alınağa çabaladı. Melikşah elinde İsfa~ 
han'da tutsak olan Süleymanşah'ın oğulları 
Kılıç Arslan ile Davud, 1092'de kaçarak 
İznik'e gelmişler ve Kılıç Arslan burada 
sultanlığa yükselmişti. Kılıç Arsl~n'ın du
rumunu sağlaml aştırmak üzere Iznik ve 
çevresine Türkler'i yerleştirmesine karşın 
Türkler'in kendi aral arındaki çatışmalar 
İznik'in kaybeditmesini kolaylaştırmıştı. 

HAÇLlLAR VE İZNİK: 

Pierre l'Ermite' in idaresindeki ilk 
düzens iz ve disipli.nsiz Haçlı ku':~eti 
ı096'da Gemlik ile ıznik arasında Turk
ler'e sald ı rmış ve onl arın karşı ~al?ı r.ısıyla 
da 7 Ekim'de tamamen imha edılmıştı. E r
tesi yı l Batı'dan gelen Godef_roy de Bouil: 
lon idaresindeki esas Birincı Haçlı seferı 
ordusu Bizans'dan sağlaı;ıan kuşatma a raç
larının' da yardımıyla .Iznik'i 14 Mayıs 
ı 097'de kuşattı. Bizans Imparatoru I. Ale
xios (ı081-ll 18)'un gönderdiği ve içle~in
de Bizans hizmetinde Turkopol denılen 
Türk ası llı paralı askerler bulunan gemi.~er 
de ·aemlik'ten arabalar ile taşınarak gole 
indirilince, Selçuklular'ın yardım yo.lu _ka-
panmış ve şehir, tamamen .. ç.~vrılmış 
oluyordu. Herhalde oldukça kuçuk ve h.a
fif kayıklardan meydana gelen bu flotı~
la'nın arazi-fazla inişli çıkışlı olmayan bı r 
kesiminden geçirilerek Kyr Geo~gios den~
len bir yerleşme yeri ':e ~~a~ bır kale d.ı
binde göle indirildiklerı bılıı~ır. Bu kalenı_n 
çevresinde Hagios Klementıos adına bır 
de manastır bulunuyordu. Janin bu kalenin 
gölün yukarı kıyısında olması gerektiğini 
iddia eder. Fakat Orhangazi dolaylarında 
veya Sölüz yolu başlarında da olabileceği
ni söylemek mümkü~dür.: Çok kanlı ve 
çok vahşi savaş 51 gun surdu. J?.urumları
nın ümitsiz olduğunu anlayan T urkler, an
laşarak şehri Bizanslılar'a b~raktılar (26 
Haziran ı097). Birkaç gün Iznik surları 

LahitH kuleden, Selçuk ıahitlerinden detay 
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dışında dinleneo Haçlı ord~su, Anadolu 
içlerinde yoluna devam etti. Iznik'i kurtar
ınağa gelen II. Süleyman Kılıç Arslan ida
resindeki Selçuklu kuvveti ile Eskişehir 
ovasında 1 Temmuz'da karşılaştı ve zafer 
Haçlıların tarafında kaldı. İznik kuşatması 
ve Eskişehir savaşı Anadolu'da ilk kez 
Batılılar ile Türkler'i karşı karşıya getir
miş oluyordu. Birinci Haçlı ordusunda gö
revli Guibert de Nogent, "Fransızların, sa
vaşta gösterdikleri ince zeka ve kahraman
lık bakımından Türkler'le kıyaslanabilecek 
başka hiçbir millet tanımadıklarını.:." yaz
mıştır. Bu sefere katılan Güney ıtalya'lı 
başka bir şövalye de: "Türkler'in zekasını, 
askerlik yeteneğini ve kahramanlığını t~ri
fe cesaret edebilecek olgunlukta bir ki~se 
var mıdır?" der. Kısa Türk idaresinin Iz
nik'te bıraktığı tek iz, kaba taştan İlkçağ 
lahitleri biçiminde yontutmuş ve bir yüzle
rinde birkaç satırlık yazı olan mezarlardır. 
Türkler çekildikten sonra Bizaosblar bun
ları, surların onarılınasında malzeme ola
rak kullanmışlardır. Selçuklular'ın surlarda 
giriştiği onarımlar ise henüz tesbit edile-
memiştir. · 

İznik surlarından Selçuk lahitleri 
ile tamir edilmiş, lahitli kule 

Haçlılar İznik'i alıp Bizanslılar'a bı
rakmış olmakla beraber, şehrin gerçekten 
kimin elinde olduğu tam anlaşılmaz. Belki 
bir süre daha Selçuklular'dan burada ka
lanlar içeride yaşamış olabilirler. Fakat bu 
konu herhalde aydınlanması gereken bir 
problemdir. Haçlı seferinin başında olan
lardan Alman imparatoru III.. Conrad 17 
Ekim 1147'de birlikleri ile Iznik önüne 
gelmiş, ve burada konaklayarak, Fransa 
kralı VII. Louis ile Kasım'ın ilk günlerin
de burada birleşmiştir. 

İZNiK'TE 
İKİNCİ BiZANS DÖNEMİ: 

Yeniden Bizans toprakl arına katılan 
İznik, tarihinin trajik bir ol aY,ını da, acı
masız davranışlarıyla tanınan Imparator I. 
Andronikos (1183-1 185) zamanında yaşa
dı. 

İmparator Manuel Komnenos'un 
1 180'de ölümü üzerine idare, genç karısı 
Maria ile henüz çok küçük · yaştaki oğlu II. 
Alexios'a kalmıştı. iktidarı ele geçirmek 
is.teyen Andronikos Komnenos, güya bazı 
asilerden ·onu korumak bahanesi ile hare
kete geçtiğinde, İznik kalesi muhafızı, 
onun bu şehre girmesine izin vermemişti. 
Dışarı bir çıkış yapan muhafız Androni
kos'u önce püskürtmüş fakat sonra yaka
lanmıştı. Yerine geçen yeni muhafız, tes
lim olmayı tercih ettiğif!~en serbestçe git
mesine izin verilmi§ti. Once Ma.ria'yı, ar
kasından da çocuk Imparator Alexios'u öl
dürten Andronikos 1183'de Bizans tahtı
nın tek sahibi old~ğunda İznik ile Bursa 
ve çevresi halkından korkunç şekilde öç 
almış: " ..... bağları üzüm salkımları yerine 
asılmış insan ölüleri ile doldurmuş, bu 
ölülerin gömülmelerini şiddetle yasaklaya
cak, onların güneşte kuruyarak, kuşları ka
çı ran korkuluklar gibi rüzgard·a sallanma .. 
larını .... " emretmişti. 

İZNiK'TE 
LASKARİS'LER İDARESi: 

1204'de Dördüncü Haçlı Seferi or
dusu İstanbul'u alıp Bizans Devletini orta-

. dan kaldırdığında Fransızların duclze de 
Niquee (İznik dükalığı) dedikleri ' iznik de 
Haçlı şövalyelerden Louis de Blois'nın pa
yına düşmüştü. Fakat Bizans devletini ye
niden canlandırmağa uğraşan I. Theodoros 
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Laskaris (1204-1222) şehrin direnişini kı
rarak İznik'e sahip olmuş ve burada bir 
prenslik kurmuştu. 

U'ıtinler İznik'i ele geçirmek ıçın uğ
raşrnaktan kaçınrnadılar. Daha 1204 yılı
nın son günlerinde Theodoros Laskaris'in 
kuvvetlerini Poirnanenon (Manyas ?)'da 
yenerek Lopadion (Uluabad) ve Apolleni
as (Apolyont)'ı alan Latinler, Bursa önün
de başarısızlığa uğramışlar ise de ikinci 
bir Uitin kuvveti Adramytlion (Edremit) 
ve çevresini, üçüncü bir kuvvet ise Niko
rnedeia (İzmid)'ı almıştı. Bizans devletini 
yaşatmağa uğ_raşan The.odoros Laskaris'in 
elinde sadece Iznik ve Bursa kalmıştı. . 

Latinler buralara acele yerleşrneğe 
çabalarken batıdan Bulgar ve Kumanlar 
saldırıya geçmişler 15 Nisan 1205'de 
Edirne dolaylarındaki çarpışmada Latinler 
yenilmiş, İznik dükası olmasına rağmen 
hiçbir vakit bu şehri görerneyen Louis de 
Blois de savaş meydanında kalmıştı. 

Büyük tehlikeyi attatan Theodoros 
Laskaris durumunu sağlamlaştırmak için 
Bizans imparatoru sıfatı ile taç giymeyi is
tiyordu. Ancak Pa.trik X. Ioannes Kam_a~e: 
ros Patrikhaneyi Iznik'de kurmak teklıfını 
red' ederek, Trakya'da, büyük ihtimal ile 
Edirne'de kalmayı tercih etmişti. Sonunda 
Mikhael Autoreinotos bu makama geçrne
ğe razı olmuş ve böylec~ 1208 Mart ayın
da Ortodoks Patrikliği ıznik'te kurulmuş, 
IV. Mikhael, Nisan ayı başında burada 
Theodoros Laskaris'e büyük törenle taç 
giydirmiş_tir. İstanbul'u kaybeden Bizans 
böylece ıznik'te canlanmı§ oluyordu. B~
ceriksiz idaresi yüzün'den Is~anbul'u ve Bı
zans'ı Latinlere kaptıran Irnparator III. 
Alexios ( 119 5-120 3) önce Makedonya'ya 
kaçmış, sonra Selçuklu Sultanı Gıyaseddin 
Keyhüsrev' e sığınmıştı. Theqdoros Laska
ris, kayınbabası olan III. Alexios'~n k~n
disine teslimini istedi. Gıyaseddın ıse, 
onun Bizans'ın gerçek imparatoru olduğu
nu ileri sürerek, Laskaris'in çekilmesi ge
rektiğini ileri sürdü. Bizanslılar ile Selçuk
lular 1210'da Yalvaç'da çok kanlı bir sa
vaş yaptılar. Bu çarpışmada G~yaseddin 
şehid düştü, darna~ının. el_ine esı~ .ol~rak 
geçen III. Alexios ıse lznık'e getırıldı ~e 
belki gözleri kör edildikten sonra keşış 
yapılarak bu şehirdeki Hagios Hykinthos 
manastırına kapatı ldı. 

Anadolu'nun batı kesimine sahip 
olan küçük İznik-Bizans devleti günlerinde 
burası bir sanat ve kültür merkezi ~ldu. 
Hükümdarlar bazen burada, bazen !zmir 

yakınında Kemalpaşa'da (= Nymphaion) 
o turuyariard ı. Burada yeni ki liseler qe sa
ray! ardan başka bir de hastane ve l~ta~
bul'dan göçrnek zorunda kalan Patrıklık 
makarnı için bir Patrikhane yapılmıştı. ~· 
Theodoros surlarda önemli onarımiara gı
rişrniş, Ioannes Dukas Vatatzes . (1222-
1254) surların önüne bir önd.~var ı~şa. e~
tirerek şehrin korunmasını guçlendırmıştı. 
II. Th~odoros (1254- 1258) kendisini ko
ruduğuna inandığı Aziz Tryphon adına bu-
rada, yanında bi~ felsef~ o~ul~yl ~ çok gü
zel bir de kilise ınşa ettırmıştı. Bırçok ya
zıları dışında 1261-1308 tarihleri arasın
daki olayları anlatan bir de tarih yazan 
Giorgios Pakhymer~s 1242'de burada do
ğup yetiştiği gibi, Istanbul'da Khora ma
nastırı ve kilisesini (Kariye camii) ihya et
tirip mozaiklerle süsleten fikir ve devlet 
adadn Theodoros Metokhites de burada 
dünyaya gelmişti.Metokhites. Jl!ik~e~s a~.lı 
eserinde, yaşadığı yıllardakı .. Iznık ın gu
zelliklerini anlatmıştır. Ç>na gore, çepeçev
re yeşillikler ve ağaçlar ile ka~ıı.,~lan şe
hir uzaktan bir "cennet bahçesını andırı
yo;, yaklaşıldığında, güçlü surları ve hen: 
dekleri, geniş caddeleri ve çok ka~lı evlen 
ile "hayranlık" uyand ı rıyord.~. Yıne M~
tokhites' e göre XIII.-XIV. yuzyıllarda Bı
zans sarayının ihtiyacı olan ~pekli kumaş
lar burada dokunuyordu. Iznik tahtını 
meşru sayılamayacak bir yoldan elde eden 
Mikhael Palaiologös (1259-1282) 1261'de 
İstanbul'u Latinlerden geri alıp, Biz~ns 
imparatorluğunu _yeniden kurdu&unda ız
nik öneminden bırşey kaybetmedı. Sarayın 
ipek ihtiyacını burası sağlamağa devam 
ediyordu. 

OSMANLI BEYLİGİ VE İZNİK: 

Ne var ki 13. yüzyı l sonunda kurulan 
ve hızla gelişen Osmanlı beyliği çok yakı
nındaki İznik için büyük bir tehlike. yarat
maktaydı. Daha 1266'da Türkler'in Iznik'e 
yaklaştıkları haberinin yayılması üzeri.ne 
büyük bir panik baş göstermiş ve halk Is
tanbul'a göçe başlamıştı. Bu kaçış yıllar 
boyu devam etti. Osman Gazi Yenişehir 
yolu üstünde Targan kalesini yaptırtmış, 
şehrin etrafındaki küçük kaleler birer bi
rer Türkler'in eline geçmişti. Kısa bir süre 
içinde İznik, Osm.~iılı topr~kları ile~ ç~~ir
diğinden, ancak gol aracılıgıyla denız uze
rinden başkent il~ bağlantı kurar durumda 
kalmıştı. Bizans Imparatoru etrafı sarılmış 
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olan İznik'i kaybetmemek için gayret sar
fetmekten kaçınmamış, fakat 1330 yılınd~, 
İzmid körfezi kıyısında Palekanon'daki sa
vaşta Orhan Gazi'ye yenilmesi ile bütün 
ümidler ortadan kalkmıştı. 

Türkler, İznik dışında tahkimat yapa
rak, Bizanslılar'ın dışarı çıkmasını önle
diklerinden, içeridekiler gölde balık bile 
tutagıayıp, büyük sıkıntı içinde yaşıyorlar
dı. Ustelik Türk idaresindeki yakın köyle
rin Rum halkı onlara "Gelin biçareler, ra
hat olun, biz rabata kavuştuk" diyorlardı. 
Sonunda bunalan İznik halkı ve şehrin ha
kimi olan Tekfur (Neşri'ye göre bu bir ka
dındı) bir elçi göndererek 'şehri teslim et
mek istediklerini bildirdiler. Anlaşma yo
luyla alındığı için, isteyenler İstanbul ka
pısından çıkarak Bizans'a giderken, Orhan 
Gazi de 2 Mart 1331'de Yenişehir kapı
sından içeri giriyordu. Osmanlı beyi kapı
nın iç tarafında güzel bir bahçede konak-

ın 

lamış ve burada kalan şehir halkını karşı
sına getirtmişti. Kocaları açlıktan ve sa
vaşta ölen kadınların çoğunun dul olduk
larını öğrenince, "Bu dul avratları nikah 
edün, alın" dedi ve şehrin evlerini; "evle
nen gazifere" bağışladı. Orhan Gazi İznik'i 
Türkleştiemek yolunda ilk adımı atarak, 
büyük kiliseyi cami yapmış, bir manastırı 
medreseye çevirmiş, Yenişehir kapısı dı
şında bir zaviye-imaret yaptırarak buranın 
şeyhliğine Gazi-Erenlerden Hacı Hasan'ı 
atamıştı. Bu imaret yapıldığında pişen ilk 
aşı da bizzat kendisi dağıttı. Sonra şehirle, 
Göynük ve Mudurnu'ya kadar çevresini, 
oğlu Süleyman Bey'e verd.i. İmparator III. 
Andronikos (1328-1341) ıznik'in yardımı
na gitmeyi ve şehri geri almayı denedi !se 
de başarısızlığa uğradı. Orhan Bey, Iz
nik'de· elde edilen kilise eşyayı ve kitapla
rı da Bizans'a sattı. Böylece 234 yıllık bir 
aradan sonra İznik yeniden Türk idaresine 
girmiş oluyordu. 

İZNiK'DE BİZANS DÖNEMİ YAPILARI 

SURLAR: 

İznik'in Bizans dönemine ait eski 
eserlerinin başında surları gelmektedir. 
Hellenistik çağ surlarından bir iz buluna
mamıştır. Kuzeyde İstanbul kapısı, güney
de Yenişehir kapısı, doğuda Lefke kapısı, 
batıda ise Göl kapısı bulunuyordu. Bun
lardan Göl kapısından ve buradaki sur du
varlarından birşey kalmamıştır. Ayrıca 
şehrin Batı-Güney köşesinde, bataklık bir 
bölgede ikinci bir göl kapısı daha bulun
makta olduğu gibi, surların başka yerlerin
de de küçük girişler vardı. Bu kapılardan 

içeri giren düz caddeler ortadaki Ayasor
ya'nın önünde kesişmekte ~lduğuna göre, 
şehrin biçimi hakkında Ilkçağda Stra
bon'un yazdıklarının gerçek olduğu anlaşı
lıyor. Lefke ve İstanbul kapılarının Hadri
anus (117-138), Yenişehir ve Göl kapıla
rının II. Claudius Gothicus (268-270) yıl
larında yapıldıklan kitabeleri~den anlaşılı
yor. Bu kapılar bütün Roma Imparatorluk 
dönemi mimarisinin teknik ve uslup özel
likle::-ine sahiptirler. Ayrıca bunlardan is,. 
tanbul Kapısı bir tahkimat girişinden çok, 
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Letke KapiSI 

gösterişli bir zafer takını andırır, 4970 m. 
uzunluğundaki surlarda çeşitli deviriere 
ait o kad ar çok onarım, ek ve yama vardır 
ki, bunların arasında en erken kısımları 
bulmak çok zorlaşmı ştır. Nitekim Lefke 
kapısı ile Yenişehir kapısı arasındaki sur 
duvarının iç tarafında, temel kısımlannda 
büyük blok kesme taşlar görülür. Bunlar 
herhalde Roma devrinin kalıntıları olmalı
dır. Geç devirlerde surlar yamanırken, da
ha eski yapılardan devşirilmiş çeşitli işlen
miş malzeme de kullanılmıştır. Nitekim İs
tanbul kapısının iç t~rafındaki küçük kapı
nın iki yanındaki ve ötedenberi Medusa 
olarak kabul edilen iki başın, aslında ti
yatrodan getirtilmiş iki maske oldukları 
anlaşılmıştır. 11 m. yüksekliğindeki sur 
duvarları 144 tane kare veya yarım yuvar
lak, 17 m. yüksekliğinde kule ile güçlendi
rilmişti. Ayrıca kap ılar da çifte kule ara
sında açılarak güvenceye alınmıştı. Bazı 
kuleterin içlerinde geç Bizans çağında du
varlara dini fresko resimler yapılmış oldu
ğu da görülür. Lefke ve Yenişehir kapıl arı 
arasında surun doksan derecelik bir açı ile 
döndüğü köşedeki kule'nin içindeki me
kanda duvara işlenmiş at üstünde Aziz 
Mikhael'i tasvir eden büyük bir fresko yir
mi yıl öncelerine kadar görülebilirdi. Bu
gün bu resimden artık bir şey kalmamıştır. 
Göl kıyısından uzak kalan kesimlerde Las
karis'ler döneminde daha alçak bir ön sur 
yapılmış, bunun da dışına herhalde suyunu 
gölden alan bir su hendeği kazılmıştır. 

istanbul Kap1s1 

Böylece İznik tahkimatı ufak ölçüde İstan
bul surlarının bir benzeri olmuştu. 

Surlara ait bir kesimin veya bir ku
le'nin Mikhael adında bir hükümdar tara
fından yaptırıldığını. bildiren mermere iş
lenmiş iki satırlık bir kitabe, Böcek ayaı
ması adı verilen bir ayazmada yere döşen
miş olarak dururdu. Sonraları bu taş ora
dan çıkarılarak müzeye konmuştur. Surla
ra ait pek çok kitabe şimdiye kadar ya
bancı kitabe uzmanları tarafından kopya 
edilerek yayınlanmı ştır. Bunlardan bazıları 
şimdi müzededir. 

KİLİS ELER: 

Bizans çağında, şehrin tam ortasında, 
caddelerin biribirleriyle birleştiği yerdeki 
Roma döneminden bir yapının belki de 
gymnasium'un temelleri üstü ne büyük bir 
kilise yapılmıştı. Basilika tipinde olan ve 
Ayasofya olarak adlandırılan bu kilise, 
herhalde XI. yüzyıldaki depremden sonra, 
mimarisinde önemli bir değişiklik yapıla
rak nefler payeler ve bunların arasına yer
leştirilen sütuntarla ayrılmıştır. Apsisin iki 
yanında da, yan neflerin uçları üzerieri 
kubbeler ile örtülü birer oda biçimine so
kulmuştur. Orhan Gazi tarafından cami 
yapılan, Kanuni Sultan Süleyman (1520-
1566) yıllarında Mimar Sinan tarafından 
büyük ölçüde değişi!<.likler ile ihya edilen 
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Ayasofya 

bu cami 19. yüzyıl başlarından beri , harap 
bir haldedir. 19 5 3'de içindeki kalın toprak 
tabakası temizlendiğinde orta nefde renkli 
taşlardan yapılmış çok güzel bir döşeme 
mozaiği bulunmuştur. Renkli taşların be
lirli geometrik şekiliere göre kesilmesi ve 
geçmeli bir desene göre birleştirilmesi su
retiyle meydana gelen bu yer süslemesi 

~ 
/ 

yaklaşık bin yı llanndan sonra moda oldu
ğuna göre, bu döşemenin 1 1. yüzyıldaki 
onarımdan sonra yapıldığına ihtimal veri
lir. Apsis yanındaki odaların kubbeleri 
içinde de fresko resimler görülmektedir. 
Burada ayrıca bir de mezar odası bulun
muştur. Bu odanın bir duvarında Hazreti 
İsa'yı tasvir eden bir fresko resim de mey
dana çıkmıştır. 

·· · ··;iç -· ··· · ·~ .... -~ ··· ........ <6·····. 
____ __;~---~--- ·· ·· ·- - : ··-···· -· _ _,_,_:;wi"" 

· .... , . o 1 2. 3 .• s . Q . 7 8 " 10 . · ı .. i Ayasofya Kil isesi 
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Ayasofya Kilisesi kuzey duvarındaki deisis sahneii fresKo. 

. Ap sis kısı;nında 19 3 5'lerde yapılan 
bır kazıda, rahıplerin oturması için olan 
synthron_?n . ?enil~n kademeler meydana 
çıkarıldıgı gıbı, bas1t geometrik motifli bir 
yer döşemesinin kalıntıları da bulunmuştu . 
1?53'd~ Y.ai?ır:ın iç.i temizlenirken ki.\çük 
bır lahıt bıçımınde mermerden bir de kud-

1 

!~ 

sal kalıntı (relique) malıfazası da meydana 
çıkarılmıştır. Bu küçük eser şimdi müze
dedir. Son yıllarda Ayasofya basit bir 
onarım görmüş, etrafı da açılarak temiz
lenmiştir. Bu arada güney tarafında bitişik 
küçük bir ek şapelin kalıntıları da ortaya 
çıkmıştır. · 

Ayasofya döşeme mozaiğinden desen çalışması. 

i 

.J 
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Koimesis Kilisesinin eski görünüşü. 

İznik'de . Bizans sanatının önemli 
eserlerinden biri sayılan "Meryem'in göğe 
çıkışı" (Koimesis)'na adanmış kilis~ de bu
lunuyordu. Piskopos · Hyakinthos tarafın
dan 750 yılına doğru yaptınldığı kabul 
edilmekte ise de daha eski olduğu V. yüz
yılın sonları veya VII. yüzyıl içlerinde inşa 
olunduğu daha doğru bir tahmin sayılmak
tadır. Kurucusunun Hyakinthos olduğu ise 
içindeki bir kitabeden ve bazı sütun baş
lıkl arındaki marka (monogram)'lardan öğ
reniliyordu. Bu kilise önemli bir manastıra 
ait idi __ ve burası Hyankinthos manastırı 
o larak biLiniyordu. Bu Kilise 1065 depre
minden sonra bazı eklemelerle onarılmış 
ve fetihden sonra da Rumiara bırakılmıştı. 

Koimesis Kilisesi 

Üzeri büyük bir kubbe ile örtülü olan kili· 
senin apsis yarım k ubbesi ile b.azı tonozla
rını mozaikler süslüyordu. Apsis yarim 
kub.besinde al tın zemin üzerinde kucağın
da Isa olan ~üyük bir Meryem mozaiği, iki 
yanında ise Imparator elbiseleri ile giyimli 
dört Başmelek tasviri yer alıyordu . Içeride 

Koimesis Kil.isesinin mozaikleri. 
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Koiınesis Kilisesinin mozaikleri 

ayrıca dört İncil yazarını kitaplarını hazı.r
lar vaziyette gösteren dört mozaik daha 
dikkati çekiyordu. Bunlardan başka .daha 
mozaikler ile geç döneme ait ikonalar ve 
yağlıboya tablolar da vardı. Bu Çeşit mo
dern resimlerden birinde 325 yılı concile'i 
tasvir edilmişti. İçerideki üç kitabeden, 
harap durumda olan kilisenin 1807 yılında 
İznik metropoliti Daniel'in isteği üzerinde 
Patrikhane görevlisi (protosynkellos) 
Khrysanthos tarafından büyük ölçüde ta
mir edilerek kubbesinin yenilendiği öğre
niliyordu.İstiklat savaşında yıkılan bu kili
senin yalnız temelleri ile döşemesinden 
parçalar kalmıştır. 

Son kırk yıl içinde, İznik'te .üç kili
senin daha kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 
Bunlardan ilki, yani İstanbul kapısına gi
den yolun solunda olanı, bir bahçe düzen
lemesi sırasında 1946 yılında meydana 
çıkmış olup, dört sütunlu kapalı haç pla
nında bir yapıdır. Duvar tekniği ve planı, 
bu. kilisenin IX.-XII. yüzyıllar içinde ya
pıldığını gösterir. Kalıntının içinde döşe
me mozaiklerinden. de parçalar bulunmuş
tur. Bu kiliseniiJ., Iznik hükümdarlanndan 
II. Theodoros Laskaris'in 1255-1256'da 
yanında bir felsefe okulu ile birlikte yaptı-

rarak kendi koruyucu azizi olduğuna inan
dığı Hagios Tryphon'a sunduğu kilise ol
duğu sanılmıştır. Halbuki biz Yenişehir 
kapısı yakınındaki yapının Tryphon kilise
si olduğunu düşünüyoruz. VIII. Mikhael 
Palaiologos'un "Çocuk hükümdar IV. İoan-

---- "-- . . 
istanbul kapı yakınındaki kilisenin planı. 
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nes Laskaris'e karşı haince tutumundan 
hoşnud olmayan Patrik Arsenios Autorei
nos 1259 sonbaharında makamını ve İz
nik'i terkederek Prainetos (Karamürsel) 
yoluna çıkarken geceyi şehrin içinde, sur
lara yakın Agalma manastırında geçirmişti. 

Tiyatro yanındaki kilise alt yapısının planı. 

Altyapmm içten görünüşü 

Bu yola İstanbul kapısından çıkıldığına 
göre, bugün artık pek az kalıntısı görüle
bilen kilisenin bu Agalma manastırına ait 
olması bir ihtimal olarak düşünülebilir. 
Patrik ertesi gün Drakon (Yalakdere) de
resi yakınında, bulunduğu yerden deriizin 
görülebildiği bir noktada kurulmuş Pask
hasios manastırına ulaşmıştır. Tiyatronun 
hemen yanında bir kazı sonunda ortaya çı
kan tuğladan inşa edilmiş bir altyapı ise 
planı bakımından kesinlikle bir kilise ol
duğunu belli etmekte ise de esas üst yapı
sından bir şey kalmamıştır. Son yıllarda 
bulunan üçüncü kilise, Yenişehir kapısına 
giden caddenin sağında bulunmaktadır. 
Plan bakımından İstanbul'daki Kariye ca
mii (Khora kilisesi)'ne benzeyen bu kilise
nin biçiminden evvelce büyük bir kubbe 
ile örtülü olduğu ve içinde bulunan parça
lardan tabanının çok z.engin biçimde döşe
me mozaikleri ile süslü olduğu anlaşılmak
tadır. Bizce Theodoros Laskaris'in yaptırt
tığı Hagios Tryphon kilisesi burası olmalı
dır. 

N 

s 

o 
o 1 

Böcek Ayazması plan ve kesiti. 

Esası Bizans . çağına kadar inen ve 
192 l'e kadar Rumlar tarafından ziyaret 
edilen bir kudsal su kaynağı ise Koimesis 
kilisesinin az ötesinde şehrin güney-doğu 
hölümünde bulunmaktadır. Böcek ayazması 

o 



8 SANAT TARiHi ARAŞTIRMALARI DERGiSi 85 

olarak adlandırılan, herhalde Hristiyanlar
da bir azizin adına sunulmuş olması gere
ken yapı üstü kubbe ile örtülü yuvar
lak bir mekandan ibarettir. Tam ortasında 
yerde dörtköşe bir havuzda su bulunuyor
du. Yakın tarihlere gelinceye kadar bu ha
vuzu çevreleyen taşlardan bir tanesinin 
üstünde surlara ait bir kitabenin bulunma
sı, buranın vaktiyle şehrin Rum halkı tara
fından tamir edildiğini ve bu kitabenin de 
buraya o sırada konulduğunu gösteriyor
du. Bugün ayazma çok bakımsız ve çirkin 
durumdadır. Şchneider, bu ayazma yapısı
nın esasında Ilkçağ'a ait bir bina olduğunu 
ve ancak çok sonraları Hristiyanlar tara
fından ayazma haline getirilmiş olabilece
ğini ileri sürmüştür. 

. Bazı belgelerden öğrenildiğine göre 
Iznik gölünün kuzey kıyısında Kyr Georgi
·os adında bir köy bulunuyor ve Selçuklu 
Türkleri'ne karşı kullanılmak üzere Gem
lik'den arabatarla taşınan kayıklar bu kö
yün kalesi dibinde suya indirilmişti. Ayrı
ca burada Hagios Klemenlos manastırının 
bulunduğu da 1272 tarihli bir belgeden 
anlaşılmaktadır. Bu kale ve manastırdan 
bugün bir kalıntı olup olmadığı araştırıl
mamıştır. 

Kuş motifli Bizans 
Keramik parçası 

İZNiK'DE BİZANS KERAMİKLERİ: 

Türk devrinde çinileri ile ün salan 
İznik'de Bizans devrinde de oldukça geliş
miş bir çanak-çömlek sanayiinin varlığı 
anlaşılmaktadır. Bizans zamanında yapılan 
bu kaplar, çok parlak sırları ve genellikle 
tahin rengi zemin üzerine işlenmiş motif
leri ile tanınır. Bu motifler arasinda bil
hassa stilize edilmiş zarif kuş tasvirleri 
dikkati çeker. 
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IV 

TÜRK DÖNEMİ: 

TÜRK DÖNEMİNİN BAŞLARlNDA İZNİK (XIV-XV. yy.): 

İznik 1331 yılında Osmanlı beyliği
nin başında · olan Orhan Gazi tarafından 
fetholunup Türk topraklarına katıldığında, 
eski görkemini tamamen kaybetmiş, güçlü 
surlannın içine sığınmış küçük bir kasaba 
idi. İznik'in Türkl~şmesi kısa bir süre 
içinde gerçekleşti. Unlü Bizans din bilim
eisi (teolog) Georgios Palamas 1354'.de 
Türkler'e esir düştüğünde bir süre Iz
nik'de yaşamıştır. Her ne kadar şehri sön
ı:rıüş ve harap olarak anlatmakta ise de bu, 
şehrin kaybedilişinden bir Bizansıının 
duyduğu üzüntüyü · ~ile getiren duygusal 
bir iddiadır. Oysa ıznik'in fethinden az 
sonra Anadolu'dan geçen ;Arap gezgini İbn 
Batuta, Bursa'dan sonra, Iznik gölüne gel
diklerini ve buradan da şehre ulaştıklarını 
yazar. Bu sırada üzerinden sadece bir atlı
nın geçebileceği genişlikte köprüyü andı
ran dar bir yoldan içeri girilmektedir. Sur
lar oldukça harap haldedir, içeride az sa
yıda muhafız vardır. Dindar ve mükemmel 
bir hanım olan Orhan Gazi'nin eşi burada 
yaşamaktadır. İbn Batuta'nın gördüğü İz- · 
nik'in dört tarafı surtarla çevrili olup, 
çevresinde su dolu bir hendek vardır. Ka
pılara, gerektiğinde kaldırılan ağaç köprü
ler yardımıyla ulaşır.-Şehrin içinde, bahçe
ler, evler ve ekili topraklar uzanır. Herke
sin evi tarla · veya bahçesinin yanındadır. 

Su ise kuyulardan sağlanır. Burada her çe
şit meyva yetişir. Özelli~le ceviz v~ kesta
ne pek bol ve ucuzdur. Ibn Batuta ıznik'in 
üzümünü de övdükten sonra kendisini mi
safir eden Alaeddin adında bir imam veya 
şeyhin aracılığı ile Beyalun (?) veya Bey
lun (?) Hatun'u ziyaret eder ve onun tara
fından ağırlanır. Bir kaç gün sonra Orhan 
Bey de gelir ve Arab gezgini onunla bura
da tanışmak imkanını bulur. Timur ordusu 
Anadolu'ya girip, Batı'ya doğru ilerledi
ğinde bir k<?lun 1402'de İznik'e kadar ge
lip kasabayı ele geçirdi ği, yağmalayıp tah
rip ettiği bilinir. Yıldırım Bayezid'in esir 
düşmesi ve Timur'un Osmanlı devletini 
parçalaması sonunda, Bayezid'in oğullan 
arasındaki iktidar çarpışmalan sırasında 
İznik de birkaç defa el değiştirmiş ve bu 
kanlı kargaşada zarar görmüştür. Şehzade
lerden Musa Çelebi 1413'de Bulgaris
tan'da Sarnakov yakınında Çamurluova'da 
yenilgiye uğrayıp öldürüldüğünde, kendisi
ne Kazasker yaptığı taraftarlarından meş
hur Şeyh Bedrettin Simavni de bütün aile
siyle İznik'e sürülerek, buraqa yaşaması 
için bir ödenek verilmiştir. Şeyh Bedret
tin, modern sosyalizmin hatta komünizmin 
uzak öncülerinden biri olarak tarihte ta
nınmıştır. B.u fikirler!nin bir kısmını sür
günde olduğu sırada ıznik'de tasarladığına 
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Nasuh-es Silahi-nin minyatü"ründe iznik (XVI. yy.) 

ihtimal verilir. Taraftarlarından Börlükçe 
Mustafa 1420'de İzmir'de Karaburun'da 
isyan ettiğinde, 'Bedrettin de İzni_k'den ka
çar-ak Kastamonu hükümd~rı I~!endiyar 
Bey'e sığınmış ve buradan Rumeh ye geç
miş ve hayatı Şerez çarşısında idam edi!e
rek son bulmuştur. Birkaç yıl sonra Iz
nik'de Osmanh devri Türk tarihiniJ1 feci 
bir olayı gerçekleşmiştir. II. Murad, Istan
bul'u almak için 1.423'de kuŞ.attığında, 
şehre tam son hücumun yapılacağı &ırada, 
Padişahın küçük kardeşi Mustafa'nın isy~_n 
haberi üzerine kuşatma kaldırılmıştır. Ku
s;ük Mustafa denilen bu şehz~de on· iki, on 
üç yaşl arında bir çocuktl;lr: Isyanın Kar~
.man ve Germiyan beylerının ve hatta Bı
zans'ın desteklemesiyle yapıldığı ve bu işe 
önayak olanların da ço·cuğun başta !ala
sı ile yanındaki idareciler olduğu bellidir. 
Bursa'da başarı elde edemeyen isya~cılar 
İznik'i ele geçirı:ııişler, Mustafa Çelebı bu
rada Çaridarlı Ihrahim Paşa'nın sarayına 
yerleşerek hükümet idaresine girişmiştir. 
Istanbul kuşatmasını kaldıran II. M~rad 
bunun üzerine İznik önüne gelm_iştir. Isya
nı körükleyen lala Şarabdar Il yas Bey, 
şehzadeye ihanetle onu eliyle teslim etmiş 
ve başına gelecekleri bilip feryad eden za
vallı çocuk, İznik'in kapılarında birinin ~ı
şındaki incir ağacına asılarak idam edıl
miştir. 

TÜRK KÜLTÜR 
TARİHİNDE İZNİK: 

Türk idaresinde İznik kısa sürede bir 
sanat, ticaret ve kültür merkezi olmuştu. 
Orhan Gazi medresesine tanınmış ulema
da·n Davud-u Kayseri (öl. 1350) atanmış, 
burada şehri imar etmek amac~y~a. h~yı_r 
tesisleri ve camiler yapımına · gırışılmıştı. 
Bu devirde " .... .. ... ruhları manen uykuda 
olan adamları uyandıracak ve onlara d<?ğ: 
ru yolu ve vazifelerini göste~~ce~ ahl~kı 
bir eser yazan .... .. " Hacı Huseyın oglu 
Ebu'I-Fadıl Musa· da İznik'de yaşamıştır. 
Onbeşinci y~zyılın büyük tasavvufçu ve 
şair~erinden Eşrefoğlu Abdu}lah 'Rumi ve
ya Izniki de buralıdır. Çagının tanınmış 
velilerinden Bursa'da Emir Sultan, Anka
ra'da Hacı Bayram ve Rama'da Şeyh Hü
seyin Hamevi'nin yanları~.d~. y_eti~e~ Eşre
foğlu (veya Eşrefzade), unu Iznık ı a_ş~n, 
çok sayılan bir mutasavv~f ve ~adırıy
ye'nin bir kolu olan Eşrefıyye tarıkatının 
kurucusu olmuştur. Eşrefoğlu eserl~rJ.~i 
İznik'de yazmıştır. Genellikle s~~ · blir 
Türkçeyle yazılmı ş şiirleri bir ·IUVan'da 
topl anmış, tasavvuf açısına uygun olara_k 
İslam duygu ve düşüncelerini derleyen bır 
de .kitap meydana getirmiştir. Bunların dı
şında daha on kadar eseri v.~r9ır·. Eşrefoğ
lu bir _kitabını açık Türkçe olarak yazmış-
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tır. Niçin bu yolu seçtiğini de şu cümle ile 
belirtir: "Bu kitabı sırf TürK.i dilince cem 
eyledim ki ol kitabın faydası umuma şamil 
ola". Kendisini: 

Gah muti', asi yem, gah alim, gah 
am i yem, 

Gah· Eşrefoğlu Rumi'yem, bu dillerde 
söylenürem 
mısraları ile tarif eden Eşrefoğlu, h. 874 
(- 1469-1470).'e doğru ölünce, İznik'de 
bir türbeye gômülmüştür. Sonra burada 
~ami-tekke ve ziyaret yeri kurulmuştur. 
Iznik böylece büyük bir tarikatın merkezi 
durumuna girmiştir. 

CANDARLILAR VE İZNİK: 

Orhan Gazi'nin İznik kadılığına ata
dığı Sivrihisar'ın Cendere. köyünden ve ilk 
Osmanlı döneminde güçlü bir teşkiHH olan 
Ahi'lik mensuplarından Kara Halil, Os
manlı tarihinin namlı Candarlı'lar soyunun 
kurucusu olmuştur. Bu aile, Türk döne
mindeki İznik tarihi ile sıkı sıkıya ilgili 
olduktan başka, buradaki tarihi eserler _de . 
onlarla bağlantılıdır. Genç Osmanlı Beyli
ği'nin askeri teşkilatının düzenlenmesinde 
"Yaya" denilen kuvvet onun teklifiyle ku
rulmuştur. Sonra 1362'de Kazasker oldu
ğunda, Yeniçeri t~şkilatının meydana geti
rilmesin.de de tavsiyelerinden faydalanıl
mıştır. Ilk Osmanlı maliyesi de yine onun 
tavsiyeleriyle bir düzene konulmuştur. Ka
ra Halll 1364'e doğru vezir olmuş ve Hay
reddin adını almıştır. Candarb Hayreddin 
Paşa İznik kasabasına önem vermiş, bura
da görkemli bir eser olan Yeşil Cami'yi 
yaptırdıktan başka 1386'da Vardar Yeni
cesinde veya Serez'~e öldüğün~e bu güçlü 
ve başarılı teşkilalçının naaşı Iznik'e geti
rilerek buraya gömülmüştür. Candarlılar'ın 
İznik ile bağlantıları bu yüzden sona er
memi.ş, Hayre~din Paşa'nın yine vezir olan 
oğullarından Ilyas Paşa burada bir zaviye 
ile hamam yaptırmış, onun oğlu Davut Bey 
de orada bir çeşme vakfetmiş ve 1492'de 
ölümünde İznik'de ceddinin yanına gömül
müştür. Hayreddin Paşa'nın küçük oğlu 
vezir İbrahim Paşa ise İznik'te bir imaret 
yaptırmış, 1429'da vefatı!lda da İznik'teki 
~ürbesine göm'ülmüştür. Ihrahim Paşa'nın 
ıznik'de bir de sarayı olduğu, }<.üçük şeh
zade Mustafa Çelebi?nin 142~'de burada 
oturmasından anlaşılmaktadır. Ihrahim Pa
şa'nın oğlu ve II. Murad ile Fatih Il. Meh
med yıllarının sadrazaını meşhur Candarlı 
Halil Paşa ise İznik'de mescid ile zaviye 

yaptırmıştı. istanbul'un fethinin hemen ar
dından, Bizans ile anlaştığı suçlaması ile 
idam edilen Halil Paşa da ıznik'de kendin
den önce ölen oğulları Yusuf Bey (öl. 
1430) ile Ahmed (öl. 1429)'in yanına, tür
beye gömülmüştür. Aynı türbede üçüncü· 
oğlu Süleyman Çelebi (öl. 1455'e doğru) 
de yatar. Candarlı İbrahim Paşa'nın küçük 
oğlu Halil Paşa'nın kardeşi ve Çelebi Sul
tan I. Mehmed'in kızı Hafsa Sultan'ın ko
cası Mahmud Çelebi'de İznik'de bir cami 
yaptırmıştır, mezarı. da bu cami yanında
dır. En küçük oğlu lbrahim Paşa da .sadra
zamlığa k~dar yükselerek 1499'da Yuna
nistan'da Inebahtı'da ölmüş ve orada gö
mülmüştür. Onun da İznik'de bir mescidi 
ve4 babasının türbesinde ona ait olması 

muhtemel bir mezar vardır. Naaşı belki 
gerçekten İznik'e getirilmiş, belki de bu 
mezar sadece sembolik olarak yapılmıştır. 

CandariJ Halil Paşa Türbesi'nden mezartaşi 

XVI. YÜlYILDA İZNİK: 

Onaltıncı yüzyılda İznik, İstanbul'dan 
Anadolu'ya uzanan ·sefer ve kervan yolu
nun üzerinde önemli bir durak ve konak
lama yeridir. Aynı zamanda birçok ·ulema 
ve şairin yetiştiği bir kültür merkezidir .. 
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XIV. ve XV. yüzyıllarda Candarblar dışın
da Osmanlı Beyleri tarafından yaptırılan 
önemli binaların (Nilüfer I-_Iatun zaviye
imareti, Yakup Çelebi zaviyesi, Büyük ha
mam) süslediği ıznik'de Kanuni Süleyman 
(1520-1566) yıllarında bir kervansaray in
şa edilmiş, Ayasofya kilisesinden çevrilen 
ve bir yangın sonrası harap olan Orhan 
Gazi Camii, yeniden yapıbreasma Mimar 
Sinan'a onartılmıştır. Bu küçük şehrin o 
dönemdeki görünüşünü, (h. 944 - 1537-
1538) yıllarında yazılarak minyatürlerle 
süslenen, Nasuh es-Silahi'nin İrakeyn sefe
ri hakkındaki kitabında görülen resimler
den birinde bulmak mümkündür. ·au son 
derece şematik minyatürde, İznik, k~re bir 
biçimde etrafını çeviren surları ve iÇerfde 
bulunan başlıca yapıları ile gösterilmiştir. 
Bir elçilik heyeti ile, Amasya'da olan Ka
nuni'ye ulaşmak için 1555 yılı baharında 
Anadolu'ya giren H_ans Dernsclıwam, 14 
Mart günü geldiği Iznik'e karadan, Beş
taş'ın önünden geçerek varmıştır. Böylece 
o sıralarda şehrin, ana kervan yolu güzer
gahı üzerinde olduğu öğrenilmektedir. Ka
s·abanın içinde dar sokaklar ve kerpiç ev
lerin arasında bahçeler vardır. Heyet · bir 
kervansarayda konaklar. O sıralarda bura
da pek çok Macar, Alman, Hırvat ve baş
ka yabancılar yaşamaktadır. Dön~şte 18 
Haziran'da tekrar uğradığı ıznik'de 
Dernslıwam, Hristiyanların kullandıkları 
bir kilise (Koimesis k~lisesi) ile 1536'da 
idam edilen Sadrazam Ihrahim Paşa (Mak
bul-Maktul)'nın yapısı bitirilmeden kalmış 
bir kervansaraymdan da bahseder. Aynı 
heyetin başkanı olan elçi Ogier Glıiselin 
de Busbecq ise, çarşı meydanının ortasın
dan şehrin. dört kapısının görülebildiğini 
söyler ve Istanbul'daki yapılar için bura
daki eskitaşların sökülüp gptürüldüğü dı
şında önemli bir şeyden~ ba~setmez. Bu 
Batılı gezginlerin Türk şehri Iznik ve bu
radaki çini sanayii karşısında ilgisiz kal
malarına karşılık, müslüman gezginler bu 
konuda daha anlayışlıdır. 

İZNiK ÇİNİCİLİGİ: 
Nitekim h. ·93~ (= 1529) yılında 

Şam'dan karayoluyla Istanbul'a gelen Bed
rüttin el-Gazzi, İznik'i " .... büyük ve güzel, 
havası ılımlı, bolluk ve ucuzluk içinde ·her 
çeşit yiyecek ve içecek .... " bulunan bir şe
hir olaı:ak görmüştür. "Binaları kale gibi 
sağlam, evleri meskun, avluları açık, feralı, 
yolları ve sokakları geniştir ... Her hususta 
diğer Türk şehirlerinden üstündür." Müs-

· lüman olduğu ıçın kolaylıkla İznik evleri
nin içterini de gören Arap gezgini, "hay
ran olmamak kabil değil" der. Bu arada 
Gazzi İznik'deki çini sanatına da değinir: 
"Burası ... çinileriyle m~şhurdur. Burada 
yapılan ve kendi adını taşıyan çinileri, Çin 
çinilerine nazaran daha çok güzeldir". 
Mehmed İbn Ömerü'l-Aşık ise, 1596-
1597'de yazdığı eserinde, İznik'in zengin 
çarşıları, güzel camileri ve hamamları ol
duğunu belirttikten sonra, "Buranın beyaz 
kilden işlenen kap kacakları, kaseteri ve 

Çinili Köşkten iznik Çinileri 
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bilhassa fincanları son derece güzeldir" 
dedikten sonra, şunları da ekler: "Çin ve 
Fağfurda işleneniere benzer, fakat Dımış
k-ı Şam'da yine bey'az kilden yapılantarla 
hiçbir benzerliği yoktur. Burada yapılanla
rın sırçası güzel v~ yapılışı -incedir". Os
manlı döneminde lznik'e bir süre parlak 
bir çağ yaşatan çinicilik sanatının, meyda
na getirdiği üstün kalitede eserlerle ün ~a
zandığı bilinir. Çok kaliteli kapkacak Iz
nik'te Bizans çağında da yapılıyordu. Bu 
sanayi 1495 tarihli bir Hazine Defteri'nde
ki kayıttan anlaşıldığına göre Türk devrin
de de sürdürülmüş ve gittikçe daha da 
güçlenmiştir. XVI. ve XVII. yüzyıllarda 
yapılan başlıca yapıları. süsleyen, desen, 
renk ve teknik bakımından eşsiz güzellik
teki duvar çinileri hep İznik çini fırınla
rından çıktığı gibi, birçoğu Avrupa ve 
Amerika müze ve koleksiyonlarının en de
ğerli eşyası arasmda yer alan göz kamaştı
rıcı güzellikteki tabak, ka.se, fincan, kandil 
ve maşrapalar da yine Izni~ fırınlarında 
yapılmıştır. Bu yüzden de lznik, "Çin-i 
Maçin-i Rum" (yani, Anadolu'nun Çin-i 
Maçin'i) olarak adlandırılmıştır. 

L. von Rauter adında bir Alman gez
gını 1568'de İznik surları ve kulelerini .ha- · 
rap ve yarı yıkık durumda görmüştür. Içe
ride pek az halk yaşamaktadır ve ·bunlar 
Türk'tür; otuz ev kadar da Rum vardır. 
Burada ileri bir çini sanayii görülür. Söy
lentiye göre gölün içinde dipte yapı kalın
tıları görülebilir. xyı. yüzyıl sonlarında 
Reinhold Lubenau Iznik'in boşalmış bir 
kasaba olduğunu v'e buradaki nüfusun üç
yüzü aşmadığını yazar. Ancak bu sayıya 
inanmak zordur. Çünkü 1520 yılı Tahrir 
Defteri'nde İznik'te 379 hane müslüman ve 
23 hane hristiyan vardır. 1624 yılı Defte
rinde 351 hane İslam ve 50 haJ!e hristiyan 
kayıtlıdu. 1663'de anonim bir Ingiliz gez
gini ise burada bin . kadar Türk, otuz Er
meni ve beş Rum ailesinin yaşadığını yaz
mıştır. 

TÜRK KÜLTÜR MERKEZi 
OLARAK İZNİK: 

XIV-XVI. yüzyıllarda İznik Türk 
kültür hayatında önemli bir yere sahiptir. 
Medreselerinde o çağların en ünlü uleması 
ders vermektedir. Şemseddin Musa, Hoca
zade gibi müderrisler. bunların başlıcaları
dır. Hatta bu yüzden Iznik'e "Ulema· yuva
sı" denilmiştir. Ayrıca bir çok şairin de 
bura ile ilgisi olduğu Şuara tez:kire'lerinde
ki biyografyalanndan öğrenilmektedir. 

XVII. YÜZVILDA İZNİK: 

İznik, hiç değilse .XVI. yüzyıl sonla
rından başlayarak boşalınağa ve eski zen
ginliğini kaybetmeye başlamıştır. Ancak 
bunun gerçek sebepleri tam olarak aydın
lanmamıştır. 1609'da İznik'den geçen Po
lonya'da Zomosc'lu Simyon, şehrin büyük 
bir kısmını harap halde görmüştür. Hava
sının fena ve halkının sağhksız olduğunu 
özellikle vurgular. O sırada. burada onbeş 
hane Ermeni yaşamaktadır. Iznik, göl kıyı
sındaki bataklıkta üreyen sıtma mikrobun
dan büyük ölçüde zarar görmüş olmalıdır. 
Artık çini sanayii bu sıralarda gerilerneğe 
başlamış, kervan yolu da İznik'den uzak:
laşmıştır. Hac yolunun başlıca konaklama 
yerlerine dair, MAN AZİLÜ' L-T ARİK başlıklı 
~lyazma bir eserden de, XVII. yüzyılın or-. 
tatarında kasabanın artık eskisi kadar par
lak olmadığı ve ikliminin de sağlığa zarar 
verdiği öğrenilmektedir. 

Sultan IV. Murad (162·~-1640) döne
minde, 1634 Ocak ayında Iznik yeniC:Ien 
trajik l;>ir olay yaşamıştır. Bursa'ya gitmek 
üzere ızmit'ten yola çıkan Padişah, yolun 
çamurlu ve taşlı olduğunu görünce, bir 
başka söylentiye gö~e ise, hakkında şika
yetler olduğundan, Iznik kadısının derhal 
idamını emretmiş ve kadı, kasabanın kapı
larından birinin d.tşında, görevinin simgesi 
olan kavuğu ve cübbesi üstünde olarak 
asılmıştır. Etrafına toplanan halka: "Alla):ı 
huzurunda günahsız yere gittiğime şahid 
olunuz" diye haykıran kadının ölüsü üç 
gün asılı durduktan sonra, ·ancak dördün
cü gün gömülebilmiştir. Ulema sınıfından 
bir kişinin idamı görülmemiş bir olay ol
duğundan, bu kararı eleştirrnek cesaretini 
gösteren Şeyhülislam Ahizade Hüseyin 
Efendi de hayatını kaybetmiştir. H .. 1058 
(- 1648) yılında Şam'a giderken Iznik'e 
uğrayan Evliya Çelebi, burada artık kale 
muhafızları olmadığını, sadece Celaliler'e 
karşı korunmak için kapıların kapatıldığını 
bildirir. Hendek ise artık kuru ve içi top
rak. doludur. Sur içinde yerleşme güney 
tarafta yoğundur. Buna karşılık doğu tara
fı boş, bağlık ve bahçeliktir. Burada P.ek 
çok ev kalıntıları vardır. Evliya Çelebi, 
buradaki başlıca cami, mescid, medrese, 
sıbyan mektebi, tekke, imaret, hamam ve 
çeşmeleri saydıktan sonra büyük bir çarşı
sı olduğuna ve çi(ıi fırınları bulunduğuna 
işaret eder. Onun ifadesine göre Sultan I. 
Ahmed (1603-161 7) yıllarında üçyüz ima
lathane varken bu sayı o sıralarda dokuza 
düşmüştür. Halbuki burada " .... insanı hay-
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rette bırakan, bukalemun (çok renkli) na
kışlı öyle çiniler iş_lenir ki, tarifinden dil 
acizdir. ... " Evliya Çelebi'nin verdiği 300 
sayısının abartılmış bir sayı olduğu belli
dir. Fakat 30-40 yıl içinde İznik çini ima
latının birdenbire niçin gerilediği de anla
şılamaz. Bu sanayi XVII. yüzyılın sonla
rında iyice sönmeğe yüz tutmuş ve 
1716'da da so~ fırınlar kapanarak ustalar
dan kalanlar Istanbul'daki Tekfur Sara
yı'nda ku~ulan atölyeye getirilmiştir. İstan
bul'daki Ingiliz elçiliğinin ı669- ı677 yıl
larında papazı olan Dr. John Covel İz
nik'de o yıllarda sadece küçük bir: yörede 
evler olduğunu, bunların da arasında tek 
bir d üzgün binaya rastlanmadığını yazar. 
Olanların hepsi de son derece kötü, ufak, 
alçak ve bakımsız binalardır. Covel'in zi
VEH dediği bir zaviyede, her cuma günü 
çorba ve pilav dağıtılmaktadır. Bu herhal
de Nilüfer Hatun imaret-zaviyesidir. Sur
lar, kapılan ve kuleleri ile bunlarda rast
lanaı:ı kitabeler hakkında etraflı notlar ya
zan Ingiliz papazı, buradaki Yeşil Caminin 
dışında başka cami, mescid, türbe ve iki 
hamamın varlığına işaret etmektedir. 

XVIII. YÜZYILDA İZNİK: 

İznik XVIII. yüzyılda artık iyice ih
mal edilmiş ve adeta unutulmuş bir kasa
hadır. Yabancı gezginler burayı perişan 
bir köy halinde bulduklarını yazarlar. 
Anadolu'yu birçok defa dolaşan Paul Lu
cas, ı 705'de İstanbul'dan yola çıkarak İz
mit üzerinden İznii<:'e gelmiştir. 1735'de 
Richard Pockocke, ıznik'de bugün hiçbir 
izi kalmayan Göl (veya Yalı) kapısını gör
müş ve b.unun iki yanında biri yuvarlak 
diğeri sekizgen iki kule bulunduğuna işa
ret etmiştir. O sırada burada Rumların bir 
kilisesi (Koimesis) ve buı:ıa bitişik Erme~i
ler'in bir şapeli vardır. Ingiliz gezgini Iz
nik'de ancak üçyüz kadar ev bulunduğunu 
ve çoğunluğu Rum olmak üzere yirmi ka
dar hristiyan ailenin yaşadığını tahmin 
eder.. Kasabanın ticareti, ipekçiliğe daya
nır. Iklim ise son derece kötüdür. Bunun 
sebebi de derelerin akıntıdan yoksun ol
ması ve suların bahçelerde birikip kalma
sıdır. XVIII. . yüzyılda büyük bir salgın 
hastalığın (veba, kolera ? ) İznik halkını 
yok ettiği de ileri sürülmekte, hatta Lefke 
kapısı dışındaki .bir çeşmenin bu salgın ile 
bağlantılı olduğu söylentisi bilinmektedir. 

XIX. YÜZYILDA İZNİK: 

1800 Y.ılının 22 Ocak günü İznik'te 
konaklayan Ingiliz William Martin Leake 
burada kayda değer önemli bir şey görme
miştir. Surları, Istanbul sudarına benzer 
olarak tarif etmiş, bu duvarlarda daha es
ki dönePllere ait pek çok işlenmiş mimari 
parçanı:n. yapı malzemesi olarak kullanıldı
ğı dik:-k~tini çekmiştir. Bu çeşit kalıntıların 
bilhassa göl . tarafında görüldüğüne de işa
ret eder. Tarlalar ve bahçeler içindeki pek 
çok cami, hamam ve ev harabesi bir vakit
ler İznik'in önemli bir yerleşme merkezi 
olduğunu gösterir. Tanınmış Osmanlı tari
hi yazan Josef von Hammer-Purgstall, İs
tanbul'da Avusturya elçiliği~de görevli ol
duğu sırada ı804 yılında Iznik'e uğradı
ğında, burası 200 evlik perişan bir köy
dür. Kullanılır durumda sadece iki cami 
ile bir kilise vardır. Evvelce Ayasofya ki
lisesi olan Orhan Gazi camii harap ve yarı 
yıkık durumdadır. Ona göre sarmaşıkiarın 
sardı_ğı surlar melankolik bir güzell~ğe sa
hiptir. Hammer ayrıca, surlardaki Ilkçağa 
ait kitabeleri Türkler'in bozmamalarını 
över. J.M. Kinneir ise ı .sı3'de Rumların 
kilisesinden, bazı debiizleri insan kemikle
ri ile dolu tiyatro kalıntısından, şehir ka
pılarından bahsederek, burada daha pek 
çok eski anıt olduğunu ve " .... liberal bir 
idare gerçekleşse, kasabanın yerinin güzel
lik ve avantajları onu parlak bir şehir ve 
hoş bir yerleşim ~!!erkezi durumuna .... " so
kacağını belirtir. Unlü Alman komutanı H. 
von Moltke, 1836'de gördüğü· İznik'den 
fazla bahsetmez. Bir vakitler parlak bir 
şehirken, perişan bir köy durumuna gel
mesini sadece hazin bulur. Ch. Fellows da 
ı 838'de uğradığı İznik'in sadece ark eo lo-

. jik kalıntıları ile ilgilenmiştir. İznik köyü
nün, surların içinde küçük bir salıayı kap
ladığına ve gölde eski limanJn izlerinin 
görüldüğüne işaret etmektedir. İznik şehri-. 
nin ilk planı, Fransız mimar Charles Texi
er tarafından çıkarılmıştır. Anadolu hak
kındaki 1839'da basılan büyük eserinde 
yayınlanan planda bir çok hatalar vardır. 
Burada · dikkati çeken iki özellikten biri, 
bu tarihlerde artık kasabanın çok ufalmış 
olması, ikincisi ise Gölkapısı iç tarafında 
etrafı duvar çevrili geniş bir bahçe iÇinde 
Köşk adı ile gösterilen bir ayan veya mü
tesellim konağının varlığıdır. Texier İz
nik'de bazı desenler de çizmiş, bunla~ın 
bir kaçı büyük albümünde, kapıları göste
ren üç tanesi ise ı862'de yayınlanan kü
çük kitabında basılmıştır. Bu sonuncu ki-
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tabında Texier, İznik'e hayli sahife ayır
mış, bunlarda bu eski şehrin tarihini ve 
özellikle surlarını anlatmıştır. O yıllarda 
Ayasofya bir yüzyıldan fazla bir süredir 
bir harabe halindedir ve çevresi de yıkın
tılarla kaplıdır. Lefke kapısından girildi
ğinde çevre boş ve bahçeliktir. Evler ker
piçten ve yoksuldur. Tek canlı yer, çarşı
nın bulunduğu ana caddedir. Kilisenin 
çevresi Rum mahallesidir. Texier hristi
yanların sayısını çok abartarak 1200-1500 
kadar (!) tahmin eder. Halk bahçecilik ve 
İpekçilik ile yaşar. Fakat yazın hava sağlı
ğa çok zararlıdır. Texier, Arab (!) yapı sa
natının en zarif eserlerinden saydığı Yeşil 
Cami'i bütün özellikleriyle tarif eder. :Bu
rada kullanılan Arab kelimesi İslam sanatı 
yerine geçmektedir. 

Geçen yüzyılın ilk yarısında İznik'e 
iki Fransız gezgini daha gelmiştir. Bunlar
dan biri, 1826'da gördüğü yerlerdeki anıt
ların resimlerini çizerek büyük boyda ka
lın bir albüm halinde 1838'de yayınlaY.an 
Comte de Laborde'dur. De Laborde Iz
nik'in Berberkaya'dan bütününü gösteren 
güze~ bir genel resmini meydana getirmiş
tir. Ikincisi ise ressam Jules Laurens ile 
beraber 1847'de İznik'den geçen Xavier 
Hommaire de Hell'dir. De Hell'in kitabın
da İznik üzerine kısa birkaç not vardır. 
Laurens'in burada yaptığı resimler ise ne 
yazık ki 1853'de basılan büyük boy al
bümde yayınlanmamıştır. Bu yıllarda Aya
sofya yarı yıkık ve içinde incir ağacı yetiş
miş durumda, şehrin içi ise haraptır. Sıtma 
yılın dörtte üçünde burada hakimdir. Bu 
yüzden halk dağlara kaçmaktadır. Antik 
tiyatro kalıntısının içi ise insan kemikle
riyle doludur. Tanınmış bir Doğu bilimci 
(Orientalist) olmasına rağmen Osmanlı 
devletine ve insaniarına pek sempati bes
lemeyen A.D. Mordt~ann da 1852'de "bü
tün Imparatorluk'un Iznik derecesinde bir 
çöküntü durumu gösteren başka bir şehri" 
bulunmadığını yazar. O sırada burada bir 
kısmı Hristiyan 400 kadar aile yaşamakta
dır. Surların içinde bahçeler, tarlalar var
dır, evlerin çoğu terkedilmiştir ve burası 
böylece perişan bir köy halindedir. Kilise
den çev~ilmiş bir cami olduğunu sandığı 
Nilüfer Imareti harap ve hayvan barınağı 
halindedir. Zaten çevrede ev de yoktur. 
Ayasofya yıkık ve içini yeşillikler kapla
mış haldedir. Bu kasahada bir vakitler 
parlak bir çini endüstrisi olduğunu bilen 
yoktu. Mordtmann'ın tanışmış olduğu na
hiye müdürü, kasabanın düşüşünü iki se
bebe bağlar. Bunların birincisi ikiimin 

sağlığa aykırı olması, ikincisi ise derebey
lerin verdikleri zararlardır. Fakat Alman 
gezgini bu ikinci sebebe inanmaz. Ç>smahlı 
Imparatorluğu'nda bazı yerlerin ıznik'de 
olduğu gibi boşalmasının iktisadi gerçek 
sebeplerinin ciddi ol~rak araştırılınasını 
ister. A.Joanne ile E.lsambert'in 186l'de 
yayınlanan seyyah rehberi İznik hakkında 
yanlışlarla doludur. Nitekim Yeşil Cami'de 
Mısır sanatının izlerini görür, Ayasofya 
olarak Koimesis kilisesini tarif eder. Mü
tesellim konağını hala duruyor olarak gös
terirse de bu bilginin doğru olup olmadığı 
anlaşıla~az. Bu tarihlerdC?ki vilayet salna
meleri (Il yıllıkları)'nden Iznik kasabasının 
kesin nüfusunu öğrenmek mümkün olma
maktadır. Çünkü bunlarda bütün ilçe nü
fusu toplam olarak verilmiştir. Fakat bu 
sıralarda İznik'in pek kalabalık olmadığı 
bellidir. Hüdavendigar (= Bursa) Vilayeti 
Salnamelerinin.h. 1301 (= 1884) yılına ait 
olan cildinde, Iznik nahiyesinin köyleri ile 
birlikte yalnız erkek nüfusu 4204 Müslü
man ve 354 Hristiyan olarak gösterilmiştir 
ki pek yüksek bir sayı olduğu söylenemez. 

Düyun-u Umumiye için Anadolu'nun 
~dari coğrafyasını yazan V.Cuinet 1894'te 
Iznik nahiyesinin kırk köyü ile nüfusunu 
25.570 (17 .995'i İslam) olarak gösterir. 
Merkez kasahada ise 868 müslüman 360 
Rum olmak üzere 1228 nüfus yaşamakta
dır. O sırada burada cami, medrese vs. dı
şında bir ortaokul, 8 ilkokul, 5 han, 4 fı
rın, 7 5 dükkan ve 23 8 ev vardır. Çevrede 
iyi şaraplık üzüm veren bağlar vardır, ay
rıca pamuk ile hint keneviri ekilmekte, 
dut, zeytin ağaçları bulunmaktadır. İz
nik'te Batılı gezginlerin duyguları değişik 
biçimlerde açıklanmaktadır. 1.890'da yap- · 
tığı Anadolu gezisi sırasında Iznik'e uğra
yan topoğraf E.Naumann burayı romantik 
cümlelerle tarif ederken, bütün memleket
te ".... antik k alıntıların yerin güzelliğini 
arttırmada bu derecede katkıda bulunduk
ları başka bir şehir bulunmadığını ... ", be
lirtir.. L.E.Browski ise aynı yıllarda, ger
çek Ilkçağın Nikea'sının "kaybolduğunu, 
onun ~amamen yeryüzünden silindiğini" 
yazar. Iznik denilen bir köy, surların için
de bir köşeye büzülmüş, geri kalan yerleri 
harabe, bağlar, ceviz ve kestane ağaçları 
ile çınar ve birkaç çam kaplamıştır. Şura
da burada minareler yükselir: İznik içsiz 
bir cevize veya sadece kabuğu kalmış bir 
yumurtaya ~enzemektedir. Geçen yüzyılın 
sonlarında Iznik kasabasının görünüşü en 
iyi biçimde Alman generali C. ·von der 
Goltz (Golç Paşa) tarafından anlatılır. 
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1891'de uğradığı İznik'in büyük boyda bir 
panorama fotoğrafı ile süslenen kitabında 
v .d. Goltz burada otuz yıldır kendisini 
doktor olarak tanıtan fakat bu meslekle il
gisi olmayan Fabiani adında bir İtalyan'ın 
han işlettiğini bildirir. Harap, bakımsız bir 
köy durumundaki İznik'in nüfusunu iki bin 
kadar tahmin eder. Burada ayrıca Anastas 
Kademoğlu (veya Kademlioğlu) ve Alaf
ranga (Alla Franca) lakablı Yani'nin han
ları vardır. Goltz Paşa, çinileri bakımın
dan Eşrefzade Camii'ni Yeşil Cami'den 
daha güzel bulur .. Yenişehir kapısı dışın
daki Orhan Gazi Imareti ise harap halde
dir. Goltz'a göre ilk Türk yerleşmesi bura
da gerçekleşmiştir, tiyatro yıkıntıları için
deki kemikler ise vahşi hayvanların ke
mikleridir. Mahmud Çelebi Camii yanında 
bir aşhane-imaret, hala yoksullara yemek 
vermektedir. Goltz Paşa Koimesis kilisesi
ni etraflı surette tarif ettikten sonra, ha
rap Ayasofya'dan da bahseder. Göl kapısı 
ortadan kalkmış, burada kasahaya hava 
akımı sağlayan geniş bir gedik açılmıştır. 
Ayrıca gölde eski !imanın izleri görülmek
tedir. Goltz Paşa bir ara Sultanikon adını 
ala~ sarayın Göl ile İstanbul kapısı arasın
daki tümseğin olduğu yerde bulunduğunu 
ileri sürer. 

xx. YÜZVIL BAŞlNDA İZNİK: 
Çiazeteci R.Delbeuf'un 1905'te gör

düğü Iznik, daha iyi duruma kavuşmuş de
ğildir. Dış görünüş insanı hayran bıraka
cak derecede gü~eldir ve ".... geçmişin ha
tıralarının hüzün verici büyüklüğünü bura
sı kadar duyurabilen yeryüzünde başka bir 
yer bulunabileceğini sanmıyorum .... " diyen 
Delbeuf, "doktor'' Fabiani'nin pğlunun ha
nında gecelediklerini de sözlerine ekler. 
Giacomo Fabiani'nin eşi Rum olmakla be
raber Grekçe bilmemekt.e yalnız Türkçe 
konuşmaktadır. Böylece Iznik hristiyanla
rının hepsi değilse bile bir kısmının "Ka-

. ramanlı" denilen, ana dilled Türkçe ve 
büyük ihtimalle· milliyetleri de Türk olan 
Hristiyanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. 
Yıllarca Türkler arasında yaşayan bu ga
zeteciye göre, Yeşil Cami Selçuklu sanatı
nın izlerine sahiptir ve bu bakımdan bu 
sanatın en batıdaki temsilcisi sayılabilir. 

Delbeuf'un geldiği yıl içinde Alman 
L.Schneller de . Hristiyanlık hatıralarını 
aramak üzere Iznik'e gelmiş ve adının 
İtalyan olmasına rağmen tek kelime İtal
yanca bilmeyen Fabiani'nin hanına inmiş 

ve burada bir kaç gece önce Saksonya 
Prensi (Prinz von Sachsen)'ın kaldığı oda
da, onun yattığı yer yatağında gecelemiş
tir. Hanın avlusu gerçekten bir müze gibi
dir. Burada eski sütunlar, başlıklar, işlen
miş mermer mimari parçaları, heykeller, 
ki tabeler " .... bütün Anadolu'da başka hiç
bir özel kişinin sahip olamayacağı derece
de bir zenginlikte toplanmıştır .... " Schnel
ler'e göre şehrin içi de bir müze gi
bidir. Her duvarda işlenmiş eski parçalara 
rasl.anır. Yüz kadar evli, 600 Müslüman ve 
100 Hristiyan halktan oluşan kasahada 
Schneller büyük bir özenle içinde 325'de 
Birinci concile'in toplandığı Imparatorluk 
sarayının yerini araştırır. Ancak bu belli 
değildir. Yalnız yerli halk, bir söylenti 
olarak göl kıyısındaki bir tümseği göster
mektedir. Gerçekten o sıralarda burada 
kalın temel kalıntıları vardır. Bunlar göle 
kadar uzanmaktadır. Bir merdiven büyük 
bir salona geçişi sağlamaktadır. Ne yazık 
ki Schneller bu kalıntı hakkında daha ay
rıntılı bilgi vermeyip, concile'in cereyan 
tarzı üzerinde uzun uzadıya durmaktadır. 
Harap Ayasofya'nın doğu kısmındaki kub
beli höcrelerde o sırada bir kaç pejmürde 
derviş barınmaktadır. Bu Alman, Yeşil ca
miin eski bir kilise (!) olduğunu sanmıştır. 
Koimesis kilisesinin 332'de yapıldığını (!) 
yazdıktan başka burada Birinci concile'i 
tasvir eden primitif stilde bir yağlıboya 
tablo bulunduğuna da işaret eder. Schnel
ler'in, Koimesis kilisesinin uzun süre ka
palı durduktan sonra ancak 1Ş39'da Hris
tiyanların ibadetine açıldığı yolundaki id
dfasının ise gerçeğe dayanmadığmı sanıyo
ruz. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi, 
kilisenin 1807'de önemli ölçüde onarıldı
ğını bildiren kitabeler burası yıkılınadan 
görülmüştü. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan az önce 
yayınlanan seyyah rehberleri buranın tarihı 
ve surlarından etraflı surette bahsetmekle 
beraber, nüfusu 600 (Meyer, 1908); SOO 
(Baedeker, 1914) kadar ve bunun sadece 
yüz kadarının hristiyan olduğunu yazarlar. 
Tek barınak ise Fabiani'nin hanıdır. Bazı 
Avrupa'lı gezginlerin yazdıklarından anla
şıldığına göre diğer hanın sahibi Anastasio 
Kademlioğlu'ndan müşteriler çok şikayet
çidirler. L: de Launay 1914'de yayınlanan 
ki tabında Iznik'i bir "ölü şehir" olarak ro
mantik bir dille tarü eder. Bu arada Ya
kub Çelebi imaretini de eski bir Bizans 
kilisesi olarak tanıtır. Aynı yıllarda 1910-
19ll'e doğru mimarlık tarihi uzmanı 
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C.Gurlitt, İznik'deki Türk mimari eserleri
ni ilk defa olarak incelemiş ve bunların 
güzel r~simleri ile birlikte plfmlarını çiz
miştir. Içinde pek çok yanlışlar olmakla 
beraber, İlk Osmanlı dönemi Türk sanatı
nın önemli bir merkezinin anıtlarını tanı
tan bu çalışma, o yıllarda büyük hizmet 
görmüştij.r. 

KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA 
İZ N İK: 

İznik, tarihinin en felaketli günlerini 
Kurtuluş Savaşr sırasında yaşamıştır. Bur
sa ile Sakarya vadisi ara.sında önemli stra
tejik bir durumu olan Iznik yalnız ı920 
yılında dört defa el değiştirmiştir. 2ı Ey
lül ı920'de Yunan kuvvetleri tarafından 
işgal edilmiş, 29 Eylül'de }ürkler kasabayı 
geri almış, ı ı Kasım'da Iznik tekrar Yu
nanlılar'ın eline geçmiş, ı5 Kasım'da 
Türkler yeniden . kasaba ya girmişlerdir. 
Her defcı,sında da yangınlar çıkmış, karşı
lıklı idamlar, cinayetler olmuş, bu arada 
Rumların kilisesi, Koimesis dinamitle ha
vaya uçurulduğu gibi, Türkler'in kutsal bir 
ziyaret yeri olan Eşrefzade Camii ve tür
besi yerle bir edilircesine yakılıp, yıkılmış, 
sanat şaheseri olan Yeşil Camiin merm~r
leri parçalanmıştır. Savaş sırasında Iz
nik'de Koimesis kilisesinde olan tahribat 
Batı'nın çok büyük ölçüde dikkatini çek
miş, bu harap kasahaya kadar gidenlerin 
yolladıkları haber .ve raporlar Batı'daki 
ilim dergilerinde yayınlamıştır. Bu arada 
Türkiye'de Fransız konsolosu olarak bulu
nan ve büyük bir eski eserler koleksiyon
cusu olarak pek çok şeyi Tiİrkiye'den top
layarak bu~ları Fransız müzelerine satan 
J.Pozzi de ıznik'in genel durumu hakkında 
büyukçe bir makale yayınladığı gibi, 
ı925'e doğru iki Rus S?nat tarihçisi, 
A.Alpatoff ile N .Brounoff, Iznik'e gelerek 
burada incelemeler yapmışlar ve bazı ma
kaleler yayınlamışlardır. Fakat bu arada 
İznik'in yok edilmiş veya tahribe uğramış 
Türk eserleri ile uğraşan olmamıştır. Savaş 
sona erdiğinde İznik tamamen boşalmış, 
harap bir kasaba durumunda idi. Hristiyan 
halk kasabadan tamamen göç etmiş, Türk
ler de ortadan kaybolmuştu. Bir süre son
ra Rumeli göçmenleri yerleşrneğe başla
mış, ana cadde üzerinde bir iki dükkan 
açılmış, XIX. yijzyıl Türk hanları tipinde 
aslında büyük ihtimal ile Fabiani'nin veya 

Kademlioğlu'nunki olan ahşap bir han 
ı960'a kadar kasabanın tek oteli olag~l
miştir. Fakat çok uzun yıllar süresince ız
nik gelişerneden öylece kalmıştır. ı930'lu 
yıllarda İstanbul'daki Alman. Arkeoloji 
Enstitüsü mensupları burada ıncelemeler 
yapmışlar Roma-Bizans dönemi kalıntıları 
(1943), ;urları (1938) ve Türk dönemi 
mimari anıtları (194ı) üzerine A .M.Schne
ider, W.Karnapp ve Bayan Katharina Ot
to-Dorn tarafından üç ayrı eser yayınlan
mıştır. A.Saim Ülgen de ı938'de etraflı 
bir makalede buradaki Türk eserlerini ta
nıtmıştır. 

İlk defa 1947'de gördüğümüz İznik, 
yoksul, perişan bir köydü. Kasabanın hızlı 
gelişmesi ı 960'lı yıllaırın son~a:ında baş~a
mış ve bu gelişme bazan tarıhı eserler ıle 
özelliklere çok zarar verici bir hal almış
tır. Bu arada Türk yapıları üzerine ta
mamlayıcı yayınlar yapıldığı gibi, ~Fof.Dr. 
O.Aslanapa başkanlığında Istanbul Univer
sitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yapı
lan kazı ve araştırmalarda buradaki çini 
fırınlarının birçoğunun kalıntıları ile bir
likte, değerli çini kap-kacağ~!l parça!a~ı ve 
sakat oldukları için atılmış orneklerı mey
dana çıkarılmıştır. 

iznik'in genel görünüşü 
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aVK;tnM CAiN't u..zi 
TUIIIIU~ IHAA ... 

lznik şehri planı 
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TÜRK DÖNEMİ YAPILARI: 

İznik Erken Osmanlı dönemi Türk 
yapı sanatının en önemli merkezidir. Bu 
bakımdan buradaki anıtlar sanat tarihinde 
özel bir yere sahiptirler. Türk Kurtuluş 
Savaşı sırasında 1920-1923 yıllarında 
bunlardan bazıları büyük ölçüde zarar 

CAMİLER: 

İznik'in Orhan Gazi tarafından fethi
nin hemen arkasından camiye çevrilen 
Ayasofya kilisesi, XVI. yüzyılda bir yangın 
geçirdikten sonra Kanuni Sultan Süley
man'ın emriyle Mimar Sinan tarafından 
yeniden yapıldığında, önüne güzel bir mi
nare eklenmişti. Ahşap çatıyı taşıyan iki iç 
duvarı, geniş açıklıklı kemerler atılmak 
suretiyle değişik bir görünüm almıştı . .Ge
çen yüzyılın başlarında Ayasofya harap 
bir halde görüldüğüne göre, en azından 
ikiyüz yıldan beri terkedilmiş durumda idi 
ve içi toprak dolarak ağaçlar çıkmıştı. Du
varların kalem işi nakışlarla süslendiği, 
milırabın etrafının çinilerle kaplandığı an
laşılmaktadır. Bugün tamamen yok olan 
bu süslemeden sadece bazı izler kalmıştır. 
Evvelce Ayasofya camiinin yan.ında bir de 
medrese bulunduğu bilinmekte ise de bu
nun da bugün hiçbir izi yoktur. 

görmüş, bazıları ise savaşdan sonraki yıl
larda ilgisizlik ve sanat zevkinden yoksun 
ellerde bakımsız kalarak tahribe uğramış, 
hatta yıktmlmıştır. Son yıllarda İznik'de 
görülen gelişme· de buradaki tarihi eserle
rin zararına bazı durumlar yaratmaktad ır. 

Ayasofya kilisesinin Camii'ye çevrildikten 
sonraki plan ve kesiti 
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iznik Müzesi'ndeki Hacı Hamza Camii'ne ait kitaba. 

İznik'de yapılan ilk camilerden Hacı 
Hamza bin Ardunşah camii .kitabesine gö
re h. 746 .(- 1345-1346)'da yaptırılmış 
olup, kubbeli küçük bir yapıydı. Hemen 
yanında olan kurucusu Hamza Bey'in tür
besinin h. 750 (= 1349-1350) tarihli kita
besinde ise, bu binaları yapan mimar Hacı 
Ali'nin adı okunuyordu. Osmanlı dönemi 
Türk Mimarlık tarihinin bu önemli belge
leri 1930'lu yıllarda Y.ıkılıp ortadan kaldı
rılmış ve yerlerine Iznik Belediyesi ile 
önündeki meydan yapılmıştır. 

Hacı Özbek Camii planı . 

Hamza Bey camiine çok benzeyen di
ğer bir anıt ise, kitabesine göre h.734 
(-1333- 1334)'de yapılan Hacı Ozbek ca
mitdir. Bu, üstü 8 m. ç·apında tek kubbe 
ile örtülü kare biçimde bir mekandan iba
ret ve önünde iki sütunlu bir soncemaat 
yeri olan küçük bir camidir. Dış duvarları 
örgüsünde kullanılan taş ve tuğla tekniği 
renkli bir görünüm sağlar. Osmanlı beyli
ğinin ilk kuruluş yıllarında meydana geti
rilen ·bu mütevazi görünüşlü yapılar, üstle
rini örten ve genel ölçülerine göre büyük 
sayılabilecek kubbeleri ile Türk dini ınİ
marisinin ne yolda gelişim göstereceğinin 
öncüleridir. 

Hacı Özbek Camii. 

İznik'in en önemli anıtı olan Yeşil 
cami'in, Candarlı Kara Halil Hayreddin 
Paşa tarafından h. 780 (= 1378-l379)'de 
yapıinına başlanmış ve h. 789 :(= 1387)'de 
bitirilmiştir. Mimarın adı Hacı. Musa, ayrı 
bir kitabede görülür. Çqk zengin merıner 
işçiliğine sahip soncemaat yerinin orta bö
lümü zarif ~üçük bir kubbe ile örtülüdür. 
Buradaki şebeke biçiminde ajurlu mermer 
korkuluklar Yunan işgalinde parçalandı
ğından, son yıllarda yeniden yapılmıştı r. 
Sütun başlıkları, pencere alınlıkları ve 
çerçeveleri ile kapının etrafi, milırap, mer
nıerin dantela gibi işlenmesi suretiyle zen
gin biçimde bezenmiştir. Uzunlamasına 
dikdörtgen biçiminde olan ana mekanın 
giriş kısmında sütunla ayrılan bir bölüm 
vardır. Bunun da ortasında küçük bir ku'b
be yükselir. Esas mekanı ise 10,5 m. ça-
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pında kurşun kaplı büyük bir kubbe örter. 
Böylece ·bu eser, daha sade örnekleri Hacı 
Hamza ve Hacı Özbek camilerinde uygula
nan bir mimarinin çok iddialı ve görkemli 
bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
'(eşil camiye bu adın verilmesine sebep 
olan minare sağ köşeye oturur. Gövde, ye
şil ile mavi renklerin değişik tonlarında 

zigzag bir motife göre düzenlenen çini lerle 
mozaik tekniğinde kaplanmıştı r. Bu çinili 
minare, Orta Asya'dan beri Türkler'le Ba
tı.'ya doğru gelen Selçuklu minare gelene
ğini ilk dönem Osmanlı sanatında sürdü
ren çok güze l bir örnektir. 

Şeyh Kudbeddin Camii ve Türbesi'nin plam 

H. 821 (""" 1418)'de ölen Şeyh Kut
beddin için yapıl an türbenin bitişiğinde ve 
Nilüfer Hatun imaretinin tam karşısında 
bulunan Kulbeddin camii de bir son cema
at yeri ile evvelce kubbeli olan kare bir 
mekandan ibarettir. Uzun yıllardır üstü 
açık bir harabe halinde duran bu camiin 
türbeden bir süre sonra yapıldığı tahmin 
o lunur. H. 897 (- 1491-1492) tarihli bir 
vakfiyeden, bu vakfın kurucusunun Can
clarlı İbrahim Paşa olduğu öğrenilmekte
dir. Bu küçü~ camiin yapımında pek çok 
Bizans devşirme pa_rçası kullanıldığı dik
kati çeker. Nilüfer Imareti ve Yeşil camii 
arasında kalan bu tarihi değeri yüksek 
anı tın periŞan bir harabe olarak bı rakıl
ması kadar son yıllarda önünün çirkin bir 
duvarla kapatılması da esef vericidir. Mi
naresi tuğl adandır. Bu minarenin alt. kıs
mında yapı taşlan arasında görülen Ihra
nice bir kitabe ilgi çekicidir. XII . .:.XIII. 

yüzyıllara tarihleneo bu yazı, Ressam (ve
ya boyacı) Abraham bin Mayer'~!l mezar
taşı olduğunu ifade etmekte_dir. Ustü kub
beli dörtköşe bir yapı olan türbe ise ilk 
Osmanlı dönemi duvar tekniğine sahiptir. 

Şeyh Kudbeddin Camii 

Mahmut Çelebi Camii planı. 
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İznik'de bugün ayakta olan önemli 
son cami ise, Mahmud Çelebi camii'dir. 
Kitabesine göre bu eser, Candarlı Hayred
din Paşa'nın torunu tarafından h. 846 ( .... 
1442- 1443)'de yaptırılmıştır. Yeşil camiye 
benzeyen bu eser de ortası kubbeli bir 
soncemaa~ yeri ile kare bir ana rnek'andan 
ibarettir. Içeride kareden kubbe yuvarlağı
na geçiş güzel bir üçgenli frizle sağlan~ış
tır. Camiin yanında Goltz raşa'nın işler 
durumda gördüğü Aşhane-Imaretten ise 
sadec~ duvar izleri kalmıştır. Karşısında 
olan Iznik'in en eski çeşmesi de son yıl
larda bir bahane uydurularak yıktırılıp or
tadan kaldırılmıştır. Camiin etrafında ev
velce yaşlı ağa·çıar vardı. Kıble duvarı 
önünde de Mahmud Çelebi'nin gerçek ve
ya sembolik mezarı bulunmaktadır. Evliya 
Çelebi'nin bu camiin mütevellisi olduğunu 
yazması da ilgi çekicidir. · 

Mahmut Çelebi Camii. 

İznik'de türbesi etrafında kutsal bir 
merkez yaratılan Şeyh Eşrefoğlu (Eşrefza
de) Rumi'nin tekke ve camii ise Yunan iş
gali sırasında yakılmış ve sadece minaresi 
ile bir kaç duvar parçası kalacak surette 

yıkılmış tır. II. Bayezid'in oğlu .,.Ş ahin
şah'ın zevcesi Mükrime Ha tu n (öl. 151 8) 
tarafından· yaptırılan bu camiin ve türbe
nin duvarları, Sultan IV. Murad (1623-
1640) tarafından çinilerle kaplatılmıştı. 

Bu süsleme eski fotoğraflarda görülür. Son 
yıllarda aynı yerde sanat değeri olmayan 
beton bir cami yapilmış, eski külliyeden 
ise sadece gövdesinin bir iki yerinde çinili 
kuşaklar olan minare kalmıştır. 

Eşref-i Rumi Camii'nin Rıinaresi 

İznik'in eski camilerinden Kumluk 
veya Ağalar camii ise, plan bakımından 
sade. bir mimariye sahip bir yapıydı. Ev
velce üstünü örten ahşap çatının iki dizi 
halindeki payelerle taşındığı anlaşılan böy
lece Osmanlı devri .Türk cami mimarisinde 
değişik bir tipin temsilcisi . olan bu tarihi 
yapıdan da bugün sadece bir duvar katın
tısı ayaktadır. 

İznik'te Lefke kapısının dışından ar
kadaki tepelere doğru uzanan yolun sağ 
tarafında bir cami kalıntısı daha bulun
maktadır. Eski Türk mimarisine uygun bi
çimde kesme taş ve tuğla dizileri tekniğin
de olan bu duvar parçasında hiçbir şüphe
ye yer vermeyecek surette bir milırabın 
varlığı görülebilir. Burada evvelce bir mi
nare temeli izi de görülmüştür. Belki bir 
kazı yapılırsa bu adi bilinmeyen camiin te
melleri bulunabilir. Bugün bu kalıntı ta
mamen ağaçlar ve yeşillikler ile sarılmış
tır. 
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Eşref-i Rumi Camii ve Türbesi'nin planı 

(eski durumu) 
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Lefke kapısı dışındaki mihrap kahntısı. 

o Orhanbey imaret planı 
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İMARETLER-ZAVİYELER: 
Candarb Hayreddin, İbrahim, Halil 

Paşaların, gelen-geçenleri barınmaları, mi
safir edilmeleri, karın doyurmaları için 
vakfedilen zaviye-imaretlerinden bugün bir 
iz yoktur. Bunların sadece kitabeleri mü
zede bulunmakta olduğuna göre evvelce 
var olduklarından şüphe edilemez. Bu ha
yır tesisleri herhalde türbelerinin yakının
da idi. Orhan Gazi'nin Yenişehir kapısı 
dışında h. 735 (= 1334-1335)'de yaptırıp, 

~~~ 

iznik Müzesi'ndeki Orhan imareti'nin kitabesi. 

bizzat eliyle ilk aşı dağıttığı imaret ise yı
kılmış, ancak 1963'de kazı sonunda temel 
leri ve kitabesinin parçaları bulunmuştur. 
Evvelce duvarları çini kaplı olan Orhan 
Gazi İmareti, üstü kubbe ile örtülü bir av
lu mekanını izleyen mescid kısmından ve 
iki yandaki misafirhane olarak kullanılan 

.zavıye mekanlarından (tabhane) meydana 
gelmiştir. Bu imaretin hizmetine bakan 
Ahi veya Gazi Eren teşkilatma ait olan 
Kırgızlar türbesi, yolun karşı tarafında 
yüksek kubbeli bir yapıdır. 

Orhan İmaret-Zaviyesinin aynı plan 
düzeni, I. Murad tarafından h. 790 (""" 
1388-1389)'da annesi Nilüfer Hatun için 
yaptırılan zaviye-imarette de görülür. 
Uzun süre bakımsız bir hayvan barınağı 
halinde kullanılan bu çok değerli ve 
önemli yapı, yakı~. tarihlerde onarılarak 
müze yapılmıştır. ününde sütunlu ve pa
yeli bir revak vardır. Tepesinde aydınlat
ma feneriyle kapalı avlu geleneğini sürdü
ren büyük kubbeli kısımdan sonra gelen 
az yüksekçe kısım, mescid bölümüdür. Bu
rası bir kemerle ·.ayrılmış iki küçük kubbe 
ile örtülüdür. Burada mihrap karşı duvar
da d~ğil, .kıbleye bakan sol duvar ortasın
dadır. Ne yazık ki, yapı son derece harap 
bir halde iken onarıma geçildiğinde bu .. 
özellik belirtilmeden duvar sıvanmıştır. İki 
yanlardaki kubbeli ve ocaklı odalar ise za
viye misafir o.daları (tabhane)'dir. Çok 
zengin ve renkli bir taş ve tuğla işçiliği 
gösteren dış mimariye bakılırsa, aslında 
evvelce içeride de en azından çini süsleme 
bulunduğu düşünülür. 

İznik'de aynı tip üçüncü yapı Yakup 
Çelebi Zqviyesi'dir ve I. Murad'ın oğlu 
adınadır. Iznik hakkındaki bazı eski yayın
larda nedense kilise olarak gösterilen 
Türk eseri bu yapı, 1940-1950 yıllarında 
müze deposu olmuş, sonra ise camiye çev
rilmiştir. Yakup Çelebi 1389'da babası 
Kosova'da şehit edildiğinde, taht üzerinde 

Nilüfer Haturi ·imareti cephedE?n 
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hak istemesini önlemek ıçın kardeşi Baye
zid tarafından öldürülmüştür. Bursa'da ba
bası I. Murad (Hüdavendigar)'ın yanına 
gömüldüğüne göre, zaviyenin önündeki 
dört kemer üstüne oturan bir kubbeden 
ibaret olan türbe onun gerçek mezarı ola
maz. Nilüfer imaretindeki itinalı taş ve 
tuğla işçiliği burada da görülür. 

o ..... 

Yakup Çelebi imareti ve Türbesi planı 

o 

Nilüfer Hatun imareti plan ve kesiti. 
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MlEDRE§1ElLIER: 
Bir vakitler İznik'i başta gelen bir 

kültür merkezi yapan medreselerden yal
nız Süleymall Paşa medresesi ayaktadır. Bu 
bir avlu etrafını çeviren kubbeli revaklar 
ile bunların . ge.risinde sıralanan kubbeli 

Süleyman Paşa Medresesi. 

Süleyman . Paşa Medresesi 

onbir hücre ile bir· dershane-mescit bölü
münden oluşan klflsik Osmanlı medreseleri 
tipinde bir yapıdır. Ayasofya-Orhan Bey 
camiinin yanında olması gereken Orhan 
Gazi Medresesi'nden bugün hiçbir iz yok
tur. Bugün oldukça bakımsız bir halde 
olan bu medrese kuran kursu binası ola
rak kullanılmaktadır. 
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TÜRBELER: 

Kırgızlar Türbesi. 

İznik'de İlk Osmanlı devrine ait tür
belerden mimarisi. bakımından en ilgi çe
kici olanı, şehrin dışında, Yenişehir kapısı 
önünde ve karşı farafta bugün tarlalar 
içinde kalmı ş olan Orh.~n Bey (veya Gazi) 
zaviyesinin karşısında olan Kırgızlar türbe
si'dir. Komşusu zaviye'nin bakımı ile gö
revlendirilen Orta Asya'dan gelen Gazi 
Erenler'in türbesi ola·n bu yapıya halk 
Kırk Kızlar türbesi der . . Baz.ı yayınlarda 
da Hacı Camaza türbesi adı verilmiştir. 
Taş ve tuğladan yapılan ve kubbesi yüksek 
bir kasnağa oturan bu mezar anıtt Türk 
kültür tarihi bakımından da önemli bir 
eserdir. İlk Osmanlı döneminin bu değerli 
mimari örneğinin içinde, XVII. yüzyıla ait 
bazı renkli nakışl ar dikkate değer. Ne ya
zık ki bu benzeri az bulunur · sanat ve ta
rih eseri de bugün şehrin doğu tarafı giri
şinde, kubbesi otlarla kaplı bir bakımsız
lık anıtı halinde yükselmektedir. 

. Yakup Çelebi imaret-zaviyesinin 
önünde bulunan türbenin ise kime ait ol
duğu bilinmez. Kosova savaşının hemen 
arkasından 13.89'da öldürülen, I. Murad'ın 
oğlu Yakup Çt;lebi'nin türbesi B.ursa'da 
bulunmaktadır. ıznik'deki türbe belki Ya
kup Çelebi tarafından sağlığında yaptırıla
rak, sonra boş kalmıştır, veya onun için 
~~berrüken (sembolik) inşa olunmuş~ur. 
Uçüncü bir ihtimal de, bu türbenin kom
şusu zaviyenin velisi için yapılmasıdır. Bu 
türbe de, Lefke kapısı dışındaki Saltuk 
baba veya Sarı Saltuk türbesi gibi bir açık 

Kırgızlar Türbesi'nin plan ve kesiti.. 

tü.rbe olup, dört sivri kemere oturan bir 
ku b beden ibarettir. 

Türk efsanelerinde yer almış bir veli 
olan, başta Rumeli olmak üzere pek çok 
yerde anısına sembolik türbel'er yapılan, 
Sarı Saltuk veya Saltuk Baba (veya Dede) 
için, Lefke kapısı dışında dört sivri keme
re oturan bir kubbeden ibaret ve etrafı 
açık güzel bir de türbe vardır. Taş ve tuğ
lanın ahenkli bir biçimde kullanılmasıyla 
XIV. ve XV. yüzyıl yapılarının karakterine 
uygun bir görün.ümde olarak yapılan bu 
küçük ve zarif anıt yıkılmak üzere iken 
son yıllarda onarılarak kurtarılmıştır. 

Yine Lefke kapısı dışında eski me
zarlık arazisi içindeki Candar/ı Hayreddin 
Paşa türbesi, aralıklı yapılmış kubbeli iki 
bölümden ibarettir . Yunanlıların 1920-
1922'de tamamen tahrip ettikleri türbede
ki mezar taşları da parçalandığından, 
1928'de onarılmıştır. · Burada Candarlı 
Hayreddin Paşa ve aileden pek çok kimse 

yatmaktadır. Hayreddin Paşa ve 
oğulları Davud ile Ali Paşaların kabirieri
nin mermer sandukaları ile baş ve ayak 
taşları bizlere hat sanatının güzel örnekle
rini sunar. Burada en yeni mezar 1835 ta-
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rihlidir. Bu da Candarlılar'ın torunlarının 
yakın bir geçmişe kadar İznik'de yaşadık
larını göste rir. 

Şehrin içindeki Candar/ı İbrahim Pa
şa türbesi mimari bakımdan önemsizdir. 
Aynı şey Fatih'in Sadrazaını iken 1453'de 
idam edilen Halil Paşa türbesi için de söy
lenebilir . Bugün bu ta'rih bakımından çok 
önemli türbeter kasabanın ana caddesi ke
narında bak.ımsız bir halde, çatısız dört 
duvardan ibaret harabeler halinde dur
maktadır. Her iki türbenin de yakınlarında 
evvelce birer imaret vardı. Halil Paşa tijr-

- besinde üç oğlu ile torunlarının da mezar
ları bulunmaktadır. 

Candarlı ibrahim Paşa Türbesi planı. 

Candar h Halil Paşa Türbesi, planı 

Bazı yatır türbeleri ise mimari ba
kımdan tamamen önemsizdir (Huysuzlar, 
Alıveyn, A[[ıeddin Mısri, Musa Baba). Bun
lar, üzerlerinde dikkate. değer bir yapı ol
mayan, yazılı veya işlemeli sanduka ve· 
mezartaşlarından yoksun basit mezar yer
leridir. Kasabanın kuzey tarafında bir te
pede ise İznik Bizanslılar'ın elindeyken 
buraya gelen İslam ordusunda Abdülvahap 
adlı bir kişiye ait o lduğuna inanılan bir 
yatır mezarı .daha vardır. Son yıllarda bir
denbire önem kazanarak ziyaret yeri ol
masına rağmen, burada eski dönemlerde 
bir türbe bulunduğunu gösteren bir kalıntı 
yoktur. Abdülv"ahap hakkında da Genç 
Osman efsanesine benzeyen bir · halk efsa
nesi anlatılmaktadır. 

Candarlı ibrahim Paşa Türbesi. 

1 
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Candar!ı Hayrettin Paşa Türbesi 

D D 
' . 

Candar!ı Hayretlin Paşa Türbesi plan ve kesiti. 

HAMAMLAR: 

İznik'de Türk Sanatı bakımından bü
yük değere sahip üç hamam görülür. Bun
larda I. M ura d .çifte !zama mı Istanbul kapı
sı . yolu üstündedir. Duvarlarında evvelce 
görkemli kabartma süslemeler olan bu 
eser ne yazık ki çok fena durumdadır. Ev
velce yanlış olarak tekke sanılan bu yapı
nın ha~am olduğu tarafımızdan kanıtlan
mıştır. Iki büyük kubbenin örttüğü çifte 
soyunma yerlerinden sonra geleri sıcaklık 
(halvet) bölümleri, son yıllarda üzerlerine 
yapılan evlerin altında kalmış ve içieri 
pislik çukuru olarak kullanılır duruma so-

kulmuştur. Malakari denilen kabartma be
zemeler bu bölümlerdedir. Gerek erkekler, 
gerek kadınlar kısmında, enlemesine uza
nan ılıkhk kısmını takip eden sıcaklıklar
yan yana çifte halvet höcreli biçimdedir. 

. Bugün işiernekte olan Hacı Hamza 
hamarnı da bir çifte hamamdır. Her iki 
bölümün de soyunma yerleri birer büyük 
kubbe ile örtülüdür. Erkekler kıs.mının sı
caklık bölümünün dört eyvanlı ve köşeler
de dört halvet höcreli, eski Türk sivil mi
mari şemasına uygun bir biçimde olmasına 
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karşılık, kadınlar kısmının çok daha ufak 
olan sıcaklığı, yan yana çifte halvet höcre
li biçimdedir. 

Lefke kapısına giden ana caddenin 
sol tarafında görülen yıkıntının, bizim ev
velce sandığımız gibi bir kervansaray ka
lıntısı değil, yine büyük bir çarşı hamamı
nın harabesi olduğu anlaşılmıştır. 

İsmail Bey hamamı denilen çok yıkık 
bir konak hamarnı ise, kendi türü içinde 
bir şaheser sayılabilir. Ne yazık ki yıkıl
makta olan bu eşsiz anıtın küçük bölümle
rinin her biri değişik bir kubbe süslemesi
ne sahiptir. Bir ö~el hamam olan· bu eski 
eserin, Çandarlı Ihrahim Paşa sarayının 
kalıntısı olması düşünülebilir. Son · yıllarda 
bir dereceye kadar koruma altına alınan 
bu Türk Sanatı bakımından başka bir ben
zeri olmayan küçük özel hamam iyi bir 

ismail Bey Hamam!'nm kesiti 

restorasyon ·gördüğü takdirde İznik'in en 
merak uyandırıcı eserlerinden biri olacak
tır. Bu hamamın evvelce duvarlarında sıva 
üzerine zengin bir kabartma süsleme oldu- · 
ğu da izlerden ve evvelce çizilen rölöve
lerden anlaşılmaktadır. 

İznik'te çok küçük iki özel konak ha
mamının daha kalıntıları bulunmuştur'. 
Bunlardan biri Eşrefzade camii yakınında 
idi. Diğeri ise, Yenişehir kapısına gider
ken göle doğru uzanan arazinin ortasında 
bulunuyordu. Bunların her ikisi de yanya
na iki kubbeli iki küçük dirdörtgen me
kandan ibaret olup, mimari ve bezerne ba
kımından herhangi bir özellikleri yoktu. 
Yalnız yakınl~rında evvelce İznik ayanlan
nın konaklarının bulunduğuna işaret edi
yorlardı.Orhan imaretinin yakınında da bir 
hamam harabesi yardır. 
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küçük hamam' ı n planı. 
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KERVANSARAY: 
Önemli bir kervanyolu üzerinde olan 

İznik'te bir tane, hatta belki de daha çok 
kervansaray olması gerekir.. Fakat bu ker
vansaraylardan. b_ugün hiçbir şey. kalma
mıştır. Yalnız Istanbul kapısına giden yo
lun kenarındaki bir yıkıntının, Kanuni Sul
tan Süleyman yıllarında Makbul-Maktul 
İbrahim Paşa tarafından yapımına başla
nan kervansarayın kalıntısı olduğu sanıl
maktadır. Fakat bugün evler ile sarılan ve 
günden güne kalıntıları eksilen bu harabe
nin, biçimini, mimarisini ve planını anla
mak imkanı kalmamıştır. 

ÇEŞMELER: 

..... · . 
. "'.~ ;. !: 

Lefke Kap1s1 yanmdaki çeşme 

İznik'te birkaç da çeşme bulunmakta
dır. Bunlardan en eskisi ve _gerçekten bir 
sanat değerine sahip olanı, Istanbul kapı
sına giden caddenin solunda, Mahmud Çe
lebi camii'nin soncemaat yerinin tam kar
şısındaki köşede idi. Büyük bir sivri ke
meri olan, taş ve tuğladan yapılmış olan 
bu çeşme XIV. veya XV. yüzyılın ilk yan
sındaki Osmanlı mimarisi üslubunu göste
riyordu. Ne yazık ki bu değerli eser, bir 
kaç ytl önce, bir kamyonun çarptığı baha
nesi ile Belediye tarafından yıktırılıp ta
mamen ortadan kaldırılmıştır. 

TABİAT ANITLARI: 
Bu eski eserlerin dışında İznik'de ta

biat anıtı olarak, Alaeddin Mısri türbesi 
önünde çok yaşlı bir selvi ile Nilüfer ima
retinin az ilerisinde yalnız kabuğu yaşayan 

Nilüfer imare.ti ilerisindeki çmar ve selvi. 

yüzyıllarca yıllık görkemli bir de çınar 
vardır. Yalnız çevresi onbeş metreye yakın 
olan bu çınarın kabuktan çıkan kalın 5-6 
dalı hala yaprak vermekte ve yaşamak!a
dır. Gövdesi boşalmış olan bu ağacın Iz- . 
nik tarihinin büyük bir kısmına şahit oldu
ğu gerçektir. Böyle bir tabiat anıtının gü
zellik ve değerini anlamaktan aciz yöneti
ciler tarafından son yıllarda bu ağacın et
rafı parsellenmiş ve evler ile sarılmıştır. 
Evvelce yakınmda olan tekke ile XVI. 
yüzyılın tanınmış ulema ve tasavvufçula
rından Davud-u Kayseri'nin mezarından 
ise hiçbir iz yoktur. Alaeddin Mısri'nin 
mezarı da belirsi;zdir. Başında yükselen 
çok kalın gövdeli yaşlı selvi a-ğacı her tür
lü koruma ve bakımdan yoksun, yaşamını 
şimdilik sürdürmektedir. 

EV MİMARİSİ : 
İznik, Kurtuluş Savaşı sırasında ta

mamen yandığından ve savaştan sonraki 
yıllarda da uzun süre. boş bit köy halinde 
kaldığından eski evlerinden herhangi bir 
örneğe raslanmıyor. Yenişehir ile Lefke 
kapıları arasında kalan böİÜm eskiden 
hristiyan mahallesi olduğuna göre burad~ 
da geçen yüzyıllar gezginlerinin geeeledik
leri otel ve evler olmalıydı. Bugün Koime-
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sis kilisesi kalıntısının yakınında eski Rum Prof.Dr. Oktay Aslanapa başkanlığındaki 
evleri karakterinde birkaç ev görülmekte- kalabalık bir ekiple yürütülen çahşmalar 
dir. Çevrenin ahşap mimarisinin bugün en 1969 yılına kadar sürmüş, bu çalışmalar 
dikkate değer ö rnekle rine, İznik gölünün sonunda dört fmn ile çok sayıda fınn 
güney kıyısındaki Sölüz köyünde rastlan.ır. malzemesi ve buluntu elde edilerek Os-
Bunlar kagir bir b.odrum katı üstünde 2;.3 :naiılı dönemi İznik çini-keramik sanatının 
ka·t halinde yükselen sı ra halinde pencere- · anahatları ve teknikleri tesbit edilmiştir. 
lere sahip cepheleri olan evler ve bir va- Çeşitli isimlerle anıl an değişik tekniklerin 
killer bu bölgede önemli bir endüstriye asıl üretim merkezinin İznik olduğu, bil-
kaynak olan ipek kozaları için böcekhane- hassa bozuk-yanık ve üçayak yapışık par-

__ ..;;.1 e.;;.;r:..;d;;.;i..;;.r.:.... ---=~--:":"l"l::''r:--:-:----r--~~-"'r.ll!~.,......,......,.., çal arın el de ed ilmesiyle iyice ani aş ıl m ış tır. 
ı 98 ı yılında ikinci dönem kazıları 

başlamış, bu kazılarda sistemli bir şekilde 
atölye bölgelerinin tesbitine geçilmiştir. 
Belediye Hamarnı (Murat Hamamı, Hacı 
Hamza Hamamı) çevresinde, kuzey ve do
ğu yönlerinde çok sayıda atölyenin ve fırı-

!.t>..'~.fiıaiı,W:tı.t ı nın varlığı tesbit edilmiş, bunlardan bir 

İZNiK ÇİNİ FIRINLARI: 
Onyedinci yüzyıla kadar Türk ·çini 

sanatının en güzel çiniterini yaratan fırın
lardan birçoğu son yıllarda Istanbul Üni
versitesi E debiyat Fakültesi öğretim üyele
ri tarafından yapıl an kazılarda bulunduk
tan başka, bunların çevrelerindeki araştır
malarda da çiniler ile kap-kacak parçaları 
meydana çıkarılmıştır. Bugün bu buluntu
lar Ni~~fe r Hatu.n· imaretinde düzenlenmiş 
olan muzede se_rgılenmektedir. . 

Bu kazılarda kasabanın surlar içinde
ki kısmında hemen hemen her yerde ve 
bilhassa merkezi yerlerde çok sayıda çini 
fırını kalintısı meydana çıkarılmıştır. Bu 
fı;ınl.a~ belirli bir mimariye sahip bi"r me
kan ıçınde olmayıp, kubbeli küçük bir pi
şirme ocağından ibarettir. 

Çini fınnları kazılarının başında bu
lunmuş olan Doç.Dr. Ara Altun tarafından 
yazınin aşağıd aki notta, özet olarak şu bil
gi verilmektedir: 

"İznrk'de Osmanlı dönemi çini-kera
mik fırınlarını araştırmak üzere, kazı ve 
sondajlara ı964 yılında başlanmış tır. 

atölye bölgesinde yürütülen sistemli kazı 
sonucunda iki fırın ateşhanesin in sertleş
tirme ve yerinde restorasyonu gerçekleşti

·rilmiştir. Bu kazılardan elde edilen önemli 
buluntutar da restore edilerek İznik Müze-· 
si'nde teşhire alınmıştır. Kazı ve sondaj lar 
ile yüzey araştırmalan sürdürülmektedir. 
Bunların sonucunda çevrede de çini-kera
mik üretimine ait izler ve fırınlar tesbit 
edilmiştir. Bu çalışmalar, İznik'de Osmanlı 
dönemi Türk çini-keramik sanatının yo
ğunluğu ve stratigrafisi hakkında bilgi ver
mektedir. Kazılarda şimdiye kadar İznik 
suriçinde sekiz fırın tesbit edilerek çalışıl
mıştır. Kazılarda· daha çok keramik elde 
edilmekte, plaka duvar çinisine az sayıda 
rastlanmaktadır. Çok miktarda fırın malze
mesi elde edilmektedir." 

o 1 

l:l . .z5..!:~.B.!J.l: 
)m. 

' A ALTUN- 12 .8 !SıS B . TAtiMAtl 

- izni_k_ Çini Fırınları kazısında ortaya çıkan bir fırın ın plan 
ve kesıtı. .. 
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