TARİHİ BİR HAZİNE
FETHİYE CAMİİ

A n a ” Başka deyim le “Ç ok m utlu
M eryem A n a ” idi.
ilk yapının ne zam an ve. kimin
tarafından yapıldığı belli olm am akla,
İstanbul’un Latinler tarafından fethi
sırasında burada bir kilise ile
manastırın olduğu biliniyor. 1261
yılında Latinler’in İstanbul’dan
ayrılmasıyla başlayan geniş
restorasyon çalışm alarında eski
kalıntılar üstüne, belki de eski
m alzem eden faydalanarak, bu kilise
tekrar inşa edilm iş ve 1315 yılında
im parator M ihail Paleolog’un yeğeni
Mihail Tarhaniyot tarafından ibadete
açılmıştır.

•
stanbul’un fethinden sonra kilise
bir m üddet Rum lar'da kalmış,
ancak 1591 yılında, o tarihte
Padişah olan III. Murat, G ürcistan ile
A ze rbe ycan’ın fethi m ünasebetiyle,
yapıya el koym uş ve burasını cam iye
dönüştürerek adını “ Fethiye C a m ii”
koym uştur. Bir zam anlar Patrikhane
kilisesi olarak kullanılan ibadethane, o
günden beri Cam i olarak kullanılmıştır.
A n cak bugün de görülebileceği
gibi asıl binanın yanında ufak bir ek
yapı bulunuyor. “ P arecclession” yahut
Şapel diye de adlandırabileceğim iz bu
küçük bina, Mihail T arhaniyot’un
çalışm aları anısına karısı tarafından
yaptırılmış.. S apel’in dış duvarını
çevreleyen frizde de eski yazıdan da
anlaşılabileceği gibi, kocasına
hayranlık duyan bu kadın, “ Ey sevgili
eşim, ışığım, hayatımın rüzgarı, seni
saygı ile selam larım ” cüm lesini
o ydu rtm u ş, böylece eşini
ölümsüzleştirm iştir.

İ

stanbul’un Fener sem ti sırtlarında,
H a liç’e hakim ufak bir m eydanda,
herkes tarafından çok iyi
bilinm eyen bir cam i var: Fethiye Camii.
Bu tarihi yapının İstanbul’un diğer
anıtları kadar tanınm am asının sebebi
belki de yolun biraz sapa olması, ya da
çok büyük olm am asından dolayı
uzaktan seçilem em esi... Am a

sanıyorum ki, yinede tarihi a n ıtla r,
Bizans m im arisi ve m ozaikle ilgili
olanlar Fethiye C am ii’ni gayet iyi
tanıyorlar.
ethiye Cam ii'nin tarihini kısaca
araştıralım.. Cam i bir Bizans
kilisesinden dönüştürülm üştür.
Asıl adı “ P am m acaristos M eryem

F

otoğraflarda da görülebileceği
gibi, şapelin güney
cephesindeki duvar işlemeleri,
tuğla örgüleri ile pencere süslem eleri
ve estetik kubbeler Bizans m im arisinin
en nefis örneklerinden bazılarıdır. Daha
sert çizgili diğer Bizans anıtlarına göre,
çok daha kıvrak hatlar hakim bu
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yapıya. Şapel içinde halen görülebilen
m ozaik tablolar ise m uhtem elen
14 ’üncü asrın ikinci yarısına aittir.
Kubbe İçinde yüz İfadesi çok tatlı olan
İsa P e ygam berin portresi İle
etrafındaki 12 Aziz, sütun kem erleri ve
nişlerde bulunan diğer m ozaik
süslem eler bugün halen bütün
tazeliğini korum aktadır.
940-1960 yılları arasında
A m erikan Bizans Enstitüsü’nün
yardımları ile burada bazı
m ühim restorasyon çalışm aları
yapılmış, Cam i tarafı da onarılmış,
Şapel ise M üzeler M üdürlüğüne bağlı
olarak turistlerin ziyaretine açılmıştır.
C a m i’ye ayrı bir kapıdan girilm ektedir
Cam i tarafı da eski kilisenin ahenkli
m im ari özelliğini korum uşsa da burada

eskiden olduğu söylenen

yıllar boyunca yapılan gereksiz ekler,

mozaiklerden bugün sıva altında da

duvarlar da çıkarılmış, asırlar süresince

olsa hiçbir iz kalmadığı sanılmaktadır.
Sapel'in dıştan görünüşü çok
etkileyici.. D aha önceki devirlerde
yapılan diğer Bizans eserleri ile
kıyaslanacak olursa burası, Paleolog
devrindeki sanat anlayışı ile zevkin çok
farklı olduğu gözlenebilir.

zedelenen nişler, kem erler, kolonlar,
tuğla örgüleri ile frizler esaslı bir şekilde
tam ir görm üştür.
Bununla beraber Cam i kısmında
Türkler tarafından yapılan kem er ile
diğer ekler aynen bırakılmıştır.
C a m i’nin m inaresi 1963 deprem inde
yıkıldığı halde bugüne kadar bir türlü
onarılm am ıştır.

üney cephesindeki estetik
ve kıvraklık, ve ufak bir
i;s r sarayı andıran genel
görünüm bunu açıkça ortaya
koym aktadır.
Şapel çok büyük olm am akla, eski
kilisenin seviyesine erişebilm esi için bir
hayli yüksek inşa edilmiştir. Kubbenin
altında yer alan 4 adet beyaz m erm er
kolonların ikisi eski olup diğerleri
Am erikan Bizans Enstitüsü tarafından
yapılan çalışm alar sırasında m erm ere
benzetilerek onarılmıştır. Bu arada,

Ikemizin tarihi, ile tarihi
yapıları özellikle Bizans
® * m im arisi ve M ozaik sanatı ile
ilgilenenlerin Fethiye Cam ii ile eki olan
şa p e li kesinlikle görm eleri gerekir.
D ünya çapında ün yapm ış olan
Kariye Müzesi güzelliğini aratm ayacak
kadar nefis olan bu yapının, yakın
gelecekte daha büyük bir ilgi
göreceğine inanıyorum.
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