Osmanl mparatorluu Döneminde Gayrmüslim1
Vatandalarn mar Faaliyetleri ve Mustafapaa
(Sinasos)
M. Sacit Pekak
Özet: 1453 ylnda Fatih Sultan Mehmet’in stanbul’u almasyla Osmanl yönetiminde yaayan gayrmüslim vatandalarn siyasiekonomik ve politik durumlar pek çok bilimsel aratrmaya konu olmutur. Osmanl imparatorlu’nun ilk dönemlerinde, gayrmüslimlere
baz haklar tannm, bunun yansra yeni kilise yapmalar gibi baz konularda ise yasaklar getirilmitir. 18. yüzyln sonu ve 19. yüzylda deien Dünya düzeni ile birlikte gayrmüslim vatandalara yeni ve geni
haklar tannmtr. Bu yüzyllarda ekonomik açdan da güçlenen özellikle Rum Ortodokslar Anadolu’nun hemen her yerinde çok sayda yeni dini yap ina etmilerdir. Bu eserler hakknda yaplan bilimsel çalma says oldukça yetersizdir. 1923’deki Lozan Antlamas ile birlikte
Yunanistan’a göçmek zorunda kalan Rumlar’n bu dini yaplarndan
pek çou günümüzde terkedilmi durumdadr.
19. yüzyldaki ad ile Sinasos günümüzde Ürgüp’e bal Mustafapaa
adnda bir kasabadr. Yereimin içi ve yakn çevresinde, 19. yüzylda
ina edilmi çok sayda kilise bulunmaktadr. Aadaki yazda bu kiliselerden ikisi (Sinasos Manastr ve Ioannes Thelogos Kilisesi) tantlacak, öncesinde Osmanl idaresi altnda yaayan gayrmüslim vatandalarn durumlar özetlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanl mparatorluu, Garmüslimler,
Mustafapaa (Sinasos), Sinasos Manastr, Ioannes Theoloyos Kilisesi.

Osmanl mparatorluu’nun yönetiminde yaayan gayrmüslim vatandalarn
imar faaliyetleri, özellikle dini mimariye ilikin kilise, manastr gibi eserleri
yeterince aratrlmamtr. Bu nedenle, 1996 ylndan bu yana özellikle
Kappadokia’nn önemli ehirleri olan Nevehir, Nide, Aksaray ve Kayseri’de
bu eserlerin saptanmas, belgelenmesi ve yaynlanmasna ilikin bir proje
tarafmca yürütülmektedir2. Ayn zamanda, Bat Anadolu’daki Foça ve Selçuk ilçelerindeki eserler de çalmamzn bir bölümünü oluturmutur. Aadaki yazda önce Osmanl idaresinde yaayan gayrmüslim vatandalar hakknda ksa bir bilgi sunulacak, ardndan 19. yüzylda youn olarak Rum OrHacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü / ANKARA
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todoks vatandan yaad Nevehir, Ürgüp’e bal Mustafapaa’daki baz
yaplar tantlacaktr.
Osmanl ordularnn 1453 ylnda Konstantinopolis surlarn aarak, ehri ele
geçirmeleri ile 11 asr süren büyük bir imparatorluun siyasal varl sona
ermi oluyordu. Batl bilim adamlarnca uzun süre Büyük Roma imparatorluunun bir devam, hatta onun görkemli kültürünü yozlatran bir devlet
olarak düünülen bu uygarlk, 19. yüzyldan itibaren “Bizans mparatorluu”
olarak adlandrlmtr. Bakentinin eski adna dayanlarak tanmlanan bu
imparatorluun kültürü, sanat eserleri Roma imparatorluunun bir devam
olarak balam yüzyllar içinde kökünden ayrlarak yepyeni bir senteze ulamtr3.
Kuruluu bilim adamlarnca farkl tarihlere yerletirilen Bizans imparatorluu
1453 ylnda, siyasal ve askeri anlamda tarih sahnesinden çekilmitir4. Ancak
Bizans, 1100 yl süren varl boyunca, yaad topraklarda çok sayda ve
önemli sanat eserleri brakmtr.

1453 Sonras Osmanl mparatorluu’nda Hristiyanlarn Durumu
Fatih Sultan Mehmet, stanbul’un fethinden 3 gün sonra, ehirde korkudan
saklanm büyük, küçük herkesin en ufak bir rahatszla uramadan serbestçe dolamalarn, sava korkusu ile ehirden kaçm olanlarn evlerine dönmelerini ve herkesin, önceden olduu gibi, kendi adetlerini korumalarn,
kendi dinlerine uygun olarak yaamalarn, ayn ekilde örflerine uygun olarak patrik seçmelerini isteyen bir ferman çkarmtr5. ehirde yaayan
Hristiyanlara önemli serbestiler getiren bu fermannn asl yanmtr. Ancak
anlald gibi bu fermanla, Hristiyanlara ibadet serbestisi ve kendi dini liderlerini seçebilme hakknn yan sra can ve mal güvenlikleri salanyordu.
Ayrca, kilisenin varl kabul ediliyor, patrikhanenin sorumluluunda olmak
üzere Hristiyan cemaate evlenme, cenaze ve adetlerini özgürce yayrlar e04 7ön-
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Osmanl kültüründen söz etme olasl zayflamtr (Ortayl 1985: 975). Bu
balamda, iktisadi, idari ve dini ayrcalklar bulunan gayrmüslim tebaa,
yüzyllar boyunca kültürlerini ve “ulus” bilinçlerini yitirmemiler, Osmanl
mparatorluu’nun çökü süresi içinde bamszlklarn ilan ederek, imparatorluktan ayrlmay olanakl klmlardr (Ercan 1983: 1119-1149).
Osmanl Devleti’nde gayrmüslimlerin hukuki statüleri slam Hukuku kapsamnda ele alnm, slam Devleti tarafndan Zimmet ad verilen bir anlamaya
dayanlarak korunan topluluklar oluturmulardr (Bozkurt: 1989: 7). slam
Hukukçular, slami kurallarla yönetilen toplumlar, Müslümanlar ve
Gayrmüslimler olmak üzere ikiye ayrmlardr. Gayrmüslimler ise dini açdan Mürikler (putperestler) ve Ehl-i Kitap olanlar olarak ikiye ayrlmlardr.
Osmanl Devleti’nde Ehl-i Kitap olan gayrmüslimler içinde en kalabalk grubu Hristiyanlar oluturmaktadr, daha sonra Museviler, Mecüsiler ve Sabiiler
gelmektedir.6
Öte yandan, Gayrmüslimler siyasi olarak da Ehl-i harp (Müslümanlarla sava halinde olanlar), Ehl-i and (Müslümanlarla anlam olanlar) olarak balca iki ana grup içinde deerlendirilmitir , ikinci grubu oluturanlar Zimmiler
(slam devletinin himayesini kabul edenler), Muahedler (kendileriyle bar
yaplm olanlar) ve Müsteminler (kendilerine eman verilmi olanlar) olarak
üç alt gruba ayrlmtr (Küçük 1985: 1007-1024).
Bu gruplandrmalara göre, zmmilere giren inançl Rum topluluklar, devletin
egemenliini kabul ettikleri sürece, canlar, mallar, rzlar, namuslar korunacak ve onlara dokunulmayacaktr. Buna karlk zmmiler de, devlete “Cizyeharaç” denilen vergilerini ödeyeceklerdir (Küçük 1985:1008). Zmmiler özel
hukuk alannda kendi aralarnda, mensup olduklar din ve topluluklarn sosyal yaama ilikin kurallara ,kamu hukuku alannda ise slam kurallarna
bal idiler. Zmmiler baz sosyal kurallara göre, müslümanlardan ayrlmaktaydlar, örnein farkl elbiseler giyer, müslümanlarn evleri kadar yüksek ev
yapamazlard. Dinsel ayinlerini, müslümanlar rahatsz etmeyecek ekilde
yapmalarna izin vard. Kilise inas ve tamiri için izin almak zorundaydlar,
askerlik yapamaz, üst düzey görevlere getirilmezlerdi (Bozkurt 1989: 8-9).
Özetle, gayrmüslimlere kamu düzenini ilgilendiren konularda slam hukuk
kurallar uygulanm, aile, miras ve baz ticaret hukuku konularnda, kendi
inançlarndan kaynaklanan özel hukuk kurallaryla ba baa braklmlardr
(Küçük 1985: 1008).
Ksaca özetlenmeye çallan, Osmanl idaresindeki gayrmüslim vatandalarn, sosyal, dini ve hukuksal durumlar, özellikle 18. yüzyl sonlarnda deimeye balamtr. üphesiz bu deiimde 1789 Fransz Devriminin büyük
etkileri bulunmaktadr. 1789’dan sonra Avrupa’da yaylan “Milliyetçilik”
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Osmanl’daki “Millet” kavram ile badamamaktadr. Bat anlamnda Milliyetçilik ilkesi, belli bir toprak parças ve tek bir hukuk düzenini gerektirmekteydi. 18. yüzyla kadar Osmanl yönetimini bir Hristiyan yönetimine tercih
eder görünen aznlklar,bu yüzyldan itibaren dier güçlü Hristiyan devletlerin
yönetimini benimsemeye baladlar. Osmanl yönetimi, filizlenen milliyetçilik
akmlarnn kendilerine zarar vereceini hissettii için, aznlklara eitlik vaad
etmeye balad, ancak Hristiyanlar verilen yeni imtiyazlarla yetinmediler
(Küçük 1985: 1012). Gerçekten de Fransz Devrimi’nin ortaya att millet,
hürriyet ve eitlik kavramlar Osmanl toplumunda bütünlüü kökünden
sarsacak derecede önemli sonuçlar dourmutur. Bu dönemde Padiah II.
Mahmut, Müslüman halk ile gayrmüslimleri birbirlerine yaklatrmak için
giriimlerde bulunmu, örnein yeni kilise inaasna izin vermitir (Bozkurt
1989: 41).
18. yüzyln ikinci yarsndan sonra gelien siyasal ortam, Batl devletlerin
Osmanl’ya müdahalesini gündeme getirmitir. I. Abdülhamit (1774-1789)
döneminde 1774’de yaplan Küçük Kaynarca Antlamas sonrasnda Ruslar,
Osmanl topraklarnda yaayan Ortodokslarn himayelerini üstleniyorlard.
Antlamann:
14. Madde:” Osmanl topraklarnda bulunan kiliselerden baka Galata tarafnda Beyolu isimli mahallenin yolunda, umuma açk yol üzerinde Rusya Devleti’nin kilise ina etmesi serbesttir. Bu kiliseler halka
açk olup Rso-Grek olarak adlandrlacaktr. Bu kiliseler Rus elçisinin
korumasnda olup, hertürlü saldr ve müdahaleden korunacaktr.”
16. Madde (2. Bölüm):” Eskisi gibi Hristiyan dini serbest olup,
icraasnda hiçbir ekilde engel olunmayp, kiliselerin yeniden yaplmasna ve eskilerinin tamirine engel olunmasn.”
17.Madde (2. Bölüm): “Hristiyan dindarlna alçak bir saldr ile bask yaplmayp, kiliselerin tamir ve yenilenmesine engel olunmasn.
Zikredilen kiliselerine kar görevlerini yapan ahslara saldr ve müdahalede bulunulmasn.” (Erim 1953: 156).
maddeleri Fatih döneminden beri yasak olan yeni kilise inas hükmünü
ortadan kaldrr niteliktedir.
Yine Ruslar’la 1779’da imzalanan Aynal Kavak Antlamas ile ise, Osmanl
ülkesindeki Hristiyanlarn yeni kiliseler yapabilmeleri ve eski kiliselerini onarabilmelerine ilikin 7. Madde konuluyordu.
18.-19. yüzyllarda Avrupa devletlerinin himayeci tutumlar nedeniyle,
gayrmüslim tebaaya yeni baka haklar ve ayrcalklar da tannmtr. Osmanl topraklarnda bulunan yabanc ülke elçiliklerinde, gayrmüslimlerden ter175
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cüman tayinine balanm, hatta konsolos olarak görevlendirilmelerine izin
verilmitir. Tercümanlk yapan gayrmüslimlere beratla izin verildii için bunlar beratl denilmektedir. Beratllar Avrupa ile ticaret ilikisine girerek (Avrupa
Tüccar) zenginleiyorlar, bu sayede güçlenerek, ayrlkç etkinlikler gösteriyorlard (Ba 1983). Ayrca ticaret sayesinde maddi açdan da güçleniyorlar, yeni, büyük ve pahalya mal olacak kiliseleri için yeterli paraya sahip
olabiliyorlard.
18. yüzyl sonlarnda artan kargaa ve ayaklanmalar ile 19. yüzyl bandaki
Yunan ayaklanmas srasnda (1821) yaanan toplumsal huzursuzluklar ve
yangnlar ortaya çkan tahribat, imar faaliyetlerinin artmasna neden olmutur. Yunan isyan srasnda, örnein stanbul’da çok sayda Rum kilisesi tahrip olmu, Rusya tahrip olan kiliselerin yeniden yaplmasn resmen talep
etmitir.
Padiah II. Mahmut dönemi (1808-1839), Tanzimat Fermanna yönelik youn faaliyetlerin yapld bir dönemdir. Bu dönemde imparatorluk temelden
sarsntlara uramaktadr. Müslüman ve Hristiyan tebaa neredeyse birbirine
düman hale gelmitir Padiahn bu kötü gidii durdurmaya yönelik istek ve
edimleri ise geçersiz kalmtr, II. Mahmut’un “Ben tebaamn müslümann
camide, Hristiyann kilisede musevisini havrada fark ederim. Aralarnda
baka türlü bir fark yoktur. Cümlesi hakknda muhabbet ve adaletim kanidir
ve hepsi hakiki evladmdr.”sözleri dahi yetersiz kalmtr (Tanör, 1985:
1137-1150) . II. Mahmut’un döneminde Yeniçeri Ocann kaldrlmas,
düzenli posta örgütünün kurulmas gibi önemli yeniliklerin yan sra Osmanl
topraklarnda ilk kez “modern” anlamda nüfus saym yaplmtr. Trakya ve
Anadolu’da ayn zamanda yaplan saymda sadece erkek nüfus ele alnmtr.
Bu sayma göre Rumeli’de 800.000 Hristiyan’a karlk 500.000 Müslüman;
Anadolu’da 2.000.000 Müslüman’a karlk 400.000 Hristiyan belirlenmitir
(Karal 1983: 156).
3 Kasm 1939’da Gülhane’de ilan edilen Tanzimat Ferman, Müslüman ve
Hristiyan halkn kanun önünde eitlii ilkesini getirmitir. Ancak, yüzyllardr
slam hukukuna göre yaam olan halkn bu yenilikleri anlayabilmesi için
devlet adamlarnn ek açklamalar yapmasn gerekli klmtr. Sadrazam Rza
Paa’nn:
“Müslüman, Hristiyan, Musevi hepimiz bir hükümdarn uyruu, bir babann çocuklarsnz. Padiah Efendimiz bütün uyruklarnn rz, namus, can
ve maln güvence altna alan yasalarna, Osmanl ülkesinin her tarafnda
eksiksiz uyulmasnda kesin kararl bulunduklar için, içinizden hakszla
urayan ve zulüm gören kimseler varsa, hemen meydana çksnlar; adaletin gereklerinin yerine getirilmesini istesinler. Müslüman ve Hristiyan, zengin veya fakir askeri ve sivil memurlar veya din adamlar, sözün ksas bü176
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tün Osmanl uyruklar, adaleti herkes için eit olarak kullanan padiahn
iyi niyetlerinden tamamen emin olmaldrlar.”

sözleri devletin gayrmüslim tebaaya bakndaki deiiklii dile getirmektedir
(Karal 1983: 171). Öte yandan bata ngilizler olmak üzere Protestan ülkeler,
daha sonra Amerika, Almanya, Hollanda ve Fransa Osmanl topraklarndaki
gayrmüslim tebaann haklarn korumaya yönelik büyük çabalara girimilerdir (Küçük 1985: 1013) .
Tanzimat Ferman’ndan sonra, 18 ubat 1856’da ilan edilen Islahat Ferman, daha önce aznlklara verilen imtiyazlar ve eitlikleri genileterek perçinlemitir. Ferman, herkese eitim kurumlar açma hakk tanyordu. Hükümetin yürütülmesinden sorumlu olduu ferman, gayrmüslimlerin dini özgürlüklerini tam olarak tanyor, kimsenin din ve mezhep deitirmek için zorlanamayaca gibi, Müslüman olmayanlarn dini, sosyal yaplarn onarmlarnda
güçlük çkartlmyor, ancak yeni kilise inasnda Babali’nin izni ile padiah
ferman gerekiyordu (Bozkurt 1989: 56).
zlenebilecei gibi, 1453’ten sonra, Osmanl, topraklarnda yaayan
gayrmüslim tebaaya baz kstlamalarn yan sra geni dini, sosyal ve ekonomik haklar tanmtr. mparatorluk, Bat ülkeleri karsnda kendini güçlü
hissettii süre boyunca, koyduu kurallar sk sk denetlemi, örnein yeni
kilise inasn yasaklam, eskilerinin belirli artlarla tamir edilmesine izin
vermitir.
Ancak 1789 Fransz devriminden sonra gelien “Milliyetçilik” akmlarnn
yan sra, Avrupa ülkelerinin teknik, bilim ve askeri alanlarda Osmanl’ya
üstünlük salamas, güçlenen devletlerin Osmanl snrlarnda yaayan
gayrmüslim tebaaya ilgi duymas, onlar himaye etmesi, merkezi yönetimin
aznlklar üzerindeki etkisi azalmtr. Ruslarla 18. yüzylda imzalanan Küçük
Kaynarca ve Aynal Kavak Antlamalar sonunda gayrmüslimler baz yeni
haklar kazanm; Tanzimat ve Islahat Fermanlar ile de bu haklar geniletilmitir.
18. yüzylda balayan bu siyasi gelimeler, Osmanl topraklarnda yaayan
Ortodoks Rum ve Ermeni’lerin Anadolu’nun her bölgesinde, ayn zamanda
stanbul’da çok sayda yeni kilise ina etmeleri sonucunu dourmutur.
1923’deki Lozan Antlamas’ndan sonra Bat Trakya’daki Türkler ile stanbul’daki Rumlar dnda mübadele gerçekletirilmi, böylece özellikle Anadolu’daki yeni ina edilen kiliseler, bazlar tamamlanamadan terk edilmek zorunda kalnmtr.
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Mustafapaa (Sinasos):
“Kilisay mektepleri terk ettik,
Eyalar paralar sarf ettik
Antalliyi (mübadele)
Yapanlara kahrettik
Her birimiz bir tarafa atdk…”
…
“Bir kasrga geldi bizi ard
Her birimizi bir dalara düürdü
Lozan meclisinde zehir içirdi …”
Bugünkü ad ile Mustafapaa, 19. yüzyldaki Sinasos veya Karamanlca söylemiyle Sinason’daki, Osmanl döneminde ina edilen kilise ve manastrlardan ikisi daha önce tarafmzdan yaynlanmt. Bunlardan ilki, yerleimin
merkezindeki Konstantin ve Helena kilisesini tantmay amaçlamt; makalede yapnn tasviri, ilk kez yaynlanan plan ve kitabesinin çevirisi ile yetinilmiti (Pekak 1998: 23-33). Aradan geçen 10 ylda, yap ile ilgili yeni bilgilere
ulalm, ayrca kilisenin yeni plan ve kesitleri çkarlmtr (Balta 2007).
kinci yaynda ise, Mustafapaa’nn en önemli manastrlarndan biri olan Aziz
Nikolaos Manastr, kasabann tarihi ile birlikte ele alnmt (Pekak 2008
199-217). Aadaki yazda, yerleimin güneydousundaki bir dier manastr
ile Aziz Nikolaos Manastrna ait bir kilise tantlacaktr. Ayrca günümüze
gelemeyen bir ‘cemaat kilisesi’ne ilikin ksa bilgi sunulacaktr7.

Resim 1. Mustafapaa, Genel Görünüm (Asl Özbay Arivi)
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giriinde ‘Maher’ konulu bir duvar resmi bulunduu ve giri kapsnn üzerinde mermer kitabesinde :
“Efendimizin öretilerine sadk kalan
Bütün mümin hemerilerimizin
Katklar ve gözetimleriyle,
Bilge Paisios’un piskoposluunda
Yeni batan ina edilen
lahi Arhengelos’larn mübarek kilisesi 1840 (Balta 2007: 75).”
Yazld belirtilmektedir. Ancak günümüze hiçbir izi gelemeyen bu yap, yine
ayn Merkez’in arivindeki 1951 tarihli bir fotorafta büyük oranda ykld
görülmektedir. 1924 yl fotorafndan anlalabildii kadaryla kilise (Resim
2), yerleimdeki en antsal yap olmaldr.Yapnn kuzeydou cephesini gösteren fotorafa göre, kilise üç nefli üç apsisli, olaslkla galerilidir. Naosun bat,
kuzey ve güneyini ‘U’ biçiminde çevreleyen, galerili bir narteksi , kilisenin
kuzeybatsnda bir çan kulesi ve büyük bir avlu duvar bulunmaktadr. 1951
ylnda çekilen ve günümüzde ‘Yeni Sinasos Dernei’ arivindeki fotorafta,
çevre duvarlar, çan kulesi, kilisenin örtü sistemi ve güney nef tamamen yklmtr (Resim 3). Kesin bir ey söylemek mümkün deilse de,
Kappadokia’nn bir çok yerleiminde örneklerini saptadmz gibi,
Bamelekler Gabriel ve Mikael’adanan bu kilisenin de düzgün yap talar,
Mübadele’den sonra çevrede ina edilen yeni binalarn yap ta olarak kullanlmak amacyla, bilinçli olarak sökülmü olmaldr.

Bamelekler Gabriel ve Mikael Kilisesi
Resim 2. Pandazidis ve Mahdumlar, Resim 3. L. Takadopulos, 1951, ‘Yeni
1924, Sinasos, 23 no’lu resim
Sianasos Dernei
(Balta 2007 Res. 45),
Arivi’ (Balta 2007, Res. 46)

Stamatopoulos, yerleimin civarndaki ‘kr kiliseleri’nin hasat zaman, halkn
tarlalarda çalt günlerde kullanldn, bunlarn üç grup halinde ele alnabileceini belirtmektedir. lk gruptaki kilise ve apellerin Aziz Nikolaos Manastr çevresinde, ikinci grubun Aziz Basileios kilisesi, üçüncü grubun ise Meryem Eleusa (manastr ?) civarnda bulunduunu belirtmektedir.9
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1986 ylndan bu yana gerçekletirdiimiz çalmalarda, Mustafapaa ve yakn
çevresinde, Osmanl döneminde ina edilen on kilise veya manastr saptanabilmitir. Aada tantlacak Sinasos Manastr’nn herhangi bir yaynda zikredilmemi olmas artcdr. Gerçekten de ne Stamatopoulos, ne de Balta,
yukarda belirtilen yaynlarnda bu yapya ilikin bilgi veya görsel malzeme
bulunmamaktadr. Günümüzde yöre halk tarafndan ‘Sinasos Manastr’ olarak
adlandrlan yap gerek boyutlar ve gerek barndrd bezeme unsurlaryla, 19.
yüzyl Sinasos’unun en önemli dini yaplarndan biri olmaldr.

Sinasos Manastr
Yerleimin güneydousunda, halkn Manastr Vadisi olarak adlandrd bölgede, Aziz Nikolaos Manastr’nn yürüyerek be dakika batsnda, konik bir
kaya kütlesine oyulan Sinasos Manastr günümüzde terkedilmi, büyük
oranda ykk ve her geçen gün doa ve insan eli tahribatna açktr (Resim 4).
Hemen dousundaki Nikolaos Manastr’ndan farkl olarak tümüyle kayaya
oyulmutur. Yapnn orijinal giriinin önündeki kaya kütlesi yok olduundan,
bugünkü giri kuzeydeki yklan bir bölümden salanmaktadr.

Resim 4. Sinasos Manastr, Batdan Genel Görünüm.
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Resim 5. Sinasos Manastr, Naos Güneydouya Bak.

Resim 6. Sinasos Manastr, Naos,

Resim 7. Sinasos Manastr, Naos,
Orta Nef Tonozu

Yapnn tarihlendirilmesi için en önemli veri, orijinal giri kapsnn kuzeyindeki duvar payesinin dou yüzündeki yazttr (Resim 8):
Ȁǹȉǹ ȉȅ ȂǼĬȆȅȃ ȉȅȊ ǿǼȇȅȊ ȉȅȊ ǹīǿȅȊ
ȃǹȅȊ ȉȅȊ ĬȅȊ ǼȊȇǼȈǾȈǹȃ īȇǹȂȂǹĬǹ ǼȋȅȃĬǹ ȅȊȉȈ
ǺǹȇĬȅȁȅȂǹǿȅȈ ǼȆǿȈȀȅȆȅȈ ȉǹȂǿȈȅȊ ǼīȀǹǿȃǿǹȈǼ
ȆǹȇȅȃĬǹ ȃǹȅȃ Ȁǹǿ ǼȆǼǿǻǾ ǻȊȈȊȋȈ ǼȈǺǼȈǾȈǹȃ
//ǼȂĭǿĬǾ ȅȆȈ ȂǼȉǹ īȇǹĭȈǿȃ ǼȃȉǹȊĬǹ
ȆȇȅȈīȃȈǿȃĬȃ ȂǼȉǹ īǼȃǼȉǼȇȃ. ȈȊȃǹȈȅȈ :
////ȂǹǿȈ ȉȈǹȄ
“Bu kilisede böylesi yazlar bulunurdu.
Bu kilisenin açl törenini Tamisos’nun Barahibi
Bartholomeos yapt
Ve maalesef bu yazlar silindiinden dolay
Gelecek kuaklarn bilgisi olsun diye
Tekrar yazlmalar için karar alnd. Sinasos:
1 Mays 1868”10.
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Kitabe verileri deerlendirildiinde, mevcut kilisenin yerinde içinde yaztlar (ve
belki de figürlü resimler) bulunan, 1868’den daha önceye giden bir yap bulunduu, tahrip olduu için bu tarihte Tamisos Barahibi Bartholomeos tarafndan
tekrar açld anlalmaktadr. Tamisios, Orta Ça’da önemli bir kale olan
Kyzistra (Zengibar Kalesi) ile Hagios Prokopios (Ürgüp)’u balayan yol üzerinde,
bugünkü Taknpaa köyüdür (Hild Restle 1981: 290). Kilisenin yeniden açl
tarihi olan 1 Mays 1868’den ne kadar eskiye gittii, günümüzde mevcut olan
duvar resimlerinin yapnn hangi dönemine ait olduu saptanamamaktadr.

Resim 8. Sinasos Manastr, Naos, Yazt.

Kilisenin bir dier onarmna k tutabilecek bir veri, güney nefin dou duvarndaki tek satrlk yazttr; ancak ne yazk ki bu yazttaki isim ve tarih tahrip
olduu için okunamamaktadr (Resim 9) .

Resim 9. Sinasos Manastr, Naos, Yazt.
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ǼȀǹȁȁȆǿȈȉǾ ȅ ////// ȅȊȉȅȈ ǻǿǹ ȋǼǿȇȅȈ, ī///
Bu kilise ///////’in eliyle onarld.11.
Kilise plan özellikleri açsndan, Kappadokia bölgesindeki kayaya oyma kiliselerin pek çounda olduu gibi düzgün bir ema yanstmamaktadr. Gerek
Orta Ça gerek Osmanl döneminde tüf kayalar oyularak ina edilen kiliseler,
kagir kiliselerin aksine düzgün bir geometrik biçim göstermemektedirler12.
Sinasos Manastr, yan yana üç ayr mekan ve tüf blounun farkl kotlarndaki ilevleri tam saptanamayan dier mekanlardan olumaktadr. Kilisenin de
içinde yer ald üç mekan metin ve planda ‘A’ mekan (kilise), ‘B’ mekan
(kuzeyden ilk mekan ve ‘C’ mekan (kuzeyden ikinci mekan) olarak adlandrlmtr (Çizim 1) .
‘A’ mekan olarak tanmladmz mekan, kuzey-güney dorultusunda düzgün olamayan dikdörtgen planl bir naos ve douda bir apsisten ibarettir.
Naos, günümüzde mevcut olmasa da iki sra sütun dizisiyle üç nefe ayrlm
olmaldr. Beik tonoz örtülü orta nef, yan neflerin yars geniliindedir (Resim 7) . Orta nefin dousundaki iki basamakla merkezi içeride, neredeyse
tam yuvarlak apsise çklmaktadr. Apsisin güney ve kuzey duvarlarnda dikdörtgen kesitli iki ni, kuzeydeki niin dousunda bir koridora açlan açklk
yer almaktadr (Resim 5-7). Dou duvarnda niler bulunan bu koridor, ‘U’
biçiminde kvrlarak kuzey nefe balanmaktadr (Resim 10). Liturjik nedenlerle açklanabilecek bu koridorun, güney nefe açlan bir dier simetriinin
bulunmamas ilginçtir. Orta nef batda, kare planl, üzeri pandantif geçili
kubbe ile örtülü bir ‘giri mekan’ ile sonlanmaktadr (Resim 11). Kubbeyi
tayan kuzeydou destein sadece balk ksm görülebilmektedir. Bu mekann bat duvarnda, eksenin güneyinde yapnn orijinal giri kaps yer almaktadr.

Resim 10. Sinasos Manastr, Apsis

Resim 11. Sinasos Manastr, Orta Nef,
Bat Duvar.

Güney nef,örtü sistemi dikkate alndnda iki ayr bölümde ele alnabilir.
Orta nefe bitiik ve orta nefle e uzunlukta, orta nefin yars geniliimdeki
bölüm beik tonoz örtülüdür; orta nef tonozundan daha alçak bir tonozla
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örtülü bu bölüm, olaslkla daha sonraki bir dönemde dou, güney ve bat
yönlerinde geniletilmitir. Düz tavanla örtülü bu bölümün, yapnn kilise
olarak kullanld döneme ait olduunu kantlayan baz veriler bulunmaktadr: Bölümün zemininde, bat ve güney duvarlar boyunca ilerleyen bir seki,
duvarn ekseninde, zeminden balayan büyük bir ni ile bu niin batsnda
üst seviyede yuvarlak kemerli üç küçük ni bulunmaktadr. Büyük niin zeminindeki suyla ilgili olduunu düündüümüz bir çukur, burasnn vaftizle
ilgili olabileceini düündürmektedir.

Çizim 1. Sinasos Manastr, Plan13.

Bölümün bat duvarnda, eksenin güneyinde dikdörtgen bir pencere, pencerenin kuzeyinde üst seviyede yuvarlak kemerli bir ni yer almaktadr. Bölümün duvarlar yar yüksekliine kadar boya ile kesme ta imitasyonu yaplmtr (Resim 12).
Düz tavanla örtülü kuzey nefin dou-bat dorultusundaki uzunluu, dier iki
neften fazla, örtü yükseklii ise azdr. Doudan batya doru daralan ve düzgün olmayan dikdörtgen planl nefin dou duvarnda eksenin güneyindeki
yuvarlak kemerli kap apsisle balanty salayan koridora açlan kapdr.
Nefin güneybat köesinde da açlan bir pencere yer almaktadr. Nefin kuzeyinde dört sütun ve be yuvarlak kemerli düzenleme ‘B’ mekanna açl185
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maktadr, ancak sadece batdaki günümüze gelebilmi sütunlarn yar yüksekliindeki bir duvar kilisenin kuzey nefi ile ‘B’ mekan arasndaki dorudan
geçii engellemeye yönelik olmaldr; sadece doudaki ilk sütun ile nefin
dou duvar arasnda bir kap geçii salamaktadr (Resim 13). Nefin güneybatsndaki ambon, Sinasos Manastr’nn en önemli özelliklerinden birini
tekil etmektedir (Resi 13, 15). Kappapdokia bölgesinde Osmanl dönemine
ait kayaya oyma kiliselerden sadece ikisinde benzer ambonlar tespit edilmitir. Sinasos Manastr dnda, yine Mustafapaa’daki bir dier kilise olan Aziz
Stephanos kilisesinde kayaya oyma ambon örnei bulunmaktadr. Kubbesindeki kalemii bezemede 1907 tarihi bulunan Aziz Stephanos Kilisesi’ndeki
ambon, üzerindeki kartal

Resim 12. Sinasos Manastr,
Naos,Güney Duvar.

Resim 13. Sinasos Manastr,
Naos, Ambon.

kabartmas ile ayr bir deer tamaktadr (Resim 14). Sinasos Manastr’nn
ambonu ise, kare kübik bir kaide ile, kuzey nefe bakan yönünde bir levhadan olumaktadr. Kaide ksmnn üç yüzünde, üzerinde ekenar dörtgenlerden oluan, alçak kabartma tekniinde bezmeler yer almaktadr. Nefe bakan
levhann üzerinde, yine alçak kabartma tekniinde yaplm, ortada içi içe
geçmi dairelerden oluan bir, köelerde ise toplam dört dairesel bezeme
bulunmaktadr.

Resim 14. Aziz Stephanos Kilisesi, Ambon
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Kilisenin kuzeyindeki ‘B’
geniliindedir. Mekan,
sadece balklar kalm
güneybatsndaki dehliz
balanmaktadr.

mekan, yaklak olarak kuzey nef uzunluunda ve
güneyindeki kemerlerle kuzey nefe, kuzeyindeki
iki paye ile ‘C’ mekanna açlmaktadr. Mekann
kuzey nefe, kuzeybatsndaki kap ‘C’ mekanna

Resim 16. Sinasos Manastr, Naos, Kuzeye Bak.

‘C’ mekan, kompleksin en zarar görmü ksmdr (Resim 17-18). Dou-bat
ekseninde dikdörtgen planl mekann düz tavan örtüsü özellikle douda çökmü ve bir kaya ynna dönümütür. ‘C’ mekannn kuzey duvarnda,
eksenin batsnda üç ni, bat duvar ekseninde komplekse bugünkü girii
salayan kap bulunmaktadr.

Resim 17. Sinasos Manastr,
C Mekan, Douya Bak

Resim 18. Sinasos Manastr,
C Mekan, Batya Bak.
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Sinasos Manastr, yukarda da özetlendii gibi, yan yana üç farkl mekandan
olumaktadr. Bu üç mekann da ayn anda m oyulduu, yoksa birbirini
takip eden farkl zamanlarda m eklenerek/geniletilerek oyulduuna dair
kesin ip uçlar bulunmamaktadr. Ancak, yapdaki duvar oyma teknikleri,
aada ele alnacak duvar resmi izleri ve plan özellikleri göz önüne alndnda, yap dönemlerine ilikin bir öneri getirmek olasdr. Belirtilen özellikler
incelendiinde, kompleksin en güneyindeki ‘A’ mekan, yani kilise olarak
adlandrdmz mekan ilk oyulan mekandr. Bu mekan, olaslkla üç nefli tek
apsisli bir kilisedir. Nefler birbirlerinden düz bir lentoyu tayan ve izleri hala
lentonun zemine bakan yüzlerinde görülebilen desteklerle ayrlmaktadr.
Günümüze hiç birinin izi kalmad için desteklerin malzemesi, yani ta m
yoksa ahap m odluklar bilinememektedir. Kilisenin güney nefi beik tonoz,
kuzey nefi ise düz tavanla örtülüdür. Bu türden asimetrik düzenlemeler kayaya oyma yaplarda karlalan bir özelliktir. Orta nefin batsnda kare planl,
pandantif geçili kubbeli bir bölüm bulunmaktadr. Kappadokia kayaya oyma kiliselerde ve özellikle Soanldere ve çevresindeki bölgelerde skça rastlanan bu türden ön giriler, Sinasos Manastr dnda, neredeyse tüm örneklerde naosun dnda yer almaktadr. Burada ise, bir anlamda naosun içine
alnarak farkl bir düzenlemeye gidilmitir. Kilisenin orijinal ve kesme tatan
ina edilen yuvarlak kemerli kaps bu giri mekanna açlmaktadr.
Kanmzca, bir süre sonra, doan ihtiyaç nedeniyle kilisenin geniletilmesine
karar verilmi ve güney nefi içine alacak ekilde dou, bat ve kuzey duvarlar
oyularak, nef büyütülmütür; bu srada güney duvara niler ve vaftiz suyunun biriktirildii çukur açlmtr. Yine ayn dönemde kuzey nef de kuzeye
doru geniletilerek ‘B’ mekan adn verdiimiz paraklesion oyulmutur.
Olaslkla, kayaya oyma ambon da bu ikinci yap evresine aittir. ‘C’ mekann
- ki kanmzca tam bitirilememitir- ‘B’ mekanyla birlikte oyulup oyulmad
ise bilinemez. ayet ‘C’ mekan, ‘B’ mekanndan sonra oyulmaya baland
ve bitirilemedi ise, komplekste en az üç yap evresi öne sürmek olasdr.

Çizim 2. Sinasos Manastr, Kesit, Douya Bak.
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Yap grubuna ‘manastr’ denmesinin nedeni, ayn kaya kütlesinin farkl yüksekliklerinde bulunan yine kayaya oyma, ilevleri saptanamayan baka mekanlarn
bulunmas olmaldr. ‘C’ mekannn kuzeyinde, kuzeyden farkl girii olan (Resim
19) iki katl bir baka mekan yer almaktadr Yaklak kare planl mekann alt
katnda, aralarnda bir paye bulunan iki bölüm yer almaktadr (Çizim 3-4). Batdaki bölüm düzgün bir plan yanstmaz; doudaki bölümün dou duvarnda iki,
güney duvarnda bir büyük ni bulunmaktadr (Resim 20).

Çizim 3. Sinasos Manastr, Sinasos Manastr, Kuzey Mekan, Plan.

Çizim 4. Sinasos Manastr, Kuzey Mekan, Kesit.
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Resim 19. Sinasos Manastr, Yan
Mekan, Girii.

Resim 20. Sinasos Manastr, Yan Mekan,
Güneybat Duvar.

Duvar Resimleri
‘A’ mekan olarak tanmladmz kilisenin orta nefinde, tonoz balangc
seviyesinde bir grup figürden oluan duvar resimleri görülmektedir. Tonoz
balangçlarna karlkl olarak yerletirilmi figürlerde, ncil yazarlar, bir grup
aziz ve peygamber betimlenmitir (Resim 21-22) : Kuzey tonoz balangcnda
doudan itibaren 1) Aziz Paulos (Resim 24) , 2) ncil Yazar Matta (?), 3) smi
okunamayan bir figür, 3) smi okunayan bir figür, 4) smi okunamayan bir
figür, 5) Havari Andreas, 6) Havari Philippos (Resim 23) , 7) Davut Peygamber (Resim 27) , 8) Süleyman Peygamber (Resim 28), 9) Musa Peygamber (Resim 26) ; güney tonoz balangcnda doudan itibaren: 1) Havari
Petrus, 2) ncil Yazar Ioannes, 3) ncil Yazar Lukas (Resim 25), 4) smi okunamayan bir figür, 5) Havari Bartholemeos, 6) smi okunamayan bir figür, 7)
Yeremeias Peygamber, 8) ) smi okunamayan bir figür, 9) Daniel Peygamber
yer almaktadr.

Resim 21. Sinasos Manastr, Orta Nef,
Tonoz Balangc, Duvar Resimleri, Kuzeye Bak.
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Resim 22. Sinasos Manastr, Orta Nef, Tonoz Balangc,
Duvar Resimleri Güneye Bak.

Resim 23. Havari Philippos

Resim 24. Havari Paulos

Resim 25. ncilci Lukas

Resim 26. Musa Peygamber

Resim 27. Davut Peygamber

Resim 28. Süleyman Peygamber
191
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Kzl-kahve renkte yuvarlak kemerler içinde, belden yukarlar resmedilen figürler yeil himation üzerine kahverengi khiton giymi olarak resmedilmilerdir.
ncil yazarlar ellerinde kodeks, havariler birer yazt, Eski Ahit Peygamberleri ise
açk rulolarla tasvir edilmilerdir. Süleyman ve Davut peygamberler ‘KralPeygamber’ olduklar için balarnda taçlar tamaktadrlar. Figürlerin tümünün
tahrip olduu için ifadeleri hakknda her hangi bir ey söylemek mümkün deildir. Ancak basit, çizgisel bir üslup, oldukça kstl renk skalas tüm figürlerin
ayn sanatç tarafndan resmedildiini kantlamaktadr. Kilisenin apsisinin kuzey
ante duvar bat yüzünde ise, üzerindeki yaztta okunabildii kadaryla ayakta
olarak resmedilmi, ancak günümüze ancak küçük bir bölümü gelebilmi olan
Aziz Basileios tasviri yer almaktadr (Resim 29-30).

Resim 29. Aziz Basileos, Bugünkü Durumu.

Resim 30. Ayrnt.

Sinasos Manstr, plan özellikleri ile ele alndnda, birden çok yapm evresi
geçiren ve dou –bat yönünde uzanan üç nefli, tek apsisli bir bazilika olarak
düünülebilir. Mimari açdan büyük bir önem yanstmasa da, duvar resimleri
ona farkl bir deer katmaktadr.

Ioannes Theologos Kilisesi
Atina Küçük Asya Merkezi’ndeki S.R.-444 no’lu el yazmasnda, Aziz Nikolaos
Manastr hakkndaki bilgilerde, manastrn çevresindeki kayalara oyulmu Aziz
Ioannes Prodromos, Azize Varvara ve Aziz Ioannnes Thologos kiliselerinin bulunduu belirtilmektedir. Metinde, Azize Varvara’nn çocuklar hastalklardan,
özellikle kzl ve kzamktan koruduu belirtilmektedir. Aziz Ioannes Prodromos
(Vaftizci Yahya) kilisesinde azizin bann kesildii 29 Austos’ta yortusunun
kutland, o gün civar köylerden de köylülerin geldii, Aziz Nikolaos ve Aziz
Ioannes Prodromos’un mübarek sularna ihtiyaç duyduklarnda, imanl Müslümanlar bile sularnda ykanabildikleri, kilisenin avlusuna seccadelerini serip Haz192
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reti Muhammed’in tek peygamber olduunu söyleyerek dua edebildikleri belirtilmektedir. Ancak, aratrmalarmzda, Aziz Nikolaos Manastr’nn çok yaknnda olduklar belirtilen bu iki kilise tespit edilememitir. Geçen zaman için de ya
her ikisi de tamamen yklm, ya da girileri düen kayalarla kapatlm olmaldr. El yazmasnda ad geçen dördüncü kilise yani Aziz Ioannes Theologos (ncil
Yazar Yahya) Kilisesi ise, Nikolaos Manastr’nn oyulduu kaya kütlesinin güneydousunda konik bir kayaya oyulmu olarak görülebilmektedir (Resim 31).
Kilisenin güneyindeki giri kapsnn kemer alnlnda Rumca harflerle yazlm
‘Ioannes Teologos paraklesionu’ okunabilmektedir (Resim 32). Yaztn altnda
kazma teknii ile yaplm bir haç yer almaktadr.

Resim 31. Ioannes Theologos Kilisesi,
Güney Cephe.

Resim 32. Ioannes Theologos Kilisesi,
Kitabe.

Günümüzde terkedilmi yap bakmsz, ve korumaszdr, kilisenin zemini
ksmen çöken örtünün molozlaryla dolmutur.
Kilise, Kappadokia bölgesinde, Osmanl döneminde ina edilen kiliselerde çok az
örneini gördüümüz serbest haç planldr (Çizim 5-6). Naos ortada, kareye yakn
dikdörtgen planl kubbeli (Resim 33) ile dik eksenlerinde haç kollarndan ibarettir.
Dou haç kolunun dousunda, haç kolu ile e genilikte merkezi içeride yuvarlak
planl bir apsis yer almaktadr. Kuzey, güney ve bat haç kollar e derinlikte,. dou
haç kolu ise dierlerinden daha az derinlie sahiptir. Apsis naostan basit iki
templon levhas ile ayrlr (Resim 35). Naosun orta bölümü pandantifli bir kubbe,
e boyutlardaki haç kollar beik tonoz ile örtülüdür. Yapya giri, güney haç kolunun güney duvarnda, eksendeki kap ile salanr (Resim 34).
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Çizim 5. Ioannes Theologos Kilisesi, Plan.

Apsis yar kubbesinin bir ksm bugün çökmütür. Apsisin kuzey duvarnda,
templon levhasna yakn yerde ve güney duvarnda zemin kotta birer, dou
haç kolunun kuzey ve güney duvarlarnda eksende karlk olarak düzenlenmi birer ni bulunmaktadr. Kuzey haç kolunun kuzey duvarnda, eksende
ve yaklak 3.00 m. kotunda bir, bat haç kolunun bat duvarnn ekseninde
bir, güney haç kolunun dou duvar ekseninde birer ni yer almaktadr.

Çizim 6. Ioannes Theologos Kilisesi, Kesit, Güneye Bak.

Yapda fazla süsleme öesine rastlanmamaktadr. Yaklak 2.50 m. kotunda bir
silme naosu çevrelemektedir. Yapnn kuzey haç kolunun kuzeydou köesinde
vaftizle ilgili olabileceini olduunu düündüümüz bir çukur yer almaktadr
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(Resim 36). Kubbe kasna, dikey eksende uzanan dört silme ile dört bölüme
ayrlmtr. Silmelerin üzeri kahverengi ve yeil renkler ile boyanmtr.

Resim 33. Ioannes Theologos Kilisesi, Resim 34. Ioannes Theologos Kilisesi,
Naos, Kubbe.
Giri Kaps.

Resim 35. Ioannes Theologos Kilisesi, Resim 36. Ioannes Theologos Kilisesi,
Templon Levhalar.
Vaftiz Çukuru (?).

Sonuç
19. yüzyldaki ad Sinasos olan ve günümüzde Nevehir-Ürgüp’e bal bulunan Mustafapaa’da, yukarda tanttnz ve 19. yüzylda ina edildiini düündüümüz kayaya oyma iki dini yapnn dnda, ona yakn Kilise bulunmaktadr. Bilindii gibi 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat fermanlarndan sonra, Osmanl yönetiminde yaayan gayrmüslim tebaa, Anadolu’nun hemen
her bölgesinde, çok sayda ve çou büyük boyutlu kilise ina ettirmitir. Bu
siyasal deiimlere paralel olarak, Müslüman olmayan bu vatandalarn bu
denli geni kapsaml ve büyük boyutlarda dini yap ina edebilmeleri, maddi
açdan zenginlemeleri ile de ilgili olmaldr. Anadolu’nun pek çok bölgesinde
olduu gibi, ç Anadolu’nun baz ehirlerinde, örnein Kayseri’de Batl devletlerin açt baz okullarda eitimin yan sra, misyonerlik faaliyetlerinin de
yürütüldüü bilinmektedir14. Her ne kadar bu etkinlikler 19. yüzylda hz kazanmsa da, gayrmüslimlerin yeni kilise ina etmeleri 18. yüzyla kadar
inmekte, 20. yüzyln balarna dek sürmektedir. Örnein, Nevehir merkez195
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de, kale yaknndaki, günümüze sadece çan kulesi gelebilmi olan Aziz
Gregorios kilisesi, kitabesine göre 1797 ylnda ina edilmitir. Yine
Mustafapaa’daki dier bir cemaat kilisesi olan Konstantin ve Helena kilisesinin kitabesi tartmaya açk bilgiler içermektedir. Kitabede:
1DR9HLPDLWZQSDQVHSWRQEDVLOH
ZQHXVEZQNZQVWDQWLQRXXDLHOHQK9
GLZXWZQWZQDVHEZQHSLPHQ6RXOWDQ
$FPHWKDQKJHU-KQRONZ9HSLGH$PX]RXO
PHW]L]KNDOOZSLV-KQZ9HLNR9XHSLWK9LH
UDUFLD9SDLVLRXWRXNOHLQRXGLDJZQZQ
NDLGDSDQX9WRXWK96XQDVRXNRLQRX
DQKJHURQPHJHNED-UZQWZHSHQVNHXDVGKGHWZ
Putperestlerin takipcisi, pek mukaddes krallar
mümin Konstantin ve Eleni’nin mabediyim.
Sultan Ahmet zamannda ksmen ina edildim.
Sultan Abdülmecid zamannda da gerektii gibi süslendim.
Mehur Pasios’un barahiplii zamannda ise
Sinososlular cemaatinin mücadele ve
harcamalar ile temellerden ina edildim
1729’da. 1850’de ise tamir edildim.15
denilmektedir. Kitabede 1729’da temellerinden ina edildim, 1850’de tamir
edildim demektedir. Ancak, 18. yüzyldaki inaatn, eski bir yapnn temelleri
üzerine mi ina edildii yoksa, daha önce mevcut olmayan bo bir araziye mi
yapld kitabeden anlalamamaktadr. Kitabenin verdii bir dier önemli
bilgi, kilisenin “Sinasoslular Cemaati” tarfndan yaptrld belirtilmektedir.
Bilindii gibi, 19.yüzylda, batdaki, Bursa, zmir, stanbul gibi ticaret merkezlerine benzer ekilde Kappadokia’da da Mustafapaa bir ticaret merkezi konumuna gelmiti (Augustinos 1997).
18.yüzyldan itibaren, Kapadokya’daki, Mustafapaa, Güzelyurt (Gelveri) ve
Derinkuyu (Malakopia), iyi örgütlenebilen ilk Hristiyan kasabalardrlar. Kendi oylaryla seçilen “Kasaba htiyarlar Meclisi” tarafndan yönetilen, idari
açdan Ürgüp Kaymakaml ve Konya Valiliine; dini açdan ise Kayseri
Metropolitliine bal Mustafapaa’da, 1890’l yllarda 4500 Ortodoks Rum’a
karlk 600 Müslüman Türk (sadece erkekler) yayordu. Nüfustaki bu farkllk, Rumlar’n ‘yöneten kesim’ olmas sonucunu dourmutu. Bu dönem
Mustafapaa’snda, Rumlar arasnda “Krallk onlarda ama kudret bizde”
sözü bir deyim haline dönümütü (Stamatopoulas 1895: 41).
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Kültürlerinin korunarak gelimesine de büyük önem veren Mustafapaallar,
1821 ylnda, Havyarc Esnaflar Birlii Bakan Hac Polikarpos’un önderliinde bir okul kurmulard. 1850’lerde, kasabann merkezinde küçük bir han
ziyaretçileri arlyorken, ticaret ilikilerinin artmas sonrasnda artan talebi
karlayabilmek için 1860’larda bir otel ina etmiler, burann gelirinin büyük
bir bölümünü ise oluturduklar yoksullar fonuna aktarmlard. 1870’lerin
sonunda kasaballar bir anonim irket kurmular, yüzyln sonlarnda içinde
maazalar ve bir eczane bulunan ikinci bir han ina ederek gelirlerini kasabadaki okullara aktarmlard. Bu dönemde yerleimde kzlar ve erkekler için
ayr okullarn bulunduunu, eitici kadrosunda bayan öretmenlerin de yer
ald bu okullarda Yunan Tarihi, Yunanca, matematik gibi dersler okutuluyordu. Çevredeki köy ve kasabalardan farkl olarak Mustafapaa Rumlar,
Türkçe deil Rumca konuurlar, çünkü bir ayaklar stanbul’dadr ve okullarnda Atina ve stanbul’dan gelen öretmenler ders verirler. Kzlarn eitim
haklarnn gündeme gelmesinden sonra 1872’de, kzlar kendi okul binalarna
tanmlardr. Okulun kendi tiyatro salonunda örenciler halka açk gösteriler sunarlar. Ayrca, okulun 1500 kitaplk kütüphanesinde Ortaça’dan kalma deerli elyazmalar mevcuttur.
Böylece, 19. yüzylda Mustafapallarn ticaret yoluyla zenginletikleri ve kasabalarn yeni ve büyük mimari eserlerle ‘güzelletirdikleri’ anlalabilmektedir.
Kappadokia bölgesinde, Osmanl döneminde ina edilen kagir kiliselerin pek
aznda mimar veya sanatç ismi bilinmektedir, örnein: Nide, Hasaköy’deki
kilisede mimar Gregor Kalfa ismi kitabede yazldr; buna karn kayaya oyma kiliselerde mimar (varsa) veya kalfa isimleri bilinmemektedir.
Son bir söz olarak, 19. yüzylda Anadolu’nun pek çok bölgesinde ina edilen
veya kayaya oyulan kiliselerin çokluu, kagir olanlarnn antsall dikkate
alndnda, bu durumun hem maddi zenginleme ile ama ayn zamanda
sosyo-psikolojik nedenlerle açklanabilecei kansndayz.

Açklamalar
1. ‘Gayrmüslim’ deyimi genel olarak “Müslüman olmayan” demektir, “Gayr-i Müslim” eklinde de yazlabilmektedir ve 1839 Tanzimat Ferman’ndan sonra benimsenen bir tanmlamadr bk. Ercan 2001: XXI. Tanzimat öncesi kullanlan ‘cemaat’
deyimi ve anlam için bkz Güler 1995: Anagnostopulu 1999.
2. Bu vesile ile, çalmalarm destekleyen Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Aratrmalar Birimi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Aratrma Kurumu (TÜBTAK) ve çalma
izinlerini veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanl’da teekkürü borç bilirim.
Kayseri dndaki eserler için bk.: (Pekak 1993), (Pekak 1994), (Pekak 1996),
(Pekak 1997), (Pekak 1998a), (Pekak 1998b), (Pekak 1998c), (Pekak vd. 1999),
(Pekak 2001), (Pekak vd. 2004), (Pekak 2005).
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3. ehrin en eski ad olan Byzantion, ve daha sonraki adlar için bk. Müller-Wiener
1977: 16-19.
4. Roma imparatoru Büyük Konstantin’in Konstantinopolis’i imparatorluun ikinci
(secundo) veya yeni (nova) bakenti olarak kurmaya karar verdii 324; ehrin törenlerle açld 330; imparatorluun Dou- ve Bat olarak ikiye ayrld 395 veya
Bat Roma imparatorluunun ykld 476 yllar, Bizans’n balangç tarihi olarak
önerilmektedir.
5. Bk. ehrin Türkler tarafndan alndna bizzat ahit olan bir Bizansl yazar olan
Yeorgios Francis, 1992: 105-106 fethi ayrntyla anlatmaktadr. Ayrca bk. Dukas1956, :192-197.
6. Ercan 1983: 1125’te, Ehl-i Kitap, kendilerine Tanr tarafndan kitap gönderilmi
olanlar demektir, oysa Mecusi ve Sabiilerin kitaplar yoktur. Mecusi kitab Zerdüt’ün söylediklerinden kaleme alnm bir kitaptr. Sabiiler veya ‘Harran
Sabiileri’ olarak adlandrlanlar için bk. Ercan 2001: 75.
7. Metinde geçen ‘cemaat kilisesi’nden, genellikle yerleimlerin dnda yer alan ve
kendi ileyi nizannemeleri (Typikon) bulunan manastr kiliselerinden farkl; daha
çok yerleimlerde bulunan ve halkn ibadetine açk kiliseler kastedilmitir, terimin
Almanca karl ‘Pfarrkirche, ngilizcesi ‘parish church ‘ve Franszcas ‘église
paroissiale’dir.
8. Yazar, metnini 1984 ylnn Eylül ve Ekim aylarnda, Patmos ile Selanik’te Yunanca olarak kaleme alm, Amy Mims tarafndan ngilizce’ye çevrilmitir.
9. Yerleimdeki en önemli yaplardan biri olduuna inandmz Aziz Basileios Manastr bir baka yazmzda ele alnacaktr.
10. Çeviri: Pnar Serdar.
11. Çeviri: Pnar Serdar.
12. Bizans dönemi kayaya oyma kiliselerin planlar ile ilgili tipoloji önerisi için bk.
Ötüken1987: 17-26. Kayaya oyma kiliseler ile kagir kiliseler arasndaki temel fark,
ilkinin ‘eksiltilerek’ tani kaya kütlesinden parçalar alnarak oluturulmas, ikincisinde ise ‘eklenerek’, yani yap malzemesinin (ta, tula; harç) üst üste istiflenmesi ile
oluturulmasdr. Her iki teknikte ina edilen kiliseler plan emalar açsndan deil
ama özellikle büyüklükleri açsndan farklar göstermektedirler; kayaya oyma kiliselerin büyük çounluu küçük boyutludur.
13. Planda ‘A’ ve ‘B’ harfleriyle iaretlenen bölümler, kiliselerde halkn ibadet etmesi
için ayrlan ve Naos olarak adlandrlan mekanlardr. ‘A’nn dousundaki yar yuvarlak planl bölüm kutsal mekan olarak tanmlanabilecek vesadece din adamlarna ayrlm apsis’tir. ‘C’ olarak adlandrlan mekan ise, yapya sonradan dahil
edildiini düündüümüz, ‘paraklesion’ olarak adlandrlan ve fark ilevlerde kullanlan bir bölümdür.
14. Bu konularda ayrntl bilgi ve geni kaynakça için bk. Bozkurt 1996; McCarthy
1998; Ercan 2001. Ayrca, gayrmslimlerin hangi yollarla zenginletii konusunda
bk. Pekak 1997.
15. Çeviriyi yapan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi görevlilerine teekkür ederim.
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Construction Activities of the Non-Muslim
Population of the Otoman Empire and Mustafapaa
(Sinasos)
M. Sacit Pekak*
Abstract: The politico-economic and political circumstances of the
non-Muslim population of the Ottoman Empire following Sultan
Mehmet II’s conquest of Istanbul in 1453 have always been a major
topic of research. During the early periods of the Ottoman Empire,
non-Muslims were granted certain rights, but they were also banned
from certain activites such as building new churches. At the end of the
18th and throughout the 19th centuries, the changing world order
allowed non-Muslims to be granted new rights of a wider variety.
During this period the Greek Orthodox community, which became
powerful economically, built new religious structures almost
everywhere around the Anatolian region. There are very few scientific
studies carried out on these structures. Following the Lausanne Treaty
in 1923 most of this Greek population had to emigrate to Greece, and
today many of these religious structures remain abandoned.
“Sinasos”, as it was called in the 19th century, is today a small town
named “Mustafapaa” in the Ürgüp district. Many 19th century
churches can be found in the town and its surroundings. This essay
introduces two of these churches (the Sinasos Monastery and the
Ioannes Theologos Church) and summarizes the circumstances of the
non-Muslim citizens living under Ottoman rule.
Key Words: Ottoman Empire, non-Muslims, Mustafapaa (Sinasos),
Sinasos Monastery, Ioannes Theologos Church.
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɧɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ Ɇɭɫɬɚɮɚɩɚɲɚ (ɋɢɧɚɫɨɫ) ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɫɦɚɧɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ
Ɇ. Sacit ɉɟɤɚɧ

*

: ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ Ɏɚɬɢɯ ɋɭɥɬɚɧ Ɇɟɯɦɟɬɨɦ ɋɬɚɦɛɭɥɚ ɜ 1453
ɝɨɞɭ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ Ɉɫɦɚɧɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɧɨɝɢɯ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɦɚɧɫɤɨɣ
ɢɦɩɟɪɢɢ ɡɚ ɧɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɜɚ, ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɷɬɢɦ ɛɵɥɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɛɵɥɢ ɜɜɟɞɟɧɵ ɡɚɩɪɟɬɵ, ɤɚɤ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. ɋ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɤɚ ɜ
ɤɨɧɰɟ 18-ɧɚɱɚɥɟ19-ɝɨ ɜɟɤɚ ɛɵɥɢ ɜɜɟɞɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɟ
ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɧɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɨɤɪɟɩɲɢɟ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɨɪɬɨɞɨɤɫɵ ɩɨɱɬɢ ɜ
ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ Ⱥɧɚɬɨɥɢɢ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ
ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛ ɷɬɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ
ɦɢɝɪɚɰɢɟɣ ɦɧɨɝɢɯ ɝɪɟɤɨɜ ɜ Ƚɪɟɰɢɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʌɨɡɚɧɧɫɤɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
1923 ɝɨɞɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɛɵɥɢ ɛɪɨɲɟɧɵ.
Ɇɭɫɬɚɮɚɩɚɲɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɍɪɝɸɩɭ, ɜ 19
ɜɟɤɟ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ɋɢɧɚɫɨɫ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɰɟɪɤɜɟɣ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜ 19-ɨɦ ɜɟɤɟ. ɋɬɚɬɶɹ
ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɫ ɞɜɭɦɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɰɟɪɤɜɟɣ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɋɢɧɚɫɨɫ ɢ ɰɟɪɤɨɜɶ
ɂɨɚɧɟɫɫɚ
Ɍɟɥɨɝɨɫɚ),
ɜɨ
ɜɜɟɞɟɧɢɢ
ɨɛɨɳɟɧɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɧɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɉɫɦɚɧɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ.
    : Ɉɫɦɚɧɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ, ɧɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ, Ɇɭɫɬɚɮɚɩɚɲɚ
(ɋɢɧɚɫɨɫ), ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɋɢɧɚɫɨɫ, ɰɟɪɤɨɜɶ ɂɨɚɧɟɫɫɚ Ɍɟɨɥɨɝɨɫɚ.

* ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɏɚɠɟɬɬɟɩɟ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ / Ⱥɧɤɚɪɚ
sacit@hacettepe.edu.tr
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