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Ayasofya‟da Bulunan Zoe ve Komnenos Mozaikleri: 

Resimsel Düzenleme ve Konu Üzerine KarĢılaĢtırmalı bir Ġnceleme 

 

Yavuz Erdihan 

 

ÖZ 

ÇalıĢmamızın konusunu Ayasofya‟nın güney galerisinin doğu ucundaki duvar 

üzerinde bulunan Zoe ve Komnenos mozaikleri oluĢturmaktadır. 11. yüzyılın ilk 

yarısında yapılmıĢ olan Zoe mozaiği, bugünkü haliyle merkezde tahta oturan Ġsa ve 

onun iki yanına yerleĢtirilmiĢ Ġmparatoriçe Zoe ile eĢi Bizans Ġmparatoru IX. 

Konstantinos‟u (1042-1055) göstermektedir. Mozaikte bugün IX. Konstantinos 

görülse de, mozaik ilk defasında, büyük olasılıkla Zoe‟nin ilk eĢi Ġmparator III. 

Romanos (1028–1034) döneminde yapılmıĢ olmalıdır. 

Komnenos mozaiğinde ise merkezde, ayakta, önündeki Çocuk Ġsa‟yı tutan 

Meryem ile iki yanında yer alan Ġmparator II. Ġoannes Komnenos (1118-1143) ve eĢi 

Ġmparatoriçe Ġrene gözükmektedir. Mozaik sağ tarafa doğru devam etmiĢ ve burada 

yer alan paye üzerine de imparator çiftinin oğulları Aleksios tasvir edilmiĢtir.  

Her iki mozaiğin konusunun genel olarak imparatorların Ayasofya‟ya 

yaptıkları bağıĢlarla ilgili olduğu kabul edilmiĢtir. Konuya iliĢkin bu vurgu 

mozaiklerde, imparatorların ellerinde yer alan para keselerinin varlığı ile de öne 

çıkan bir durum oluĢturur.  

ÇalıĢma içerisinde, iki mozaik panel resimsel düzenlemeleri bakımından 

karĢılaĢtırmalı bir biçimde değerlendirilmiĢtir. Bu noktada elde edilen verilerin 

mozaiklerin konusu ve içeriği bağlamındaki yaklaĢımlara temel oluĢturabileceği göz 

önünde tutulmuĢtur. 

Yapılan değerlendirmede, iki mozaik arasında resimsel düzenleme ve 

konunun iĢleniĢi açısından birbirinden farklı uygulamalar tespit edilmiĢtir. Bu durum 
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mozaiklerin konusu ve ya içeriği açısından da bir farklılığın söz konusu olabileceği 

yönünde izlenim vermektedir. Zoe mozaiği açık biçimde, doğrudan bir bağıĢ sunum 

sahnesidir ve özel bir ana vurgu yapıyor gibi gözükmektedir.  Bunun aksine 

Komnenos mozaiği konu açısından bu seviyede bir açıklık sunmaktan uzaktır ve özel 

bir anı vurgulamaktan ziyade daha genel bir anlatıma ve sembolik bir niteliğe 

sahiptir. ÇalıĢmanın içinde de görülebileceği gibi, Aleksios‟un da varlığı ile birlikte 

bu mozaiğin, özellikle bir bağıĢ etkinliğini vurgulamaktan ziyade daha genel 

düzeyde, hanedana ve iktidara iliĢkin bir vurguya sahip olması daha olasıdır. 
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Zoe and Komnenian Mosaics in Hagia Sophia:  

A Comparative Study on Pictorial Arrangement and The Subject 

 

Yavuz Erdihan 

 

 

ABSTRACT 

 

This study examines two mosaic panels on the east wall of the south gallery 

in Hagia Sophia in Istanbul. The panels are known as Zoe‟s and Komnenian panels. 

Zoe panel shows Emperor Constantine IX Monomachos (1042-1055) and Empress 

Zoe with the enthroned Christ in the centre. Although Constantine IX is seen on the 

mosaic today, probably, the first emperor depicted on the mosaic was Romanos III 

(1028-1034), the first husband of Zoe. Komnenian panel depicts Emperor John II 

Komnenos (1118-1143) and his wife Empress Irene on the either side of the standing 

Virgin and Christ Child. Their son Aleksios Komnenos was depicted on a plaster on 

the right side of the mosaic. Zoe panel was made in the 11
th

 century, and that of 

Komnenian belongs to the 12
th

 century. 

It has been accepted that these mosaics show the donations made by emperors 

or imperial family to the church, during some occasions.  Clearly, the elements 

relating to donations, such as the moneybags and the scrolls, can be seen on the 

mosaics. 

In this work, the mosaics have been evaluated in terms of their pictorial 

arrangement using a comparative method. It has been considered that the results 

obtained from this point are able to constitute a basis to understand the contexts of 

the mosaics. 
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In conclusion, we suggest that there are differences between two mosaics in 

terms of compositional correlations and arrangement. This can be taken as a signal 

determining to a subject difference. Zoe mosaic is directly a presentation scene and 

seems to be stressed a special moment. In contrast to this, the subject of Komnenian 

mosaic is not clear. It has a symbolic nature and a more general expression rather 

than a special moment. With the presence of Aleksios, the mosaic has an emphasis 

intended for dynasty and power on a general level rather than a special donation is 

more likely to be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÖNSÖZ 

 

Öncelikle her konuda desteklerini esirgemeyen aileme çok teĢekkür etmek 

istiyorum. Sanat Tarihçisi arkadaĢım Serdar Gündoğdu‟nun, değerli önerileri ve 

fotoğrafların sağlamasındaki emeğiyle çalıĢma için çok önemli yardımları oldu. 

Değerli arkadaĢlarım Gültekin Karabat ile Müslüm ve BarıĢ Metin biraderleri burada 

anmayı bir zorunluluk olarak görüyor ve kendilerine çok teĢekkür ediyorum. 

Konu üzerine yayınlarıyla ilgili olarak kendisinden yardım istediğim, Bergen 

Üniversitesi‟nden Prof. Bente Kiilerich, büyük lütufkârlıkla çalıĢmalarını ve değerli 

görüĢlerini benimle paylaĢtı ve çalıĢma içerisinde doğrudan bir katkısı oldu. Sayın 

Profesöre olan minnettarlığımı burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Ayrıca 

çalıĢmamız esnasındaki değerli yardımlarından dolayı Ayasofya Müzesi Müdür 

Yardımcısı Sayın Halil Arça‟ya da teĢekkürlerimi sunuyorum. 

ÇalıĢmanın danıĢmanlığını da üstlenen değerli hocam Prof. Dr. Asnu Bilban 

Yalçın için ne yazsam az olacağını biliyorum. Ama sanırım kendisine en fazla 

değerli sabırları için teĢekkür etmem gerekecek. Gerçekten, hanımefendiyle tanıĢmıĢ 

ve çalıĢmıĢ olduğum için Ģanslı olduğumu düĢünüyorum. 

Sunduğumuz çalıĢmanın da, özellikle Türkçe bir Bizans Sanatı Tarihi‟nin 

yazımına katkı sunmasını diliyorum… 



viii 
 

ĠÇĠNDEKĠLER

ÖZ...........................................................................................................................iii 

Abstract....................................................................................................................v 

Önsöz.....................................................................................................................vii 

Ġçindekiler.............................................................................................................viii 

Plan Listesi..............................................................................................................xi 

Resim Listesi..........................................................................................................xii 

GiriĢ..........................................................................................................................1 

 

1. Bölüm: Ayasofya: Tarihçe, Mimari ve Mozaik Süslemeleri.....................................5 

1.1. Ġlk Yapı ............................................................................................................. 5 

1.2. Theodosios'un Kilisesi ...................................................................................... 8 

1.3. Ġustinianos'un Ayasofyası……………………………………………………10 

1.3.1.Bizans Ġmparatorluğu'nda Ġustinianos Dönemi ........................................ 10 

1.3.2. Ġmar Faaliyetleri ve Kilise Mimarlığı ..................................................... 12 

1.3.3. Yeni Ayasofya ve Mimarisi ..................................................................... 13 

1.4. Ayasofya'nın Mozaik  Süslemeleri ................................................................. 19 

1.4.1. Ġustinianos Dönemi Mozaikleri .............................................................. 19 

1.4.2. Ġustinianos Sonrası ve Ġkonaklazmanın  

          Bitimine Kadar Olan Dönem .................................................................. 23 

1.4.3. 9. Yüzyıl ve Sonrası ................................................................................ 24 

1.4.3.1. Naos ve Çevresindeki Mozaikler .................................................... 24 

1.4.3.1.1. Apsis ve Bema Kemeri Mozaikleri ......................................... 24 

1.4.3.1.2. Ana Kubbede Yer Alan Mozaikler ........................................... 26 

1.4.3.1.3. Büyük Batı Kemeri Mozaikleri ............................................... 27 

1.4.3.1.4. Tympanum Duvarlarındaki Mozaikler .................................... 27 

1.4.3.1.5. Galeri Tonozlarında Yer Alan Mozaikleri ............................... 28 

1.4.3.1.6. Güneybatı Vestibülü ve Rampası Üzerindeki  

                Odalarda Bulunan Mozaikler .................................................. 29 



ix 
 

1.4.3.2. Diğer Mozaikler .............................................................................. 30 

1.4.3.2.1. Ġmparator Kapısı Üzerindeki Mozaik ...................................... 31 

1.4.3.2.2. Güneybatı Vestibülünün GiriĢ Kapısı  

                Üzerinde Bulunan Mozaik ...................................................... 33 

1.4.3.2.3. Kuzey Galeride Bulunan  

                Ġmparator Aleksandros Mozaiği .............................................. 34 

1.4.3.2.4. Güney Galeride Bulunan Deesis Mozaiği ............................... 35 

1.4.3.2.5. Güney Galerideki Zoe ve Komnenos Mozaikleri ................... 36 

1.4.3.2.6. Büyük Doğu Kemeri Mozaikleri ............................................. 36 

 

2. Bölüm: Ayasofya'nın Güney Galerisinde Bulunan  

                 Zoe ve Komnenos Mozaik Panelleri ......................................................... 38 

2.1. Ayasofya'nın Güney Galerisi .......................................................................... 38 

2.2. Güney Galeride Bulunan Zoe ve Komnenos Mozaikleri ............................... 42 

2.2.1. Zoe Mozaiği: Tarihlendirme, DeğiĢiklikler ve Sorunlar ......................... 43 

2.2.1.1. Tarihlendirme .................................................................................. 43 

2.2.1.2. Mozaik Üzerindeki DeğiĢiklikler, Sorunlar ve TartıĢmalar ............ 49 

2.2.1.3. Değerlendirme ................................................................................. 63 

2.3. Komnenos Mozaiği ........................................................................................ 66 

2.3.1. Tarihlendirme .......................................................................................... 66 

 

3. Bölüm: Zoe ve Komnenos Mozaiklerinin Resimsel Düzenlemeleri  

                 Bağlamında KarĢılaĢtırmalı Biçimde Ġncelenmesi.....................................71 

3.1. Yöntem ........................................................................................................... 71 

3.2. Değerlendirme ................................................................................................ 73 

3.2.1. Eylemsel Yönelimler ve Mekanın Belirleyicisi Olarak Çerçevenin 

Niteliği .............................................................................................................. 73 

3.2.1.1. Zoe Mozaiği: Uzamın Kesilmesi .................................................... 74 

3.2.1.2. Komnenos Mozaiği: Uzamın Açılması ........................................... 80 

3.2.2. Eylemsel ĠliĢkiler .................................................................................... 80 

3.2.2.1. Figürlerin Hareketleri ve Yönelimleri ............................................. 81 

3.2.2.1.1. Zoe Mozaiği: Bir KarĢılıklılık ĠliĢkisinin OluĢturulması ........ 81 



x 
 

3.2.2.1.2. Komnenos Mozaiği: Figürlerin EĢ Doğrultuda Yönelimi ....... 81 

3.2.2.2. Figürlerin YerleĢimi ........................................................................ 82 

3.2.2.2.1. Zoe Mozaiği: YerleĢim Düzlemleri Farklılığı ......................... 82 

3.2.2.2.2. Komnenos Mozaiği: EĢ Düzlemde YerleĢimin KoĢulları ........ 84 

3.2.2.3. Ortaç Figürlerin Konumu ................................................................ 85 

3.3. Değerlendirmenin Sonuçları ........................................................................... 86 

3.3.1. Resimsel Düzenleme Bağlamında Mozaikler Üzerinden  

          Konu-Ġçerik Açısından Olasılıklar .......................................................... 88 

 

4. Bölüm: EleĢtirel Bir YaklaĢım: Mozaiklerin Konusu ve Ġçeriği  

                 Bağlamında Benimsenen YaklaĢımlar ve Bu Açıdan  

                 ÇalıĢmanın Sonuçlarının Değerlendirilmesi  ............................................ 92 

4.1. Mozaikler Üzerine YapılmıĢ Yayınların Niteliği ............................................ 92 

4.2. Bizans'ta Ġmparatorların BağıĢları .................................................................. 95 

4.3. Mozaikler Üzerine Konu-Ġçerik Bağlamında YaklaĢımları ............................ 97 

4.4. Ġçerik Bağlamında Kutsal Figürlere ĠliĢkin YaklaĢımlar .............................. 101 

 

SONUÇ .................................................................................................................... 107 

BĠBLĠYOGRAFYA .................................................................................................. 111 

EKLER: Plan ve Fotoğraflar .................................................................................... 131 

1. Planlar .............................................................................................................. 132 

2. Fotoğraflar ....................................................................................................... 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

PLAN LĠSTESĠ 

 

Plan:1        Ayasofya, yerleĢim planı (Krautheimer, 1983: 44) 

Plan:2  Ayasofya, zemin kat planı (Mainstone, 2006: 271) 

Plan:3  Ayasofya, galeriler düzeyinde plan (Mainstone, 2006: 272) 

Plan:4  Ayasofya, planda mozaiklerin yerleĢimi (Mango, 1962) 

Plan:5  Ayasofya, güney galeri planı (Mainstone, 2006: 272) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

RESĠM LĠSTESĠ 

 

Resim:1  Ayasofya, Genel görünüĢ 

Resim:2  Thedosios Kilisesi giriĢi için tahmini çizim 

Resim:3  Theodosios Kilisesi kalıntıları 

Resim:4  Ayasofya, ana nef (batı yönünden) 

Resim:5  Ayasofya, ana nefin örtü sistemi 

Resim:6  Ayasofya, iç narteks 

Resim:7  Ayasofya, nefleri ayıran sütun dizileri 

Resim:8-8a  Ġustinianos mozaiklerinden örnekler 

Resim:9  Ana kubbe pandatifindeki Serafim tasviri 

Resim:10  Deesis Mozaiği (güneybatı vestibülü üzerindeki oda) 

Resim:11  Apsis, Meryem ve Çocuk Ġsa mozaiği 

Resim:12  Bema kemeri, BaĢmelek Gabriel mozaiği 

Resim:13-13a  Büyük batı kemeri mozaikleri (Fossati çizimleri) 

Resim:14  Aziz Ġgnatios mozaiği, kuzey tympanum duvarı 

Resim:15  Ġmparator Aleksandros mozaiği 

Resim:16  Güney galeri tonozları mozaikleri (Loos‟un çizimi) 

Resim:17  Güney galeri tonozunda bulunan Ġsa (Fossati çizimi) 

Resim:18-18a  Zoe ve Komnenos mozaikleri için tahmini çizimler 

Resim:19  Ġmparator Kapısı üzerindeki mozaik 

Resim:20  Güneybatı vestibülü mozaiği 

Resim:21  Deesis mozaiği, güney galeri 

Resim:22  Ġsa, II. Ġoannes ve Aleksios (kitap resmi) 

Resim:23-23a  Büyük doğu kemeri mozaikleri (Fossati çizimleri) 

Resim:24  Galeriden Zoe ve Komnenos mozaiklerinin görünüĢü 

Resim:25  Güney galeriyi batı kısmından ayıran mermer kapı 

Resim:26  Zoe mozaiği 

Resim:27  Zoe mozaiği 



xiii 
 

Resim:28  Ġmparatoriçe Zoe (Zoe Mozaiğinden detay) 

Resim:29  Ġsa (Zoe mozaiğinden detay) 

Resim:30  IX. Konstantinos, (Zoe mozaiğinden detay) 

Resim:31  Komnenos Mozaiği 

Resim:32  Komnenos mozaiği 

Resim:33-33a  II. Ġoannes (Komnenos mozaiğinden detay) 

Resim:34-34a-b  Ġmparatoriçe Ġrene (Komnenos mozaiğinden detay) 

Resim:35-35a-b  Meryem ve Çocuk Ġsa (Komnenos mozaiğinden detay) 

Resim:36-36a  Aleksios (Komnenos mozaiği detay) 

Resim:37-37a  VI. Leon‟a atfedilen FildiĢi Asa 

Resim:38  Zoe mozaiği altındaki mermer kaplama 

Resim:39  Güney galeri mermer duvar kaplamalarından örnek 

Resim:40  Kuzey galeride doğu duvarı ve mermer kaplamaları 

Resim:41  Güney galerinin doğu ucundan dıĢarıya geçit veren kapı 

Resim:42  Konstantinos yazıtı (Zoe mozaiği) 

Resim:43  Zoe yazıtı (Zoe mozaiği) 

Resim:44  Ruloda bulunan yazıt (Zoe mozaiği) 

Resim:45  II. Ġoannes yazıtı (Komnenos mozaiği) 

Resim:46  Ġrene yazıtı (Komnenos mozaiği) 

Resim:47  Aleksios yazıtı (Komnenos yazıtı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

GĠRĠġ 

ÇalıĢmamızın konusunu, Ayasofya‟nın güney galerisinin doğu ucundaki 

duvar üzerinde bulunan bir pencerenin iki yanına yerleĢtirilmiĢ, iki mozaik panel 

oluĢturmaktadır. Bunlardan kuzey tarafında bulunan ve daha erken tarihli olanında, 

merkezde tahta oturur durumdaki Ġsa ile onun iki yanına yerleĢtirilmiĢ Bizans 

Ġmparatoru IX. Konstantinos Monomakhos ve eĢi Ġmparatoriçe Zoe görünmektedir. 

Yaygın kullanıma uygun biçimde çalıĢmamız içerisinde de bu mozaik Zoe mozaiği 

olarak anılmıĢtır. 

Aynı duvarın güney kısmındaki mozaikte ise merkezde, ayakta, kucağındaki 

Çocuk Ġsa‟yı tutan Meryem ile onun iki yanında yer alan Bizans Ġmparatoru II. 

Ġoannes Komnenos ve eĢi Ġmparatoriçe Ġrene betimlenmiĢlerdir. Bu mozaik panel sol 

tarafa doğru (izleyiciye göre sağ) devam ettirilmiĢ ve burada duvardan çıkıntılı 

biçimde bulunan bir paye üzerine de imparator çiftinin oğulları Aleksios 

resmedilmiĢtir. Bu mozaik panel ise çalıĢma içerisinde, mozaikte resimlenen 

imparatorun aile adıyla Komnenos mozaiği olarak adlandırılmıĢtır. 

Bu iki mozaik panel, Ayasofya‟da bulunan diğer mozaiklerle birlikte Ģüphesiz 

Bizans anıtsal resim sanatının en önemli örnekleri arasındadır. Osmanlı döneminde 

üzerleri kapatılan bu mozaikler, 1934–1938 yılları arasında Amerikan Bizans 

Enstitüsü adına Thomas Whittemore‟un baĢını çektiği bir ekip tarafından üzerleri 

temizlenerek ortaya çıkarılmıĢlardır. O günden bugüne de hemen her zaman canlı bir 

ilginin odağı olmuĢlardır. 

Whittemore, yalnızca mozaikleri ortaya çıkarmakla kalmamıĢ, aynı zamanda 

onlarla ilgili detaylı bilgiler içeren bir rapor da yayınlamıĢtı. Bu yayın yalnızca 

mozaiklere iliĢkin teknik bilgiler sunmuyor, aynı zamanda onların tarihsel yönleri, 

ikonografileri ve var olan sorunları üzerine de yaklaĢımlar içeriyordu. Bu çalıĢma ve 

çalıĢma içerisinde Whittemore‟un iĢaret ettiği sorunlar bugün bile yapılan çalıĢmalar 

için bir zemin olmayı sürdürmektedir. 

Mozaikler üzerine bu güne kadar çokça tartıĢma yapılmıĢ ve bu tartıĢmalar 

ortaya çıkarılan birçok yayınla da somut bir çerçeve içerisine oturmuĢtur. Bu açıdan 
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birçok alan ve çalıĢmaya nazaran burada bir tür avantaja sahip olduğumuzu teslim 

etmeliyiz. 

Konumuz olan mozaikler araĢtırmacılara, genelde Whittemore‟un ilk 

tespitlerinden kaynaklanan pek çok sorun sunmuĢtu. Bunların en baĢında da özellikle 

Zoe mozaiğinde, figürlerin üzerinde yapılmıĢ değiĢiklikler sonucu önceki kiĢiliklerin 

kimliklerini ve dolayısıyla mozaiğin farklı yapım evrelerini tespit etme sorunu vardı. 

Ayrıca her üç figürün de yüzlerinde değiĢiklik yapıldığı yönündeki öneri 

araĢtırmacıları bu değiĢikliklerin nedenlerini de araĢtırmaya yönlendirmiĢti. 

Komnenos mozaiği ise, paye üzerinde yer alan Aleksios‟un tasvirinin sonradan 

yapılmıĢ bir ekleme olup olmadığı yönündeki kuĢkulardan oluĢan bir soruna sahipti.  

Bunun yanında mozaiklerin konusu, içeriği ve anlamsal yanına iliĢkin 

tartıĢmalar ise yine çoğu zaman mozaiklerin sahip olduğu bu büyük tarihsel 

problemlerin çeperinde yapılmıĢtı ve dolayısıyla çoğu yerde bütünlüklü bir çerçeve 

sunmaktan uzaktı. Her iki mozaikte genel olarak, özellikle imparatorların ellerinde 

bulunan para keseleri (apokombion) ile Ayasofya‟ya imparatorlarca yapılmıĢ olan 

bağıĢların anılmakta olduğu kabul edilmektedir. Bu pekâlâ makul bir görüĢtür fakat 

hiçbir zaman mozaiklerle ilgili konu-içerik bağlamındaki bir temel üzerinde incelikli 

biçimde çalıĢılmamıĢtır. Çünkü çoğu zaman böylesi bir çalıĢmanın nasıl bir zemin 

üzerinde gerçekleĢtirilebileceği bile tespit edilememiĢtir. Özellikle Bizans sanatı 

çalıĢmalarında var olan geleneksel tutumun da bunun önünde bir engel teĢkil ettiği 

söylenebilir. Bu geleneksel tutumdan yansıyan ise sürekli olarak bir saptama 

durumunun eksikliğidir. Bu da tabii ki doğrudan bir yöntem sorunudur. 

Zoe ve Komnenos mozaiklerinin değerli içerikleri ile pek çok yönden 

incelenebilmesi olağandır. Fakat bir konu incelenirken onun öncelikle ne olduğunun 

saptanması, anlaĢılması bakımından kaçınılmaz bir durumdur. Bu göz ardı 

edildiğinde ortaya çıkan görüntü doğal olarak eksik bir görüntüdür. Mozaikler 

üzerine çalıĢmalar bugüne kadar daha çok mozaikte var olan kiĢiliklerin tespit 

edilmesi ve özellikle imparatorların tasvirlerinin portre değeri üzerinden 

değerlendirilmesi, konu (imparatorların bağıĢları) bakımından tarihsel örüntülerin 

yakalanmaya çalıĢılması, mozaiklerde yer alan kutsal figürlerin tipolojisini belirleme 
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yönündeki çalıĢmalar ve var olan diğer öğelerin değerlendirilmesi yoluyla bir toplam 

sunmaya çalıĢmaktaydı. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yaklaĢımlar çoğu 

yerde bütüncül bir çerçeve sunamamıĢtır. Çünkü mozaiklerin bir araya getirdiği 

farklı unsurlar arasında nasıl bir iliĢki olduğu yolunda bir saptama yapılmamıĢtı ve 

doğal olarak buradan sağlıklı bir temel ortaya çıkarılması düĢünülemezdi. 

Biz öncelikle bu sorunları göz önüne alarak mozaikler üzerine yeni bir 

yaklaĢımla katkı sunmayı amaçlıyoruz. Öncelikle her iki mozaiğin de farklı öğelerin 

varlığı ve bu öğelerin iliĢkileri sonucu oluĢturulmuĢ bir kompozisyon sundukları 

saptamasından yola çıktık. Dolayısıyla genel anlamıyla kompozisyonu anlama aynı 

zamanda onu oluĢturan iliĢkileri anlama yoluyla sağlanabileceğinden bu iliĢkilerin ne 

yönde olduğunun belirlenmesi de büyük önem taĢıyordu. Bu doğrultuda yalnızca 

mozaiklerde yer alan figürlerin iliĢkileri değerlendirilmemiĢ, çok tabii olarak onların 

içine yerleĢtirildikleri alanın olanakları ve bunun genelle oluĢturduğu örüntü de 

değerlendirmeye dâhil edilmiĢtir. Böylece çalıĢmanın temel yönelimi, mozaiklerin 

öncelikle resimsel düzenlemelerini anlayabilme üzerinedir. 

Her iki mozaik üzerinde var olan iliĢkilerin daha açık biçimde anlaĢılabilmesi 

için mozaiklerin sahip oldukları resimsel düzenlemeler iki mozaik arasında 

karĢılaĢtırmalı bir biçimde değerlendirilmiĢtir. Böylece iki mozaik arasındaki farklı 

ve benzer noktalar da tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Buradaki öncelikli hedefimiz 

konu-içerik bağlamında nihai bir çerçeve ortaya koymaktan çok, en azından bu 

yöndeki çalıĢmalar ve olası yorumlar için daha sağlıklı bir zemini ortaya 

çıkarabilmektir. Asıl gözlem ise, öncelikli olarak konunun kendisinin değil, konunun 

iĢleniĢ biçiminin saptanabilmesi üzerine yapılmıĢtır. 

Bu çerçeve içerisinde Zoe ve Komnenos mozaikleri üzerine sunduğumuz 

çalıĢma dört bölüme ve bu bölümde öne çıkan noktaları sunduğumuz sonuç 

bölümüne sahiptir. Birinci bölüm Ayasofya‟nın tarihi, mimarisi ve genel olarak 

mozaik süslemeleriyle ilgili kısa bir özet niteliğindedir. Bu ilk bölümde 

Ayasofya‟nın mimarisi ve tarihi ile ilgili olarak sadece 6. yüzyıla kadar olan ve 

Ġustinianos dönemini de içeren bölüm açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġustinianos sonrası 

ve Osmanlı dönemi tarihi ve eklentileri kapsama dâhil edilmemiĢtir. Ġkinci bölümde 
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var olan çalıĢmaların eĢliğinde mozaiklerin tarihlendirilmesi ve içerdikleri diğer 

sorunlar tartıĢmaya açılmıĢtır. Üçüncü bölümde ise kısaca açıklamaya çalıĢtığımız 

yöntemsel çerçeve paralelinde mozaiklerin resimsel düzenlemeleri bağlamında 

karĢılaĢtırmalı bir inceleme yapılmıĢ ve ortaya çıkan sonuçlar konu-içerik 

bağlamında iliĢkilendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Dördüncü bölümde ise çalıĢmanın 

sonuçları, mozaikler üzerine konu-içerik bağlamında daha önce yapılmıĢ çalıĢmalar 

eĢliğinde değerlendirilmiĢtir. 
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1.Bölüm: AYASOFYA: TARĠHÇE, MĠMARĠ VE MOZAĠK   

                 SÜSLEMELERĠ 

 

Ġstanbul‟da Ayasofya‟nın günümüze ulaĢmıĢ olan yapısı Bizans döneminde 

aynı alan üzerine ve aynı isimle yapılmıĢ olan üçüncü yapıdır. Bu kilisenin mevcut 

yapısı Bizans imparatoru Ġustinianos döneminde 532–537 tarihleri arasında 

yaptırılmıĢtır. Hem bu üçüncü yapının varlığının getirdiği arkeolojik verileri elde 

etmedeki güçlük hem de yazınsal kaynakların bu konu üzerine çok kısıtlı bilgiler 

sağlaması, bu yapıdan önce var olan iki yapının ayrıntılı planlarının ortaya 

konulmasını güçleĢtirmektedir. Elde az sayıda veri olsa bile bu ilk yapılar hakkında 

temel noktalar üzerinden bir tartıĢma yapmak mümkündür. 

 

1.1. Ġlk Yapı 

Ġlk yapı konum itibariyle antik dönem kentinin akropol alanı olarak bilinen ve 

daha sonraki Konstantinos kentinin yönetsel çekirdeğini oluĢturan bir alan üzerine 

inĢa edilmiĢti. Kuzeyinde aynen bugünkü yapıda olduğu gibi Aya Ġrini Kilisesi ve 

güneyinde de Augustaion Meydanı bulunuyordu. (Plan:1) 

            Ġlk yapıya iliĢkin en açık bilgi, kilisenin imparator Konstantios döneminde 

(337–361), 15 ġubat 360 tarihinde, Ariusçu Patrik Eudoksius tarafından kutsanarak 

ibadete açıldığıdır
1
. Ancak yapının inĢaatına hangi imparatorun döneminde 

baĢlandığı tartıĢmalı bir konudur. AçılıĢ Konstantios döneminde yapılmıĢ olsa da, 

inĢaatın babası Konstantinos döneminde (306-337) baĢlamıĢ olması da olasılıklardan 

biri olarak görülmüĢtür
2
. Mathews

3
 ve Müller-Wiener

4
 bu olasılığı göz ardı 

etmemektedir. Mainstone ise ilk yapının açık biçimde Konstantios döneminde, 350 

                                                            
1 Thomas F. Mathews, Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy, 

Pennsylvania State Univ. Press, 1971, s. 11. Semavi Eyice, Ayasofya I-II-III, Yapı Kredi Yay., 

Ġstanbul 1984, C. I, s. 4.  
2 Her ne kadar vardığı sonuçlar kesin olmasa da, ilk yapıyı Konstantinos dönemine tarihleyen erken 

tarihli bir çalıĢma için bkz: G. Millet, “Sainte-Sophie avant  Justinien”, Orientalia Christiana 

Periodica, XIII, (1947), s. 597-612. 
3 Mathews, Early Churches, s. 11. Bir olasılıkla 326 öncesi bir tarihi belirtiyor. 
4 Wolfgang Müller-Wiener, Ġstanbul'un Tarihsel Topografyası, (çev.) Ülker Sayın, Yapı Kredi 

Yay., Ġstanbul  2002, s. 84.  
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yılı civarında yapıldığını belirtmektedir
5
. Eyice de bu görüĢe katılmaktadır

6
. Yapının 

tarihi ile ilgili farklı görüĢler belirten tarihsel kaynakları değerlendiren Dagron da
7
 ilk 

yapıyı Konstantios dönemine tarihlemektedir.   Bunların dıĢında Krautheimer, 

Ayasofya‟nın bu ilk yapısının Konstantinos dönemine ait olduğunu ifade etmekte ve 

tarih olarak 326 civarını olası görmektedir
8
. Yapıyı Konstantinos dönemine 

tarihleyen bir baĢka yazar Kahler ise bu yapının, imparatorun konutunun kuzeyinde 

yapılmıĢ olan bir saray kilisesi olduğunu belirtir
9
. Tabii Konstantinos dönemi için bir 

tarihlendirmede ortaya çıkan sorun yapının tamamlanması ve kutsanarak açılmasının 

niçin bu kadar zaman aldığı noktasındadır. Burada bu türden büyük binaların 

yapımının uzun sürebileceği varsayımı yanında, Krautheimer‟in görüĢü, 

Konstantinos‟un yapım programı içerisinde bu ilk Ayasofya‟nın öncelikli bir 

konumunun olmadığı yönündedir
10

. 

Kilise ilk yapıldığında Büyük Kilise anlamında Megale Ekklesia (Grek. 

Μεγάλη Ἐκκλησία) olarak adlandırılmıĢtı
11

. Ama aynı zamanda Ġsa ve Kutsal 

Bilgelik onuruna Sophia olarak anıldığı da bilinmektedir
12

. Mainstone‟a göre Sophia 

ismi erken 5.yy.a kadar kullanıma girmiĢ olmalıydı
13

 ve bu açık biçimde Ġsa‟ya 

yönelik bir gönderme taĢıyordu
14

. Fakat tarihçi Sokrates‟in yazılarından bildiğimiz 

                                                            
5 Rowland J.Mainstone, Hagia Sophia: Architecture, Structure and Liturgy of Justinian's Great 

Church, Thames and Hudson, London 2006, s. 132. Yazarın burada tarihçi Sokrates‟ten yaptığı alıntı 

tarihleme açısından önemlidir. Sokrates‟in Konstantinos‟un kiliseleri arasında Kutsal Havariler 

Kilisesi ve katedral olarak Aya Ġrini‟yi belirtmesi ama Ayasofya‟nın söz konusu edilmemesi dikkat 

çekicidir. Ayrıca yine aynı yerde tarihçi Eusubius‟tan yaptığı alıntı Konstantios dönemi için bir 

tarihlendirmeyi kuvvetlendirir. Bu tartıĢmalar için bkz: aynı eser, s.131.  
6 Eyice, Ayasofya, C. I, s. 4. 
7 G. Dagron, Naissance d’une capitale; Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974, 

s. 402-405. 
8 Richard Krautheimer, Three Christian Capitals: Topography and Politics (Una Lectures), 

University of California Press, Berkeley 1983, s. 50 ve 53. 
9 Heinz Kahler, Cyril Mango, Hagia Sophia, A. Zwammer, London 1967, s. 11. Yazara göre ilk 

yapının inĢaatına imparator Konstantinos‟un konutu yapıldıktan hemen sonra baĢlanmıĢ, ancak çeĢitli 

güçlükler nedeniyle 360 yılına kadar kutsaması yapılamamıĢtı. Ayasofya‟nın ilk binasının 

Konstantinos‟un ikametgâhının bir uzantısı olduğu vurgusu Krautheimer tarafından da yapılmaktadır. 

Bkz: Krautheimer, a.g.e., s. 50. 
10 Krautheimer, a.g.e., s. 55. 
11 Mathews, a.g.e, s. 11. Eyice, a.g.e, s. 4. 
12 Mathews, a.g.e, s.11. 
13 Mainstone, Hagia Sophia, s. 132–133. 
14 Bir 6. yy. yazarı olmasına karĢın Prokopius‟un isimle ilgili değerlendirmesi ilginçtir; „Bizanslılar o 

tapınağa Tanrıya en uygun ad olan Bilgelik (Sophia) adını verirler.‟ Bunun için bkz. Prokopius: 

Ġstanbul'da Iustinianus Dönemi'nde Yapılar, 1. Kitap, (çev.) Erendiz Özbayoğlu, Arkeoloji ve 

Sanat Yay., Ġstanbul  1994, s. 18. (Buradan sonra „Yapılar‟ olarak anılmıĢtır.) 
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kadarıyla
15

 Sophia, 4. yüzyılda da yapı için kullanılan bir isimdi. Bu her iki isim de 

Bizans dönemi boyunca kullanılmıĢlardır. 

Ġlk kilisenin planı konusunda kesin bilgileri elde edebileceğimiz arkeolojik 

veriler ne yazık ki elde yoktur. Bu güçlük tabii ki aynı alan üzerine iki bina daha inĢa 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu eksikliği gidermemizi sağlayabilecek yazılı 

kaynakların durumu da ayrıntılı bir çalıĢmayı sürdürme noktasında yarar 

sağlamamaktadır. Söz konusu kaynaklar yapıyla ilgili çok genel ifadeler 

kullanmaktadırlar. Bu kaynaklarda yapının planı için sirk gibi biçimlenmiş
16

, 

dikdörtgen
17

 ya da uzunlamasına
18

 gibi ifadeler geçmektedir. Tabii ki bu ifadeler 

akla hemen dönem içerisinde yaygın biçimde kullanılan bazilikal planı getirecektir. 

Mathews‟e göre
19

 bu ilk yapı açık biçimde ahĢap çatı ile örtülü ve geniĢ orta nefi iki 

ya da bir olasılıkla dört yan nef ile çevrilmiĢ klasik bir bazilika idi. Bu görüĢ baĢka 

birçok araĢtırmacı tarafından da genel olarak kabul görmüĢtür. Ancak Kahler, bu 

„sirk gibi biçimlenmiĢ‟ ifadesinden yola çıkarak planın at nalı biçiminde olduğunu, 

yapının yarım daire Ģeklinde bir apsisinin olmadığını, bunun yerine nefi çeviren 

dairesel ambulatorium u birbirine bağlayan bir dıĢ duvarın bulunduğunu ileri 

sürmüĢtür
20

. Mathews ise bu görüĢü olası bulmamaktadır
21

. Mango
22

 da ilk 

Ayasofya‟nın ahĢap çatılı bir bazilika olduğunu belirtmektedir. Bunun dıĢında elde 

olan verilerle yapının planına iliĢkin ayrıntıları oluĢturabilmek mümkün değildir. 

Yapının ahĢap bir kubbesi olduğunu belirten kimi kaynaklar olsa da, bu çok olası bir 

durum olarak görülmemiĢtir
23

. Ancak üst kat galerilerinin varlığını saptamak 

olasıdır
24

. Bu veriler sonucu ilk yapının birçok araĢtırmacının üzerinde uzlaĢtığı 

                                                            
15 Socrates, Historia Ecclesiastica, II, 16, J.P. Migne, Patrologia Graeca, P.G. 67, Paris 1863, s. 181. 

Sokrates burada “350‟ye doğru imparator bugün Sophia olarak bilinen kiliseyi yaptırdı” vurgusuyla 

ismin 4. yüzyılda da kullanılmıĢ olduğu yönünde güçlü bir kanıt sunmaktadır. 
16 Mathews, Early Churches, s. 12. 
17 Aynı, s. 12. 
18 Müller-Wiener, Topografya, s. 84. 
19 Mathews, a.g.e,  s. 12. 
20 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 12. 
21 Mathews, a.g.e, s. 12. Yazar Kahler‟in bu sirk gibi biçimlenmiĢ ifadesini direkt biçimiyle aldığını, 

oysa bu ifadeyi kullanan Pseudo-Codinus‟un bu ifadeyi bazilikalar için genel bir ifade olarak 

kullandığını belirtmektedir. 
22 Cyril Mango, Bizans Mimarisi, (çev.) Mine Kadiroğlu, YEM Yayınevi, Ankara 2006, s. 89. 
23 Mathews, a.g.e, s. 12. 
24 Aynı, s. 12. 
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biçimde, erken dönemde yaygın biçimde kullanılmıĢ bazilikal plana sahip olduğunu 

belirtmek makul gözükmektedir. 

Ayasofya‟nın bu ilk yapısının ömrü çok uzun olmamıĢtır. Ġmparator Arkadios 

döneminde (395-408) Ġmparatoriçe Eudokia ile aralarındaki anlaĢmazlık nedeniyle 

Konstantinopolis Patriği Ġoannes Khrisostomos Haziran 404‟te sürgün edildiğinde, 

Ģehirde patriğin taraftarlarınca bir ayaklanma baĢlatılır
25

. Bu ayaklanma esnasında 

meydana gelen yangında çevresindeki yapılarla beraber kilise de hasar görmüĢtü. 

Ancak bu yangında kilisede oluĢan hasarın boyutları çok açık biçimde belli 

değildir
26

. Kilise 404‟te yanmıĢ ve yeniden kutsanması ancak II. Theodosios 

döneminde 415 tarihinde yapılabilmiĢti
27

. Fakat 406 yılında peygamber Samuel‟e ait 

röliklerin kiliseye getirildiği bilgisi mevcuttur
28

. Dolayısıyla buradan kilisenin belli 

bir oranda kullanıldığı yorumunu çıkarmak mümkündür. Bu açıdan 415 yılındaki 

yapım faaliyetinin niteliği de tartıĢılabilir bir durum olmaktadır. Gerçekten bu 

yapımın bir onarım mı, yoksa bir yeniden inĢa mı olduğu çok açık değildir
29

. 

 

 1.2. Theodosios’un Kilisesi 

Yukarıda belirttiğimiz gibi ilk yapı harap olduktan sonra, yeni bir çalıĢma II. 

Theodosios döneminde tamamlanarak kilise 415 yılında Patrik Attikus tarafından 

kutsanarak törenle açılmıĢtır
30

. Yapının planı ve ayrıntıları noktasında aynen ilk 

yapıda olduğu gibi bir dizi sorun yine kendini göstermektedir. Yangınların 

oluĢturduğu zarar, aynı alan üzerinde farklı bir yapının varlığı ve tarihi kaynakların 

konu ile ilgili yeterli bilgiyi sağlayamama sorunu çok açık saptamaların ortaya 

çıkmasını engellemektedir. AraĢtırmacılar arasında II. Theodosios‟un kilisesinin de 

                                                            
25 Eyice, Ayasofya, C. I, s. 6‟da sürgüne gönderilme tarihi olarak 20 Haziran 404‟ü veriyor. Mathews 

ve Mainstone ise kilisenin sonunu getiren yangının tarihini 9 Haziran 404 olarak vermektedirler. Bkz. 

Mathews, Early Churhes, s. 12 ve Mainstone, Hagia Sophia, s. 133. 
26 Eyice kilisenin kısmen yandığı bilgisini veriyor; bkz. Eyice, a.g.e, s. 6. Mathews‟e göre hasarın ve 

II. Theodosios dönemindeki yapımın boyutlarının ne olduğu açık değildir; Mathews, a.g.e, s. 13–14. 

Mainstone ise herhalde var olan hasarın kiliseyi tümden kullanılamayacak bir duruma sokmadığını 

belirtiyor; Mainstone, a.g.e, s. 143. 
27 Mainstone, a.g.e, s. 134. 
28 Aynı, s. 134. 
29 Mainstone, a.g.e, s. 134.  Mathews, Early Churches, s. 14. 
30 Bu yapının inĢaatına II. Theodosios‟tan önce imparator Arkadios döneminde (395-408) baĢlanmıĢ 

olması olasılığı da mevcuttur. Bkz; Müller-Wiener, Topografya, s. 84. 
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bazilikal planlı olduğu konusunda bir uzlaĢma vardır
31

. Herhalde ana nefi yine iki ya 

da dört yan nef kuĢatıyordu ve yapı ahĢap bir çatı ile örtülüydü. 

Arkeolojik veri eksikliği noktasında 1935 yılında A.M. Schneider tarafından 

yapılan bir dizi kazı ve sondaj büyük önem taĢımaktadır
32

. Özellikle kilisenin batı 

tarafındaki avluda yapılan çalıĢmada çok sayıda heykel kalıntıları ve mimari parçalar 

bulunmuĢtur. ÇalıĢma bugünkü narteksin yaklaĢık 8 m. batısında ve bugünkü 

zeminin yaklaĢık 2 m. kadar altında sürdürülmüĢtür. Schneider, açık biçimde ortaya 

çıkan batı duvarının Konstantios‟un kilisesine, heykel parçalarının ise Theodosios 

dönemi kilisesinin giriĢ kısmına ait olduğunu ileri sürmüĢtür
33

. (Res: 2 ve 3) 

Ayasofya‟nın bu ilk yapılarıyla ilgili yapılan çalıĢmalar arasında 1946 yılında 

Muzaffer Ramazanoğlu‟nun yaptığı kazı çalıĢmalarını özellikle belirtmemiz gerekir. 

Ramazanoğlu‟nun bu çalıĢması sonucu ortaya attığı iddialar bütünüyle diğer 

çalıĢmalardan ayrı bir yerde durmaktadır
34

. AraĢtırmacı bugünkü Ayasofya ve Aya 

Ġrini Kilisesi alanlarını kapsayan kazıları sonucu, Konstantios‟un ilk Ayasofya‟yı 

Aya Ġrini Kilisesi‟nin güney duvarına bitiĢik biçimde yaptırdığını, II. Theodosios‟un 

ise ilk kilise harap olduktan sonra oldukça büyük ve üç nefli bir bazilika inĢa 

ettirdiğini ileri sürmektedir. Bu ikinci yapının sağ nefi bugünkü Ayasofya‟nın sol 

nefi üzerinde olmalıdır
35

. Ramazanoğlu
36

, Schneider‟in ortaya çıkardığı ve 

Theodosios kilisesine ait olduğunu düĢündüğü parçaların ise kısmen bu yapıya ait 

olarak görülebileceğini ancak bu ikinci Ayasofya‟nın giriĢ cephesinin iddia edilenden 

daha kuzeyde olması gerektiğini belirtmiĢtir. Bu yapı da harap olunca Ġustinianos 

bugünkü yapıyı inĢa ettirmiĢtir. Fakat araĢtırmacıya göre bugün yapıya ait olan iç ve 

dıĢ narteksler büyük ihtimalle daha önceki dönemin bir pagan tapınağına ait 

olmalıdır
37

. Bu düĢüncelerin çok fazla taraftar bulmadığı belirtilmiĢtir. Ancak 

                                                            
31 Eyice, Ayasofya, C. I, s. 6. Mathews, Early Churches, s. 19. Müller-Wiener, Topografya, s. 84. 
32 Bu çalıĢmalarla ilgili bir yayın için bkz. A.M.Schneider, “Die Grabung in Westbof der 

Sophienkirche zu Istanbul”, Istanbuler Forschungen. Bd. 12, Berlin 1941. 
33 Aktaran; Mathews, Early Churches, s. 15. 
34 AraĢtırmacının bu çalıĢmalarını içeren yayın için bkz: Muzaffer Ramazanoğlu, Sentiren ve 

Ayasofyalar Manzumesi ( L’emseble St. Irene et les diverses St. Sophie), Ġstanbul 1946. 
35 Ramazanoğlu, a.g.e, s. 12. 
36 Aynı, s. 11. 
37 Aynı, s. 15. 
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Eyice‟nin de
38

 belirttiği gibi Ramazanoğlu‟nun ortaya çıkardığı buluntular ve ileri 

sürdüğü görüĢlerin de ciddi biçimde değerlendirildiğini söylemek güçtür. 

 Bu ikinci yapı da ilkiyle aynı kaderi paylaĢmıĢ ve Ocak 532 tarihindeki 

ayaklanmada çıkan yangında isyancılar tarafından yakılmıĢtı. Ġktidarına karĢı 

baĢlatılan ayaklanmadan zaferle çıkan Ġmparator Ġustinianos çok geçmeden zaferinin 

anısına aynı yerde mimarlık tarihinin en önemli yapıtlarından birini dikecekti. 

 

 

1.3. Ġustinianos’un Ayasofyası 

 

          1.3.1. Bizans Ġmparatorluğu’nda Ġustinianos Dönemi 

527 yılında imparator Ġustinianos (doğ.482, öl.565) tahta çıktığında Bizans 

tarihinin en önemli dönemlerinden biri de baĢlamıĢ bulunuyordu. Yeni imparator 

aslında imparatorluğun Balkan vilayetlerinden Dardania‟da
39

 doğmuĢ bir köylüydü. 

Ancak Roma ordusundaki görevinden sonra imparatorluğa kadar yükselen amcası 

I.Ġustinos (518-527) döneminde Konstantinopolis‟e gelmiĢ ve eğitimini de onun 

sayesinde burada almıĢtı. Aslında Ġustinianos daha amcasının iktidarı döneminde bile 

fiili bakımdan imparatorluk siyasetine hâkim bulunmaktaydı
40

. 

Ġustinianos döneminin özelliğini belirleyen iki unsur, imparatorun tutkuyla 

bağlandığı eski Roma düĢü ve Hıristiyan inancının kesin zaferiydi. Bu düĢünce ile 

yola çıkan imparatorun etkinliği ise olağanüstü bir  çok-taraflılık gösteriyordu
41

. 

Artık bir düĢ olmuĢ eski Roma‟yı canlandırmak tabii ki siyasi anlamda bir 

fetihler silsilesini de beraberinde getiriyordu. Bir zamanlar Roma‟nın kudretinin 

göstergesi olan uçsuz bucaksız topraklar Ģimdi barbarların idaresi altında idi. 

                                                            
38 S. Eyice, “Ayasofya”,  Dünden Bugüne Ġstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı Yay., Ġstanbul 1993, 

C. I, s. 446-447. 
39Walter E. Kaegi, Alexander Kazhdan, Anthony Cutler, “Justinian I”,  The Oxford Dictionary of 

Byzantium, Alexander Kazhdan (ed.), Oxford University Press, New York 1991, 3 Vol., Vol. II, s. 

1083–1084. (Buradan sonra ODB olarak anılmıĢtır.) 
40 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (çev.) Fikret IĢıltan, TTK Yay., Ankara 2006, s.  64. 
41 Aynı, s. 64. 
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Komutan Belisarios yönetimindeki Bizans ordusu Kuzey Afrika‟yı, eski 

imparatorluğun merkezi Ġtalya‟yı ve Ġspanya‟yı yeniden imparatorluğun topraklarına 

katmıĢtı. 

Ġktisadi politika yönünden de Ġustinianos dönemi ticareti ve zanaatı geliĢtiren 

uygulamalarıyla büyük bir canlılık göstermiĢti. Konumunun getirdiği avantajlarla da 

imparatorluk Asya ve Avrupa arasındaki değiĢime hâkim bir durumdaydı ve Akdeniz 

ticaretinde de büyük bir rol oynuyordu
42

. 

DıĢarıda yapılanların yanında bu dönem içeride yapılanlar açısından da ciddi 

bir toplam sunuyordu. Bunların baĢlıcalarından birisi de idari anlamda alınmıĢ 

tedbirlerdi. Ġustinianos dönemi idari yöndeki çıkıĢları içerisinde idare sisteminin 

oldukça sıkı bir hale getirilmesi, memuriyetlerin satıĢının kaldırılması ve öncelikle 

vergi gelirlerinin kontrol altına alınmasına yönelik bir çaba görülmektedir
43

. 

Din konusunda da imparatorun öne çıkan bir siyaseti vardı. Bu açıdan 

imparator özellikle paganizme karĢı çok ciddi bir savaĢ açmıĢtı. Ayrıca Kilise 

siyaseti idaresinin tüm yönlerinde olduğu gibi yine kendi iradesini öne çıkaran bir 

amaç güdüyordu. Temel olarak zaten Kilise ve Devletin birliğine inanan Ġmparator 

mutlak hükümran olarak dinsel konularda da öne çıkıyordu. Ostrogorsky‟nin 

saptamasıyla Ġustinianos devri, Kilise üzerinde imparatorluk etkisinin en üst düzeyde 

bulunduğu bir devirdir
44

. 

Ama sadece pratik bir çabayla yetinilmemiĢ ve bütün bu giriĢimlerin 

hukuksal çerçevesi de Codex İustinianos
45

 ile çizilmiĢti. Ostrogorsky‟e göre 

Ġustinianos döneminin en büyük ve en sürekli ömre sahip olmuĢ eseri Roma 

hukukunun bu çalıĢmayla kodeks haline getirilmesidir
46

. 

Elbette sadece bu tablo dönem açısından bir altın çağın görünümüdür. Ama 

aynı zamanda eksik bir görüntüdür de. ġüphesiz ki görkemli fetihlerin ve debdebeli 

yapıların bir maliyeti vardı ve bu doğal olarak halk için daha fazla vergi ve 

katlanılması gereken daha fazla sıkıntı anlamına geliyordu. Ayrıca bizzat 

                                                            
42 Aynı, s. 68. 
43 Bu alıntı için bkz: Ostrogorsky, a.g.e, s.  68. 
44 Aynı, s. 71. 
45 Bu kodeks Eski Roma Hukuku çalıĢmaları ile Ġustinianos öncesi dönemlerde yapılmıĢ derlemelerin 

bir toplamıydı. Ayrıca bunlara yeni geliĢmelere ve Hıristiyan geleneklerine göre bazı eklemeler de 

yapılmıĢtı. Marie Theres Fögen, “Codex Justinianus”, ODB, Vol. I, s. 474. 
46 Bu alıntı ve çalıĢmayla ilgili bilgi için bkz: Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 69. 
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Ġmparatorun yönlendirmesiyle idarece alınan tedbirler de herhalde bir sıkıntı kaynağı 

olmuĢtu. Bu sıkıntının çapı 532 yılının Ocak ayında baĢlayan Nika
47

 isyanı ile 

belirginleĢmiĢti. Ġsyan alabildiğine büyümüĢtü. Çıkan yangında Ayasofya, Senato 

binası ve Büyük Saray‟ın giriĢ kapısı da büyük oranda zarar görmüĢtü. Ġustinianos 

kaçma hazırlıklarına baĢlamıĢ, isyancılar da kendilerine bir imparator bile 

seçmiĢlerdi. Ama karısı Theodora‟nın inadı ve komutan Belisarios‟un çabasıyla 

Ġustinianos ayaklanmayı zor da olsa bastırmıĢtır
48

. Çok geçmeden de Hipodromun 

karĢısında, harap olmuĢ yapının yerinde Ġustinianos zaferinin anıtı olarak yeni 

Ayasofya‟nın yapımına baĢlayacaktır. 

 

 

1.3.2. Ġmar Faaliyetleri ve Kilise Mimarlığı 

Gerek çalıĢmamız açısından gerekse dönemin görünümü açısından 

Ġustinianos döneminin en önemli açılımlarından biri de özellikle sanatsal ve mimari 

açıdan gözlenen olağanüstü canlılıktır. Dönemin çizgilerini en basit biçimde 

günümüze taĢıyanlarda bu eserlerdir. Bunların içerisinde ise en öne çıkan Ģüphesiz 

mimari alandaki etkinliktir. Bunun önemli göstergelerinden birisini de Prokopius‟un 

yapıtlarında mimarinin diğer alanlardan daha güçlü biçimde öne çıkarılmasında 

bulabiliriz
49

. 

Sanat ve mimarlıkta bu çağın karakteristiği ise Hıristiyan ve emperyal bir 

kalıp içerisinde ifadesini buluyordu
50

. Bu kalıp belki yeni bir Ģey değildi ama 

Ġustinianos döneminde adeta zirvedeydi. Roma imparatorluk ikonografisinin 

repertuarı dönemin sanatçıları için revaçta bir kaynak olmuĢtu. 

Yapım faaliyeti harap durumda olanların restorasyonunun yanında yenilerin 

yapımını da içeriyordu. Bu etkinlik sadece baĢkentle de sınırlı değildi ve 

                                                            
47 Ostrogorsky, a.g.e, s. 66–67. Ayaklanmacıların zafer anlamında nika diyerek haykırmaları 

sebebiyle ayaklanma böyle adlandırılmıĢtır. Bkz: Walter Emil Kaegi, “Nika Revolt”, ODB, Vol. II, s. 

1473. 
48  Ostrogorsky, a.g.e, s. 67. 
49  Joseph D. Alchermes, “Art and architecture in the age of Justinian”, The Cambridge companion 

to the Age of Justinian, Michel Maas (ed.), Cambridge University Press, Cambridge  2005,  343–

375, s. 355. 
50 Aynı, s. 343. 
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imparatorluğun dört bir köĢesine yayılmıĢtı. Bunun yanında Ġustinianos‟un Bizans‟ı, 

olanaklar açısından da yeryüzündeki en iyi mühendislere ve teknolojiye sahipti
51

. 

Adeta Ġmparatorun kiliseleri onun Tanrıya yakınlığının ve dindarlığının kanıtları 

gibiydiler
52

. Her Ģeyden öte imar faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi noktasında 

imparator lehine bir tekelleĢme söz konusuydu ki o dönemde imparatorun desteği 

olmadan kilise yapmak neredeyse olanaksızdı
53

.  

Evans‟a
54

 göre Prokopios‟un yapıtından da ortaya çıkan sonuçlar göz önüne 

alınırsa imparatorun yapım etkinliği dört çizgi üzerinden geliĢtirilmiĢti. Birincisi 

Ģüphesiz ki dinsel açılımdı. Diğerleri savunma gereksinimlerine özgü düzenlemeler, 

kent ve kentlinin yaĢamına yönelik yapıların inĢası ve son olarak su ihtiyacının 

karĢılanması noktasındaki sorunların giderilmesi amacını güdüyordu. Bunlar 

içerisinde en öne çıkanlar ise dini mimaride ortaya konulan eserlerdir. Zaten 

Ġustinianos döneminde özellikle baĢkentte dini yapılar sayıca artmıĢ ve kamu 

yapılarını geride bırakmıĢtı
55

. Bu sayısal artıĢın yanında özellikle plan tiplerinde yeni 

arayıĢlara gidilmesi ve bunun Ayasofya gibi önemli bir örnekle taçlandırılmıĢ olması 

da konumuz açısından çok önemli bir geliĢmedir. 

 

            1.3.3. Yeni Ayasofya ve Mimarisi 

Hıristiyanlık yayılmaya baĢladıktan ve özellikle de bir cemaat dini olduktan 

sonra Ģüphesiz ki inananları bir araya toplayacak bir yapı oluĢturma sorunu da 

gündeme gelmiĢti. Aslında baĢlangıçta özel bir yapıya ihtiyaç duyulmamıĢtı
56

. Küçük 

Hıristiyan grupları bu ihtiyaçları için evlerdeki uygun mekânlarda toplanıyorlardı
57

. 

Ancak Hıristiyan dini gitgide yaygınlaĢınca ve dönüĢüm geçirmiĢ koca bir 

imparatorluğun baĢat dinlerinden biri olunca ister istemez hem cemaatin ihtiyaçlarına 

                                                            
51 Cyril Mango, Bizans Mimarisi, (çev.) Mine Kadiroğlu, YEM Yayınevi, Ġstanbul  2006, s. 83. 
52 Alchermes, a.g.e, s. 357 
53 Aynı, s. 357 
54 James Allen Evans, The Emperor Justinian and The Byzantine Empire, Greenwood Press, 

London 2005, s. 49. Bu tartıĢmanın da yer aldığı Ġustinianos dönemi yapım etkinliği için özellikle bkz. 

aynı yayın içinde: „Justinian‟s Building Program‟, s. 49–59. 
55 A. B. Yalçın, “Byzantion‟un Tarihsel Topografyası”, Sinan Genim’e Armağan: Makaleler, 

Ġstanbul 2005, 673-697, s. 688. 
56 Leland M. Roth, Mimarlığın Öyküsü, (çev.) Ergün Akça, Kabalcı Yay., Ġstanbul 2002, s. 332. 
57 Aynı, s. 332. 
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yanıt verecek hem de artık yönetimsel çevrelerce de benimsenmiĢ ve bir ideal olarak 

görülmüĢ dinin büyüklüğünü vurgulayacak yapıların inĢası kaçınılmaz bir durum 

olmuĢtu. Roma mimarlığının Ģüphesiz dini yapılar anlamında da bir geleneği vardı. 

Fakat açık biçimde pagan tapınak yeni dinin gereklerine yanıt verecek bir durumda 

değildi
58

. Bunun kimi istisnaları vardır kuĢkusuz, ama genel olarak antik tapınak 

yalnızca rahiplerin kullanabildiği bir cella‟ya sahipti. Ayrıca zaten geniĢ kitleleri 

içinde barındırabilecek mekânları da yoktu. Bir de bu duruma eski tapınakların pagan 

tanrılara iliĢkin simgelerle dolu olduklarını eklemek gerekir
59

. 

Dolayısıyla bu konudaki kaynak Roma döneminde kamusal yapıların 

organizasyonunda çokça kullanılan bazilikalar
60

 olmuĢtu. Zaten kamusal toplantılar 

için hazırlanmıĢ bir yapı olduğundan yeterli mekânın yaratılabileceği bir durum söz 

konusuydu. Ayrıca eksenli bir yapı olması nedeniyle Hıristiyanlar açısından ilginin 

sunak üzerinde odaklanmasını sağlayabilecek bir yapısı vardı
61

. 

Erken Hıristiyanlığın ilk büyük kiliseleri çoğunlukla bu planda inĢa 

edilmiĢlerdir
62

. Tabii bu Roma bazilikalarına Hıristiyan tapınmasının gereklerince 

kimi eklemeler yapılmıĢtı. Örneğin giriĢ holü konumundaki narteks, içinde sunağı 

barındıran apsis, kimi ayinlere katılamayan vaftiz olmamıĢların tutuldukları atrium 

gibi. 

Konumuz Ayasofya‟nın da ilk iki binasının temel olarak bu plana sahip 

olduğunu belirtmiĢtik. Ama üçüncü yapının yani Ġustinianos‟un Ayasofya‟sının bu 

planı ciddi bir değiĢikliğe uğrattığı açıktır. Çoğu yerde bu yapı kubbeli bazilika 

olarak anılmıĢtır. Ama bu tanımın ortaya çıkan planı tam olarak açıklayabildiğini 

düĢünmek güçtür. Daha doğru bir ifadeyle bu plan eksenli bazilikal planın merkezi 

planla kaynaĢmasını ifade ediyordu. Aslında Ġustinianos dönemi kilise mimarlığında 

bu durum sadece Ayasofya özelinde ortaya çıkmıĢ bir durum değildir. Aynı dönemde 

özellikle baĢkentte yapılmıĢ baĢka yapılarda da bu durum karĢımıza çıkar. Bazilikal 

plandan, merkezi planlı ya da her ikisinin birden kullanıldığı bir plana geçiĢin açık 

                                                            
58 Stefanos Yerasimos, “Aziz Polyeuktos‟tan Ayasofya‟ya Kubbeli Bazilikanın DoğuĢu”, Sanat 

Dünyamız, S: 69–70, 1998, 167-174, s. 167. 
59 Roth, Mimarlığın Öyküsü, s. 334. 
60 Mark J. Johnson, John Wilkinson, “Basilica”, ODB, Vol. I, s. 264. 
61 Roth, a.g.e, s. 334. 
62 Örneğin, Roma‟da 319–329 yılları arasında yapılmıĢ St. Pietro Bazilikası. Bkz. Roth, Mimarlığın 

Öyküsü, s. 336, res. 13.2 ve 13.3. 
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nedenleri henüz belirlenebilmiĢ değildir. Ama konu üzerine temel noktaları 

tartıĢmaya açabilmek mümkündür. 

6.yy. kilise mimarlığında merkezi plan kullanımlarının yaygınlaĢtırılması, 

araĢtırmacıları bunun kaynakları üzerinde düĢünmeye götürmüĢtür. Bu da tabii ki ilk 

elden merkezi planın önceki kullanımlarını gözden geçirmekti. Bu noktada 

araĢtırmacılarca gözlenen ilk durum merkezi planlı yapıların öncelikle Roma 

dönemindeki sarayların kabul odalarında kullanılmıĢ olmasıdır
63

. Mainstone‟a göre
64

 

bu odalar imparatorun egemenliğinin sembolüydü. Dolayısıyla kilise mimarisinde 

bunun ortaya çıkıĢı imparatorun dinsel anlamdaki gücünün de vurgulanması ve bir 

anlamda onun kutsal varlığı ile tapınma organizasyonuna dâhil edilmesi anlamına 

geliyordu
65

. 

Bu tabii ki planın kökenini seküler bir kaynakla açıklayan bir yaklaĢımdır. 

Oysa Hıristiyan dini kullanımları açısından bu plan tipinin özellikle din Ģehitlerinin 

mezarları olan martyrium‟larda kullanıldığını görmekteyiz
66

. Dolayısıyla dini 

kullanım açısından bir iliĢkinin de böylece sağlandığını düĢünebiliriz.  

Ama bir diğer önemli durum baĢkentte ya da batı eyaletlerinde gözlenmese 

de, özellikle Suriye gibi doğu eyaletlerinde merkezi planlı kiliselerin 5. yy. sonu ve 

6.yy. baĢında kullanılmıĢ olmalarıdır
67

. Örneğin Suriye‟de, Bosra Ģehrinde bulunan 

Bosra Katedrali bu yapılar arasında sayılabilir. Apsis ve pastaporion odaları dıĢa 

çıkıntılı olan bu yapı kareyle çevrelenmiĢ dairesel alanıyla tam bir merkezi plan 

gösteriyordu
68

. 

Ayasofya ile ilgili daha yakın bir iliĢkiyi sürdürebileceğimiz örnekler ise az 

çok onunla aynı dönemde baĢkentte yapılmıĢ iki kilisedir. Bunlardan ilki yine 

Ġmparator Ġustinianos döneminde yapılmıĢ Sergios ve Bakhos Azizler Kilisesi‟dir
69

. 

                                                            
63 Mainstone, Hagia Sophia, s. 149. Yerasimos, “Aziz Polyeuktos‟tan Ayasofya‟ya Kubbeli 

Bazilikanın DoğuĢu”, Sanat Dünyamız, S: 69–70, 1998, 167-172, s. 168. 
64 Mainstone, a.g.e, s. 149. 
65 Yerasimos, a.g.e, s. 168.  Mainstone, a.g.e, s. 153. 
66 Eyice, Ayasofya, C. I, s. 12. Martyrium larla ilgili bir çalıĢma için bkz: Andre Grabar, Martyrium: 

Recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien antique, Variorum Reprints, London 1946, (2 

cilt), 1943-1946. 
67 Yerasimos, a.g.e, s. 169. 
68 Cyril Mango, Bizans Mimarisi, s. 75, res. 69–70. 
69 Fetihten sonra Küçük Ayasofya adıyla camiye çevrilen bu yapıyla ilgili bkz: Cyril Mango, “Sergios 

and Bacchus, Church of Saints”, ODB, Vol. III, s. 1879. 
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Bu kilisenin yapılıĢ tarihi olarak 526–527 tarihleri olası görülmektedir
70

. Yapı 

düzensiz sayılabilecek bir kare içerisindeki sekizgen bir alana sahiptir ve bu alan 

kubbe ile örtülmüĢtür. Dolayısıyla tam bir merkezi plan özelliği göstermektedir. 

Ġkinci örnek ise Ġustinianos‟un Ayasofya‟sı ile plan açısından tam bir 

benzerlik gösteren, kubbeli bir bazilika olan Aziz Polyeuktos Kilisesi‟dir. Kilise 

524–527 tarihleri arasında
71

 Roma aristokrasisinden Anikia Iluana tarafından 

yaptırılmıĢtır. 1960‟lı yıllarda yapılan kazılarda yapının kalıntıları Saraçhane 

civarında bulunmuĢtur. Bu yapı üç nefi bulunan bir bazilikaydı ama ana nefin orta 

kısmını bir kubbe örtmekteydi. Ayrıca süslemeleri açısından da öne çıkan bir durumu 

vardı. Kilise baĢkentte Ayasofya‟dan önceki en iddialı yapıydı.  

Bunun yanında Ġustinianos döneminde imparatorluğun batı eyaletlerinde de 

merkezi plan kullanımları açısından yetkin bir örnek olarak Ravenna‟daki San Vitale 

Kilisesi ele alınmaya değerdir. Ravenna imparatorluğun batı bölgesinin baĢkenti 

konumundaydı. 532–548 yıllarında yaptırılan San Vitale Kilisesi, sekizgen Ģemasıyla 

tam bir merkezi plan örneği sunuyordu
72

. Merkezdeki bu sekizgeni üst düzeyde, 

oldukça yüksek bir kasnak devam ettiriyor ve bu da basık bir kubbe ile sonlanıyordu. 

Bütün bu geliĢmelere baĢka yaklaĢımlar da eklenebilir. Örneğin 

Mainstone‟nin
73

 altını çizdiği gibi çok iĢlevsel bir plana sahip olsa da açık biçimde 

bazilika çok etkileyici bir yapı değildi. Zaten Mango‟nun
74

 da vurguladığı gibi, 

kubbenin 6. yüzyılın iddialı yapılarında giderek daha sık kullanıldığı bir gerçektir. 

Dolayısıyla Ġustinianos gibi gösteriĢe önem veren bir imparator için bu bile bir neden 

olabilir. Bunun yanında erken bazilikalardaki ahĢap örtü sisteminin terk edilmesi, 

buradan bir tonozlar ve kubbeler sistemine geçiĢ tabii ki bir malzeme değiĢikliğini de 

beraberinde getirmiĢtir. Bu bir yandan görsel etkileyicilikle eĢ tutulabileceği gibi 

aynı zamanda özellikle yangın gibi artık olağanlaĢmıĢ tehlikeler karĢısında bir çözüm 

de sunuyordu. Ġlk yapıları açıklarken bahsettiğimiz yangınların yapıya çok zarar 

vermiĢ olduğu gerçeği ve ahĢap örtünün bu yangınları daha da ĢiddetlendirmiĢ olması 

bu açıdan değerlendirilebilir. 

                                                            
70 Mainstone, Hagia Sophia, s. 155. 
71 Cyril Mango, “Polyeuktos, Church of Saint”, ODB, Vol. III, s. 1696. 
72 Roth, Mimarlığın Öyküsü, s. 346. 
73 Mainstone, a.g.e, s.  148 
74 Mango, Bizans Mimarisi, s. 84. 
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Nika isyanında kilisenin yanıĢının Ġustinianos‟a bir fırsat sunduğu bile 

söylenebilir. Hatta Evans
75

 Polyeuktos örneğinden ve aradaki çekiĢmeden sonra 

Ġustinianos‟un zaten onunla boy ölçüĢebilecek ve onu aĢacak bir giriĢimi yangın söz 

konusu olmasaydı da yapabileceğini belirtir. Kilisenin harap olmasından ve isyan 

tehlikesinin atlatılmasından yaklaĢık 45 gün sonra hemen inĢaata giriĢilmesi kayda 

değer bir noktadır. 

Yeni kilise için imparator Batı Anadolulu iki mimarı görevlendirmiĢti. 

Bunlardan biri Trallesli Anthemios
76

 diğeri ise Balatlı Ġsidoros‟dur
77

. Her ikisinin de 

dönem içerisinde matematik, geometri ve fizik gibi konularda öne çıkan teorisyenler 

olduğu bilinmektedir. Fakat daha önce pratik olarak mimarlıkla ilgileri konusunda 

bilinen bir Ģey yoktur 
78

.  

Bu çerçeveden çıkarılabilecek sonuçlar kilisenin imparator tarafından nasıl 

düĢünüldüğü konusunda bir fikir verebilir. Dolayısıyla tasarlanan çok büyük bir yapı 

için o oranda malzemeye, iĢçiye ve kaynağa gereksinim duyulması yanında ciddi 

oranda teorik katkıya da ihtiyaç vardı. 

Anthemios ve Ġsidoros‟un yapısı zeminde kendinden öncekiler gibi bazilikal 

karakteri sürdürüyordu ve aslında bu doğrultuda düĢünülürse orta nefi daha geniĢ 

olan üç nefli bir bazilika idi. Fakat ana nefin ortasında oldukça geniĢ, kare bir alan 

oluĢturulmuĢ ve bu karenin açıklığını örtmek üzere büyük bir kubbe tasarlanmıĢtı. 

(Plan:2-3) Bu ana nefte kubbenin dıĢında kalan alanlar doğu ve batı doğrultusunda 

birer yarım kubbe ile örtülmüĢtü. (Res:5) Orta nefi oluĢturan dikdörtgen, köĢelerde 

birer tane olmak üzere dört eksedra ile geniĢletilmiĢtir. 

Bu ana kubbe zeminde oldukça masif durumdaki dört adet paye üzerine 

oturmaktadır. Payeler üzerinde bulunan dört büyük kemer kubbeyi taĢır. Kare 

alandan kubbenin dairesel yüzeylerine geçiĢ sorunu köĢelere yerleĢtirilmiĢ 

pandantiflerle aĢılmıĢtır. Aslında ilk yapıldığında bu kubbe pandantifleri ile bir bütün 

oluĢturan basık bir kubbe idi. Fakat 557 yılındaki depremde çatlayan kubbe, 558‟de 

yıkılınca Ġsidoros‟un yeğeni Genç Ġsidoros tarafından yeniden ve farklı Ģekilde 

                                                            
75 James Allen Evans, The Emperor Justinian and The Byzantine Empire, Greenwood Press, 

London 2005,  s. 51. 
76 Mark J. Johnson, “Anthemios of Tralles”, ODB, Vol. I, s. 109. 
77 Mark J. Johnson, William Loerke, “Isıdore of Miletus”, ODB, Vol. II, s. 1016. 
78 Mainstone, Hagia Sophia, s. 155. 
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yapılmıĢtır. Bu mimar kubbenin yüksekliğini 7 m. kadar arttırmıĢ, daha hafif 

malzeme kullanıp, kubbe yüzeyinde çok sayıda pencere açınca da bir anlamda 

aĢağıya iletilen baskıyı da hafifletmiĢtir. Kuzey ve güney doğrultusunda ise kubbenin 

baskısı oldukça karmaĢık bir düzendeki sütun, kemer ve tonozlar sistemi ile 

karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun dıĢında orta mekânda doğu ucunda apsis yarım 

kubbesi, batıda ucunda ise geniĢ bir kemer yer almaktadır. Apsis bölümü dıĢa taĢkın 

bir biçimde belirtilmiĢtir. Yapının kuzey ve güney doğrultuda olan yan nefleri 

oldukça sıkıĢık düzendeki sütun dizileri ile orta neften ayrılmıĢlardır. (Res:7) 

Aslında normal bir bazilikal plan temelde bu denli sıkıĢık bir sisteme uygun değildir. 

Ayasofya‟da statik açıdan zorunlu görülmüĢ bu durum yan neflerin algılanamaz bir 

hale gelmesine yol açmıĢtır. Üst katta ana mekânı üç yönden çeviren galeriler 

bulunmaktadır. Güney ve kuzey galerileri çapraz tonoz örtülü olup, zemin 

düzeyindeki yan nefler üzerinde uzanmaktadırlar. Batı tarafındaki galeri ise iç 

narteks üzerinde yer almaktadır ve boydan boya beĢik tonoz ile örtülüdür. Kilisenin 

iç ve dıĢ olmak üzere batı yönünde iki narteksi vardır. Bunlar çapraz tonozlarla 

örtülü dokuz birimden oluĢmaktadırlar. Bunlardan iç narteks dıĢtakinden daha 

yüksek bir Ģekilde inĢa edilmiĢtir (Res:6). Üst kat galerilere geçiĢ batı yönünde iç 

nartekste, doğu yönünde ise yan neflerin uçlarına yerleĢtirilmiĢ dört rampa ile 

sağlanmaktadır. Yapı iki yandaki diakonikon ve prothesis odalarıyla sarılmıĢ bir 

apsisin aksine, iki yanda bulunan giriĢlerle çevrelenmiĢ bir apsise sahiptir ve bu 

açıdan da diğer yapılarla arasında bir fark söz konusudur
79

. Batı tarafında kilisenin 

sütunlu revakların çevrelediği bir atriumu bulunuyordu
80

. 1870‟lere kadar bir kısmı 

görülebilen bu birimden ne yazık ki bugüne en azından yüzeysel olarak hiçbir Ģey 

kalmamıĢtır
81

. Vaftizhane kilisenin güneybatı köĢesinde bulunan kare içinde 

eksedraların bir sekizgen oluĢturduğu Ģemasıyla üstü kubbeli bir yapıdır. Kuzeydoğu 

köĢede yapıdan bağımsız bir Ģekilde konumlandırılmıĢ hazine binası skevophylakion 

üzerine yapılan çalıĢmalarda bunun Ġustinianos evresine ait olmadığı ortaya 

çıkarılmıĢtır
82

. 

 

                                                            
79 Mathews, Early Churches, s. 94. 
80 Eyice, Ayasofya, C. I, s. 14. 
81 Aynı, s. 14. 
82 Eyice, a.g.e, s. 20. 
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1.4. Ayasofya’nın Mozaik Süslemeleri 

 

          1.4.1. Ġustinianos Dönemi Mozaikleri 

537 yılında açılıĢı yapıldığında Ayasofya‟nın iç yüzeyleri mozaiklerle ve 

mermerlerle kaplanmıĢtı. Mermer kullanımını yapının duvarlarında, zemininde, üst 

kat korkuluklarında, pencere altlarında ve büyük taĢıyıcı payelerin üzerinde kaplama 

öğesi olarak görmek mümkündür. Mozaik süslemeler ise daha çok en iyi örneklerini 

iç nartekste gördüğümüz gibi tonozlarda, kimi zamanda duvarların üst kısımlarında 

kullanılmıĢtır. Bu mozaiklerde motif olarak bitkisel ve geometrik desenler ile haçlar 

kullanılmıĢtır. (Res:8-8a) 

Ġustinianos döneminden günümüze pandantiflerdeki serafim
83

 ler (Res:9) 

dıĢında herhangi bir figüratif tasvir ya da kompozisyon ulaĢmamıĢtır. Dahası 

bunların varlığına iliĢkin bir kanıt da yoktur
84

. 

Prokopios yapıyla ilgili anlatısında sadece tonozların tamamen altın yaldız 

mozaiklerle kaplı olduğunu belirtir
85

. 

Paulos Silentiarius‟un 563 yılında yapının yeniden açılıĢı için okuduğu 

methiyede
86

 ise figüratif kimi tasvirlerden bahsetmektedir. Bu methiyede yazar 

tapınağın en kutsal alanını naostan ayıran templon üzerindeki arĢitravda meleklerin 

tasvirlerinin bulunduğunu ve Meryem‟i, Ġsa‟yı ve havarileri tasvir eden ve ayrıca 

Ġustinianos ve Theodora‟nın monogramlarının iĢlenmiĢ olduğu birçok levhadan söz 

eder
87

. 

                                                            
83 Serafimler Eski Ahit‟te sadece bir kez Ġsaiah‟ın görüsünde bahsedilen göksel varlıklardır. Ġsaiah 

onları Tanrı‟nın tahtının üzerinde duran ve üç çift kanada sahip yaratıklar olarak tanımlamıĢtır. Bu 

bilgi ve devamı için bkz: Alexander Kazhdan, Nancy Patterson ŠevĦenko, “Seraphim”, ODB, Vol. III, 

s. 1870. Mango ayrıca Ayasofya‟da yer alanların ikisinin Kerubim olabileceğini de belirtmektedir. 

Bugün bunlardan sadece doğu tarafındaki iki tanesi mozaiktir. Diğerleri freskodur. Bu bilgi için bkz: 

Kahler,  Mango, Hagia Sophia, s. 50. Kerubimler ise Eski Ahit‟te Tanrı‟nın destekçileri olarak 

önemli bir yer tutan göksel varlıklardır. Bunun için bkz: Alexander Kazhdan, Nancy Patterson 

ŠevĦenko, “Cherubim”, ODB, Vol. I, s. 419-420. 
84 John Beckwith, The Art of  Constantinople, Phaidon Press, London 1961, s. 31. 
85 Prokopios, Yapılar, s. 22. 
86 Bu eserle ilgili bir çalıĢma için bkz: Maria Luigia Fobelli, Un tempio per Giustiniano: Santa 

Sofia de Costantinopoli e la Descrizione di Paolo Silenziario, Roma 2005. 
87 Bu alıntı Mathews, Early Churches, s. 98‟den yapılmıĢtır. 
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Ancak yine de Mango‟nun belirttiği gibi Prokopios ve Silentiarius‟un eserleri 

mozaikler üzerine çok az Ģey söylemektedir
88

. Bahsedilenlere rağmen buradan 

çıkarılabilecek sonuç anıtsal anlamda kilise mozaiklerinin figüratif tasvirleri 

içermediğidir. 

Bu tabii ki Ayasofya mozaikleri araĢtırmalarında dikkat çeken bir sorun 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Açık biçimde Ġustinianos döneminden kalanlar 

figüratif örnekler değildir
89

. AraĢtırmalarda dikkat çekilen en açık problem ise niçin 

tamamen figüratif öğelerden yoksun bir programın uygulandığıdır. Daha doğrusu bu 

programın bilinçli bir biçimde uygulanıp uygulanmadığıdır. Oysa Cormack‟ın
90

 da 

altını çizdiği gibi kompleks bir figüratif çevrimin eksikliği çok pozitif bir karar 

değildir. Aynı zamanda Ġustinianos döneminde, örneğin Ravenna‟daki San Vitale 

Kilisesi‟nde figüratif kompozisyonlar karĢımıza çıkmaktadır
91

. Dolayısıyla bunlar bir 

arada ele alındığında karmaĢık bir problem sergilerler. Bu probleme araĢtırmacılar 

tarafından farklı yaklaĢımlarla bir yanıt aranmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bunlardan ilki Ayasofya‟nın mimari yapısının resimleme noktasında ortaya 

çıkardığı sorunlardır. Mango
92

 ve Cormack,
93

 açık biçimde mimarinin resimsel 

kompozisyonların yaratılabilmesi için uygunsuz olduğunun altını çizerler. Hatta 

sonraki dönemlerin mozaiklerini yapan sanatçıların bile kompozisyonların 

tasarımında ciddi güçlüklerle karĢılaĢtıkları belirtilmiĢtir
94

. 

Bir ikinci yaklaĢım ise Ġustinianos ve karısı Theodora‟nın monofizitizm
95

 e 

olan sempatilerini temel alır. Fakat bu yaklaĢım çok geçerli değilmiĢ gibi 

                                                            
88 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 47 
89 Aynı, s. 47. 
90 Robin Cormack, , “Interpreting  The Mosaics of S. Sophia at Ġstanbul”, Art History, Vol. 4, No. 2, 

June 1981, 131–149, s. 134.  
91 Bu yapı ve mozaikleri ile ilgili olarak bkz: Guiseppe Bovini, Ravenna: Art and History, Longo 

Publisher, Ravenna 1994.  San Vitale için özellikle s. 26-34 ve 72-89. 
92 Kahler, Mango, a.g.e, s. 47. 
93 Cormack, a.g.e, s. 134.  Yazar ayrıca mimarlar Anthemios ve Ġsidoros‟un ilgi alanlarının 

mühendislik ve matematik olduğunu, dolayısıyla mozaik çevrimi ile ilgili yüzeylere iliĢkin bir 

ilgilerinin olamayabileceğini belirtmektedir.  
94 Aynı, s. 134. 
95 Monofizitizm 5. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmıĢ bir akımdı. Teolojik bir doktrin olarak Ġsa‟daki 

tanrı ve insan nitelikleri problemine bir çözüm bulma giriĢimiydi. Sözcük Grekçe monos (tek) ve 

physis (fizik) kelimelerinin birleĢiminden oluĢuyor ve Ġsa‟nın tanrı ve insan niteliklerinin ayrı ayrı var 

olmadığı anlamına geliyordu. Monofizitizm karĢıtı görüĢ ise bunun Ġsa‟nın insan niteliğini ve 

dolayısıyla enkarnasyon mucizesini red etmek anlamına geldiğini savunuyordu. Tabii Ġsa‟nın insan 

niteliğinin yadsınması aynı zamanda tasvir karĢıtı bir tepkiyi de ortaya çıkarıyordu. Bkz: Alexander 

Kazhdan, “Monophysitism”, ODB, Vol. II, s. 1398–1399. 
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görünmektedir
96

. Çünkü imparator çiftinin banisi oldukları baĢka yapılarda tasvir 

içeren mozaikler karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca Silentiarius‟un pasajlarında da 

gördüğümüz gibi en azından templon üzerinde bu türden tasvirler yer alıyordu. Yani 

tümden tasvirin yadsınmadığı bir gerçektir. 

Bunun yanında mimarinin getirdiği sorunlar karĢısında, tasvir eksikliğinin 

taĢınabilir ikonalarla aĢılmıĢ olabileceği gerçeğini de düĢünmek gerekmektedir. 

Ayrıca Cormack çalıĢmasında, özellikle kimi dönem yazarlarının 

pasajlarından yola çıkarak dönemin estetik ve bu anlamda teolojik yaklaĢımına 

iliĢkin kavrayıĢın ne olduğu üzerine de bir yorumda bulunmuĢtur
97

. Prokopios‟tan 

alınan bir pasaj Ģöyledir: 

 

“…(böylece)görünüş her an değişir,çünkü gözlemci hangi ayrıntıya daha çok 

hayranlık duyacağını kestiremez”,...
98

 

 

Bunun hemen üstünde yer alan pasajda ise Prokopios yapının kubbesi ve 

altındaki taĢıyıcı sistem öğeleriyle iliĢkisini Ģöyle bir ifade etmektedir: 

 

“Bütün bunlar, inanılmaz bir hünerli çalışma ürünü olarak havada 

aralarında birleşir, biri diğerinin üstünde asılı durur ve sadece en yakın bölümlerde 

desteklenerek esere eşsiz ve olağanüstü bir uyum sağlarlar; seyredenlerin gözlerinin 

herhangi bir yerde uzun süre takılı kalmasına izin vermezler”
99

. 

 

Dolayısıyla buradan da anlaĢılacağı gibi ifadelerde genel anlamıyla bir birlik 

vurgusu sezilebilir. Mainstone da
100

 Ayasofya‟da geometrik yalınlık ve görsel birlik 

                                                            
96 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 47. 
97 Cormack, “Interpreting the Mosaics …”, özellikle bkz: s. 134–135. 
98 Buradaki vurgu Cormack‟a aittir. Ġngilizce verilen bu pasajın çevirisinde Türkçe edisyon dikkate 

alınmıĢtır. Bkz. Cormack,  a.g.e, s. 135. Prokopios, Yapılar, s. 21. 
99 Prokopios, a.g.e, s. 21. 
100 Mainstone, Hagia Sophia, s. 164. 
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fikrinin tasarımın önemli bir unsuru olduğunu belirtir. Kahler‟de
101

 Hıristiyan 

tapınmasını çevreleyen orijinal düĢüncenin inananların Tanrıyla birliği olduğu 

noktasına vurgu yapar ve özellikle merkezi planın gerekli görülüĢüne bir referans 

olarak bunu alır. Fakat gerek Prokopios alıntıları gerekse diğer yazarların ifadeleri 

çoğunlukla yapının mimarisi üzerinden geliĢtirilen düĢüncelerdir. Elbette bu mozaik 

süsleme sorunu içinde bir fikir verebilir ama mimari unsurunu da göz önüne almak 

gerekmektedir. 

Silenterius‟un bir pasajı ise Ģöyle bir ifadeye sahiptir: 

 

“onun (kubbenin)doruk noktasında şehrin koruyucusu bir haç resmedilmişti. 

…küçük mozaiklerle bir çember içinde betimlenmiş haç işareti böylece kiliseyi daima 

koruyan, tüm dünyanın Kurtarıcısı’dır”(İsa)
102

. 

             

Cormack bu pasajların elbette figüratif gösterimden yoksun bir programın 

kanıtları olarak sunulamayacağını, ancak en azından bezemelerin salt tavanlarda 

kullanılmıĢ bir süsleme öğesi olmadığını, özellikle haçın simgesel anlamda Ġsa adına 

bir ima taĢımasının önemli olduğunu belirtir
103

. 

Maffei
104

 ise 5. yüzyılın baĢlarında formüle edilmiĢ bu ikonografik temanın 

özellikle güçlü bir sembolizm taĢıdığını ve Ġustinianos döneminde en geliĢmiĢ ve 

yaygın halini aldığını belirtmektedir. Bu sembolik yapı içerisinde küre üzerindeki 

haç doğrudan Hıristiyan evrenini temsil ediyordu. 

Beckwith ise Ġustinianos‟un kilisesinin mozaik süslemelerinin, onun batıdaki 

uygulamalarından tamamen farklı olduğunu, bu farklardan en önemlisinin de kilise 

süsleme programının anikonik karakteri olduğunu vurgular 
105

. Ona göre 

süslemelerin etkileyiciliği farklı renklerdeki mermerlerin ve oldukça detaylı yaldızlı 

                                                            
101 Kahler, Mango,  Hagia Sophia, s. 13. 
102 Vurgu Cormack‟a aittir. Bkz:Cormack, a.g.e, s. 134. Aynı zamanda ilgili pasajların tamamı için;  

Cyril Mango,    The Art Of The Byzantine Empire 312-1453: Sources And Documents, 

Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1972, s. 83 vd. 
103 Cormack, a.g.e, s. 135. 
104 Fernanda de‟Maffei, “Tradizione e innovazione nei dittici eburnei: Giuliano, Pulcheria e 

Giustiniano”, Rivista degli Studi Orientali,   LX, 1986, 89-139,  s.126-128. 
105 Beckwith, The Art of  Constantinople, s. 31. 
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tesseralar arasındaki karĢıt iliĢkilere dayanıyordu
106

. Gerçekten buradan bakıldığında 

Prokopios‟un anlatısında da sık sık mermerlere, altın yaldız mozaiklere ve onların 

ıĢıkla birleĢerek ortaya çıkardıkları yansımalara iliĢkin pek çok ifade görülebilir. 

Dolayısıyla Ġustinianos dönemi süslemeleri, en azından bugünkü bakıĢ 

açısıyla bir problemi ortaya koyar. Bu problem özetlenmeye çalıĢıldığı gibi oldukça 

karmaĢık bir yapıya da sahiptir. Ayasofya söz konusu olduğunda mimarinin bir adım 

önde olduğu kabul edilebilecek bir gerçektir. Sonuç olarak buradan çıkarılabilecek en 

makul sonuç bu nokta göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. 

 

          

1.4.2. Ġustinianos Sonrası ve Ġkonaklazmaya Kadar Olan Dönem 

Ġustinianos sonrası dönemde de kilisenin içerisinde herhangi bir figüratif 

süsleme yapıldığına dair kanıt yoktur
107

. Ardılı II. Ġustinos‟un (565-578) bir seri Ġncil 

sahnesi yaptırdığı ileri sürülmüĢ ise de Mango‟ya
108

 göre bunun kanıtları oldukça 

belirsizdir. Fakat adı geçen imparator döneminde Ayasofya‟nın içerisinde olmasa da, 

güneydeki patriklik sarayı ile iliĢkili bulunan ve güneybatı giriĢindeki rampanın 

üzerinde uzanan odada bazı mozaikler yaptırıldığı bilinmektedir
109

. Bu tasvirler 

Ġsa‟nın ve birkaç azizin büstlerini içeren küçük bir dizi portreden oluĢmaktaydı
110

. 

768–769 yıllarında bunlar ikonaklastlar tarafından bozulmuĢ ve haç motifleri ile yer 

değiĢtirmiĢlerdir
111

. Ayasofya süsleme programını temelden değiĢtirecek 

uygulamalar ise Ģüphesiz 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra, yani ikonaklazma 

dönemi kapandıktan sonra baĢlayacaktır. 

 

 

                                                            
106 Aynı, s. 31. 
107 Cormack, “Interpreting the Mosaics…”, s. 135. 
108 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 47. 
109 Robin Cormack, “The Mother of God in the Mosaics of Hagia Sophia at Constantinople”, Mother 

Of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art, M. Vassilaki (ed.), Athens 2000, 106–

123, s.108. 
110 Cormack, “Interpreting the Mosaics…”, s. 135 
111 Cormack, “The Mother of God…”, s. 107.  Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 47. 
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1.4.3.  9. Yüzyıl ve Sonrası 

Bizans ikonaklazma buhranını atlatınca gerçek dinin (Ortodoksluğun) 

gerekliliklerinin ihyası için birçok süsleme faaliyetine giriĢildiği bilinir. Devletin 

simge yapısı olarak tabii ki Ayasofya bu giriĢimlerin en anıtsal örneklerine sahip 

olacaktır. 

Ayasofya‟da bugün gözlemleyebildiğimiz ya da tarihsel kaynaklarda tespit 

edilmesine rağmen günümüze ulaĢamamıĢ figüratif mozaiklerin hepsi 9. yüzyılın 

ikinci yarısından sonraya tarihlenmektedir. Bu tarihte baĢlayan figüratif mozaik 

bezeme parça parça da olsa son devire kadar devam etmiĢtir. Ancak Ayasofya 

figüratif mozaik süslemesinin çekirdeği 9. yy.da oluĢmuĢtur
112

. 

Burada bu mozaikler üzerine kısaca durmakta yarar gördük. Bunların nasıl bir 

sınıflandırma içerisinde ele alınacağı noktasında ise Mango‟nun ve Cormack‟ın genel 

tespitlerinden hareketle öncelikle 9. yy.‟ın ikinci yarısı ve 10.yy.‟ın baĢında oluĢmuĢ 

çekirdek dekorasyonu, yani genel olarak naosu çevreleyen alan üzerindeki programı 

bir tarafta, diğerlerini ise ayrı tarafta ele almayı uygun gördük. (Plan:4) Bu tabii ki 

böylesi özet niteliğindeki bir metin için biraz da esnek bir sınıflamadır. ÇalıĢmamızın 

ana konusunu oluĢturan güney galerisinin Zoe ve Kommenos mozaik panelleri ise 

ilerleyen bölümde ayrıntılı biçimde ele alınacağından buradaki kapsama dâhil 

edilmeyecek ve sadece anılarak geçilecektir. 

 

1.4.3.1. Naos ve Çevresindeki Mozaikler 

 

1.4.3.1.1. Apsis ve Bema Kemeri Mozaikleri: 

 

Ayasofya‟da açılıĢı yapılan ilk mozaik apsiste bugün de gördüğümüz 

Meryem ve Çocuk Ġsa mozaiğidir (Res:11). Burada Meryem arkalıksız bir taht 

üzerindedir ve kucağında Çocuk Ġsa‟yı tutmaktadır. Arka plan tamamen altın yaldız 

                                                            
112 Robin Cormack, Byzantine Art (Oxford History of Art), Oxford University Press, New York 

2000, s. 122. 
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olarak verilmiĢtir.  Bu mozaik 29 Mart 867
113

 tarihinde Patrik Photios‟un
114

 vaazı 

eĢliğinde törenle açılmıĢtır. 

Buradaki tema dönem ve apsisin sembolizmi açısından oldukça uygundur
115

. 

8. yüzyılın patriği Germanos 
116

apsisle ilgili Ģöyle bir ifade kullanmaktadır; 

 

“Apsis,(bizim için) İsa’nın gömüldüğü mağaraya olduğu kadar, onun 

Beytüllahim’de doğduğu mağaraya da benzer”
117

. 

 

Bu tabii ki, ikonaklastlara karĢı en önemli argümanlardan olan Tanrı‟nın 

(Ġsa‟nın) vücut bulması (enkarnasyon) doktrini ile ve de apsisin sembolik yapısı ile 

oldukça örtüĢen bir çalıĢmadır. Mozaiğin hemen ikonaklazma sonrasında ve kilisenin 

açılıĢı yapılan ilk tasviri olması açısından da oldukça büyük önemi vardır. 

Apsis yarım kubbesinden bema tonozuna geçiĢin hemen önünde bir de kitabe 

bulunmaktadır. Bugün kitabenin baĢından ve sonundan çok az bir kısım kalmıĢ olsa 

da, çeĢitli kaynaklardan yararlanılarak tam metin ortaya çıkarılmıĢtır: 

 

“Sahtekârların bir vakit burada tahrip ettikleri resimleri, dindar 

imparatorlar yeniden yaptırdılar”
118

. 

 

                                                            
113 Cormack, “Interpreting the Mosaics…”, s. 135. 
114 Photios,  858–867 ve 877–886 yılları arasında iki dönem Konstantinopolis patrikliği yapmıĢtır. 

Aynı zamanda bir entelektüel ve politikacıdır. Bkz: Alexander Kazhdan, “Photios”, ODB, Vol. III, s. 

1669–1670. Cormack özellikle kilisenin 9. yüzyıl dekorasyonunda Photios‟un büyük rolü olduğunu 

belirtmektedir. Bu tartıĢma için bkz: Cormack, Byzantine Art, s. 117–120. 
115 Cormack, Byzantine Art, s. 118, 
116 Germanos 715-717 ve 730 yılları arasındaki dönemde Konstantinopolis patrikliği yapmıĢtır. Aynı 

zamanda bir azizdir. Bkz: Alexander Kazhdan, “Germanos I”, ODB, Vol. II, s. 846-847. 
117 Bu aktarım ve tartıĢma için bkz. Cormack, Byzantine Art, s. 118. 
118 Cyril Mango, Ernest J. W. Hawkins, “The Apse Mosaics of St. Sophia at Istanbul. Report on Work 

Carried out in 1964”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 19, (1965), 113-151, s. 125. Alıntı buradan 

yapılmıĢtır. Çeviri için Eyice‟nin vurgusu da gözden geçirilmiĢtir. Burada, Eyice, Ayasofya, C. II, s. 

14. Bu kitabenin tamamı, 10. yüzyılda Konstantinos Kephalas tarafından yazılmıĢ Anthologia 

Palatina‟da bulunduğu için, buradan yaralanılarak tamamlanmıĢtır. Bkz: Eyice, a.g.e, s. 14. Aynı 

zamanda bu yazıt dindar imparatorlar çoğul vurgusu ile kesin tarihlendirme için güzel bir kanıt 

sunmaktadır. Bilindiği gibi 867 yılı III. Mikhail ve I. Basileos‟un ortak iktidarı dönemidir. Bu 

dönemle ilgili kısa bir özet için bkz: Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 216-217. 
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Yarım kubbenin hemen önündeki bemanın beĢik tonozunun yanlara denk 

gelen iki tarafında ise birer baĢmelek tasvir edilmiĢtir. Bunlardan kuzey yönünde 

bulunan oldukça tahrip olmuĢ ve çok az bir parçası kalmıĢtır. Güneydekinin Gabriel,  

kuzeydekinin ise Mikhail olduğu tahmin edilmektedir
119

 (Res:12). 

Apsis ve bema kemeri mozaiklerinin tarihlendirilmesine iliĢkin çalıĢmalar, bu 

iki mozaiğin iki aĢamada yapıldıklarını ancak kitabe ile birlikte çağdaĢ olduklarını 

ortaya çıkarmıĢtır
120

. 

 

1.4.3.1.2. Ana Kubbede Yer Alan Mozaikler: 

Ġustinianos dönemi mozaiklerini anlatırken bahsettiğimiz gibi erken dönemde 

kubbenin ortasında bir haç bulunuyordu. Daha sonraki dönemde, muhtemelen 

842‟den sonra ve çok olasılıkla imparator I. Basileos döneminde (867-886), buraya 

bir Ġsa tasviri yerleĢtirilmiĢti
121

. Bu bir tam boy portre ya da bir Pantokrator 

olabilirdi
122

. Bu mozaik 989‟da bozulmuĢ
123

 ve 1346‟da kubbenin bir bölümü 

yıkıldığında harap olmuĢtu
124

. 1355 yılındaki onarımda buraya 11m. çapında dairesel 

bir madalyon içerisinde bir Pantokrator Ġsa mozaiği yapılmıĢtır
125

. Bu mozaik 

Osmanlı döneminde bile 17. yüzyıl ortalarına kadar görülebilmiĢtir. Bu tarihten sonra 

örtülerek buraya bir yazı yazılmıĢ, Fossati onarımı sırasında da Kazasker Mustafa 

Ġzzet Efendi tarafından bugünkü sure iĢlenmiĢtir
126

. Mango‟ya göre bugünkü surenin 

altında bu mozaiğin bulunması pek olası değildir
127

. 

 

 

                                                            
119 Mango, Hawkins, a.g.e.,s. 127. Burada isimleri tespit edebileceğimiz bir ifade olmasa da yazarlar 

Bizans geleneğinden hareketle bu isimlendirmeleri yapmıĢlarıdır. Bu geleneğe göre Meryem‟in 

solunda Gabriel, sağında ise Mikhail yer alıyordu. 
120 Mango, Hawkins, a.g.e, s. 147. 
121 Bu bilgi için bkz: Eyice, Ayasofya, C. II, s. 26. 
122 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 50. 
123 Eyice, a.g.e, s. 26 
124 Kahler, Mango, a.g.e, s. 50. 
125 Eyice, a.g.e, s. 26. 
126 Aynı, s. 26 
127 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 50. Ayrıca Ayasofya‟da yapılan son restorasyon çalıĢmalarında 

da, ana kubbede, alt tabakada herhangi bir mozaik izine rastlanılmamıĢtır. 
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1.4.3.1.3. Büyük Batı Kemeri Mozaikleri: 

Yapının merkezi kubbesini taĢıyan kemerlerden batı tarafından olanı 869 

yılındaki depremden sonra kilisenin bazı baĢka bölümleriyle birlikte zarar görmüĢtür. 

Bunun için imparator I. Basileos döneminde bir yenileme çalıĢması yapılmıĢtı ve bu 

çalıĢma bir mozaik süslemeyi de içeriyordu
128

. Bu kemerin ortasında dairesel bir 

madalyon içerisinde Meryem ve Çocuk Ġsa, iki yan tarafta da havarilerden Petrus ve 

Paulos bulunuyordu
129

(Res:13-13a). Mango‟da büyük batı ve doğu kemerleri 

üzerinde karĢılıklı olarak 12 havari tasvirlerinin bulunması olasılığında 

bahsetmektedir
130

. Fakat kaynaklarda diğerlerinden hiç bahsedilmemektedir. Bu batı 

kemeri süslemeleri 1847–1849 yıllarında Fossatilerin ve Salzenberg‟in çizimlerinde 

de yer almıĢtır. Fakat 1894 depremi yapıya ve tabii ki batı kemerine büyük bir zarar 

vermiĢtir. Eyice‟ye göre bu yıkımdan sonra kemerin üstü tamamen sıvandığından 

altında bir Ģeyler kaldığını düĢünmek olası değildir
131

. 

 

 

1.4.3.1.4. Tympanum Duvarlarında Bulunan Mozaikler: 

Ana mekânda kuzey ve güney büyük kemerlerin altında yer alan ve birçok 

sayıdaki pencerelerle açılmıĢ duvarlar (tympanum) birbirlerine simetrik bir biçimde 

dekore edilmiĢlerdi. Bu duvarların süslemeleri 3 düzeye sahipti
132

 ve tasvirlerin 

yerleĢiminde sıkı bir hiyerarĢi uygulanmıĢtı. Esas tasarım her iki duvara eĢit Ģekilde 

paylaĢtırılmıĢ toplam 34 figür içeriyordu
133

. En üst düzeyde 2 çift baĢ melek yer 

alıyordu. Orta bölüm ise peygamberlere ayrılmıĢtı ve önem derecesine göre bunlar 

altlı ve üstlü 2 sıra halinde betimlenmiĢlerdi. Üstte 4 büyük peygamber; Ġsaiah, 

Daniel, Yeremiah ve Ezakyel‟dir
134

. Ne yazık ki Ġsaiah tasvirinin alt kısmı hariç 

                                                            
128 Cormack, Byzantine Art, s. 120. 
129 Aynı, s. 120. 
130 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 51. 
131 Eyice, Ayasofya, C. II, s. 27. 
132 Kahler, Mango, a.g.e, s. 51  
133 Cormack, Byzantine Art, s. 121. 
134 Kahler, Mango, a.g.e, s. 51. 
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hepsi harap olmuĢtur. Alt düzeyde ise pencerelerin arasına 12‟si peygamber
135

 olmak 

üzere toplam 16 figür eĢit biçimde iki duvara dağıtılmıĢtı. Duvarların korniĢe yakın 

en alt düzeyinde ise niĢler içerisinde 14 kilise babası tasvir edilmiĢti. Ne yazık ki 

bunlardan sadece dört tanesi günümüze kadar korunabilmiĢtir. Bunlarda kuzey 

tympanum üzerinde görülebilen; Konstantinopolis Patriği Aziz Ġgnatios (Res:14), 

Aziz Ġoannes Khrisostomos, Aziz Antakyalı Theophoros Ġgnatios ve çok az bir kısmı 

kalmasına rağmen Ġskenderiyeli Aziz Athanasios‟tur
136

. 

Tüm bu piskoposlar benzer pozisyonlarda resmedilmiĢlerdir. Sağ elleri takdis 

iĢareti yapmakta, sol ellerinde ise bir Ġncil bulunmaktadır. Cormack‟a
137

 göre 

azizlerin seçiminde onların Ayasofya‟yla olan ilgileri
138

 ve döneme iliĢkin geliĢmeler 

etkili olmuĢ olmalıdır. Bu mozaiklerin de imparator I. Basileos döneminde (867-886) 

yapılmıĢ olmaları uygun bir olasılıktır. 

 

    

1.4.3.1.5.Galeri Tonozlarında Bulunan Mozaikler: 

Yapının güney ve kuzeydeki üst kat galerilerinin orta kısmında ikiĢer tane 

tonoz örtülü alan bulunmaktadır. Bunlardan sadece güney tarafında olanlardan 

birinin pandantifi üzerinde çok küçük bir kalıntı mevcuttur. Diğerleri maalesef 

kaybolmuĢtur. Bunlarla ilgili bilgimiz ise 1710 yılında burada bulunan Cornelius 

Loos‟un ve daha sonraki dönemde Fossati ile Salzenberg‟in çizimlerinden 

kaynaklanmaktadır.  

Güney galerinin doğu tonozunda Eski Ahit‟ten, Ġsaiah ve Ezakyel‟in görüsü 

konularından alınmıĢ unsurlarla oluĢturulmuĢ bir sahne vardı
139

. Merkezde ise 

gökkuĢağı bir madalyon içerisine yerleĢtirilmiĢ bir Ġsa büstü bulunuyordu. (Res:17) 

                                                            
135 Bu mozaiklerde büyük oranda tahrip olmuĢtur. Yalnızca ikisi Jonah ve Habakkuk, Fossati onarımı 

sırasında kuzey tympanumunda tespit edilebilmiĢtir. Bunun için bkz.: Kahler, Mango, a.g.e, 51. 
136 Bunlarla birlikte saptanabilmiĢ tüm isimler Ģurada görülebilir: Kahler, Mango, a.g.e, s.  52. 
137 Cormack, Byzantie Art, s. 121. 
138 Öyle ki yazara göre bunlardan sekizinin kilise içerisinde yıllık anmaları vardır. Bu tartıĢma için 

bkz. Cormack, a.g.e, s. 121. 
139 Kahler, Mango, a.g.e, s. 52 
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Ġsa‟nın etrafında 2 kerubim batı yönündeki pandantifler üzerinde ve 2 serafim doğu 

pandantifleri üzerinde iĢlenmiĢti.  

Batı tonozunda ise 12 havari ile bir Pentekost betimlenmiĢti. Merkezde ise 

olasılıkla Etimasia vardı. (Res:16) 

Kuzey galerinin ortasında yer alan doğu tonozunda ise Ġsa‟nın vaftizi sahnesi 

yer almaktaydı
140

. Bu mozaik sadece Loos‟un çizimlerinden bilinmektedir
141

. Batı 

tonozundaki betimlemenin ne olduğu ise tespit edilememiĢtir. 

Belirlenen bu 3 kompozisyon öyküsel bir çevrim olarak yapılmamıĢtır
142

. 

Mango‟ya göre bunların karakteri Ayasofya‟daki bahsi geçen örneklerle alabildiğine 

uyumludur ve 9. ya da 10. yüzyıla tarihlendirilmeleri olasıdır
143

. Cormack da
144

 

bunları 9. yüzyıla tarihlendirmektedir. 

Mango‟ya göre bu mozaikler neftekilerle birlikte ele alındığında 9. yüzyıl 

Bizans‟ında ifadesini bulan teolojik doktrinin mükemmel bir görünümünü 

sergilerler
145

. 

 

 

1.4.3.1.6. Güneybatı Vestibülü ve Rampası Üzerindeki Odalarda    

                 Bulunan Mozaikler 

 Ayasofya‟nın bugün güneybatı vestibülü olarak bilinen giriĢi üzerinde bazı 

odalar bulunuyordu. Bu odalar kilisenin kendisinden ziyade, yine yapının bu 

köĢesinde bulunan Patriklik Sarayı ile iliĢkiliydi
146

. Burada 3 oda bulunmaktadır. 

Bizans döneminde bunlardan vestibül üzerine denk gelen Büyük Sekreton, rampa 

üzerinde bulunan Küçük Sekreton olarak adlandırılıyordu
147

. Bir de yazarlarca hücre 

adı verilmiĢ bir birim vardı
148

. Kilisenin iç kısmında bu odalarla iliĢki batı galerisinin 

                                                            
140 Cormack, Byzantine Art, s. 121. 
141 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 53 
142 Aynı, s. 53 
143 Aynı, s. 53 
144 Cormack, a.g.e, s.  121. 
145 Kahler, Mango, a.g.e, s. 53. 
146 Kahler, Mango, a.g.e, s. 54. 
147 Robin Cormack, Ernest J.W. Hawkins, “The Mosaics of St. Sophia at Istanbul: The Rooms above 

the Southwest Vestibule and Ramp”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 31, (1977), 175-251, s. 200. 
148 Aynı, s. 179. 
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güney sonunda bulunan bir kapı yoluyla sağlanıyordu. Genelde bu mozaikler 9. 

yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmiĢlerdir
149

. 

Bu mozaikler Osmanlı dönemi boyunca hiçbir zaman üstleri kapatılmadan 

kalmıĢlar ve oldukça harap bir biçimde günümüze ulaĢmıĢlardır. Buradaki en önemli 

kompozisyon vestibül üzerindeki odanın içinde, batı galerisinden bu odaya geçit 

veren kapının üzerindeki lünette yer alan Deesis kompozisyonudur.(Res:10)  Bu da 

oldukça harap bir durumdadır. Kompozisyonda ortada tahtta oturan Ġsa ve sağ 

tarafında da ayakta Meryem görünür. Sol tarafta yer alan Vaftizci Yahya‟nın tasviri 

hemen hemen tamamen yok olmuĢtur.  

Bu odaların diğer mozaikleri birçok azizin, peygamberlerin, havarilerin, 

Ġsa‟nın ve önemli ikonasever patriklerin büstlerinden ya da portrelerinden 

oluĢmaktaydı. Bunların birçoğu da oldukça harap olmuĢ durumdadır. Ama yapılan 

çalıĢmalar sonucu tasvirlerin bir bölümünün kimliği tespit edilebilmiĢtir
150

. 

Cormack‟a
151

 göre özellikle Büyük Sekreton kilisenin nispeten özel bir alanı 

olarak mozaiklerle süslenmiĢti. Bu odaların çevrimi oldukça güncel bir tercihi 

yansıtıyordu
152

. 

 

 

          1.4.3.2. Diğer Mozaikler 

Bu diğer mozaikler baĢlığı yukarıda belirttiğimiz nedenlerle açılmıĢtır. 

Sadece basitçe bir sınıflandırma isteğinden kaynaklandığının altı çizilmelidir. Bir de 

burada bahsedeceğimiz mozaiklerin daha çok imparatorların betimini içeren 

kompozisyonlar olduğu ve nispeten özel bir karaktere sahip olduklarını da belirtmek 

gerekir. 

                                                            
149 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 54. Cormack ise 870 civarı bir tarihi belirtir. Burada: Cormack, 

Byzantine Art, s. 121–122. 
150 Bu çalıĢmalar için bkz: Cormack ve Hawkins, “The Rooms above…”.  Ayrıca Paul A. Underwood, 

“A Preliminary Report on Some Unpublished Mosaics in Hagia Sophia: Season of 1950 of the 

Byzantine Institute”,  American Journal of Archaeology, Vol. 55, No. 4 (Oct., 1951), 367-370.  
151 Cormack, “The Mother of God in the Mosaics of Hagia Sophia at Constantinople”, Mother Of 

God: Representations of the Virgin in Byzantine Art, M. Vassilaki (ed.), Athens 2000, 106–123,  

s. 113. 
152 Cormack, Byzantine Art, s. 122 
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1.4.3.2.1.Ġmparator Kapısı Üzerindeki Mozaik: 

Bu mozaik panel iç narteksten naosa geçiĢ için kullanılan kapılardan 

ortadakinin üzerinde yer almaktadır (Res:19). Kompozisyonda Ġsa merkezde 

arkalıklı bir tahta oturmuĢ, sağ eliyle takdis iĢareti yapmaktadır. Sol elinde bulunan 

Ġncilin sayfaları açıktır ve üzerinde Ġoannes Ġncili‟nden Ģu sözler okunmaktadır: 

“Barış sizinle olsun
153

. Ben dünyanın nuruyum
154

”. 

Ġsa‟nın sağ yanında ise diz çökmüĢ olarak secde eder vaziyette bir imparator 

tasvir edilmiĢtir. Ayasofya‟daki diğer mozaiklerin aksine burada imparatorun 

kiĢiliğini tespit edecek bir yazıt yoktur. Dolayısıyla bu hem tarihleme hem de 

imparatorun kiĢiliğini saptama adına bir sorun oluĢturmuĢtur. 

Üst kısımda ise yine Ġsa‟nın iki yanında madalyonlar içinde iki büst 

görünmektedir. Bunlardan sağdaki Meryem‟e, soldaki ise yine ismi tespit edilemeyen 

bir baĢ meleğe aittir. 

 Ġmparatorun, I. Basileos ya da oğlu VI. Leon olabileceği ileri sürülmüĢtür
155

. 

Cormack 
156

ise VI. Leon‟un oğlu VII. Konstantinos olasılığını da belirtir. 

Whittemore
157

 ise sikkelerdeki örneklerle karĢılaĢtırarak imparatorun kesin olarak 

VI. Leon olduğu tespitine varır. 

Ġmparatorun tasviri kadar kompozisyonun içeriği de tartıĢmalı bir durum 

yaratmaktadır. Mango‟nun da belirttiği gibi sahnenin ünik bir ikonografisi vardır ve 

bu çeĢitli açılardan yorumlanabilir
158

. Bunun bir Deesis grubu olduğu ve genelde 

                                                            
153 Ġoannes, XX – 19. 
154 Ġoannes, VIII – 12. Bu iki Ġncil ifadesine iliĢkin vurgu Eyice, Ayasofya, C. II, s. 9‟dan alınmıĢtır. 

Bu Kutsal Kitap alıntılarında (çevrimiçi) http://www.incil.com/doc/incil_html/frame1.html 

adresindeki metinlerden de yararlanılmıĢtır. 
155 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 53. Burada iki olasılığı belirtse de daha çok VI. Leon 

olabileceğine vurgu yapar. 
156 Cormack, Byzantine Art, s. 123. 
157 Thomas Whittemore, The Mosaics of St. Sophia at Ġstanbul, Preliminary Report on the First 

Year’s Work, (1931-1932), Oxford University Press, Paris 1933,  s. 18. Ayrıca Grabar da VI. Leon‟a 

ait bir vaazdan yola çıkarak onu tasvirle iliĢkilendirmiĢtir. Bu bilgi ve tartıĢma için bkz: Cormack, 

“The Mother Of God…”, s. 114. 
158 Kahler, Mango, a.g.e, s. 53. 

http://www.incil.com/doc/incil_html/frame1.html
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deesis sahnelerinde yer alan Vaftizci Yahya ile meleğin yer değiĢtirdiği ileri 

sürülmüĢtür
159

. 

Grabar ise kutsal bilgeliğin imparatora sembolik olarak sunumuyla ilgili bir 

iliĢkiyi gündeme getirmiĢtir
160

. BaĢka bir yorum ise meleğin Ayasofya üzerindeki 

koruyuculuğuna vurgu yapmıĢtır
161

. Bunların dıĢında Oikonomides sahneyi tarihsel 

bir olayla iliĢkilendirip, mozaiği bu açıdan yorumlamıĢtır
162

. Ona göre mozaik 

920‟de, patrik Nicholas Mysticos tarafından, imparator VI. Leon‟un kilisede 

cezalandırılması vurgusunu taĢır bir Ģekilde, imparatorun kiliseye ve Ġsa‟ya olan 

bağlılığı ile iliĢkilendirerek yaptırılmıĢtır
163

. 

Fakat imparatorun daha sonradan patriğe bağıĢlanma isteğini içeren bir 

mektup yazdığı bilgisi mevcuttur
164

. Cormark‟a göre buradan bakılırsa mozaik 

imparator ve patrik arasında, Ġsa‟nın barıĢ mesajıyla sembolize edilmiĢ bir uzlaĢmayı 

da gösteriyor olabilir
165

. Maffei
166

 ise, mozaikte tasvir edilen imparatorun I. Basileos 

olduğunu ileri sürmektedir. Yazara göre burada imparator Ortodoksluk Bayramı‟na 

özel beyaz kıyafetleri içerisinde, Meryem ve Ġsa ikonaları önünde proksinesis 

yaparken gösterilmiĢtir. 

 

 

                                                            
159 Aktarım, Kahler, Mango, a.g.e, s. 53‟den yapılmıĢtır. 
160 Bu aktarım ve tartıĢma için bkz: Cormack, “The Mother of God…”, s. 114. 
161 David Talbot Rice, The Art of the Byzantine Era, Thames and Hudson, London 1963, s. 100. 
162 Ġmparator VI. Leon yaĢamı boyunca tam dört evlilik yapmıĢtır. Oysa Ortodoks kilisesinin evlilik 

hukukuna göre çok sayıda evlilik yapılması büyük günahlar arasında sayılmıĢtır. Bu büyük 

günahından dolayı imparator 906 yılındaki Ġsa‟nın Doğumu Yortusu‟nda Ayasofya‟ya geldiğinde 

Patrik Nicholas Mysticos tarafından nefe giriĢi engellenmiĢtir. 907 yılının Ġsa‟nın Vaftizi Yortusu‟nda 

da imparator bir kez daha reddedilince kendini yere atarak ağlamıĢ ve bu olayın bugünkü mozaiğin 

bulunduğu yerde gerçekleĢtirildiği ileri sürülmüĢtür. Bu bilgiler ve tartıĢma için bkz: Cormack, 

“Interpreting the mosaics of S. Sophia at Ġstanbul”, Art History, Vol. 4, No. 2, June 1981, 131–149, s. 

140-141. Cormack, Byzantine Art, s. 123-124. Oikonomides‟in çalıĢması için bkz: Nicolas 

Oikonomides, “Leo VI. and Narthex Mosaic of Saint Sophia”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 30, 

(1976), 151–172. 
163 Cormack, Byzantine Art, s. 123. 
164 Bu bilgi ve tartıĢma için bkz: Cormack, Byzantine Art, s. 124. 
165 Aynı, s. 124. 
166 Fernanda de‟ Maffei, “Liturgia dell‟immagine nell‟impero bizantino”, Linguaggi visivi Storia 

dell’Arte Psicologia della percezione, Roma, 1988, 193–219, s. 199. Yazara göre I. Basileos, 869-

870 yılında Ayasofya‟da yapılan konsilde ikonoklazmanın son kalıntılarını da yok etmiĢ ve Kiliseye 

barıĢ getirmiĢtir. Bu vurgu Ġsa‟nın elinde tuttuğu Ġncil‟de yazılı olan “barıĢ sizinle olsun” mesajı ile 

örtüĢmektedir. Dolayısıyla mozaikte böyle bir imparatorun tasvir edilmesi yazar tarafından daha 

makul gözükmektedir. 
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1.4.3.2.2. Güneybatı Vestibülü GiriĢ Kapısı Üzerinde Bulunan  

                 Mozaik: 

 Kiliseye güneybatı yönünden giriĢ sağlayan vestibülde bulunan kapı üzerinde 

yer alan bu mozaikte, merkezde arkalıksız bir tahtta oturan Meryem kucağında 

Çocuk Ġsa ile birlikte gözükmektedir (Res:20). Yanlarında, sağda bir aziz olarak 

verilmiĢ ve kurucusu olduğu kentin maketini onlara sunan imparator I. Konstantinos 

ile sol tarafta Ayasofya‟nın kurucusu olan ve kilisesinin maketini sunan imparator 

Ġustinianos betimlenmiĢtir. 

Yazılı kaynaklarda ve mozaiğin kendisinde bir tarih yoktur. Bunun için 

tarihlendirmeye iliĢkin fikirler üslupsal ve epigrafik özellikler göz önüne alınarak 

oluĢturulabilir
167

. Mozaiği yaptığı çalıĢmalarla ortaya çıkaran Whittemore‟a
168

 göre 

mozaik bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra 986–994 yılları arasına 

tarihlendirilebilir. 

Burada görsel olarak Tanrı Anası‟nın kilisenin ve Ģehrin koruyucusu olduğu 

düĢüncesi göze çarpmaktadır
169

. Kondakov‟un
170

 da iĢaret ettiği gibi Meryem‟in bu 

tipolojisi sık sık kiliselerin giriĢlerinde kullanılmıĢtı ve bu onun koruyuculuğuna 

iliĢkin bir gönderme taĢıyordu.  

Bunun yanında mozaik bağıĢ etkinliğine iliĢkin ifadeleri izleyebileceğimiz bir 

yapıya da sahiptir. Tam da bu nedenle Mango
171

, Ġustinianos‟un maketi Ġsa‟ya değil 

de Meryem‟e sunuyor oluĢunu ĢaĢırtıcı bulur ve bunu Meryem‟in kutsal bilgeliğin 

(Ġsa‟nın) hazinesi olması gerçeği ile açıklar. Öte yandan Whittemore
172

 burada 

yalnızca Meryem‟e yapılan bir bağıĢla yüzleĢmediğimizi, aynı zamanda 

kompozisyonun kutsallık ve ölümlülüğe iliĢkin iki önemli vurgusunun daha 

olduğunu belirtmektedir.  

                                                            
167 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 55. 
168 Thomas  Whittemore, The Mosaics of St. Sophia at Ġstanbul: Second Preliminary Report 

Work Done in 1933 and 1934, The Mosaic of Southern Vestibule, Oxford University Press, Paris 

1936, s. 31. Yazar burada epigrafik kanıtların 10. yüzyılın ikinci yarısı ile 11. yüzyılın ilk yarısına 

iĢaret ettiğini, üslupsal özelliklerin ise 1000 yılından önceki bir tarihi belirttiğini öne sürerek bu 

saptamayı yapar. 
169 Cormack, “The Mother of God…”, s. 107. 
170 Nikodim Kondakov, Iconography of the Virgin, 2 Vol., Petrograd 1915. Bu tartıĢma ve aktarım 

için bkz:Whittemore, Second Report, s. 30. 
171 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 55. 
172 Whittemore, a.g.e, s. 29. 
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Ayrıca Cormack
173

 bu vestibül mozaiği ile nartekste, imparator kapısı 

üzerinde bulunan mozaiğin ardıĢık pozisyonları ve tanrının varlığında imparatorlara 

paralel referanslara sahip bulunmaları nedeniyle ikisi arasında yakın bir iliĢki 

olabileceğini önermiĢtir. 

 

 

1.4.3.2.3. Kuzey Galeride Bulunan Ġmparator Aleksandros Mozaiği: 

 Bu mozaik diğerlerine göre kilisenin oldukça ücra bir köĢesinde, kuzey 

galeride kubbe kemerini taĢıyan ilk payenin içindedir(Res:15). Ġmparator sakallı, 

ayakta ve tamamen frontal bir biçimde, Paskalya Pazarı‟nda giyilen törensel 

kıyafetler içerisinde gösterilmiĢtir. Sağ elinde bir orb
174

, sol elinde ise bir akakia
175

 

tutmaktadır. Üst kısımda figürün iki yanında ikiĢer tane olmak üzere dört adet disk 

görülmektedir. Bunlardan imparatorun sol üst kısmına yerleĢtirilmiĢ olan üç sıra 

halindeki bir yazı ile imparatorun ismini vermektedir.  Diğer üçünün iç kısımları haç 

Ģeklinde biçimlenmiĢtir ve bu haçlar üzerinde toplamda belli bir cümleyi oluĢturacak 

Ģekilde monogramlar yerleĢtirilmiĢtir
176

. Bunların oluĢturduğu cümle Ģu Ģekildedir: 

 

“Tanrım, hizmetçine, sadık Ortodoks imparatoruna yardım et”
177

. 

                                                            
173 Cormack, Byzantine Art, s. 122–123. 
174 Alexander Kazhdan, “Sphaira”, ODB, Vol. III, s. 1936. Orb ya da bir diğer adıyla sphaira küre 

anlamındadır. Prokopios tarafından kutsal-göksel küre olarak anılmaktadır. Orb, antik dünyada 

emperyal gücü vurgulayan bir sembol olarak kullanılmıĢtı. Bizans döneminde gücü vurgulayan gerçek 

bir amblem olup olmadığı tartıĢmalıdır. Örneğin törensel anlatılarda, özellikle taçlandırma törenleri 

içerisinde önemli bir öğe olarak görülebilmesi sağlayacak öne çıkan tanımlamalar söz konusu değildir. 

Kimi araĢtırmacılar tarafından dünya üzerindeki emperyal güce vurgu yapar Ģekilde sadece sembolik 

bir betimleme olduğu ileri sürülmüĢtür. 
175Alexander Kazhdan, “Akakia”, ODB, Vol. I, s. 42. Akakia, literatürde doğruluk-dürüstlük ya da 

sabır-hoĢgörü anlamlarında kullanılmaktadır. Maddi bir öğe olarak imparatorların törenlerde sağ 

ellerinde taĢıdıkları silindirik, mor renkli ve ipekten yapılmıĢ, içinde toprak bulunan keseyi ifade 

etmektedir. Kimi geç dönem Bizans yazarlarınca, insanlığın ölümlü rutbesini ve gücün geçiciliğini 

vurgulayan bir simge olarak anılmıĢtır. 
176 Paul A. Underwood ve Ernest J. W. Hawkins, “The Mosaics of Hagia Sophia at Istanbul: The 

Portrait of the Emperor Alexander: A Report on Work Done by the Byzantine Institute in 1959 and 

1960”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 15, (1961), 187–217, s. 192. 
177 Underwood, Hawkins, a.g.e, Grekçe metin için: s. 192, Ġngilizce çevirisi için aynı yayında s. 

192‟de dip. 13. Buradaki çeviri bu Ġngilizce metinden yapılmıĢtır. 
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Aleksandros kardeĢi VI. Leon‟la tahtın ortağı olsa da devlet yönetimine ilgi 

göstermemiĢ ve ancak kardeĢi 912 yılında öldüğünde yönetimi tek baĢına üstlenmek 

zorunda kalmıĢtır. Ġktidarı da 913 yılındaki ölümü nedeniyle sadece 13 ay sürmüĢtür.  

Ġmparatorun buradaki tasvirinin olgun yaĢlardaki bir figüre benzediği ve tümden 

gerçek bir imparatorun özellikleriyle gösterildiği için Underwood ve Hawkins
178

 

mozaiğin 912 tarihinde yapıldığını belirtmiĢlerdir. 

 

1.4.3.2.4. Güney Galeride Bulunan Deesis Mozaiği: 

Gerek anıtsal boyutları gerekse de olağanüstü üslupsal yapısı nedeniyle 

Ayasofya‟daki ve belki de Bizans sanatındaki en etkileyici yapıtlardan biri olan bu 

eser, güney galerinin orta kısmında bulunan bir duvar üzerine yapılmıĢtır. 

Kompozisyonda klasik bir Deesis sahnesindeki gibi ortada Ġsa bulunmakta ve sağ 

eliyle takdis iĢareti yaparken sol elinde yine bir Ġncil tutmaktadır (Res:21). Sağ 

tarafında bulunan Meryem ve soldaki Vaftizci Yahya, ayakta ve ona doğru dönmüĢ, 

ayrıca da ellerini Ģefkat dileğinin bir göstergesi olarak ona doğru uzatmıĢ bir biçimde 

gösterilmiĢlerdir. Bu mozaiğin ne yazık ki bugün yarıdan fazlası harap olmuĢ 

durumdadır. Whittemore‟a
179

 göre Ġsa herhalde arkalıksız bir taht üzerine 

oturmaktaydı. 

Kompozisyon olağanüstü teknik detaylarla örülmüĢ karakteriyle güçlü bir 

ifadecilik sergiler
180

. 

Panelin tarihlendirilmesi çeĢitli tartıĢmalara yol açmıĢtır. Whittemore
181

 

paleografik ve tipolojilere iliĢkin verilerin birlikte eĢ bir tarihi iĢaret ettiğini ve bunun 

sonucu olarak onun erken Komnenos döneminin yani 12. yüzyılın bir ürünü 

olduğunu belirtir. Eyice‟nin
182

 görüĢü de bu doğrultudadır. Bunların dıĢında 

                                                            
178 Aynı, s. 193. 
179 Thomas Whittemore, The Mosaics of St. Sophia at Ġstanbul, Fourth Premilinary Report Work 

Done in 1934–1938, The Deesis Panel Of South Gallery, Oxford University Press, Boston 1952, s. 

17. 
180 Bu teknik detaylar üzerine bir tartıĢma için bkz: Cormack, “The Mother Of God…”, s. 118–122. 
181 Whittemore, a.g.e, s. 30. 
182 Eyice, Ayasofya, C. II, s. 17. 
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Beckwith‟in
183

 öne sürdüğü tarih, Konstantinopolis‟in Latin iĢgalinden kurtarılmasını 

takiben 1261‟dir. Cormack da
184

 bu ikincisini daha makul görmektedir. Lazarev
185

 

ise mozaiği 12. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlendirmekte ve bunu Komnenos 

döneminin cesur bir göstergesi olarak tanımlamaktadır. Fakat bugün mozaiğin kentin 

Latinlerden geri alınmasının arifesinde yapıldığı ve üslubun da bu olayın paralelinde 

görülen bir klasik yeniden canlanma içerisinde değerlendirilmesi gerektiği 

noktasında ciddi bir uzlaĢı söz konusudur. 

 

1.4.3.2.5. Güney Galeride Bulunan Zoe ve Komnenos Mozaikleri: 

Güney galerinin doğusundaki duvar üzerine yerleĢtirilmiĢ olan bu iki 

mozaikten Zoe paneli genel olarak 11. yüzyıla, Komnenos paneli ise 12. yüzyıla 

tarihlendirilmektedir. Bu iki mozaikte de genel olarak imparator ailelerinin kiliseye 

yapmıĢ oldukları bağıĢların kaydedilmiĢ oldukları kabul edilmektedir. (Bu mozaikler 

çalıĢmanın ana konusu olarak 2. bölümde ayrıntılı biçimde incelenecektir.) 

 

1.4.3.2.6. Büyük Doğu Kemeri Mozaikleri: 

Bu mozaikleri Fossati çizimlerinden tespit etmek mümkündür. Bunlar 1355 

yılı civarında yapılmıĢ, Ayasofya‟daki son dekorasyon faaliyetinin ürünüydüler
186

. 

Bu kemerin en üst noktasında dairesel bir madalyon içerisinde bir etimasia
187

 

vardı
188

. Bunun kuzeyinde ayakta bir orans Meryem figürü (Res:23), tam 

karĢısındaki uçta ise bir Vaftizci Yahya tasviri yer alıyordu. Ġmparator V. Ġoannes 

Palaiologos ise törensel giysileri içerisinde, hemen Meryem‟in altında 

betimlenmiĢti(Res:23a). Meryem‟in yanında Meryem Ana ilahisinden Ģu pasaj 

yazılıydı; 

                                                            
183 John Beckwith, The Art of  Constantinople, s.  134. 
184 Cormack, “The Mother of God…”, s. 120. 
185 Viktor Lazarev, Storia Della Pittura Bizantina, Torino 1967, s. 125. 
186 Robin Cormack, “The Emperor at St. Sophia: Viewer and Viewed”, Byzance et les images Cycle 

de Conférences Organisé au Musée du Louvre, Paris 1994, 223-254, s. 232. 
187 Etimasia, Ġsa‟yla özdeĢleĢen kutsal taht. Bunun için bkz: Annemarie Weyl Carr, “Hetoimasia”, 

ODB, Vol. II, s. 926. 
188 Kahler, Mango, Hagia Sophia, s. 51. 



37 
 

 

“Canım rabbi yüceltir, ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar”
189

. 

 

Bu mozaiklerdeki en göze çarpıcı özellik ise törensel kıyafetleri içerisinde bir 

imparatorun betiminin doğrudan tapınağın en kutsal yerinde bulunuyor olmasıdır
190

. 

Bu örneğin Ayasofya‟daki diğer örneklerde karĢımıza çıkmayan bir durumdur. 

Yukarıda da gördüğümüz gibi imparator tasviri içeren kompozisyonlar genelde 

narteks ya da galeriler gibi doğrudan ibadet alanı içerisinde olmayan yerlerde 

bulunuyordu. Ne yazık ki kilisenin bu son dekorasyonundan günümüze hiçbir Ģey 

kalmamıĢtır. 

 

Ama en azından Ayasofya‟nın günümüze ulaĢabilmiĢ örnekleri Bizans 

sanatının en anıtsal örneklerini doğrudan gözlemleyebilme açısından önemli bir fırsat 

sunmaktadır. Geldiğimiz noktada yukarıda da sürdürdüğümüz çabanın da kısıtlı 

ölçülerde de olsa ortaya çıkarttığı gibi Ayasofya mozaik dekorasyonun oluĢumunda 

herhalde iki ana yönelim söz konusu olmuĢtu. Bu da özellikle ikonaklazma sonrası 

döneminin teolojik yaklaĢımını izleyebileceğimiz ve kilisenin naosu etrafında 

Ģekillenen dekorasyonun içeriği ile belirginleĢen ve 9. yüzyıl sonu ile 10. yüzyılın 

baĢlarında geliĢtirilen yönelim ile bu devirden sonra imparatorluğun yok oluĢuna 

kadar olan dönem içerisinde karĢımıza çıkan yönelimdir. Birincisi tabii ki görecelide 

olsa homojen niteliklerinden ötürü gerçek anlamda bir yönelim olarak görülebilir. Bu 

elbette Kilise ve Devletin istisnaları bulanacak olsa bile bir Ģekilde beraberce yön 

verdikleri ve teorik bir altyapıya da sahip bir birikimin yansımalarıdır. 

Ġkincisi Ģüphesiz belki bu ilkeleri kenara itmemiĢ ama özel ilgilerinde hep 

canlı tutulduğu bir çerçeve sunar. Bu açıdan açık bir yönden yoksun ve parçalı bir 

yapıya sahiptir. Dolayısıyla sadece basit bir sınıflandırma isteğini yansıtması dıĢında 

bütüncül bir niteliği izleyebilmek açısından kısıtlıdır. 

                                                            
189 Luka I:46–47. Buradaki alıntı ve çeviri Cormack‟ın metni esas alınarak yapılmıĢtır. Bkz: Cormack 

“The Mother of God…”, s. 116. Çeviri için http://www.incil.com/doc/incil_html/frame1.html 

adresindeki Ġncil metninden de yararlanılmıĢtır. 
190 Cormack, “The Emperor at St. Sophia…”, s. 232. 

http://www.incil.com/doc/incil_html/frame1.html
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2.Bölüm: AYASOFYA’NIN GÜNEY GALERĠSĠNDE BULUNAN 

                ZOE VE KOMNENOS MOZAĠKLERĠ 

 

 

 2.1. Ayasofya’nın Güney Galerisi 

 

ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde de belirttiğimiz gibi Ayasofya‟da üst kat 

galerilerin varlığı ilk yapıdan beri bilinmektedir. Elbette ki bugünkü yapı itibariyle 

bu galeriler Ġustinianos yapısının ürünüdürler. Ayasofya‟nın üst kat galerileri yapının 

iç kısmını batı, kuzey ve güney olmak üzere üç yönden, birbirleriyle iliĢkili biçimde 

çevirmektedirler.  

Batı yöndeki galeri yapının giriĢ kısmındaki iç narteks üzerinde uzanmaktadır 

ve boydan boya beĢik tonoz ile örtülüdür. Kuzey ve güney galeriler ise alt katta, 

yapının yan nefleri üzerine denk gelmektedir. Bu iki galeri plan açısından simetrik 

bir düzen gösterirler. Dikine geliĢen iki galeri de batı ve doğu uçlardakiler daha 

büyük, orta kısımdakiler ise daha küçük olmak üzere dört çapraz tonozla 

örtülmüĢlerdir. Bu tonozların birleĢtikleri dikine hatlarda ve yan kısımlarda ise beĢik 

tonoz kullanılmıĢtır. Ġki galeride doğu ve batı yönde yer alan eksedralar ile bir kavis 

yaparak batıda batı galerisine açılıp, doğuda apsis duvarına bitiĢerek 

sonlanırlar
1
.Burada tabii ki çalıĢmamızın konusunu oluĢturan mozaikleri barındıran 

birim olarak güney galeri üzerinde kısaca duracağız (Plan:5). 

Ayasofya‟nın güney galerisi yapının tarihi açısından da önemli bir yere 

sahiptir. Zaten kilisenin zeminde bu yöndeki nefi ile birlikte güney kısmı Ruhban ve 

Ġmparatorun kullanımı açısından iĢlevsel bir yerdi. Hem Patriklik Sarayı hem de 

Ġmparatorun sarayı kilisenin bu yönünde bulunuyor ve çeĢitli geçitler aracılığıyla bu 

anlamdaki kullanıcıların kiliseye doğrudan geçiĢi özellikle bu yönden sağlanıyordu.  

                                                            
1 Galerilerin detaylı mimari özellikleri ile ilgili olarak bkz: Rowland J. Mainstone, Hagia Sophia: 

Architecture, Structure and Liturgy of Justinian’s Great Church, Thames and Hudson, London 

2006, s. 55–61. 
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Galerilerin kullanımına ya da iĢlevlerine iliĢkin kesin ve açık bilgiler yoktur. 

Aziz Ġoannes Khrisostomos‟un ilk yapıda galerilerin varlığını kesinleyen ifadesi aynı 

zamanda galerilerin kadınların kullanıma mahsus bir alan olduğunu 

vurgulamaktadır
2
. 6. yüzyılın yazarı Paulos Silentiarius da galerilerin kadınlar 

tarafından kullanıldığını belirten ifadeler kullanır
3
. Bu iki yazar üst üste 

değerlendirildiğinde en azından erken dönemde galerilerin kadınların kullanımına ait 

bir alan olduğu söylenebilir
4
. Fakat bunların yanında Prokopios zemindeki neflerden 

birinin dua eden erkeklerce diğerinin ise dua eden kadınlarca kullanıldığını ve üst 

galerilerde de kadınlara ait bölümler olduğunu belirtir
5
. Evagrius‟ta galerilerin 

kadınların kullanımında olduğunu ve özellikle imparatoriçenin önemli dinsel 

günlerde liturjiyi buradan takip ettiğini bildirmektedir
6
. Mathews‟e

7
 göre ise özellikle 

erken dönemde imparatoriçe ve saray kadınları bu üst kat galerilerini kullanıyor, 

diğer kadınlar ise Prokopios‟un belirttiği gibi zemindeki yan neflerden birinde yer 

alıyorlardı.  

Ebersolt‟un
8
 görüĢü ise yapının güney galerisinin doğrudan imparatorun ve 

saray üyelerinin kullanımına iliĢkin bir alan olduğu Ģeklindedir. Özellikle Orta 

Bizans dönemi kaynakları da galerileri ve özellikle de yapının güney galerisini 

imparatorun kullanımına özel bir alan olarak tanımlamaktadırlar
9
. Fakat bu da genel 

olarak kabul ediliyor olsa bile kesin çizgileri oluĢturulamamıĢ bir görüĢtür. Güney 

galerinin en azından bir bölümünün (doğu kısmı) imparatora mahsus olduğu ve hatta 

burada onun metatorion
10

 unun ve tahtının bulunduğu kabul edilen bir gerçektir. 

                                                            
2 Bu bilgi için bkz: Thomas F. Mathews, Early Churches of Constantinople: Architecture and 

Liturgy, Pennsylvania State Univ. Press, 1971, s. 130. 
3 Bu pasajın Ġngilizce çevirisi için bkz: Cyril Mango, The Art of the Byzantine Empire, 312-1453: 

Sources and Documents, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1972, s. 85 (586-589). M.L. Fobelli, 

Un tempio per Giustiniano, Santa Sofia di Costantinopoli e la Descrizione di Paolo Silenziario, 

Roma, 2005, s. 70-71, (586-589). 
4 Bunun yanında Mathews, özellikle Paulos Silentarius‟un ifadelerinin esnek olduğunu ve kimi yerde 

bunların zemindeki nefleri de iĢaret edebileceğini belirtmektedir. Bu tartıĢma için bkz: Mathews, 

a.g.e, s.130. 
5 Prokopios, Ġstanbul’da Ġustinianos Döneminde Yapılar, 1. Kitap, (çev.) Erendiz Özbayoğlu, 

Arkeoloji ve Sanat Yay., Ġstanbul 1994, s. 22.  
6 Bu alıntı için bkz: Mathews, a.g.e, s. 131. 
7 Aynı, s. 132. 
8 Jean Ebersolt, Sainte-Sophie de Constantinople: Etude de Topographie D’aprés les Cérémonies, 

Paris 1910, s. 17-18. 
9 Mathews, a.g.e, s.132. 
10 Bu sözcük temel olarak Latince değiĢmek ya da değiĢtirmek anlamındaki „mutare‟ kökünden 

türetilmiĢtir. Ġmparatorlar meydanlarda ya da kiliselerde birçok törene katılıyorlardı. Bu törenler 
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Fakat yapının güney nefinde de imparator için düzenlenmiĢ bir metatorion ve taht 

bulunuyordu
11

. Teteriatnikov
12

 biri güneydeki nefte diğeri ise güney galerinin doğu 

kısmında olmak üzere iki metatorionun varlığını belirtmektedir. Ayrıca yazara göre 

güney galerinin doğu kısmındaki imparatora ait metatorion hemen yine aynı 

galerinin merkez kısmında bulunan ve Patrikliğe ait metatorionun yanındaydı
13

. 

Oikonomides de
14

 güney galerinin doğu kısmında özellikle 10. yüzyıldan itibaren 

imparatora ait bir metatorion bulunduğunu ve imparatorun burayı resmi olmayan 

ziyaretleri esnasında kullandığını belirtir. Ama aynı yazar güney galerinin doğrudan 

Patrikhane ile iliĢkili olduğunu ve 11 ve 12. yüzyıllar boyunca önemli toplantılar için 

buranın kullanıldığını vurgular
15

. Dolayısıyla bu ifadeler bizi alanın karmaĢık bir 

iĢleve sahip olduğu sonucuna götürecektir.  

Güney galeride üzeri gerçek kapılara benzer öğelerle ve çeĢitli Ģekillerle 

süslenmiĢ bir mermer panoyla galerinin batı kısmıyla diğer alanları birbirinden 

ayrılmıĢtır
16

 (Res:25). Bu mermer kapının bir 6. yüzyıl ürünü olduğu ve yine bu 

dönemde galerinin bu alanını ayırmak için kullanıldığı ileri sürülmüĢtür
17

. Fakat 

Mango
18

, bu kapının bir 6. yüzyıl iĢi olmasını kabul etmekle beraber, daha sonraki 

bir tarihte galerinin bu bölümüne eklenmiĢ olması gerektiğini iddia etmektedir. Eyice 

                                                                                                                                                                         
içerisinde imparatorun değiĢen konumlarına iliĢkin elbiseler, taçlar vb. taĢımaları gerekirdi. 

Metatorion bu değiĢikliklerin yapıldığı Ģatafatlı odalar ya da kabinlerdi. Ama özellikle sonradan 

metatorionların iĢlevlerinin daha da geniĢlediği ve özellikle kilise yapılarında belki özel bir mimari 

birim oluĢturacak Ģekilde düzenlendikleri de düĢünülebilir. Ne yazık ki böyle mimari detayları 

gözlemleyebileceğimiz bir örnek günümüze ulaĢmamıĢtır. Sözcüğün kökeniyle ilgili bilgiyi de 

aktardığımız ve metatorionların geliĢimiyle ilgili bir yayın için bkz: J.B. Papadopaulos, “Le 

Mutatorion des Eglises Byzantines”, Archives de l’Orient Chrétien,1, Bucharest, 1948, 366–372, 

metatorionların iĢlevleriyle ilgili bkz: Anthony Cutler, “Metatorion”, ODB, Vol. II, s. 1353. 

Ġmparatorların kilisedeki törenlere katılımı ve bu törenler esnasında değiĢen konumlarıyla ilgili bir 

yayın için bkz: George J. Majeska, “The Emperor in his Church: Imperial Ritual in the Church of St. 

Sophia”, Byzantine Court Culture from 829 to 1204,  Henry Maguire (ed.), Dumbarton Oaks, 

Washington D.C. 2004, s. 1–11. 
11 Fakat bunların kesin yerleri ve mimari izleri de belirsizdir. Bununla ilgili tartıĢmalar için bkz: 

Mathews, Early Churches, s.133-134, Mainstone, Hagia Sophia, s. 223-225. 
12 Natalia Teteriatnikov, “Hagia Sophia: The Two Portraits of the Emperors with Moneybags as a 

Functional Setting”, Arte Medievale, II Serie, Anno X, n. 1, 1996, S: 47-66. s. 48 ve notes: 6. 
13 Aynı, s. 48. 
14 Nicholas Oikonomides, “The Mosaic Panel Of Constantine IX and Zoe in Saint Sophia”, Revue des 

Etudes Byzantines, XXXVI, (1978), 219–232, s. 224. 
15 Aynı, s. 223. 
16 Bu kapı ve bezemeleriyle ilgili olarak bkz: Øystein Hjort, “The Sculpture of Kariye Camii”, 

Dumbarton Oaks Papers, Vol. 33, (1979), 199-289, s. 223. 
17 Mathews, Early Churches, s. 95. 
18 Cyril Mango, Hagia Sophia, A Vision for Empires, Ertuğ&Kocabıyık (yay.), Ġstanbul 1997, s. 

121. 
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de
19

 bu kapı ile Patrikhane üyelerinin toplantılarını yaptıkları bir alanın 

oluĢturulduğunu vurgulamaktadır
20

. Mainstone da
21

 bu kapıyla batı kısmından 

ayrılan merkez ve doğu kısmı alanlarının imparatorun ve ruhbanın çeĢitli 

kullanımları içi düzenlenmiĢ gibi gözüktüğünü vurgulamaktadır. Yine yazara göre 

benzer kullanımların yapının erken tarihinden beri var olması olasıdır
22

. 

Güney galerinin, üzerinde konumuz olan mozaiklerin de yer aldığı doğu 

duvarının hemen hemen orta kısmında bugün artık iĢlevini yitirmiĢ bir kapı 

bulunmaktadır (Res:41). Bu kapı Bizans döneminde ahĢap bir merdivene açılıyordu 

ve bu yolla Ġmparatorluk Sarayı ile Ayasofya‟nın güney galerisi arasında doğrudan 

bir geçiĢ bulunmakta idi
23

. 

Bunun yanında Teteriatnikov
24

, özellikle Robert van Nice‟ın Ayasofya‟daki 

zemin iĢaretlerini değerlendiren çalıĢmasından
25

 hareketle güney galerinin doğu 

kısmının kuzey bölümünde Patriğe ait bir tahtın olabileceğini ileri sürmüĢtür. Fakat 

gerek Van Nice‟ın planları üzerinde gerekse Teteriatnikov‟un iĢaret ettiği detaylarla 

böylesine bir yerin varlığını kesinliğine tespit edebilmek oldukça güçtür
26

. 

Buradan çıkarılabilecek sonuç en azından Orta Bizans döneminde güney 

galerinin iĢlevlerinin Patrikhane ve Ġmparator tarafından paylaĢılıyor olduğu 

                                                            
19 Semavi Eyice, Ayasofya, C. I, s. 22. 
20 Bu kapının böylesi bir alan yaratmak adına kullanıldığına iliĢkin kesin dayanaklar yoktur. Mango, 

benzer bir öneriyi sadece bir olasılık olarak ileri sürmektedir. Mango, a.g.e, s. 121. 
21 Mainstone, Hagia Sophia, s. 229. 
22 Aynı, s. 229. 
23 Cyril Mango, The Brazen House: A Study of the Vestibule of the Imperial Palace of 

Constantinople, Kobenhavn 1959, s. 90-91. 
24 Natalia Teteriatnikov, “The Patriarchal Quarters in the South Gallery of Hagia Sophia: Where Was 

the Patriarch's Throne?”, Twenty-Second Annual Byzantine Studies Conference, Abstracts of 

Papers, Chapel Hill, 1996, (sayfa no yok). 
25 Robert L. Van Nice, Saint Sophia in Istanbul: An Architectural Survey, Dumbarton Oaks Center 

for Byzantine Studies, Washington D.C. 1965. 
26 Teteriatnikov bu yayında, galerinin doğu alanının kuzey kısmında 1.90x1.50 m. ölçülerinde özel bir 

mermer döĢeme yahut bir temelden bahsetmektedir. Fakat çalıĢma içerisinde bu alana iliĢkin iĢaretleri 

ve yerleĢimi kesinliğine tespit mümkün olmamaktadır. ÇalıĢmamız esnasında da galerinin bu 

bölümünde böylesi özel bir alan ve ya ona yönelik bir bulgu tespit edilememiĢtir. Yapının mermer 

iĢleriyle ilgili yakın tarihli bir yayında da bu yönde bir vurgu görülememektedir. Bugün yalnızca 

Komnenos mozaiğinin hemen önünde yer alan altar masasından fragman olarak bir iz bulunmaktadır. 

Bunun boyutları 77x122 cm‟dir.  Bir diğer mermer döĢeme fragman galerinin bemaya dönen 

bölümdeki tonozlu mekanın altında yer almaktadır. Bunun ölçüleri ise 68x64 cm‟dir. Dolayısıyla 

Teteriatnikov‟un verdiği ölçüler ile uyuĢmaz niteliktedir. Bu mermer fragmanlarla ilgili olarak bkz: R. 

Flaminio, “Gli elementi marmorei di reimpiego”, Santa Sofia di Costantinopoli L'arredo 

Marmoreo della Grande Chiesa Giustinianea, A.G.Guidobaldi-C.Barsanti (ed.), Citta del Vaticano 

2004, s. 586-587. Cyril Mango, Materials for the study of the mosaics of Hagia Sophia at 

Istanbul, Dumbarton Oaks, Washington 1962, s. 123. 
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gerçeğidir. Ancak gerek yukarıda bahsettiğimiz Ġmparatorun sarayına doğrudan geçit 

veren bir kapının varlığının saptanması gerekse de tarihsel kaynaklardan 

edinebildiğimiz bilgilerle güney galerinin Ġmparator ve saray erkânı açısından daha 

ağırlıklı biçimde kullanıldığını düĢünebilmemiz olasıdır. Fakat tabii ki kesin çizgileri 

oluĢturabilmek çok olası değildir. Galerideki mermer kapı bir alan tarifi yapıyor olsa 

da özellikle ardında kalan merkez ve doğu alanlarının kesin tanımlarını yapabilmek 

hem tarihi kaynaklar hem de bugünkü zemin izleri düĢünüldüğünde çok mümkün 

değildir. 

Ġustinianos döneminin figür içermeyen süslemeleri dıĢında güney galeride 

varlığı kesin olarak bilinen beĢ figüratif mozaik düzenleme bulunuyordu. ÇalıĢmanın 

ilk bölümünde de belirtildiği gibi bunlardan merkez alanı örten iki çapraz tonoz 

üzerinde yer alan mozaikler ne yazık ki günümüze ulaĢmamıĢtır. Bugün galeride 

görebileceğimiz üç mozaik panodan biri merkezdeki alanın yan duvarlarından biri 

üzerinde yer alan anıtsal Deesis mozaiğidir. ÇalıĢmamızın konusunu oluĢturan Zoe 

ve Komnenos mozaik panoları ise galerinin doğu ucunu oluĢturan duvarın kuzey 

bölümünde yer alan bir pencerenin iki yanına yerleĢtirilmiĢlerdir. 

 

 

2.2. Güney Galeride Bulunan Zoe ve Komnenos Mozaikleri 

ÇalıĢmamızın konusunu oluĢturan iki mozaik panelin tarihlendirilmesi 

noktasında fazlaca tartıĢma yapılmıĢtır. Ama bu tartıĢmalar belli bir çerçeve etrafında 

sürdürülmüĢtür. Çünkü en azından Zoe mozaiğinin 11. yüzyılın ilk yarısı, Komnenos 

mozaiğinin ise 12. yüzyılın ilk yarısı içerisinde yapıldığı kesindir. Fakat özellikle 

Zoe mozaiği üzerinde yapılmıĢ değiĢiklikler dolayısıyla, bu mozaik kesin tarihlerin 

belirlenmesi noktasında birçok tartıĢmaya sebep olmuĢtur. Komnenos mozaiğinde ise 

mozaiğin ana kısmının sağ tarafındaki (izleyiciye göre) paye üzerinde bulunan oğul 

Aleksios‟un tasvirinin mozaiğin diğer kısmıyla aynı anda yapılıp yapılmadığı konusu 

tartıĢmanın kaynağını oluĢturur. Bu bölümde mozaiklerin tarihlendirilmesi 

konusunda bugüne kadar yapılmıĢ çalıĢmaların kısa bir özeti verilip 

değerlendirilmeye çalıĢılacaktır. 
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2.2.1. Zoe Mozaiği: Tarihlendirme, DeğiĢiklikler ve Sorunlar: 

 

2.2.1.1. Tarihlendirme: 

Güney galerinin doğu ucunu oluĢturan duvarın kuzeydeki bölümünün 

ortasındaki pencerenin sol kısmına yerleĢtirilmiĢ bu mozaikte merkezde iĢlemeli bir 

taht üzerine oturmuĢ, sağ eliyle takdis iĢareti yapar vaziyette, sol eliyle ise dizine 

yasladığı Ġncil‟i tutar bir Ģekilde Ġsa betimlenmiĢtir (Res:26-27). Ġsa‟nın sağ yanında 

(izleyiciye göre sol) yazıttan
27

 anlaĢıldığına göre imparator IX. Konstantinos 

Monomakhos
28

, iki eliyle tuttuğu para kesesi (apokombion
29

) ile ve yine Ġsa‟nın sol 

yanında imparatoriçe Zoe
30

 iki eliyle bir ruloyu
31

 tutar vaziyette gösterilmiĢlerdir. 

Her iki figür de hafif biçimde merkezde bulunan Ġsa‟ya dönmüĢ durumdadırlar. 

                                                            
27 Konumuz olan her iki mozaik üzerinde yer alan yazıtlar daha iyi bir sunu amacıyla tezin ekler 

kısmında, hem fotoğraf hem de yazılı örnekler halinde verilmiĢtir. Her iki mozaiğe iliĢkin yazıtlar için 

bkz: Res: 42-47. 
28 Bizans imparatoru IX. Konstantinos (doğ. 1000 civ., ölümü 1055) seçkin bir aileden geliyordu. 

1042 yılında imparatoriçe Zoe ile evlenerek Bizans tahtına oturmuĢtu. Bkz: Charles M. Brand, 

Anthony Cutler, “Constantine IX Monomachos”, ODB, Vol. I, s. 504. 
29 Apokombion  imparatorların törenlerde dağıttığı ya da bahĢiĢ olarak verdiği paranın taĢındığı 

keseydi. Bazen sadece sembolik bir unsurda olabiliyorlardı. Bu keselerin ağzı Ģeritle bağlanıyordu. 

Buradan sözcüğün kökeni bağlanmıĢ, düğümlenmiĢ anlamındaki kombos sözcüğüne atfedilir. Bkz: 

Alexander Kazhdan, “Apokombion”, ODB, Vol. I, s. 135–136.  
30 Ġmparatoriçe Zoe, oğlu olmayan imparator VIII. Konstantinos‟un üç kızından ortanca olanıydı ve 

Bizans tarihinin en önemli figürlerinden biriydi (doğ. 978 civ., ölümü 1050). Ölüm döĢeğindeki babası 

VIII. Konstantinos, oğlu olmadığı için o zamana kadar evlenmemiĢ olan kızını III. Romanos ile 1028 

yılında evlendirmiĢti. Ġmparatoriçe Zoe, III. Romanos  (1028-1034) dahil olmak üzere üç evlilik 

yapmıĢtı ve evlendiği kiĢiler tahtın yeni sahibi olmuĢlardı: IV. Mikhail 1034-1041 ve IX. 

Konstantinos 1042-1055.  Bkz: Charles M. Brand, Anthony Cutler, “Zoe”, ODB, Vol. III, s. 2228. 

Lynda Garland, Byzantine Empresses, Women and Power in Byzantium AD 527-1204, Routledge, 

London 1999, s. 136-157. Charles Diehl, Impératrices de Byzance, Paris 1959, Zoe‟yle ilgili olarak 

özellikle s. 129-165. 
31 Bu ruloyu Ayasofya‟ya yapılan bağıĢları ve ya sağlanan maddi ayrıcalıkları belgeleyen bir doküman 

olarak görme noktasında araĢtırmacılar hem fikirdir. Örneğin Oikonomides, bu ruloyu III. 

Romanos‟un kiliseye sağladığı ayrıcalıklar sonucunda Patriğe teslim ettiği belgenin resimsel bir 

gösterimi olarak görmekte ve bunun bir chrysobull olduğunu belirtmektedir. Bu bilgiler için bkz: 

N. Oikonomides, “The Mosaic Panel Of Constantine IX and Zoe in Saint Sophia”, Revue des Etudes 

Byzantines, XXXVI (1978), 219–32, s. 224-225. Chrysobull aslında imparatorun altın mührünü 

taĢıyan farklı tiplerdeki birkaç belge için kullanılan genel bir isimdi. Fakat sonraki dönemlerde 

üzerlerinde mühür bulunmasa bile daha resmi ve törensel kullanımları söz konusu olmuĢtur. 

Belirtildiği gibi genelde verilene farklı meselelerde imtiyazlar sağlayan bir doküman olarak anılabilir.  

N. Oikonomides, “Chrysobull”, ODB, Vol. I, s. 451-452. Zoe‟nin elinde tutmuĢ olduğu rulonun 

imparatorun yaptığı bağıĢtan yararlanması kararlaĢtırılmıĢ kiĢilerin isimlerinin yazılı olduğu birer liste 

olabileceği Ģeklinde bir öneri de yapılmıĢtır. N. Teteriatnikov, “Hagia Sophia: The Two Portraits of 

the Emperors with Moneybags as a Functional Setting”, Arte Medievale, II Serie, Anno X, n. 1, 

1996, 47–66, s. 54. 
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Ġsa‟nın baĢının her iki yanında isminin baĢ harfleri ile uygulanmıĢ monogramı 

görülür. Ġmparatorun ve imparatoriçenin baĢları üzerinde ise onların isimlerini ve 

ünvanlarını veren yazıtlar bulunmaktadır (Res:42-43). Ayrıca Zoe‟nin elinde tuttuğu 

rulo üzerinde de imparatorun baĢı üzerinde bulunan yazıt tekrarlanmıĢtır
32

(Res:44). 

Bu mozaik panelin genel olarak imparator ve imparatoriçenin iktidarları döneminde 

kiliseye yaptıkları bağıĢın anısına yapıldığı kabul edilmiĢtir. 

Bugünkü haliyle mozaik panel yükseklikte 2.44 m. geniĢlikte ise 2.40 m. bir 

alan üzerine yapılmıĢtır
33

. Mozaiğin alt kısmında yatay bir Ģerit oluĢturacak biçimde, 

yaklaĢık olarak 35 cm. yüksekliğindeki alanda bulunan mozaik tanelerin dökülmesi 

sonucu panonun bu bölümü kayıp durumdadır
34

(Res:26). Bu mozaik panelin etrafı 

4,5 x 5 cm. ölçülerinde dıĢa çıkıntılı mermer bir çerçeve ile sarılmıĢtır. Bu mermer 

ekleme sadece bir çerçeve değil aynı zamanda duvar yüzeyinden mozaik yüzeyine 

geçiĢi sağlayan bir öğedir
35

. Mozaikte figürler, yazıtlar ve taht dıĢında kalan bütün 

zemin altın yaldızdır. 

Zoe‟nin sahnedeki varlığından dolayı mozaiğin onun iktidarı döneminde, yani 

1028–1050 yılları arasında yapıldığı kesin gibidir
36

. Mozaikleri temizleyip ortaya 

çıkaran Whittemore, hem imparatorun yüzünde hem de onun isminin yazılı olduğu 

yazıtlar üzerinde değiĢiklikler yapıldığı sonucuna varmıĢtır ki, bugün bu 

bölümlerdeki düzensizlikler, silinme izleri vs. basit gözlemlerle farkına varılabilecek 

durumdadır. Dolayısıyla bugünkü imparator figürünün yüzü ve tacı IX. 

Konstantinos‟a ait olsa bile, onun baĢının yerleĢtirildiği vücut ve panelin geri kalan 

kısmı önceki bir dönemde baĢka bir imparator için tasarlanmıĢtı (Res:30). 

Ġmparator için söz konusu olan bu değiĢikliği anlayabilmek tarihsel olayları 

kısaca gözden geçirmekle mümkündür. Ġmparatoriçe Zoe, erkek üyesi kalmamıĢ 

Makedonyalılar hanedanının son üyesi
37

 ve soyu itibariyle tahtın meĢru sahibiydi. 

                                                            
32 Bu yazıt rulo üzerinde, imparatorun baĢının üzerindeki yazıtta yer alan autokrator sözcüğü eksik 

olmak üzere verilmiĢtir. 
33 Mozaiğin asıl boyutlarının bu Ģekilde olmadığı kimi yayınlarda tartıĢmaya açılmıĢtır. Bu nokta 

ilerleyen bölümlerde detaylı biçimde ele alınacaktır. 
34 Ölçüler için bkz: Thomas Whittemore, Third Preliminary Report Work Done in 1935-1938: The 

Imperial Portraits of the South Gallery, Oxford University Press, Paris 1942, s. 9. 
35 Aynı, s. 9. 
36 Aynı, s. 17. Bu noktada da farklı fikirler üzerinde tartıĢmaların yapıldığı gerçektir. Bunlara yeri 

geldikçe değinilecektir. 
37 Aslında Zoe‟nin Eudokia ve Theodora adlarında iki kardeĢi daha vardı. Eudokia erken yaĢta rahibe 

olmuĢtu. Theodora‟da daha sonradan manastır yaĢamını tercih etmiĢti. Devlet yönetimi ve hanedanın 
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Zoe yaĢamı boyunca üç evlilik yapmıĢtı ve evlendiği kiĢi onun aracılığıyla Bizans 

tahtına oturmuĢtu. Bu kiĢiler; III. Romanos
38

 (1028–1034), IV. Mikhail
39

 (1034–

1041) ve IX. Konstantinos (1042–1055)‟tu. Dolayısıyla bu veriden hareket 

edildiğinde mozaiğin ilk kez III. Romanos ya da IV. Mikhail döneminde yapılmıĢ 

olması söz konusudur.  

Whittemore‟a
40

 göre, mozaiğin kendisinde iki kez değiĢiklik yapıldığına dair 

bir kanıt yoktur. Yine yazarın raporunda yaptığı analize göre epigrafik kanıtlar 

açısından
41

 mozaikte IX. Konstantinos‟tan önce III. Romanos‟un bulunması ve 

mozaiğin onun dönemine, yani 1028–1034 yıllarına tarihlenmesi daha olası bir 

durumdur. Yazarın bu tespiti tarihlendirme noktasındaki süregelen tartıĢmalara 

zemin oluĢturmuĢtur. 

Epigrafik önerilerin yanında mozaiğin III. Romanos‟a atfedilmesini 

destekleyecek önemli tarihsel olayların kayıtları da mevcuttur. Bu imparatorun 

iktidarı döneminde Ayasofya‟ya yüksek oranda bir parasal destek sağladığı 

bilinmektedir
42

. Bu parasal destek oldukça tatmin edici bir bağıĢı ve ek olarak 

imparatorluk hazinesinden yıllık bir ödentiyi garanti ediyordu
43

. Ayrıca kilisenin 

sütun baĢlıkları da yaldızlanmıĢtı. Bunun yanında III. Romanos imparator olmadan 
                                                                                                                                                                         
bu noktadaki devamlılığı Zoe yoluyla sağlanmıĢtır. Yalnızca Zoe ve son eĢi IX. Konstantinos öldükten 

sonra Theodora, 1055–1056 yıllarında tahtta tek baĢına hükümran olmuĢtur. Theodora‟nın 

hükümranlık dönemine iliĢkin tarihsel bir anlatı için bkz: Mikhail Psellos’un Kronographia’sı, 

(çev.) IĢın Demirkent, T.T.K. Yay., Ankara 1992, s. 160–167. 
38Charles M. Brand, Anthony Cutler, “Romanos III Argyros”, ODB, Vol. III, s. 1806. III. Romanos  

(doğ. 968 civ. ölümü 1034) soylu bir aileden geliyordu. Zoe ile evlenip imparator olmadan önce 

Ayasofya‟nın oikonomos luğunu (yani kilisenin gelir ve mülklerinden sorumlu memurdu) ve bu 

görevden sonrada Konstantinopolis eparkhos luğu (Ģehir valiliği) yapmıĢtı.  
39 Alexander Kazhdan, Charles M. Brand, Anthony Cutler, “Michael IV Paphlagon”, ODB, Vol. II, 

s.1365. IV. Michael, Paflagonya kökenli bir aileden geliyordu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 

Sarayda yüksek rütbeli bir görevli olan ağabeyi Ġoannes Orphanotrophos tarafından III. Romanos 

döneminde saraya tanıtılmıĢ ve kendisine bu sayede sarayda görev verilmiĢti. Psellos onu yakıĢıklı bir 

delikanlı olarak tanımlıyor. Ġmparatoriçe Zoe ona büyük bir aĢkla bağlanmıĢ ve bu durum III. 

Romanos‟un öldürülmesi ve Mikhail‟in Zoe ile evlenerek IV. Mikhail adıyla tahta çıkmasıyla 

sonuçlanmıĢtı. Ġddialara göre III. Romanos‟un ölümü Mikhail ve Zoe‟nin entrikalarına dayanıyordu. 

IV. Mikhail 1041 yılında ölmüĢtür. Bunun için bkz: „Mikhail Psellos’un Kronographia’sı‟, (çev.) 

IĢın Demirkent, TTK. Yay, Ankara 1992, s. 40 vd.  
40 Thomas Whittemore, “A Portrait of the Empress Zoe and of Constantine IX”, Byzantion, 18, 

(1946-1948), 223-227, s. 226. 
41 Whittemore‟a göre yazıtlarda önceki ismin silinip Konstantinos‟un isminin yazıldığı bölüme yedi 

harften oluĢan Romanos ismi (Ρωμανός), altı harften oluĢan Mikhail ismine (Μιχαήλ) oranla daha 

uygundur. Bkz: Whittemore, Third Report, s.18. 
42 M. F. Hendy, Coinage and Money in the Byzantine Empire 1081–1261, Dumbarton Oaks Studies 

12, Washington, D.C. 1969, s. 308-309. 
43 Hendy, a.g.e., s.309 ve Robin Cormack, Writing in Gold: Byzantine Society and Its Icons, 

Oxford University Press, New York, 1985, s.187-188. 
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önceki dönemler içerisinde Ayasofya‟nın oikonomos luğunu yani kilisenin gelir ve 

mülklerinde sorumlu memurluğunu da yapmıĢtır. Oikonomides‟in
44

 çok yerinde 

tespitiyle kilisenin parasal sıkıntılarını ve bu yönden onun üzerinde nasıl etki 

yaratabileceğini çok iyi biliyordu. Dolayısıyla mozaikte bir bağıĢ anı betimlenmiĢ 

olduğu için III. Romanos adına bir tarihlendirme için güçlü kanıtlar mevcuttur. 

Fakat mozaiğin tarihlendirilmesi ve mozaik üzerindeki kiĢiliklerin tespit 

edilmesi noktasındaki tartıĢmalar yine de sürdürülmüĢtür. Örneğin bu tespitlerden 

çıkan sonuçlarla IX. Konstantinos için söz konusu olan değiĢikliğin, niçin IV. 

Mikhail için geçerli olmadığı bir tartıĢma yaratmıĢtır. Kimi araĢtırmacılar böylesi bir 

değiĢikliğin IV. Mikhail döneminde de yapılmıĢ olmasının olasılığı üzerinde durmuĢ 

ve mozaik üzerinde iki değiĢiklik yapılmıĢ olabileceğini ileri sürmüĢlerdir
45

. 

Özellikle Kiilerich
46

, IV. Mikhail döneminde en azından yazıtta bulunan imparatorun 

isminin değiĢtirilmesi olasılığını belirtmiĢtir. 

Gerçektende IV. Mikhail döneminde bir değiĢikliğe gidilmemiĢ oluĢu 

çözümü zor bir problemi ortaya koyar. Psellos‟un dönemi anlatırken çizdiği tabloyu 

göz önüne alırsak Mikhail‟in özellikle Zoe‟nin âĢık olduğu bir figür olarak öne 

çıktığı görülür. Dolayısıyla böyle bir ortamda yedi yıl süren bir iktidar boyunca III. 

Romanos‟un tasvirinin mozaik yüzeyinde bırakılmıĢ olması pek olası 

görünmeyebilir. Biz bu tartıĢmaya bugüne kadar söz konusu edilen ama ileri 

süreceğimizin tersi biçiminde yorumlanan olayları eklemek istiyoruz. Yukarıda daha 

III. Romanos tahtta iken IV. Mikhail ile Zoe arasında bir aĢk iliĢkisi olduğunu 

belirtmiĢtik. Ayrıca imparatorun yavaĢ yavaĢ zehirlenerek ve en sonunda da özel 

hamamında boğularak öldürüldüğü bilinmekte ve öldürülmesinde Zoe ve genç 

aĢığının rolü olduğu ileri sürülmektedir. Hatta bu iddia düzeyini de aĢmıĢtır. 

Özellikle Psellos‟un bu konudaki yazıları oldukça açıktır
47

. Dolayısıyla bizce böylesi 

söylentiler etrafta dolaĢırken Zoe ve yeni imparator böylesi bir davranıĢın içine 

girmemeyi uygun görmüĢ olabilirler. Gerçi imparatoriçe hemen Romanos‟un 
                                                            
44 Nicolas Oikonomides, “The Significance of Some Imperial Monumental Portraits of the 10th and 

11th Centuries”, Society, Culture and Politics in Byzantium, Aldershot 2005, 1–11, s. 6. 
45 Bu tartıĢmalara örnek olarak bkz: Andre Grabar, Byzantine Painting: Historical and Critical 

Study,  Skira 1953, s.102. Hainz Kahler, Cyril Mango, Hagia Sophia, A. Zwammer, London 1967, s. 

58. Bente Kiilerich, Rifacimento nel panello imperiale in Santa Sofia di Costantinopoli: Zoe e i suoi 

tre mariti, Medioevo: Immagini e Ideologie, A.C. Quintavalle (ed.), Milano 2005, 100-108,  s.100. 
46 Kiilercih, a.g.e., s. 100. 
47 Psellos, Kronographia, s. 43–44. 
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ölümünün ardından Mikhail‟le evlenmekte bir sakınca görmemiĢtir. Fakat bu durum 

mozaikte bulunan Romanos‟un tasvirinin değiĢtirilmesi için bir kanıt olamaz. 

Sonuçta Mikhail‟le evlilik konusu Zoe için taviz verilemeyecek bir önemdeydi. Ama 

bir tasvir söz konusu olduğunda böylesi bir tavizin verilebileceği düĢünülebilir. Çoğu 

araĢtırmacı Romanos‟un öldürülmesi ve Mikhail‟le evlilik konusunu bu noktada tam 

tersi biçimde yorumlamıĢ ve adeta bu detayı Mikhail‟il tasvirinin mozaikte yer 

alması gerektiğinin bir kanıtı olarak ileri sürmüĢlerdir. Ama bir imparatoriçenin 

söylentileri ve kendisi üzerine olan suçlamaları daha da arttıracak tavırlar 

sergilemektense bunun aksini yapması daha olası bir durumdur. Özellikle de asıl 

amacına ulaĢtıktan ve Mikhail‟le evlenip onu imparator yaptıktan sonra. Bunun 

yanında özellikle Psellos‟un bazı pasajlarını mozaik üzerinde bir değiĢikliğe 

gidilmediği yönündeki olasılıklara iĢaret olarak alabilmek mümkün gözükmektedir. 

Psellos, Kronographia‟sının bir bölümünde IV. Mikhail‟i Ģöyle anmaktadır; 

 

“(Mikhail)… Yerleşmiş adetlerde yenilik yapmadı, hiçbir kanunu 

değiştirmedi, selefinin ruhuna aykırı hiçbir kanun getirmedi,… - ki böyle 

değişiklikler yeni bir hükümdarlığın başlangıcında sık sık görülen durumlardır”
48

. 

 

Bu konuya bir ekte Ģöyle yapabiliriz; Romanos geçmiĢte Ayasofya‟da görev 

yapmıĢ bir kiĢi ve imparator olduğunda da, kilisenin önemli mali destekçilerinden 

biri olduğuna göre herhalde kiliseyle iyi iliĢkileri söz konusuydu. Belki de bu yönden 

kilise üyelerinin bir tasarrufta bulunup kilisedeki tasvirinin korunması noktasında 

katkılarının olabileceğini düĢünmek olasıdır. 

Ama bütün bu çerçevenin dıĢında mozaiğin bütünüyle IV. Mikhail 

döneminde yapıldığını ileri süren çalıĢmalar da yapılmıĢtır. Teteriatnikov
49

 

çalıĢmasının ek bölümünde Lee F. Sherry
50

 tarafından yapılan epigrafik analize de 

dayanarak mozaiği IV. Mikhail dönemine tarihlemiĢtir. Sherry yeni varsayımlarla 

                                                            
48 Aynı, s. 50, (10). 
49 Natalia Teteriatnikov, “Hagia Sophia: The Two Portraits of the Emperors with Moneybags as a 

Functional Setting”, Arte Medievale, II Serie, Anno X, n. 1, 1996, 47–66. 
50 Lee F. Sherry, “Appendix: The Inscriptions of The Zoe Panel”,  Arte Medievale, II Serie, Anno X, 

n. 1, 1996, s. 66–67. 
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yazıtların analizini yapar
51

 ve Whittemore‟un belirttiğinin aksine imparatorun 

isminin yazılı olduğu bölümün Mikhail‟in ismi içinde uygun bir alan olabileceğini 

özellikle ruloda yer alan yazıtta Konstantinos‟tan önce Mikhail‟in isminin 

bulunduğunu ileri sürer (Res:44). 

Teteriatnikov hem bu bulguları kullanıp hem de özellikle görsel kanıtlar 

kullanarak iddiayı geliĢtirir
52

. Yazar özellikle üç imparatorun sikkeler üzerindeki 

tasvirlerinden yola çıkarak ve bazı yazmalardaki portreleri de örnek göstererek ilk 

betimlenen imparator için, fiziksel özellikler göz önüne alındığında IV. Mikhail‟in 

çok uygun bir seçenek olduğunu ileri sürer. Ayrıca Psellos‟un tanımlamalarını da 

bunlara ekler. Ġmparator Mikhail‟in hastalığı nedeniyle vücudunun ĢiĢtiğini Psellos 

yazmaktadır
53

. Teteriatnikov mozaikteki önceki imparatora ait bedenin, özellikle IX. 

Konstantinos‟un bedene göre küçük olan baĢıyla kıyaslar ve ayrıca sikkeler 

üzerindeki tasvirlerinde Romanos‟un daha ince bir beden yapısına sahip olduğunu 

ileri sürerek bunu Mikhail olasılığını güçlendiren bir delil olarak kullanır. 

Bunun yanında yine Psellos‟un, Mikhail‟i, Romanos‟tan daha çok 

bağıĢlarıyla andığını ileri sürer. BaĢlangıçta Zoe ve Mikhail evliliğine tereddütle 

yaklaĢan patriğe verilen bağıĢı da bu konuda anarak mozaiğin Mikhail döneminde 

yapılmıĢ olduğunu neredeyse kesinler. 

Her Ģeyden önce Mikhail‟in Zoe‟nin eĢi olması nedeniyle zaten mozaikte 

betimlenmiĢ olması bir olasılıktır. Ama yazarın bunu kesinlemek adına sunduğu 

kanıtlar oldukça görecelidir. Birincisi epigrafik kanıtlar kaçınılmaz biçimde 

varsayımlara dayanmaktadır. Bunu sadece bir eleĢtiri olarak belirtmiyoruz. Açıkça 

iĢin doğası böyledir. Sonuçta Whittemore‟un iddiası da varsayımlara dayanmaktadır 

ve pekâlâ Sherry‟nin gösterdiği gibi yazıtlar söz konusu olduğunda Mikhail ismi de 

bir olasılıktır. 

Fakat özellikle sunulan görsel kanıtlara iliĢkin yorumlar oldukça tartıĢmalıdır. 

Öncelikle imparator portrelerinin temel amacının kesin bir fiziksel benzerlik sunmak 

                                                            
51 Sherry, a.g.e, s. 67. Yazar burada özellikle rulodaki kitabede,  silinen yazıtın olası baĢlangıç yeri 

olarak Zoe‟nin elbisesinin sağ dıĢ çizgisi hizasını önerir. Böylece ilk harf Konstantinos yazısının 

ikinci harfi olan omega (ω) üzerine denk gelmektedir. Dolayısıyla bu alanda da Mikhail ismi için bir 

uygunluk vardır. 
52 Bu tartıĢma için bkz: Teteriatnikov, a.g.e., s. 54–57. 
53 Psellos, Kronographia, s. 59. 
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olmadığı söylenebilir
54

. Ayrıca Kiilerich‟in
55

 de belirttiği gibi her üç imparatorun da 

nümizmatik tasvirleri kiĢiliğin tespitini sağlama konusunda oldukça Ģematiktirler. 

Ayrıca Psellos‟un Mikhail için sunduğu çerçevenin ve bunun mozaikteki 

kiĢiliği saptamadaki zayıflığı çok açıktır. Bir imparatorun hastalıklı bedeni ile 

resmedilmesi düĢünülemeyecek bir durumdur
56

. Ġmparatorların yaptıkları bağıĢları da 

bu noktada Psellos‟un kayıtlarından sağlıklı biçimde değerlendirip, herhangi bir 

imparator lehine fazlalık ve ya azlığı ile anlayabilmek pek mümkün değildir. III. 

Romanos‟un ölümünün hemen akabinde Patrik Aleksios‟un Zoe ve IV. Mikhail‟i 

evlendirmek için tereddüt ettiği bilinmektedir. Bu sorun patriğe ve din adamlarına 

belli miktarda altın verilmesiyle çözülmüĢtü
57

. Ama resmin konusu üzerinden 

hareket ederek böylesi bir rüşvetin her iki taraf için de görsel bir karĢılık bulması çok 

olası gözükmemektedir. Ayrıca yukarıda yaptığımız alıntıda da görülebileceği gibi 

IV. Mikhail‟in böylesi bir giriĢimde bulunmuĢ olma olasılığı, en azından Psellos‟un 

anlatılarından hareketle bir hayli zayıftır. 

Dolayısıyla buraya kadar geliĢtirdiğimiz haliyle Zoe mozaiği büyük olasılıkla 

III. Romanos döneminde yapılmıĢ olmalıdır. Tabii ki IV. Mikhail‟in de mozaik 

üzerinde gösterilmiĢ olması zayıf bir ihtimal olmasına rağmen yine de göz önünde 

tutulabilir.  

 

  

2.2.1.2. Mozaik Üzerindeki DeğiĢiklikler, Sorunlar ve TartıĢmalar: 

Yukarıdaki çerçeve mozaiğin tarihlendirilmesi açısından tespitlerle ve 

gözlemlerle belirlenen bir değiĢikliği, yani imparatorun baĢında yapılmıĢ değiĢikliği 

ele alıyordu. Ama mozaikteki değiĢikliklerle ilgili öneriler sadece imparatorun baĢı 

                                                            
54 Bente Kiilerich, “Likeness and Icon: The Imperial Couples in Hagia Sophia”, Acta Ad 

Archaelogiam Et Artivm Historiam Pertinentia, XVIII, 2004 (2005), 175–203, s. 183. 
55 Aynı, s. 186–187. 
56 Ayrıca Psellos‟un anlatısına göre Mikhail‟in sinirsel bir hastalığı da vardı. Belli bir süre sonunda 

sara nöbetleri oldukça sıklaĢmıĢ ve Mikhail bu durumu gizleyebilmek için halka nadiren görünmeye 

baĢlamıĢtı. Psellos, Kronographia, s. 53–54. 
57 R. Janin, “Un ministre byzantine: Jean l‟Orphanotrophe (XI e Siècle), Echos d’Orient, XXXIV, 

(1931), No. 164, Ekim/Aralık, 431–443, s. 432. Buradaki bilgi, Psellos, Kronographia, s. 47, dip. 

83‟teki alıntıdan aktarılmıĢtır. 
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ile ilgili değildir. Whittemore raporunda mozaikte bulunan üç baĢın da yani 

imparatora ek olarak Zoe ve Ġsa‟nın baĢlarının da değiĢtirilmiĢ olduğu saptamasını 

yapar
58

 ve bu açıkçası çözümü çok daha zor bir sorunu ve tartıĢmaları beraberinde 

getirmiĢtir (Res:28-29). Elbette burada sorunu derinleĢtiren mesele Zoe ve Ġsa‟nın 

baĢlarının değiĢtirilmesinin gerekçesinin ne olduğudur. 

Bugün gözlemleyebileceğimiz biçimde mozaikte yer alan her üç baĢın 

etrafında da bozulmalar olduğu ve mozaik tanelerin döküldüğü açıktır. Whittemore 

buna ek olarak figürlerin yüzlerinde mozaik tanelerin oluĢturduğu düzeyin panelin 

geri kalan kısmıyla aynı olmadığı ve baĢlardaki düzeyin diğer kısımlara göre daha 

aĢağıda olduğu tespitini yapar
59

. Böylece mozaikler üzerine yeni bir tartıĢma 

baĢlamıĢ, bu kimi zaman değiĢikliklerin nedenlerini arama yönündeki yaklaĢımları 

beraberinde getirirken kimi zaman da çok farklı yaklaĢımlarla mozaiğin 

tarihlendirmesi konusundaki çalıĢmalara da etki etmiĢtir. 

Belirttiğimiz gibi bu değiĢiklikler üzerindeki çalıĢmalar, bir yandan bu 

değiĢikliklerin hangi tarihte yapıldığı üzerine yoğunlaĢırken, daha çok değiĢikliklerin 

nedenlerini anlamaya doğru yönelmiĢtir. 

Whittemore Zoe‟nin baĢındaki değiĢikliği açıklamak için iki öneride bulunur; 

ilki Zoe‟nin üçüncü kez evlendikten ve mozaikte bir değiĢiklik yapıldıktan sonra 

kendisi içinde daha hoĢ ve yeni bir portre yaptırdığıdır
60

. Fakat yazar bu iddiayı 

destekleyecek herhangi bir kesin tarihsel veri ya da benzer bir örnek bulunmadığını 

da hemen teslim etmektedir. Ġkinci önerisi ise özellikle Zoe‟nin evlatlığı olup 

böylece tahta çıkan V. Mikhail Kalafates
61

 döneminde gerçekleĢen olaylardır. V. 

Mikhail tahta çıktıktan bir süre sonra üvey annesine karĢı acımasız bir saldırıya 

giriĢmiĢ ve devamında onu sürgüne göndermiĢti. Zoe‟ye karĢı giriĢilen bu çaba kısa 

ömürlü olmuĢ, imparatoriçe lehine Ģehirde meydana gelen bir ayaklanma hem 

                                                            
58 Whittemore, Third Report, s. 9. 
59 Thomas Whittemore, “On the Dating of Some Mosaics in Hagia Sophia”,  The Metropolitan 

Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 5, No. 1 (Summer, 1946), 34–45 s. 37. Ayrıca bu 

ölçümlerle ilgili olarak bkz: Whittemore, Third Report, s. 46,48,53. 
60 Whittemore, Third Report, s. 18. 
61 Charles M. Brand, “Michael V Kalaphates”, ODB, Vol. II, s. 1366. V. Mikhail‟in kesin doğum 

tarihi ODB ve Psellos‟ta verilmiyor. IV. Mikhail‟in kızkardeĢi Maria ve Stephanos‟un oğlu idi. IV. 

Mikhail iktidarda iken 1035 yılı civarında imparatorun kardeĢi saray görevlisi Ġoannes 

Orphanotrophos‟un teĢvikiyle Zoe tarafından evlat edinilmiĢ ve aynı zamanda sezar ilan edilmiĢti. IV. 

Mikhail 1041 yılında ölünce de V. Mikhail adıyla tahta çıkmıĢtı. Ayrıca bkz: Psellos, Kronographia, 

s. 56 vd. 
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Zoe‟nin saraya tekrar dönüĢünü hem de V. Mikhail‟in sonunu getirmiĢti. Whittemore 

sürgüne gönderildiği sırada Zoe‟nin mozaikteki bu tasvirinin yüzünün bir damnatio 

memoriae
62

 uygulaması ile yok edilmiĢ ve bu yüzden imparatoriçe için mozaikte 

sonradan yeni bir yüz yapılmıĢ olabileceğini iddia eder
63

. 

Ġsa‟nin baĢının değiĢmesiyle ilgili olarak ise Whittemore‟da çok açık bir 

neden bulamadığını teslim etmektedir
64

. Yazar belki sadece mozaikte değiĢen diğer 

yüzlerle üslupsal bir birlik oluĢturulmak istenmiĢ olabileceğini belirtmektedir. Çünkü 

özellikle yüzlerde kullanılan mozaik küpler figürlerin ellerindeki ve elbiselerdeki 

küplerden daha geniĢtir
65

. 

Yazarın bu yöndeki tespitleri mozaik üzerine yeni tartıĢmaların oluĢmasını 

sağlamıĢtır. Özellikle Zoe‟deki değiĢikliğe iliĢkin en açık sorun eğer bir damnatio 

memoriae uygulamasına gidilmiĢ ve Zoe‟nin baĢı tahrip edilmiĢse, imparatoriçenin 

ismini veren yazıtın niçin bozulmadan bırakıldığıdır. Bu durumu Whittemore‟un 

varsayımına karĢıt biçimde Moravcsik
66

 belirtir ve ayrıca Zoe‟ye karĢı giriĢilen isyan 

çok kısa süreli olduğundan
67

 tasvirin tahrip edilmesi için V. Mikhail‟in çok zamanı 

olmadığını ileri sürer. Moravcsik tarafından ileri sürülen baĢka bir argüman böyle 

geç tarihli bir damnatio memoriae örneğinin bulunmamasıdır. Yazarın önerisi 

Zoe‟nin yeni evliliği fırsatıyla kendisini daha genç göstermek adına yeni bir portre 

yaptırdığı ve Ġsa‟nın baĢının da, bakıĢları Zoe‟ye doğru olacak biçimde yeniden ele 

alındığı Ģeklindedir
68

. Whittemore ise bu önerileri çok olası bulmaz ve damnatio 

memoriae noktasında getirilen eleĢtiriye, bir Ģekilde figürün yüzünün tahrip edildiği 

                                                            
62 Michael McCormick, “Damnatio Memoriae”, ODB, Vol. I, s. 581. Damnatio memoriae Roma 

kökenli bir uygulamadır. Resmi bir uygulama olarak Geç Roma döneminde bahsi geçmektedir. 

Özellikle vatan hainliği ile suçlanan kiĢilerin anısına yapılmıĢ Ģeylerin, örneğin portrelerinin ve ya 

yazıtlar üzerindeki isimlerinin vs. yok edilmesini, bazen yasal haklarının iptal edilmesini gerektiren 

bir ceza Ģekliydi. V. Mikhail‟de Zoe‟yi kendisini zehirlemeye çalıĢmakla suçlamıĢ ve sürgüne 

göndermiĢti. Ayrıca bu konuda imparator Senato‟yu da ikna etmiĢtir. Senato imparatoru haklı bularak 

Zoe‟yi ihanetle ve Patrik Aleksios ile iĢbirliği yapmakla suçlayıp bunu halka açıklamıĢtı.  V. 

Mikhail‟il Zoe‟yle ilgili suçlamaları ve sürgün için bkz: Psellos, Kronographia, s. 79–81 ve ayrıca 

dip. 123. 
63 Bu tartıĢma için bkz: Whittemore, Third Report, s. 18-20. 
64 Aynı, s. 20. 
65 Aynı, s. 20. 
66 Bu tartıĢma için bkz: Whittemore, “A Portrait of the Empress Zoe and of Constantine IX”, 

Byzantion, 18, (1946–1948), 223–227, s. 224. 
67 Zoe karĢıtı isyan yalnızca iki gün sürmüĢtü; 18 ve 20 Nisan 1042 tarihlerinde. 
68 Whittemore, A Portrait of the Empress Zoe and of Constantine IX, Byzantion, 18, (1946–1948), 

223–227, s. 226. 
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ya da boyayla kapatıldığı ama yazıtların bir bozulmaya uğramadığı örnekler vererek 

iddiasını savunur
69

. 

Oikonomides
70

 ise değiĢiklikleri kabul etmekle beraber, buna iliĢkin hem yeni 

görüĢler belirtir hem de daha teknik detaylarla örülmüĢ bir çerçeve sunar. Yazar 

Zoe‟nin gençleĢtirilmiĢ olduğu iddiasına katılmaz. Ġsa‟nın değiĢen baĢının birleĢme 

yeri ona göre açıkça bellidir ve hiçbir zaman mozaik tanelerle doldurulmamıĢtır 

(Res:29). Ayrıca Ġsa‟nın baĢıyla birlikte değiĢen boynunun sol yanında elbiseyle 

bitiĢtiği yerde iki sıra mozaik tanelerden oluĢan bir sınır vardır ve bu tuhaf biçimde 

diğer yandaki tek sıra taneciklerle oluĢturulmuĢ sınırla uyuĢmaz
71

. Bu iki sıra 

mozaikle oluĢturulmuĢ sınırdan biri eski mozaiğe diğeri yenisine ait olmalıdır. 

Zoe‟nin ise yeni yapılmıĢ yüzü, belirgin biçimde orijinal mozaiğe ait olan 

tacından küçüktür
72

 (Res:28). Ayrıca yeni yüzü eskisine oranla hafif biçimde sağ 

tarafına doğru (yani Ġsa‟nın bulunduğu yöne doğru) döndürülmüĢtür
73

.  

Oikonomides‟e
74

 göre Zoe mozaiğinde değiĢtirilen bu yüzler, çok olasılıkla 

yine Ayasofya‟da bulunan ve Zoe‟nin ve Ġsa‟nın portrelerini içeren daha erken tarihli 

baĢka bir mozaikten alınmıĢ olmalıdır. Bu mozaik olasılıkla Zoe‟nin daha genç 

olduğu ve henüz imparatoriçe olmadığı bir dönemde yapılmıĢ olan tasvirleri 

içeriyordu. Dolayısıyla bu varsayım hem Zoe‟nin yaĢına göre oldukça genç 

görünümlü tasvirini açıklıyor hem de baĢın taca göre küçük oluĢunun da sebebini 

veriyordu. Çünkü yeni portrelerin alındığı mozaikte Zoe imparatoriçe olmadığı için 

buna uygun bir taç taĢıyor da olamazdı. 

Bütün bu organizasyonun tertibi ise yazara göre saray tarafından değil Patrik 

tarafından yapılmıĢtı. Zoe, IX. Konstantinos‟la üçüncü evliliğini yapınca ve ayrıca 

yeni Ġmparator kiliseye hatırı sayılır bir bağıĢ sununca
75

, Patriğin Ģükranlarını 

                                                            
69 Aynı, s. 226-227. 
70 Nicolas Oikonomides, “The Mosaic Panel Of Constantine IX and Zoe in Saint Sophia”, Revue des 

Etudes Byzantines, XXXVI (1978), 219–32. 
71 Aynı, s. 229. 
72 Aynı, s. 228. 
73 Aynı, s. 228. 
74 Aynı, s. 230 vd. 
75 Oikonomides, IX. Konstantinos‟un Ayasofya‟ya yaptığı bağıĢa iliĢkin bilgiyi Psellos‟tan 

aktarmaktadır. Bu alıntıya göre IX. Konstantinos öyle büyük miktarda bir bağıĢ yapmıĢtı ki, ondan 

önceki imparatorların yaptığı tüm bağıĢlar onun tek bir giriĢimiyle gölgede kalmıĢtı. Ancak Psellos‟un 

Kronografia‟sının Türkçe çevirisinde biz böyle bir ifadeye rastlayamadık. Oikonomides, çalıĢmasında 

Psellos metninin Renauld tarafından yapılmıĢ Fransızca edisyonu kullanmaktadır. Fakat dipnotunda 
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sunması adına bu mozaikteki değiĢiklikleri yaptırdığını ileri süren Oikonomides, aynı 

zamanda Patrik Mikhail Keroularios‟un (1043-1059) tutumluluğunun sonucunda, 

yeni bir mozaik yapılmadan sadece yüzler üzerindeki değiĢikliklerle bu bağıĢın 

karĢılığının yerine getirildiğini belirtir
76

. 

Dolayısıyla Konstantinos‟un tasvirinin mozaiğe katılması gerekli olduğunda, 

Ayasofya‟da bu mozaikle beraber baĢka bir mozaikte de ve herhalde onu daha genç 

yaĢta gösteren bir tasviri bulunan Zoe‟nin, daha genç görünümlü portresi eskisiyle 

yer değiĢtirmiĢtir. Yine olasılıkla Zoe‟nin yeni baĢının getirildiği mozaikte bir Ġsa 

tasviri de bulunuyordu ve mozaikte üslupsal açıdan bir birlik düĢüncesi ile Ġsa‟nın 

tasviri içinde böylesi bir aktarım ve değiĢiklik olmuĢtu
77

. Yeni kanıtların ve 

varsayımların geliĢtirilmesi yanında Oikonomides‟in metninden değiĢikliklerin niçin 

yapılmıĢ olabileceği noktasında yansıyan, çok anlaĢılabilir bir saptama yoktur. IX. 

Konstantinos döneminde Ayasofya‟ya yapılan bağıĢın mozaik üzerinde bu türden 

değiĢikliklerle anılması olası olsa bile çok sağlam temelli bir tartıĢma olmasa 

gerektir. Bunun yanında yazar mozaikteki değiĢiklikler için Whittemore‟nin ileri 

sürdüğü görüĢleri de olası bulmamaktadır
78

. 

Ama gerçekten IX. Konstantinos gibi müsrif ve sanatsal etkinliklere çok para 

harcayan bir imparatorun
79

 döneminde yapılan bağıĢın niçin yeni bir mozaikle 

anılmayıp, sadece mozaik üzerinde baĢların değiĢimiyle kaydedilmeye çalıĢılması da 

tartıĢılabilir önemde bir konudur. Ama tarihsel gerçekler açısından bunun 

anlaĢılabilir bir yönü vardır. Çünkü Konstantinos yeni bir mozaik yaptırmayıp, 

sadece önceki figürün baĢını değiĢtirerek aslında eĢi Zoe‟nin önceki kocasını 

mozaikten silmiĢ oluyordu. Bunun yanında Konstantinos ve Zoe‟nin evlilikleri her 

ikisi için de üçüncü evlilikti ve her ne kadar o dönemde buna göz yumulmuĢsa da, 

                                                                                                                                                                         
iĢaret ettiği yerde de bu ibare görülememiĢtir. Belki bu durumda alıntının yeriyle ilgili bir hata söz 

konusu olmuĢ olabilir. Çünkü aynı alıntı Cormack tarafından da yapılmaktadır. Fakat Cormack‟ta da 

alıntının açık yerini belirten bir atıf yoktur. Bkz: Nicolas Oikonomides, “The Mosaic Panel Of 

Constantine IX and Zoe in Saint Sophia”, Revue des Etudes Byzantines, XXXVI (1978), 219–32, s. 

225 ve dip. 23. Emile Renauld, Michel Psellos : chronographie ou histoire d’un siéecle de Byzance 

(976-1077), Paris, 1926. Robin Cormack, Writing in Gold: Byzantine Society and Its Icons, 

London 1985, s. 188. 
76 Oikonomides, The Mosaic Panel of Constantine IX and Zoe in Saint Sophia, s. 227. 
77 Aynı, s. 231. 
78 Aynı, s. 221-222. 
79 Robin Cormack, “Interpreting the Mosaics of S. Sophia at Istanbul”, Art History, Vol. 4 No. 2 June 

1981, 131-149, s. 143. D. T. Rice, Art of the Byzantine Era, Thames and Hudson, London 1963, s. 

103. 
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aslında Ortodoks hukukunca günah olarak addedilmiĢ bir uygulama idi. Dolayısıyla 

III. Romanos‟un tasvirinin varlığı aynı zamanda bu günahı da sürekli hatırlatan bir 

iĢaret olabilirdi
80

. Bu durumu göz önüne aldığımızda yeni bir mozaik tasarlanmadan 

sadece var olan mozaik üzerindeki değiĢikliklerle olayın anılmıĢ olmasını makul bir 

durum olarak görmek mümkündür. 

Fakat Oikonomides‟in yorumundaki baĢlıca sorunlardan bir tanesi Ģimdiki 

mozaiğe aktarımın yapıldığı daha erken tarihli bir mozaiğin varlığını 

saptayabileceğimiz geçerli dayanakların ve tarihsel kayıtların olmayıĢıdır. 

Oikonomides de zaten, yalnızca böylesi bir mozaiğin olabilirliği olasılığından 

hareket etmektedir
81

. BaĢka bir sorun, Cormack‟ın
82

 altını çizdiği gibi böylesi bir 

aktarımın pratikte ne kadar mümkün olabileceğidir.  

Bununla beraber teknik detayların bu konunun değerlendirilmesindeki 

önemini de belirtmek gerekir. Ama yine de bunların farklı Ģekilde 

değerlendirilebileceğini düĢünmek mümkündür. Öncelikle Zoe‟nin yeni yapılan 

baĢıyla asıl mozaiğe ait olan taç arasında yazarın öne sürdüğü uyumsuzlukları ele 

almakta yarar görüyoruz (Res:28). Ġlk göze çarpan Ģey imparatorların baĢları 

birbirleriyle yer değiĢtirirken taçların da değiĢtirilmesidir
83

(Res:30). Bu durum Zoe 

için söz konusu olmamıĢtır. Oysa burada taçla, figürün baĢı arasında bir uyumsuzluk 

var ise bunun giderilmesi adına bir Ģey yapılmaması, yani mesela Zoe için de yeni bir 

taç yapılmamıĢ olması ilginçtir. Zoe‟nin baĢının taçtan küçük olması doğru olabilir. 

Ama burada yapılan yorumda tacın Ģekli gözden kaçırılmıĢ gibi gözükmektedir. 

Zoe‟nin baĢındaki taç baĢı her yönden kavrayan bir yapıya sahiptir. Öyle görünüyor 

ki Zoe‟nin saçlarının verilmesi yerine, baĢında bir bone ile gösterilmiĢtir. Dolayısıyla 

bu tacın içinde Zoe‟nin baĢının rahat biçimde, daha doğrusu taçtan nispeten de olsa 

bağımsız biçimde dolaĢabileceğini düĢünmek mümkündür. Örneğin Konstantinos‟un 

tacı Zoe‟ninkinin aksine sadece baĢın üzerinde yer alır ve yönelimi açık biçimde 

baĢın hareketine bağlıdır. Burada tacın merkezi olarak alınacak nokta ile yani 

Konstantinos‟un tacının tam ortasında oluĢturulan kare alanla, burnunun aynı hizada 

olması çok normaldir. Ama aynı Ģey Zoe‟nin tacı için söz konusu olmayabilir. Çünkü 

                                                            
80 Cormack, “Interpreting the Mosaics…”, s. 143. 
81 Oikonomides, a.g.e, s. 230, dip. 36. 
82 Robin Cormack, Byzantine Art, Oxford University Press, New York 2000, s. 128. 
83 Oikonomides, a.g.e, s. 228. Whittemore, Third Report, s. 49, 51. 
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Zoe‟nin baĢında bulunan taç özelliği gereği baĢın hareketini birebir takip etmeyebilir. 

Oikonomides Zoe‟nin tacındaki hizalama noktasını üst sırada bulunan ve 

diğerlerinden farklı olarak dikine üç sıralı taĢlarla iĢli alanı gösterir
84

. Tabii ki yüzün 

ortası burun olduğuna göre açık biçimde Zoe‟nin yüzünün bu eksenden saptığı 

doğrudur. Bu eğer gerçekten belirlenmiĢ hizalama noktası ise sanatçıların bu noktayı 

atladıkları düĢünülebilir. Ama Zoe‟nin yüzünün sağa doğru dönük pozisyonu içinde 

sanatçılar baĢka bir hizalama noktası bulmuĢ olmalılar. Çünkü burun açık biçimde iki 

yatay Ģeride bölünmüĢ tacın alttaki Ģeridinde sağ tarafta yer alan ve dikine iki sıra taĢ 

dizisiyle oluĢturulmuĢ alana tam tamına hizalanmıĢtır. Bu hizalama alanı aslında 

baĢka karĢılaĢmalarla daha da belirginleĢen bir görüntüye sahiptir. Dikkat edilirse bu 

alanda düĢey doğrultuda, tacın üstteki yatay Ģeridi içinde sağ tarafa daha yakın olan 

altın mozaik taneler içinde kırmızı taĢlarla oluĢturulmuĢ bir dikdörtgen vardır. Ayrıca 

bu alan ve içerisindeki kırmızı dikdörtgen yanlarında yer alan tekrarlarına göre daha 

dikey bir vurguyla verilmiĢtir. Bunun altında tacın alttaki yatay Ģeridinde yukarıda 

belirttiğimiz iki sıra dikine taĢ dizisiyle oluĢturulmuĢ alan yer alır. Bunun devamı 

olası bonenin Zoe‟nin baĢının iki yanından gelip alnında buluĢtuğu ve taca doğru 

uzandığı noktadır ve alt hizasında da burun görünmektedir.  

Burada Zoe‟nin tacının yerleĢim ve yönüyle ilgili bir tartıĢma konuya yarar 

sağlayabilir. Görülebileceği gibi Zoe‟nin tacı sağ ve sol yönden prependula olarak 

adlandırılan birer sarkıta sahiptir. Bunlardan Zoe‟nin solunda yer alanı omuzdan 

figürün ön kısmına doğru uzanmaktadır. Fakat sağ tarafta yer alan prependula 

Zoe‟nin sağ omzundan sırtına doğru uzanan bir yönelimdedir ve diğerinin aksine 

açık biçimde vücudun arkasına doğru uzandığından uç kısmı görülememektedir. 

Dolayısıyla mozaiğin ilk yapım evresine ait olan taçla, Zoe‟nin değiĢtirildiği ileri 

sürülen baĢı aslında benzer yönelimlerle resmedilmiĢ gözükmektedir. Gerçi 

Oikonomides, prependulanın bu durumuna dikkat çekmiĢ ama yine de Zoe‟nin 

mozaikte bulunan ilk tasvirinin bugünküne oranla çok daha az bir derecede sağa 

doğru dönük olması gerektiğini ileri sürmüĢtür
85

. Ama dikkat edilirse tacın ve 

Zoe‟nin yüzünün yönelimleri sonucu oluĢan ağırlık noktaları belirttiğimiz hizalama 

                                                            
84 Oikonomides, a.g.e, s. 228. 
85 Oikonomides, The Mosaic Panel of Constantine IX and Zoe in Saint Sophia, s. 228. 
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noktası üzerinde nispeten uyumlu gözükmektedir. Tacın alt çizgisinin yapmıĢ olduğu 

kavis göz ününe alınırsa bu durum belirginleĢtirilebilir (Res:28). 

Ama yine de sunduğumuz bu çerçevenin sınırlılığını kabul etmemiz gerekir. 

Çünkü bu halen, Zoe‟nin baĢında yapılmıĢ değiĢikliği yadsımak adına kesin bir kanıt 

değildir. Pekâlâ, yeni bir portrenin yerleĢtirilmiĢ olması durumunda, hele de yeni 

tasvirin pozisyonu bu yönde olduğunda sanatçılar yeni bir hizalama noktası 

tutturmak istemiĢ olabilirler. Ama buradan çıkan sonuçla artık tacın baĢla olan 

uyumsuzluğundan söz etmekte zordur. Eğer tacın yerleĢtirilme pozisyonunu gözden 

geçirirsek bunun yüzün yönelimiyle çok çeliĢik olmadığı gerçeği karĢımıza çıkar. 

Oikonomides, Zoe‟nin yeni baĢının bir parça sağa doğru dönük olduğunu ve 

bunun simetrisini tutturma adına da Konstantinos‟un baĢının da bir parça onun 

soluna doğru (yani mozaiğin merkezine doğru) çevrildiğini belirtir. Böylece eğer 

yukarıdaki çerçeveden Zoe‟nin baĢının değiĢtirilmediği yönünde bir yorum 

çıkarılırsa bu bizim karĢımıza hem bir çözümü hem de bir sorunu çıkarır. Çünkü 

bununla Konstantinos‟un baĢının bir önceki imparatorun baĢıyla yer değiĢtirirken bir 

parça sola doğru çevrilmesi için ileri sürülen neden ortadan kalkmıĢ olur. Bu da artık 

teknik bir takım nedenlerle birlikte sembolik bazı unsurların da tartıĢmaya dâhil 

edilmesi sonucunu doğurabilir.  

Böylesi bir neden Kalavrezou
86

 tarafından ele alınmıĢtır. Hemen belirtmeliyiz 

ki yazar mozaik üzerinde bulunan her üç baĢın da değiĢtirilmiĢ olduğunu kabul eder. 

Ama bu değiĢikliği tetikleyen Ģeylerden biri Konstantinos‟un baĢının önceki 

imparatora göre biraz daha Ġsa‟ya dönük, yani daha da itaatkâr olarak verilmek 

istenmesidir
87

. Zoe‟nin baĢı da imparatorla doğru hiyerarĢiyi göstermesi açısından 

yeniden yapılmalıydı
88

. Bunun yanında Kalavrezou‟ya
89

 göre bu tip sahnelerde 

genellikle Ġsa‟nın imparatorlara yönelik, hafif biçimde de olsa onu olumlayan bazı 

jestleri alıĢılmıĢ bir uygulamaydı. Ama böylesi bir uygulama Zoe mozaiğinde 

gözlenememektedir. Dolayısıyla burada Ġsa‟nın böylesi bir olumlamayı gösterdiği 

                                                            
86 Ioli Kalavrezou, “Irregular Marriages in the Eleventh Century and the Zoe and Constantine Mosaic 

in Hagia Sophia”, Law and society in Byzantium: 9th-12th Centuries,  Angeliki E. Laiou, Dieter 

Simon (ed.), Dumbarton Oaks, Washington D.C. 1994, s. 241–259. 
87 Aynı, s. 256. 
88 Yazar burada yine Oikonomides gibi Zoe‟nin yüzündeki değiĢikliği açıklamak için taçla yüz 

arasındaki simetri sorunlarına atıf yapıyor. Bkz: Kalavrezou, “Irregular Marriages…”, s. 256. 
89 Aynı, s. 242-243. 
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baĢı değiĢtirilmiĢ ve yeni baĢ daha frontal bir biçimde tasarlanmıĢtır. Yani bu, kilise 

ile iyi iliĢkileri olmayan ve ayrıca Ortodoks hukukuna göre yasak olmasına karĢın 

üçüncü evliliğini yapmıĢ olan (ki bu Zoe‟nin de üçüncü evliliğiydi) imparatora 

yönelik bir eleĢtiri amacı taĢıyordu
90

. Konstantinos aynen Romanos gibi kiliseye 

önemli bir bağıĢ yapmıĢtı
91

. Ama bu yazarın sözcükleriyle eleĢtirilmeden kabul 

edilmiĢ bir bağıĢ değildir. 

Görülebileceği gibi bu yaklaĢımda Oikonomides‟in yaklaĢımı gibi genel 

olarak mozaiğin yapım sürecinin kontrolünü Kiliseye ya da Patriğe bağlayan bir 

yaklaĢımdır. Ama böylesi süreçlerin kontrolünün Kilisede değil doğrudan Sarayda 

olduğu yönünde de öneriler yapılmıĢtır
92

. Bunun yanında diğerleri bir yana 

Ġmparatorun baĢının biraz daha sola doğru yani Ġsa‟ya doğru çevrilmesi de açık bir 

durum ve dolayısıyla bir yorum kaynağıdır. 

Ġmparatordan ziyade mozaikteki değiĢimlerin sebebini Zoe‟ye bağlayan 

çalıĢmalar da yapılmıĢtır
93

. Böylesi bir çalıĢma temel olarak Whittemore‟nin Zoe‟nin 

baĢının tahribi için gerekçe gösterdiği damnatio memoriae uygulamasıdır. Burada 

önerilen, Zoe‟nin baĢının V. Mikhail döneminde tahrip edildiği ve mozaikte yer alan 

Ġsa tasviri de onun büyük saygı ve bağlılık duyduğu Antiphonites
94

 tipi olduğu için, 

bununda Zoe‟nin baĢıyla birlikte tahrip edildiği yönündedir
95

. Çünkü yazarlara göre 

Zoe‟nin çok sevdiği bu tipteki bir Ġsa tasvirinin yok edilmesi aynı zamanda damnatio 

memoriae vurgusunu güçlendiren bir uygulamaydı. Bize göre bu tartıĢma daha en 

baĢından zayıf bir noktayı kendine zemin alır. Çünkü birçok çalıĢmada belirtildiği 

gibi gerçekten Ġsa‟nın baĢının tahrip edilmesine cesaret etmenin güçlüğü söz 

konusudur. Bunun yanında özellikle dinsel tasvirler söz konusu olduğunda 

                                                            
90 Aynı, s. 257 vd. 
91 Bkz: bu yayında dip. 75. 
92 Cormack, Byzantine Art, s.128. 
93 B. Hill, L. James, D. Smythe, “Zoe: The Rhythm Method of Imperial Renewal”, New 

Constantines: the Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4th-l3th Centuries: papers from 

the Twenty-sixth Spring Symposium of Byzantine Studies, St Andrews, March 1992, Paul 

Magdalino (ed.), Cambridge 1994, 215–229. 
94 Nancy Patterson ŠevĦenko, “ Christ Antiphonetes”, ODB, Vol. I, s. 439–440. Antiphonetes aslında 

karĢılıklı okunan ilahi, dua ya da dua okuma usulünü ifade etmektedir. Aslında bu tipteki tasvirler 

ayakta ve elleri iki yanda olan Ġsa betimlemeleri içeriyordu. Özellikle tasvirin avuç içleri de açık 

biçimde verilmekteydi. Zoe mozaiğinde, baĢının değiĢtirilmiĢ olduğu iddia edilen Ġsa, tipolojik olarak 

bu görüntüye uymamaktadır. Ama özellikle Psellos‟tan öğrendiğimiz kadarıyla Zoe‟nin bu 

tipolojideki bir Ġsa tasvirine olağanüstü ilgisi olduğu doğrudur. Psellos‟un bildirdiğine göre, Zoe bu 

tipolojide bir Ġsa ikonuna da sahipti. Psellos, Kronographia, s. 114 (66). 
95 Hill, James, Smythe, a.g.e, s. 224-225. 
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tipolojileri ne olursa olsun herhalde genel bir saygı görüyorlardı. Ama bu yorumdaki 

en ciddi sorun bir figürün kendisiyle beraber özel ilgi duyduğu diğer bir figür yok 

edilirken asıl figürün ismini veren yazıta hiçbir Ģekilde müdahale edilmemesidir. 

Tabii Zoe‟nin yazıtının da orijinal olup olmadığını tartıĢan metinler vardır ama en 

azından Ģimdiye kadar ki çerçeve içinde biz bu yaklaĢımı ve değiĢiklik için öne 

sürülen nedenleri çok olası bulmuyoruz.  

Bazen bu mozaik özelindeki kimi yayınlar daha farklı noktalara yönelmiĢ ve 

oldukça değiĢik görüĢler ileri sürülmüĢtür. 

Yakın tarihli çalıĢmasında
96

 Tania Kambourova mozaik üzerinden yeni 

sorunlarla yeni öneriler ortaya koymuĢtur. Yazarın öne çıkardığı sorunlardan biri 

Zoe‟nin önemli bir figür olarak bilinmesine karĢın mozaikte önemsiz biçimde ele 

alınmasıdır ki boyutları bir imparatoriçeden ziyade bir çocuk gibi verilmiĢtir. 

Özellikle imparatorla olan boy farklılığı yazarca sadece fiziksel bir özellik değil aynı 

zamanda onun hiyerarĢik pozisyonuna da bir göndermedir ve Kambourova‟ya göre 

eğer bahsedildiği gibi mozaiğin banisi Zoe ise bu önemsiz pozisyonu nasıl 

kabullenebilmiĢtir?  

Ġkinci bir nokta imparatorun ismini veren iki yazıtta (biri imparatorun baĢının 

üstünde ve diğeri Zoe‟nin elindeki ruloda olmak üzere) farklılıklar vardır ve açık 

biçimde rulo üzerindekinde diğerinin aksine autokrator
97

 ifadesi atlanmıĢtır (Res:42-

44). Bu da sadece bir yer sorunundan kaynaklanmıĢ olamaz.  

Zoe yazıtıyla, imparatorun yazıtının ismi veren bölümü hariç diğer 

bölümlerinin çağdaĢ olduğu ileri sürülmüĢtür. Fakat yazar bu noktada bu aynı tarihli 

orijinal yazıtların harf karakterleri arasında farklılıklar bulunduğunu, buna karĢın 

Konstantinos‟un yeni yazılan ismi ile Zoe yazıtındaki harf karakterleri arasında 

benzerlikler olduğunu belirtir. Dolayısıyla Zoe yazıtıyla Konstantinos‟un yeniden 

yazılan ismi çağdaĢ olmalıdır (Res:42-43). 

                                                            
96 Tania Kambourova, “L'image manipulée : “Considérations sur une mosaïque de Sainte-Sophie”, 

(çevrimiçi), http://imagesrevues.org/Article_Archive.php?id_article=12#021 adresinden 

07.09.2009 tarihinde alınmıĢtır. (sayfa no yok) 
97 Autokrator sözcüğü 629 yılına kadar imparator sözcüğünün resmi Grekçe karĢılığıydı. Grekçe 

autokrator bağımsız gücü ve monarĢiyi vurguluyordu. Ġmparator namına Basileus ve diğer ünvanların 

yanında kullanılıyordu. Sikkeler üzerinde 912 yılından itibaren görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu sözcük 9. 

yüzyıldan sonra özel bir anlam kazanmıĢ ve tahta ortak edilmiĢ varisler bulunduğunda bu ifade asıl 

imparatoru diğerlerinden ayıran bir ünvan olarak kullanılmıĢtır. Bu bilgi için bkz: Michail 

McCormick, “Autocrator”, ODB, Vol. I, s. 235. 
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Kambourova‟nın bu çerçeveden çıkardığı sonuç, mozaiğin aslında Zoe ve üç 

eĢinden herhangi birisi için tasarlanmamıĢ olduğudur. Çünkü öncelikle yazara göre 

bu beden ölçüleri içinde bir imparatoriçe tasviri mümkün değildir. Ayrıca rulodaki 

yazıtta autokrator sözcüğünün belirtilmemiĢ oluĢuyla beraber burada olasılıkla ilk 

olarak genç, belki de çocuk yaĢlarda bir varis imparator betimlenmiĢti. Bu figürün 

yerine Zoe sonradan eklenmiĢ olup, Konstantinos‟un ismini veren ek yazıtla birlikte 

Zoe‟nin yazıtı da belki de tamamen yeniden yapılmıĢtı. Böylece araĢtırmacı 

mozaiğin ilk yapımı için olasılıklar arasında Ġoannes Tzimiskes‟in
98

 uygun bir kiĢilik 

olduğunu ve yanında da onunla beraber varisi olarak tahta ortak edilen genç 

prenslerden biri olabileceğini belirtir. Devamında da bazı tarihsel kayıtlarla bunun 

sağlamasını yapmaya çalıĢır. 

Ġlk önce Ģunu belirtmemiz gerekir ki mozaiğin çok fazla sorun içerdiği bir 

gerçektir. Ancak bize göre bu sorunların bile esneyebileceği bir alan olmalıdır. Bu 

önerilere iliĢkin bir değerlendirmeyi sağlıklı yürütebilmek tarihsel olaylar ve 

mozaiğin içeriği arasındaki iliĢkiyi tutarlı biçimde göz önüne almayı gerektirir. Zoe 

mozaiğindeki uygulamaların Bizans sanatı tarihi içerisinde ünik bir yeri vardır ve 

ayrıca bize göre bir sınırı da vardır. 

Zoe‟nin mozaikteki gösterimi aslında fiziksel özelliklerine uygundur. 

Kendisinin ufak-tefek yapıda bir figür olduğu özellikle tarihsel kayıtlardan 

bilinmektedir. Fakat mozaik özelinde, özellikle imparator ile olan iliĢkisinde bunun 

bir hiyerarĢik karĢılığı olduğu da doğrudur. Bizans tarihinde kadınların erkeklere 

göre ikincil durumu açıktır
99

. Rulo üzerinde autokrator ifadesinin atlanmıĢ oluĢu 

pekâlâ yerin darlığından kaynaklanmıĢ olabilir
100

. Yazar burada iki sıra yazıyı 

mümkün görse de, böyle bir yazımın yazıtın sonuna eklenen bölümde nasıl bir 

                                                            
98 Alexander Kazhdan, Anthony Cutler, “John I Tzimiskes”, ODB, Vol. II, s. 1045. Ġoannes Tzimiskes 

aslında Bizans ordusunda görev yapan Ermeni kökenli bir generaldi. 969-976 yıllarında ise Bizans 

Ġmparatoru olmuĢtur. Tzimiskes, aslında Ġmparator Nikephoros Phokas‟a karĢı bir suikast 

düzenleyerek tacı elde etmiĢti. Bu yüzden de Patrik Polyeuktos, ilk baĢta onu imparator olarak 

taçlandırmayı reddetmiĢti. Kambourova, özellikle mozaiğin Tzimiskes tarafından yapılmasını böylesi 

bir günahın bağıĢlanmasıyla ilgili olabileceğini belirtmektedir.  
99 Bu durumu Kalavrezou sanat eserlerinden örneklerde vererek oldukça açık biçimde tartıĢır. Su 

yayında ; “Irregular Marriages in the Eleventh Century and the Zoe and Constantine Mosaic in Hagia 

Sophia”  , Law and society in Byzantium: 9th-12th Centuries, 1994, 241-259, s. 243. 
100 Fakat sözcüğü açıklarken belirttiğimiz gibi özel anlamı gerçekten bu yönde bir imayı mümkün 

kılar gözükmektedir. Bkz: bu yayında dip. 97. 
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görüntü ortaya koyduğu açıktır. Ama kabul etmemiz gerekir ki bu vurgu dikkate 

alınmaya değerdir. 

Eğer Zoe‟den önce burada belirtildiği gibi gelecekte imparatorluğuna karar 

alınmıĢ genç bir prens varsa, imparatoriçenin tasviri buraya nasıl eklenmiĢ olabilir? 

Çünkü artık mesele sadece yüzde yapılan bir değiĢikliğin çok ötesindedir. ġayet 

böyle yapılmıĢsa da artık karĢımızdaki üzerinde değiĢiklik yapılmıĢ bir mozaik değil, 

açık biçimde yeni bir mozaik paneldir. 

Burada dikkat çekilmiĢ epigrafik bulgular gerçekten kayda değerdir. Örneğin 

yazarın da belirttiği gibi Zoe‟nin yazıtının omega harfi (ω) ile Konstantinos‟un yeni 

yazılan ismindeki omega oldukça benzerdir. Ama bunun yanında çağdaĢ olduğu 

iddiası bulunan iki yazıtta bulunan omega harfleri birbirinden farklıdır. Bu noktalar 

bizce artık mozaik üzerindeki sorunlar için ciddi bir teknik araĢtırmanın 

zorunluluğunu göstermektedir. Burada bizim farklı olarak belirtebileceğimiz 

Kiilerich‟in
101

 altını çizdiği, mozaiğin yapım sürecinde birden fazla kiĢinin 

çalıĢmasından kaynaklanan belli farklılıkların olabileceği gerçeğidir. Ayrıntılı bir 

Ģekilde gidilirse, bazen aynı yazıt içindeki aynı harfler arasında bile böylesi 

farklılıklar göze çarpar
102

 (Res:42-43). Dahası harfler arasında küçük farklılıklar olsa 

da, her iki yazıt uygulanıĢ ve görünüĢ açısından sıkı bir tutarlılık sergilemektedirler. 

Dolayısıyla buradaki sorunu belki de aynı süreçten ama farklı ellerden çıkma 

ürünlerden kaynaklanan farklılıklar olarak almak makul gözükmektedir. 

Mozaiğin Zoe döneminden önceki bir döneme ait olduğuna iliĢkin benzer bir 

öneri Semavi Eyice tarafından da yapılmıĢtır
103

. Eyice Ġsa‟nın baĢındaki değiĢikliğe 

kuĢluyla yaklaĢır fakat Zoe‟nin yüzünde bir değiĢikliğin açık olarak 

gözlenebileceğini belirtir. Whittemore‟nin ileri sürdüğü damnatio memoriae 

iddiasına ise Zoe‟nin isminin böyle bir saldırıya uğramamıĢ olması nedeniyle 

katılmaz. Dolayısıyla imparatorun ismi ve baĢı, Zoe‟nin baĢıyla birlikte 

değiĢtirildiğine göre mozaik ilk defasında baĢka bir çift için yapılmıĢ sonradan ise 

bugün mozaikte gördüğümüz kiĢilikler tarafından sahiplenilmiĢtir. Ġmparatoriçenin 

                                                            
101 Bente Kiilerich, “Likeness and Icon: The Imperial Couples in Hagia Sophia”, Acta Ad 

Archaelogiam Et Artıvm Historiam Pertinentia, XVIII, 2004, 175–203, s. 190. 
102 Örneğin Konstantinos yazıtının ikinci dizisinde en sondaki sigma (ς) harfi ile sondan dördüncü 

sıradaki sigma da bile farklılık olduğu söylenebilir. 
103 Semavi Eyice, “Une Nouvelle hypothèse sur une mosaïque de Sainte a Sophie a Ġstanbul”, Actes 

du XIIe Congres international des Etudes Byzantines, III, Beograd 1964,  99–101.  
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ismini veren yazıt değiĢmediğine göre burada daha önceden aynı isme sahip baĢka 

bir imparatoriçe betimlenmiĢ olmalıdır. Semavi Eyice burada imparatoriçenin 

adından kaynaklı olarak mozaiğin VI. Leon döneminde (886-912) yapılmıĢ 

olabileceğini iddia eder. VI. Leon‟un ardı ardına evlendiği iki eĢi Zoe Stylianos ve 

Zoe Karbonopsina aynı ismi taĢıyordu ve mozaikte olasılıkla imparator bu eĢlerinden 

biriyle betimlenmiĢti
104

. Yazar ayrıca VI. Leon‟un çok dindar bir kiĢi olması ve 

Büyük Kilise ile olan yakın iliĢkisini de bu noktada anmaktadır. Fakat böylesi bir 

durumu destekleyebilecek ciddi dayanaklar söz konusu değildir. Bunun yanında 

Ayasofya‟nın Ġmparator Kapısı üzerinde yer alan ve VI. Leon dönemine 

tarihlendirilebilme olasılığı bulunan mozaikle karĢılaĢtırıldığında, iki mozaik 

arasında oldukça ciddi bir üslupsal fark olduğu da doğrudur. Dolayısıyla böyle bir 

önerinin geçerliliği oldukça kuĢkulu durumdadır. 

Bütün buraya kadar özetlemeye çalıĢtığımız noktada bir tespit yapma 

zorunluluğu vardır. Bir mozaik üzerinde yer alan tasvirlerin değiĢtirilmesi gibi bir 

olayın özellikle Bizans tarihinde çok nadir olarak karĢımıza çıktığını düĢünmemiz 

gereklidir. Buradaki değiĢiklikteki çıkıĢ noktası imparator olmalıdır. Bu ünik durumu 

tetikleyen Ģeyde bizce en baĢında Zoe‟nin, yani Bizans tarihinin önemli 

kadınlarından biri ve iktidarın meĢru kaynağı olarak söz konusu olan özel 

konumudur. Aksi biçimde düĢünmek var olanın sürekli güncellenerek sunumu gibi 

ilginç durumu ortaya çıkarır ki, bu pek olası değildir. Buradaki değiĢiklikleri 

tetikleyen Ģey bu olay göz önüne alındığında makul bir düzeye gelebilir.  

DeğiĢiklikleri açıklamak için buraya kadar uzanabilen yorumlar, dikkat 

edersek bir varsayımdan, yani mozaikteki her üç figüründe baĢlarının değiĢmiĢ 

olduğu varsayımından hareket etmektedirler. Ama mozaik üzerinde imparatorun baĢı 

ve ismi dıĢında değiĢen baĢka bir Ģey olmadığı yönünde öneriler de geliĢtirilmiĢtir. 

Örneğin Ayasofya‟nın mimarisi noktasında önemli çalıĢmalar yapmıĢ olan 

Schneider‟in
105

 iddiası bu yöndedir. Yazar bir damnatio memoriae iddiasını Zoe‟nin 

yazıtı korunduğu için olası görmez. Ġsa ve Zoe‟nin baĢlarını belirleyen dıĢ çizgilerin 

eksikliğini ve yine bu bölgelerdeki mozaik tanelerin kaybolmuĢ olduğunu kabul eden 

                                                            
104 Aynı, s. 101. 
105 A.M. Schneider, “Fund – und Forschungsbericht Turkei 1943”, Archäologischer Anzeiger, 1944–

45, 71–81, özellikle s. 71–72. 
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yazar yine de bunun büyük olasılıkla rastlantısal biçimde oluĢan kayıplar olduğunu 

ileri sürer. Çünkü gerek Ġsa‟nın gerekse Zoe‟nin değiĢtirilmiĢ olduğu iddia edilen 

baĢlarının hiçbir yerinde Konstantinos‟ta yapılmıĢ uygulamaya benzer bir ek yeri 

yoktur.  

Talbot Rice da
106

 fazla detay vermeden ve dolaylı yoldan Konstantinos 

haricindekiler için bir değiĢiklik yapılmadığını, sadece imparatorun baĢının onun 

döneminden olduğunu belirtir. 

Kimi yerde Whittemore‟un değiĢiklik için öne sürdüğü bulguları 

değerlendiren bunun yanında tarihsel bir çerçeveyi de bu yönde kullanan bir öneri 

Kiilerich
107

 tarafından yapılmıĢtır. Yazar, mozaik yüzeyinde, figürlerin baĢları 

üzerinde kaybolmuĢ olan mozaik tanelerinin değiĢikliğin kanıtı olabileceğine 

kuĢkuyla yaklaĢır. Gerçektende belirttiği gibi bir 11. yüzyıl sanatçısından böyle bir 

değiĢiklik istendiğinde herhalde ana amaç bu değiĢikliğin izlerini en sıkı biçimde 

gözlerden saklamasıydı. Bugün görülen mozaik tane kayıpları ise olasılıkla ya doğal 

Ģartlar ya da olası müdahaleler sonucu oluĢmuĢ olmalıdır. 

Kiilerich tarafından ikinci bir itiraz Whittemore‟un değiĢen yüzlerle, 

mozaiğin geri kalanı arasında belirttiği düzey farklılığı noktasındadır. Whittemore‟un 

tespitine göre
108

 imparatorun baĢı mozaiğin geri kalan kısmından 0.008 m. daha 

aĢağıdadır. Fakat Whittemore, mozaiğin geri kalan kısmıyla yüzler arasındaki bir 

düzey farkından bahsetse bile Ġsa ve Zoe için böyle kesin bir ölçü vermez
109

. 

Kiilerich özellikle son bahsettiğimiz iki figürün panelin geri kalan kısmıyla hemen 

hemen aynı düzeyde olduğunu ve bunun değiĢikliğin bir kanıtı olarak 

sunulamayacağına iĢaret eder. Küçük oranlardaki düzey farklılıkları da mozaiğin 

yapımında bir grup insanın çalıĢıldığı düĢünüldüğünde olağan bir durum olarak 

görülebilir. Bunun yanında en temel unsur ise halen Ġsa ve Zoe‟nin baĢındaki olası 

değiĢikliği açıklayabilecek hiçbir makul yanıt oluĢturulamamasıdır. Çünkü 

değiĢikliğe yol açabilecek pek makul bir neden de saptanamamıĢtır. 
                                                            
106 David Talbot Rice, Art of the Byzantine Era, Thames and Houdson, London 1963, s. 102. 
107 Yazara ait iki yayında da bu tartıĢma görülebilir. Bkz: Bente Kiilerich,  “Rifacimento nel panello 

imperiale in Santa Sofia di Costantinopoli: Zoe e i suoi tre mariti”,  Medioevo: Immagini e ideologie, 

A.C. Quintavalle (ed), Milano 2005, 100–108 ve “Likeness and Icon: The Imperial Couples in Hagia 

Sophia”, Acta Ad Archaelogiam Et Artıvm Historiam Pertinentia, XVIII, 2004 (2005), 175–203. 

Özellikle bu bölümde verilen alıntılar için: Likeness and Icon, s. 189–193. 
108 Whittemore, Third Report, s. 48. 
109 Aynı, s. 42, 53. 
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2.1.3. Değerlendirme 

Buraya kadar özetlemeye çalıĢtığımız tabloyu sonuç bölümünde kısaca 

toparlamakta yarar görüyoruz. Birincisi, mozaiğin tarihlendirilmesi noktasında bizce 

belli düzeyde makul bir sonuç vardır. Böylece; 

 

1. Mozaik büyük olasılıkla ilk kez III. Romanos döneminde 1028–1034 

yıllarında yaptırılmıĢ olmalıdır. Bu imparatorun Ayasofya‟ya olağanın dıĢında 

nitelikli bir bağıĢ sunması ve geçmiĢte aynı kilisenin gelir ve mülklerinden sorumlu 

bir görevli olarak resmin konusu da (bağıĢ sunumu) düĢünüldüğünde ilk resmedilen 

olması anlamlıdır. 

2. Epigrafik önerilerin göreceliliği ortadadır. Zoe‟nin eĢi olması dolayısıyla 

IV. Mikhail‟in mozaikte, iktidarı döneminde yer alması ihtimali zayıf olsa bile 

olasıdır. Ama bizce mozaiğin ilk kez onun döneminde yapılmıĢ olması pek olası 

değildir.  

3. Bunun yanında yukarıda belirttiğimiz gibi IV. Mikhail‟in mozaikte hiç yer 

almamıĢ olması gibi bir durum, onun Zoe ile olan yasak iliĢkisinde ve III. 

Romanos‟un öldürülmesi olayındaki dâhili nedeniyle değerlendirmeye açıktır. 

4. Mozaiğin 1028‟den önceye uzanan bir tarihi, yani ilk defasında mozaikteki 

kiĢilerle ilgili olarak yapılmamıĢ olması gibi bir düĢünce pek olası değildir. Açıkçası 

böylesi bir görünümle mozaik biricikliği olan bir sanat eserinden çıkıp (ki bu 

üzerinde betimlenen kiĢilerin de biricikliğidir) bir güncelleme tahtasına döner ki ne 

olası ne de örneği olan bir durumdur. Açık biçimde buradaki sınırlı güncelleme 

(Ģüphesiz ki imparatorların baĢlarının değiĢimi) Zoe‟yle ve iliĢkileri ile sıkıca 

bağıntılıdır. Bunu aĢan bir durum olmuĢsa bile yukarıda da belirttiğimiz gibi bu artık 

bir değiĢiklik değil, en azından bizim önümüzdeki görüntü açısından yepyeni bir 

mozaiktir. Ayrıca Zoe gibi bir imparatoriçenin böyle ekleme niteliğindeki 

uygulamaları pek kabul edebileceği de düĢünülemez. 
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Mozaik üzerinde Zoe ve Ġsa‟nın baĢlarının da değiĢmiĢ olduğu iddiası 

neredeyse mozaiğin tarihlendirilmesinden daha karmaĢık bir sorunu yansıtmaktadır. 

1930‟ların ortasında Whittemore‟nin yaptığı çalıĢmalar sonucu ortaya attığı öneriler 

Ģüphesiz ki bu değiĢiklikleri anlayabilme noktasında olası çalıĢmalara bir yön 

vermiĢti. Fakat günümüze kadar yapılan çalıĢmalar ne teknik, ne de tarihsel olarak 

böylesi bir değiĢikliğin kanıtlarını açık ve makul biçimde tanımlayamamıĢtır. Yakın 

tarihli yayınlarda, Ġsa ve Zoe‟nin baĢlarında herhangi bir değiĢiklik olmadığı 

yönündeki öneriler elbette bir anlamda bugüne kadar süren sonuçsuzluktan 

kaynaklanıyor olsalar da, değiĢiklik olmadığı yönünde oldukça makul gerekçeler de 

ortaya çıkarmıĢlardır. Bugün ivedi biçimde gereken günün teknolojik Ģartları da göz 

önüne alındığında mozaik üzerinde yeni bir teknik çalıĢmanın zorunluluğudur. Bu 

konuda yaptığımız tartıĢmayı Ģöyle özetlemek mümkündür; 

 

1. Açık biçimde, Ģayet doğal Ģartlar nedeniyle tasvirlerin görünümünde bir 

bozulma olmamıĢsa Ġsa ve Zoe‟nin baĢlarındaki değiĢikliğe konu olabilecek bir 

neden yokmuĢ gibi görünmektedir. Bu yokluk Ġsa söz konusu olduğunda daha da 

derinleĢir. Zoe‟nin baĢı için gençleĢtirme vs. gibi nedenler üretilebiliyor olsa da, 

Ġsa‟nın yüzünün yeniden yapılması için hiçbir makul neden yoktur. 

2. Somut olarak Zoe‟nin ismini veren yazıt korunduğu için Whittemore‟nin 

önerdiği damnatio memoriae iddiası pek kuĢkulu görünmektedir. Böylece de 

değiĢiklik için öngörülen en önemli nedenlerden birinin zayıflığı açık durumdadır. 

3.Teknik kanıtların kesin veri elde etme noktasında zayıf oldukları açıktır. 

Gözlemlerle ulaĢılan sonuçlar görecelidir ve belirttiğimiz gibi yeni, teknik bir 

çalıĢma bu noktada çok yarar sağlayabilir. 

4. Oikonomides‟in vurguladığı ama baĢka yayınlarda da ele alınan Zoe‟nin 

yüzüyle tacının uyumsuzluğu anahtar bir öneme sahiptir. Bizce bu noktada çok fazla 

bir uyumsuzluk söz konusu değildir. Doğrusu burada, Zoe‟nin bu yapıdaki bir taç 

içerisinde baĢının yana doğru dönük pozisyonu da resimleme açısından bir sorun 

oluĢturmuĢ gibi gözükmektedir. Ne yazık ki Zoe‟nin yüzünün bir kısmındaki mozaik 

kayıpları açık bir görüntüyü de olanaklı kılmamaktadır. Eğer bu durum olmasaydı 
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belki daha açık bir görüntü içerisinde durumu daha sağlıklı yorumlama Ģansı 

olabilirdi. 

 Ama daha anahtar öneme sahip bir nokta imparatorun baĢının taçla birlikte 

değiĢtirilmesine rağmen, Zoe için, ki eğer taçla iliĢkili olarak bir uyumsuzluk varsa, 

niçin böyle bir uygulamaya gidilmediğidir. Ek olarak, imparatorun baĢı, tacıyla 

birlikte değiĢtirilirken niçin tacın üzerinde alınlık biçiminde yer alan haçın 

değiĢtirilmediğidir. Pekâlâ, küçük bir nokta olabilir ama eğer bir eksene uydurma söz 

konusuysa ve bu belirttiğimiz yayınlar için önemli bir nokta olarak alınıyorsa, burada 

haçın yeni tacın ekseniyle olan uyumsuz durumu nasıl açıklanabilir? Önemsiz bir 

uygulama olarak mı ya da belli bir iĢaret olarak mı? Eğer kutsal bir iĢaret oluĢu, 

tahribine ve böylece yeniden yapımına engel olmuĢsa Ġsa‟nın baĢı için bir değiĢiklik 

hiçbir Ģekilde söz konusu olamaz. 

Bugün gelinen noktada mozaik üzerindeki sorunları daha makul düzeyde 

değerlendirebilecek bir çerçeve olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bu çerçeveden çıkan 

sonuç, artık herhangi bir değiĢiklik yapılmadığını da ciddi biçimde göz önüne almayı 

gerektirmektedir. 
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2.2.2.Komnenos Mozaiği 

 

2.2.2.1.Tarihlendirme: 

Güney galerinin doğu duvarının kuzey bölümündeki bu mozaik panel Zoe 

mozaiğine bitiĢen pencerenin diğer yanına yapılmıĢtır. Mozaikte merkezde, önünde 

Çocuk Ġsa‟yı tutan Meryem baĢının iki yanında Theotokos (Tanrı Anası) monogramı 

iĢlenerek verilmiĢtir. Meryem‟in sağ yanında elinde IX. Konstantinos‟unkine benzer 

bir apokombion ile imparator II. Ġoannes Komnenos
110

, sol yanında ise imparatoriçe 

Ġrene
111

 elinde bir rulo ile gözükmektedir (Res:31-32). Mozaik sağ tarafa doğru 

(izleyici yönünde) devam ettirilmiĢ ve burada çıkıntı yapan paye üzerine 1122 

yılında tahta gelecekteki imparator olarak ortak edilmiĢ, II. Ġoannes ve Ġrene‟nin oğlu 

Aleksios
112

 betimlenmiĢtir (Res:36-36a-36b). Figürlerin dıĢındaki zemin yine önceki 

mozaikte olduğu gibi altın yaldızla kaplanmıĢtır. Burada tüm figürler frontal bir 

biçimde betimlenmiĢlerdir.  

Bu mozaik panel orijinalinde yükseklikte 2.47 m, geniĢlikte ise 2.76 m. bir 

alanı kaplıyordu
113

. Bu alan alt ve üst kısımlarda 5-5.5 cm. ve sol yanda 13 cm. 

geniĢliğindeki yine mozaikten yapılmıĢ bir Ģeritle çevrelenmiĢti. Bu Ģeridin bugün 

                                                            
110 Charles M. Brand, Alexander Kazhdan, Anthony Cutler, “John II Komnenos”, ODB, Vol. II, s. 

1046–1047. II. Ġoannes Komnenos, imparator I. Aleksios‟un oğlu olarak 1087 yılında doğmuĢ, onun 

ölümü üzerine hanedan içindeki taht kavgasından galip çıkarak 1118 yılında Bizans tahtına geçmiĢti. 

Bizans tarihinin önde gelen imparatorlarından biriydi. Sanat alanındaki giriĢimlerinden en önemlisi 

Ģüphesiz ki bugün Fatih‟te Zeyrek Camii olarak bilinen Pantokrator Manastırıdır. II. Ġoannes 1143 

yılında ölmüĢtür. Bu imparatorun dönemi hakkında da bilgiler veren tarihsel bir kaynak için bkz: 

Nicetas Choniates, Historia : (Ioannes ve Manuel Komnenos devirleri), (çev.) Fikret IĢıltan, TTK 

Yayınları, Ankara 1995, II. Ġoannes dönemiyle ilgili olarak özellikle; s. 1-31. 
111 Aslında Macar Kralı I. Laszlo‟nun kızıydı ve asıl ismi Priska‟ydı. Olasılıkla 1085-1090 yıllarında 

doğmuĢ ve 1134 yılında ölmüĢtür. 1104 yılında gelecekti Bizans imparatoru II. Ġoannes ile evlenmiĢti. 

Dindar bir kiĢiliği vardı ve ölümünden sonra da Bizans Kilisesi tarafından azize olarak anılmıĢtı. Bkz: 

Priska of Hungary,(çevrimiçi), 

http://fmg.ac/Projects/MedLands/BYZANTIUM%2010571204.htm#_Toc150921123, adresinden 

09.09.2009 tarihinde alınmıĢtır. 
112 Aleksios, II. Ġoannes‟in en büyük oğluydu. 1106‟da doğmuĢ 1142‟de ölmüĢtür. Kaynaklardan 

bildiğimiz kadarıyla sürekli bir hastalığı vardı ve bunun sonucu babasından daha önceki bir tarihte 

ölmüĢtür. Niketas Chonites, Historia, s. 11. Ayrıca doğum ve ölüm tarihi ile ilgili bilgiler (çevrimiçi) 

http://fmg.ac/Projects/MedLands/BYZANTIUM%2010571204.htm#AlexiosKdied1142, 

adresinden 09.09.2009 tarihinde alınmıĢtır. 
113 Whittemore, Third Report, s. 21. 

http://fmg.ac/Projects/MedLands/BYZANTIUM%2010571204.htm#_Toc150921123
http://fmg.ac/Projects/MedLands/BYZANTIUM%2010571204.htm#AlexiosKdied1142
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yalnızca izleri belli olmaktadır. Mozaiğin alt kısmından da yaklaĢık 1 m. 

yüksekliğindeki bir alan mozaik tanelerin dökülmesi sonucu kaybolmuĢ durumdadır. 

Whittemore‟a göre
114

 bu mozaik panel ilk kez 1118 yılının sonbaharında II. 

Ġoannes‟in tahta çıkıĢının anısına yapılmıĢ ve 1122 yılında Aleksios‟un tahta ortak 

edilmesiyle birlikte onun portresi de bu ana kısmın yanındaki paye üzerine 

yapılmıĢtı.  

Ancak Whittemore, çalıĢmalarında mozaiğin ana kısmıyla Aleksios‟un 

betimlendiği paye arasında görünür bir ek yeri saptayamamıĢtır. Fakat yine de 

mozaiğin bu iki kısmı arasında bazı farklılıklar tespit etmiĢ ve tarihlendirmeye iliĢkin 

analizini bunlara göre oluĢturmuĢtur. Bu farklılıklar, Aleksios ve mozaiğin diğer 

kısmındaki figürler arasında belli bir yükselti farkı olması, iki kısımda kullanılan 

mozaik taneler arasındaki renk farklılıkları, Aleksios ve II. Ġoannes‟in elbiselerindeki 

desenler arasındaki farklar ve iki kısım arasındaki iĢleme kalitesi farkıdır
115

. 

Whittemore‟un bu görüĢleri kimi yazarlar tarafından paylaĢılmıĢtır
116

. Fakat 

bazen de açık biçimde uygun görülmemiĢtir. Mango
117

 mozaiğin iki kısmı arasında 

görünür bir ek yeri olmamasını, onun bir seferde yapıldığının açık bir kanıtı olarak 

görür ve mozaiğin Aleksios‟un tahta ortak edildiği 1122 tarihi ve ya hemen 

sonrasında yapılmıĢ olması gerektiğini ileri sürer. Semavi Eyice de
118

 1122 civarı bir 

tarihi belirtmektedir. 

Kiilerich‟in
119

 tarihlendirme ile ilgili olarak öne sürdüğü bir detay oldukça 

önemli gibi gözükmektedir. Dikkat edilirse yandaki paye üzerinde yer alan 

Aleksios‟un yazıtının bir kısmı ve sol kolunun dirsek bölümü mozaiğin ana alanı 

üzerinde yer almaktadır. Bunun yanında Ġrene‟nin yazıtı ise sol tarafta (izleyiciye 

göre sağ) yeterli bir alan olmasına rağmen imparatoriçenin halesine oldukça yakın 

biçimde verilmiĢtir (Res:34-34a). Dolayısıyla Aleksios‟un mozaikteki varlığı daha 

                                                            
114 Aynı, s. 28. 
115 Aynı, s. 28. 
116 Örneğin; Andre Grabar, Byzantine Painting: Historical and Critical Study, Skira 1953, s. 106.  

David Talbot Rice, Art of the Byzantine Era, London 1963, s. 119. 
117 Heinz Kahler, Cyril Mango, Hagia Sophia, A. Zwammer, London  1967, s. 58. 
118 S. Eyice, Ayasofya, Yapı Kredi Yay., Ġstanbul 1984, (3 Cilt), C. II, s. 20. 
119 Kiilerich, Likeness and Icon, s. 179. 
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en baĢından hesaplanmıĢ gibidir. Bu noktada Cormack da
120

  1122–1134 arasındaki 

bir tarihi daha makul olarak görmektedir.  

Görüleceği gibi çalıĢmalar açısından 1122 ve sonrası için bir tarih daha uygun 

gibidir. Fakat Aleksios‟un paye üzerinde yer alıĢı halen tartıĢmaya açık bir sorundur. 

Mozaiğin iki kısmı arasında görünür bir ek yeri olmaması gerçekten Aleksios‟un da 

ilk andan itibaren mozaikte olduğu izlenimini ve 1122 gibi bir tarihi öne 

çıkarmaktadır. Ama bu hattın önünü kesen durum Ģüphesiz Cormack‟ın
121

 da 

belirttiği Aleksios‟un paye üzerindeki tuhaf durumudur. Yani mozaik tek seferde 

yapıldı ise Aleksios niçin mozaiğin ana kısmı içinde yer almamıĢtır? Elbette mozaik 

iki yapım evresine sahipse bu açık biçimde yanıtını bulur. Çünkü ilk baĢta onun için 

mozaikte bir yer ayrılmamıĢtır. Eğer mozaiğin tümü tek seferde yapıldıysa 

Aleksios‟un o tuhaf yerde ve Morrey‟in
122

altını çizdiği gibi biraz da sıkıntılı ve 

geçici bir görüntüyle betimlenme nedeni ne olabilir? 

Bu soruna resimsel açıdan bir yanıt verilip, bugün mozaiğin ana kısmındaki 

uyum ve dengenin bozulmaması adına böylesi bir karar verildiği pekâlâ 

düĢünülebilir. Ama unutmamak gerekir ki mozaiğin ana kısmının uyumu Aleksios 

feda edilerek gerçekleĢtirilmiĢtir. Mozaiğe dikkatli biçimde bakarsak Aleksios‟un sol 

kolunun dirsek önde olmak üzere bir kısmı, baĢı çevreleyen halenin bir kısmı ve 

yazıtın bir kısmı duvarla paye arasındaki sınırda ana mozaiğin içine doğru 

kıvrılmıĢtır. Dolayısıyla Aleksios ya sonradan ekleme bir tasvir olarak mozaiğe dâhil 

edilme amacı güdülmüĢ ya da bütünüyle aynı zamanda yapılmıĢ bir mozaiğin asıl 

kısmına tutturulmuĢtur. 

Burada eklemek istediğimiz Aleksios‟un 1122 yılında, tahta gelecekteki 

imparator olarak ortak edildiği tarihte gerçekleĢen bazı olaylardır. Aslında 

Komnenos hanedanının kurucusu I. Aleksios‟un ölümünden sonra hanedan arasında 

bir taht kavgası baĢ göstermiĢ ve bu sıkıntılı evreden II. Ġoannes galip çıkarak tahta 

oturmuĢtu. II. Ġoannes‟in bu dönemdeki önemli destekçilerinden biri kardeĢi Isaakios 

Komnenos‟tu. Fakat 1122 yılında ikisi arasında bir anlaĢmazlık oluĢmuĢ ve Isaakios 

                                                            
120 Robin Cormack, Writing in Gold:Byzantine Society and Its Icons, Oxford Univ. Press, London 

1985, s. 197. 
121 Robin Cormack, “The Mother of God in the Mosaics of Hagia Sophia at Constantinople”, 

Representations of the Virgin in Byzantine Art, M. Vassilaki (ed.), Athens 2000, 106-123, s. 118. 
122 Charles Rufus Morrey, “The Mosaics of Hagia Sophia”, The Metropolitan Museum of Art 

Bulletin, New Series, Vol. 2, No. 7 (Mar. 1944), 201-210, s. 205. 
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yaklaĢık 14 yıllık bir süreyle sürgünde kalmıĢtı
123

. Bu anlaĢmazlık büyük ihtimalle 

Isaakios‟un taht üzerindeki iddiası ile söz konusu olmuĢ olmalıdır. Aynı tarihte, 

1122‟de Aleksios tahta ortak edilmiĢtir. Dolayısıyla bu iki tarihin çakıĢması bu 

noktada anlamlı olabilir. Gerçi böylesi bir iliĢkiyi daha fazla geliĢtirebilecek tarihsel 

bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak baba ve oğul arasındaki birlikte hükümranlık 

uygulaması imparatorluğun geleceğine iliĢkin bir uygulama olduğu gibi aynı 

zamanda mevcut imparatorlar içinde kendi iktidarlarının devamlılığının bir garantisi 

gibiydi
124

. Dolayısıyla özellikle Aleksios‟un tuhaf gösterimi ve ya önemsizliği 

bağlamında benzer bir iliĢki kurmak mümkündür
125

. Tarihsel kaynaklardan 

bildiğimiz kadarıyla Aleksios hastalıklı bir çocuktu ve 1042 yılında ölmüĢtü
126

. 

Dolayısıyla bu belki Aleksios‟un tasvirinden yansıyan sıkıntılı görünüme bir referans 

olarak alınabilir. Ama burada bizce üzerine gidilmesi gereken daha açık bir nokta, 

Aleksios‟un paye üzerindeki yerleĢimidir. Görülebileceği gibi Aleksios‟un tasviri 

burada paye üzerine tam ortalanmamıĢ, sağ tarafından mozaiğin ana kısmına doğru 

çekilmiĢ ve vücudun bu yöndeki bir kısmı da bu ana alanın içinde gösterilmiĢtir 

(Res:36-36a-36b). Oysa Aleksios‟un sol kısmında, tasvirin paye üzerine tam olarak 

ortalanabilmesi için yeterli bir alanın olduğu düĢünülebilir. Fakat görüldüğü gibi bu 

yapılmamıĢtır. Bu Aleksios‟u doğrudan mozaiğin ana alanı içerisinde gösterme 

isteğinin bir sonucu olarak görülebilir. Fakat böylesi bir uygulamanın yarattığı baĢka 

bir sonuç vardır ki, o da bu betimleme yöntemiyle Aleksios‟un bağımsız bir portre 

olarak varlığının önüne geçildiği gerçeğidir. Dolayısıyla hem Aleksios‟un varlığı ile 

II. Ġoannes‟in iktidarı lehinde bir yorumda bulunulabileceği gibi hem de onun 

betimlenme yöntemiyle, bağımlılığı ve ikincil durumuna iliĢkin bir öneri söz konusu 

edilebilir. Böylece Aleksios‟un önemsizliği ve ya ikincilliği gibi niteliklerine iliĢkin 

bir açıklama da yapılabilir. 

 Fakat Aleksios‟un, II. Ġoannes ile birlikte ve oldukça olumlu sayılabilecek 

nitelikte tasvirleri de vardır. Örneğin yine 1122 yılı civarında yapıldığı düĢünülen bir 

                                                            
123 P. Magdalino-R. Nelson, “The Emperor in Byzantine Art of the Twelfth Century”, Byzantinische 

Forschungen, S. 8 (1982), 123–183, s. 131. Niketas Chonites, Historia, s. 20–21. 
124 Örneğin Ostrogorsky, I. Basileos‟un oğullarını tahta ortak ederek böyle bir uygulamaya giriĢtiğini 

yazmaktadır. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 217.  
125 Bu tarz bir uygulamanın sanatsal bir gösteriye dönüĢüp dönüĢmediğine iliĢkin açık kanıtlar elde 

bulunmamaktadır.  
126 Niketas Chonites, Historia, s. 11. 
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kitap resminde, II. Ġoannes ve Aleksios‟un Ġsa tarafından taçlandırılmasını gösteren 

sahnede, Aleksios‟un daha olumlu bir pozisyona sahip olduğu açıktır (Res:22). Fakat 

Aleksios‟un her iki durumunun da, bir Ģekilde II. Ġoannes‟i olumladığı da doğrudur. 

Bu belki mozaiğin konu ya da içeriği ile ilgili bir yorumdur. Ama Aleksios‟un 

mozaikte yer alıĢ nedenine de yanıt oluĢturabilecek bir tartıĢmayı ortaya 

çıkarabileceği gibi aynı zamanda mozaiğin tarihlendirilmesi noktasındaki 

tartıĢmalara da bir yarar sağlayabilir. Çünkü kendi namına önemsiz ama II. 

Ġoannes‟in iktidarı adına önemli varlığıyla Aleksios‟un mozaiğe, sadece sonradan 

yapılmıĢ bir ek olarak ele alınması geçerliliği kuĢkulu bir yaklaĢımı yansıtacaktır. 

Buraya kadar sürdürdüğümüz çabayla, bu çerçeveden de ortaya çıkan en 

makul sonuç, mozaiği 1122 ve 1134 yılları arasına tarihlendirmenin genel olarak 

uygun olacağıdır. 
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3.Bölüm: ZOE VE KOMNENOS MOZAĠKLERĠNĠN RESĠMSEL  

                 DÜZENLEMELERĠ BAĞLAMINDA KARġILAġTIR- 

                 MALI BĠÇĠMDE ĠNCELENMESĠ 

 

 

3.1. Yöntem 

Özellikle ikinci bölümde mozaiklerin tarihlendirilmesi üzerine yapılmıĢ 

çalıĢmaları kısaca gözden geçirirken, bir bakıma bu çalıĢmaların konuyu 

değerlendirme tarzlarını da kısmen ele alma durumu oluĢmuĢtu. Bu üçüncü bölümde 

ise iki mozaik paneli doğrudan onların yüzeylerinden, resimsel düzenlemelerinden ve 

bu düzeni ortaya çıkaran iliĢkilerden yola çıkarak değerlendirmeye çalıĢacağız.  

Yukarıdaki bölümde de karĢımıza çıktığı gibi her iki mozaik tarihsel anlamda 

oldukça fazla soruna sahiptir. Hal böyle iken onlar üzerine yapılmıĢ çalıĢmaların da 

bu sorunları temel alması kaçınılmazdır elbette. Böylece konu üzerine çalıĢanlar 

açısından oldukça değerli bir birikim de oluĢmuĢtur. Bu yayınlar içerisinde 

mozaikleri farklı yaklaĢımlarla inceleyenler de vardır. Bu da tabii ki içeriği 

anlamlandırma, sembolizm, ikonografi vs. gibi yaklaĢımların söz konusu olduğu bir 

çerçeveydi. Ama kabul etmek gerekir ki bunlar da salt tarihsel bir yaklaĢımı temel 

almıĢlardı. 

Biz çalıĢmamızda bu değerli birikimi gözden kaçırmadan iki mozaiği daha 

farklı bir açıdan değerlendirmeyi uygun bulduk. Bu yaklaĢım da her Ģeyden önce 

mozaikler adına konuĢabilmek için doğrudan en temel kaynağa yani mozaiklerin 

kendilerine, resimsel düzenlerine, bu düzeni oluĢturan iliĢkilere ve bu iliĢkileri 

gerçekleĢtiren bağıntılarına yönelmekti. Kabul etmeliyiz ki karĢımızdakiler belki 

birer tarihsel kayıttır ancak her Ģeyden önce birer sanatsal ve resimsel kayıttırlar.  

Konu açısından mozaiklerin, iki imparator ailesinin iktidarları döneminde kiliseye 

yapmıĢ oldukları bağıĢları resimsel olarak kaydettikleri yönünde bir uzlaĢma vardır. 

Bir bölümüyle buna katılıyoruz. Ancak burada özellikle konunun kendisinden değil, 
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bu konunun resimsel olarak nasıl iĢlendiğinden yola çıkarak bir yaklaĢım sunmaya 

çalıĢtık. 

Her iki mozaik bizlere farklı öğelerin iliĢkilerinden oluĢmuĢ bir toplam 

sunmaktadır. Birincil hedefimiz bu iliĢkilerin bağıntılarını ve bu bağıntıların hangi 

yönde eklemlenerek ortaya nasıl bir toplam çıkardıklarını anlayabilmekti. Bu 

anlamda nihai bir amaçtan çok mozaikler üzerine yapabileceğimiz yorumlara iliĢkin 

bir zemin tespit edebilme amacı güdülmüĢtür. Ancak buradan sonra diğer 

yaklaĢımları daha sağlıklı biçimde konu üzerinde değerlendirebileceğimizi 

düĢünüyoruz.  

ġüphesiz ki her iki mozaik yüzeyindeki ayrım yapmaksızın tüm öğeler ve 

kiĢilikler çok derinlikli tarihsel karĢılıklara sahiptir. Fakat aynı zamanda mozaik 

yüzeyinde sadece birer resimsel öğedirler. En azından çalıĢmamızın bu kısmı geçici 

olarak bu ikincisi üzerinden ĢekillenmiĢtir. 

Bu çerçeve içerisinde her iki mozaiğin resimsel iç iliĢkilerini anlama adına 

değerlendirme karĢılaĢtırmalı bir yöntemle yapılmıĢtır. Bu yolla mozaikler arasındaki 

benzer ya da farklı noktalar belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

KarĢılaĢtırmaya temel olması açısından her iki mozaiğin paylaĢtıkları pek çok 

ortak nokta vardır. Bu iki eserin aynı mekânda yer almaları, bir imparator ailesi ve 

bir kutsal figür ile benzer bir kompozisyon düzeni içerisinde verilmeleri, benzer 

öğeleri (para kesesi, rulo vs. gibi) barındırmaları bu karĢılaĢtırmayı olanaklı kılabilen 

gerekçelerdir. 

Böylece mozaiklerin çerçeveleri dâhil olmak üzere yüzeylerinde 

barındırdıkları her öğe çalıĢmamız için birincil derecede resimsel iĢaretlerdir. Bu 

iĢaretlerce oluĢturulan iliĢkilerin niteliğini saptama adına zamansal ve mekânsal 

gönderilere koĢut iki baĢlık belirlenmiĢ ve bu iliĢkiler iki baĢlık altında 

değerlendirilmiĢtir. Bu baĢlıklardan biri merkezde üç figürün iliĢkileriyle bir eylemi 

belirleyen zamansal düzleme karĢılık olarak eylemsel iliĢkilere, diğeri ise bu eylemin 

alanını belirleyen ve onun yönelimlerini tarif eden mekânsal düzleme karĢılık olarak 

mekânsal iliĢkiler adıyla çerçeve ve mozaiğin eylemsel alanı dıĢındaki yüzeyinin 

genelle örüntüsü üzerine açılmıĢtır.  
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Bu bölümdeki değerlendirmeye Komnenos mozaiğinin sadece ana kısmı yani 

doğu duvarı üzerinde yer alan kısmı dâhil edilmiĢtir. Sağdaki paye üzerinde bulunan 

oğul Aleksios tasviri bu noktada ele alınmamıĢtır.  

Burada baĢlık ve alt baĢlıklarda ele alınan öğe ve bağıntıların tek baĢlarına bir 

anlamları yoktur. Ancak belirli bir amaç içerisinde, bir bütünün parçaları olarak 

anlam kazanmaktadırlar. Bu değerlendirmenin sonuç bölümünde açık olarak 

görülebilecektir. 

Bu çaba bilinen herhangi bir sanat tarihsel kuramı sıkı biçimde uygulamayı 

hedeflememektedir. Çünkü böylesi bir durum çok tabii ki bu düzeydeki kısıtlı bir 

çalıĢmayı aĢar nitelikte olacaktır. Burada daha ziyade iki mozaik özelindeki bir 

durum basit biçimde de olsa tutarlı yöntemsel bir çerçeve içerisinde 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

 

3.2. Değerlendirme 

        

3.2.1.Eylemin Yönelimi ve Mekânın Belirleyicisi Olarak 

Çerçevenin Niteliği 

Bu baĢlık altındaki amaç mozaiklere mekân oluĢturan alanın ne Ģekilde 

düzenlendiğini anlayabilmektir. Elbette bu iki mozaik panelde de gerçek bir mekânı 

belirleyen öğeler söz konusu değildir. Ama sahnelerin, çerçeve tarafından tanımlanan 

ve içerisine figürlerin yerleĢtirildiği bir alanı vardır. Gerçek bir mekânı 

belirleyebileceğimiz detaylar olmadığı için burada figürlerin ve mozaik yüzeyinin 

içerdiği diğer öğelerin çerçeve ile olan iliĢkisi kuramsal açıdan da olsa mekânın 

özellikleri açısından bir fikir verebilir. ÇıkıĢ noktası olarak önemli bir detay bugünkü 

durumlarından ötürü belirsizlik taĢıyor olsalar bile her iki mozaiğin kaybolmuĢ olan 

alt kısımlarının bu türden iliĢkiler bakımından gözden geçirilmesidir. 
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3.2.1.1. Zoe Mozaiği: Uzamın Kesilmesi: 

Tarihlendirme ile ilgili kısımda Zoe mozaiğinin orijinalinde 2.44x2.40 m. bir 

alana sahip olduğunu belirtmiĢtik. Bu alan içerisinde, alt kısımda yaklaĢık 35 cm. 

yüksekliği olan bir alanda, mozaik tanelerin dökülmesi ile mozaiğin bu alanı bugün 

için kayıp durumdadır
1
. Bu kayıp alanla birlikte özellikle Zoe ve Konstantinos 

figürlerinin belden aĢağısına yakın bir bölümü ve Ġsa‟nın ise tahtın önündeki seki 

üzerine basmakta olan ayakları bugün görünememektedir (Res:24-26). 

Bu kayıp alan ve figürlerin oranları dikkate alındığında burada özellikle 

imparator ve imparatoriçenin figürlerinin çerçeve ile olan iliĢkisi hayli ilginçtir. 

Mozaik alanının boyutları ve figürlerin oranları düĢünüldüğünde burada Zoe ve 

Konstantinos‟un ayaklarının belli bir bölümünün mozaiğe dâhil edilmediği sonucuna 

ulaĢmak olasıdır. Büyük ihtimalle mozaiğin bu alt sınırı, bir çizgi halinde figürlerin 

ayaklarının üzerinde bir noktadan geçmekteydi
2
. Bunun sınırlarını kesin olarak 

belirlemek güçtür. Ancak görsel olarak açık bir durumdur. En makul olarak Ģu 

söylenebilir ki, iki figürün ayaklarına iliĢkin detaylar mozaik için önemli bir unsur 

olarak görülmemiĢtir. Bu nokta özellikle yakın tarihli kimi yayınlarda dikkati çeken 

bir durum olmuĢtur
3
. 

Tabii ki böylesi bir betimlemenin yol açtığı daha önemli ve mozaiğin genelini 

etkileyen bir sonuç vardır. Çünkü sanatçının figürlerin ayaklarını böylesine kestiği 

nokta aslında uzamı da kestiği ve bir anlamda sahnenin sınırlarını da belirlediği 

noktadır. Dolayısıyla bu Ģekildeki bir bitiriĢ sahnenin alt kısmındaki çerçevesi ile 

figürlerin ayakuçları arasında herhangi bir alanın
4
 (tabii ki yine altın yaldızlı boĢ bir 

                                                            
1Thomas Whittemore, The Mosaics of St. Sophia:Third Preliminary Report Work Done in 1935-

1938: The Imperial Portraits of the South Gallery, Oxford 1942, s. 9. 
2 Mozaikleri ortaya çıkaran Whittemore Zoe paneli özelinde böyle bir durumu hiç anmamaktadır. 

Ancak Komnenos paneliyle ilgili bölümün hemen baĢında bu mozaiğin figürlerinin tam boy portre 

niteliğine sahip olduğunu belirtir. Bkz: Whittemore, Third Report, s. 21. 
3 Örneğin Kamburouva, mozaiğin bu açıdan Zoe ve Monomakhos için diz hizasında olduğunu, Ġsa‟nın 

ise onlardan oldukça yüksekte betimlendiğini ve hatta Ġsa‟nın ayaklarının bile görülebileceğini 

belirtmektedir. Ancak yazar bu özelliği herhangi bir iĢaret olarak almamaktadır. Tania Kambourova, 

“L'image manipulée : Considérations sur une mosaïque de Sainte-Sophie”, (çevrimiçi), 

http://imagesrevues.org/Article_Archive.php?id_article=12#021 adresinden 07.09.2009 tarihinde 

alınmıĢtır. (sayfa no yok) 
4 Kısıtlı olanakları olan bir sanat eseri için bu alanın boyutları çok önemli değildir. Burada 

gerçekleĢtirilebilecek olan sadece olası bir devamlılığın tamamını kapsayacak olana iliĢkin küçük bir 

imadır. Ayrıca hemen belirtmeliyiz ki çok doğal olarak, tek baĢına, böylesi bir imanın geçerliliği 

olmayacaktır. 

http://imagesrevues.org/Article_Archive.php?id_article=12#021
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alanın) var olmadığı sonucuna götürecektir. Buradan açık biçimde çıkarılabilecek 

sonuç uzamın bu Ģekilde kesiliĢiyle mozaiğin yapımcılarının sahne içerisinde 

göreceli olarak da olsa var olabilecek bir sürekliliğin (tabi varsayım olarak dıĢa yani 

öne doğru) ön koĢulunu daha en baĢından ortadan kaldırdığıdır. 

Mozaiğin bu noktadaki özelliği birkaç yayında sadece anılarak geçilmiĢtir. 

Fakat Bente Kiilerich
5
, bu durumu tespit edip, ciddi bir iĢaret olarak 

değerlendirmiĢtir. Ancak Kiilerich‟in bu noktadan çıkarak vardığı sonuç oldukça 

farklı olmuĢ ve yazar mozaiklerin orijinal boyutlarının bu Ģekilde olamayacağı 

yolunda bir iddia ileri sürmüĢtür. 

Yazar öncelikle her iki mozaiğin hemen alt çerçevelerinin aĢağısına 

yerleĢtirilmiĢ mermer kaplamaların özensiz biçimde yapılmıĢ ve her iki mozaiği 

pratik biçimde hizalamak için uygulanmıĢ kaplamalar olduğunu ve bunların Orta 

Bizans dönemine ait uygulamalar olarak görülemeyeceğini belirtmiĢtir
6
(Res:24-38). 

Ayrıca Zoe panelinin etrafını dolanan mermer çerçeve de kırıklar gözlenmektedir ve 

bu çerçeve kimi yerde metal kelepçelerle yerine tutturulmuĢtur (Res:26). Yazar bu 

her iki uygulamanın da orijinal olamayacağını ve onların sonraki dönemlerde 

yapılmıĢ restorasyonlar sırasında ele alınmıĢ olduğunu ileri sürmüĢtür
7
. 

Ek olarak Kiilerich, Zoe mozaiğinde imparator ve imparatoriçe figürlerinin 

ayaklarının bugünkü oranlar içinde görülemeyeceğini, ancak böyle bir (eksik!) 

gösterimin Bizans sanatında olağan bir durum olmadığını belirtir. Çünkü Bizans 

sanatında benzer betimlemelerde, yani imparator portrelerinde, tercih edilen model 

ya madalyon içinde bir büst ya da tam boy betimlemedir
8
. 

Kiilerich temel olarak bu iki noktayı birleĢtirerek mozaiklerin asıl 

boyutlarının böyle olamayacağını (özellikle Zoe mozaiğindeki durumu 

                                                            
5 Bente Kiilerich, “Likeness and Icon: The Imperial Couples in Hagia Sophia”, Acta Ad 

Archaelogiam Et Artıvm Historiam Pertinentia, Volvmen XVIII, (N.S. 4), 2004, Roma (2005), 

175–203, özellikle s. 177–178. 
6 Aynı, s. 177. 
7 Yazar böylesi bir restorasyon çalıĢması için sadece bir olasılık olarak 1815‟teki restorasyonu örnek 

göstermektedir. 
8 Aynı, s. 177. 
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belirginleĢtirerek
9
) ve orijinalinde mozaiklerin aĢağıya doğru uzanıp daha fazla alanı 

kaplamıĢ olmaları gerektiğini ileri sürer
10

. 

Mozaiklerin asıl boyutlarına iliĢkin bu iddia Ģüphesiz ki ciddi bir olasılığa 

sahiptir ve ciddi biçimde ele alınmalıdır. Fakat özellikle mermer kaplamaların 

mozaikle çağdaĢ ya da sonradan yapılmıĢ eklemeler olma durumunu saptamak açık 

biçimde bir teknik çalıĢmanın sonucunda yapılabilir. Kiilerich‟in de belirttiği gibi 

Mango
11

 özellikle yapının galeri ve neflerindeki mermer kaplamalarda ciddi 

tahribatların oluĢtuğu ve bu yüzden bu kaplamalar üzerinde çok sayıda tadilat ve 

yenileme yapıldığını belirtmektedir. Fakat bu değiĢikliklerin nitelikleri çok açık 

değildir. Örneğin yapıdaki olası tadilatların mermer kaplamalar için sadece bir 

yenileme, onarım amacı mı güttüğü ya da bunun fiziksel bir takım değiĢiklikler 

ortaya çıkarıp çıkarmadığı açık değildir. Yani böylesi değiĢiklikleri kesin olarak 

saptayabileceğimiz kayıtlar ne yazık ki yoktur
12

. 

Burada mermer kaplamalar noktasında bir değiĢiklik olup olmadığını 

kesinleyecek kayıtlardan ve teknik bir çalıĢmadan yoksun biçimde bu tartıĢmayı 

sadece iki yönelimle yapma imkânı vardır. Bunlardan ilki mozaik yüzeyi ve çerçeve 

iliĢkisi açısından yaptığımız giriĢin paralelinde bir tartıĢma yapmak, diğeri ise 

mermer kaplamaların niteliği ile ilgili olarak yapının içerisinde basit biçimde 

yapılmıĢ gözlemleri bu tartıĢmaya dâhil etmektir.  

Ayasofya üst kat galerilerinde duvarlar zeminden belli bir yüksekliğe kadar 

mermerlerle kaplanmıĢtır
13

(Res:39-40). Bu kaplama üstteki daha kısa alttaki daha 

                                                            
9 Kiilerich, Komnenos mozaiğinde figürlerin tam boy portre gösterimle olağan bir nitelikte olduklarını 

ancak panelin aĢağıya doğru daha da uzun olması halinde daha tatmin edici bir gösterimin ortaya 

çıkacağını belirtmektedir. Kiilerich, Likeness and Icon, s. 178. 
10 Aynı, s. 178 ve Fig. 2. Zoe mozaiğinin asıl boyutları için benzer bir öneri daha fazla detay 

vermeksizin Teteriatnikov tarafından da yapılmıĢtır. ġu yayında, Natalia Teteriatnikov, Mosaics of 

Hagia Sophia, Istanbul: The Fossati Restoration and the Work of the Byzantine Institute, 

Dumbarton Oaks, Washington 1998, s. 73. 
11 Cyril Mango, Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at Ġstanbul, Dumbarton Oaks 

Studies, VIII, Washington D.C. 1962, s. 13. 
12 Bu noktada örneğin Whittemore Deesis mozaiğinin alt kısmıyla ilgili olarak, mozaiğin aslında 

aĢağıya doğru daha da uzun olduğu ve sonraki bir dönemde burasının mermerlerle kaplandığı tespitini 

yapmıĢtır. Ancak benzer bir uygulamadan Zoe mozaiği için hiç bahsetmemiĢ oluĢu da kayda değerdir. 

Deesis mozaiği ile ilgili not için bkz: The Mosaics of  St. Sophia at Ġstanbul, Fourth Premilinary 

Report Work Done in 1934–1938, The Deesis Panel Of South Gallery, Oxford University Press, 

Boston 1952, s. 12. 
13 Whittemore‟nin ölçümlerinde mozaiklerin alt sınırı zeminden 1.80 m. yukarıdadır. Bu 1.80 m. 

yüksekliğindeki alan galeri boyunca düzgün bir sıra halinde mermerle kaplanmıĢtır. Bu kaplamalar iki 
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geniĢ olmak üzere iki parçalıdır. Bu iki parça arasında yine mermer bir pervaz 

atılmıĢ, aynı uygulama kaplamaların üst sonunda da aynen uygulanmıĢtır. 

Dolayısıyla bu görünüĢ açısından (ki bunlar Zoe ve Komnenos panelinin altında 

uzanan levhaları da içeriyor) bizce mermer kaplamalar oldukça yerinde ve tutarlı bir 

uygulama görünümündedirler. Yani bir değiĢiklik yapılmıĢ olsa bile bu büyük 

olasılıkla tahrip olmuĢ bir parçanın yerine yenisinin koyulmasıyla ilgili olsa gerektir. 

Bu güney galerinin tam simetriği olan kuzey galeride de bu uygulamanın benzer 

oranlar ve düzenle sürdürüldüğü gözlerden kaçmayacaktır. Özellikle güney galeride 

mozaiklerin yerleĢtirildiği doğu duvarının kuzey bölümünün tıpkı bir örneği kuzey 

galeride de bulunmaktadır ve dikkat edilirse söz konusu bu mermer kaplamalar 

benzer biçimde burada da görüleceklerdir (Res:40). Zoe mozaiğinin etrafındaki 

mermer çerçevenin birkaç yerinden kırıldığı, oranlarının bozulduğu vs. 

gözlemlenebilir. Ama bunu bir sonraki dönem eklemesine iĢaret olarak almak çok 

olası gözükmemektedir. Böylesi bir çerçevenin değiĢiklik olmadığına dair kesin 

kanıtlar sunduğunu elbette iddia edemeyiz. Ancak mermer kaplamalar açısından 

oldukça tutarlı olan bu görünüĢ bizce herhangi bir değiĢiklik (fiziki bir değiĢiklik 

olarak tabii ki) yapılmamıĢ olması olasılığını daha güçlü kılmaktadır. 

Ġkinci bir tartıĢma mozaiklerin yüzeylerini ve resimsel iliĢkileri irdelemek 

yoluyla açılabilir. Öncelikle kabul etmeliyiz ki, Zoe mozaiğindeki durumu göz önüne 

aldığımızda, tam boy bir gösterim kesinlikle daha hoĢ ve tatmin edici bir betimleme 

ortaya koyacaktır. Ancak mozaiğin yapımcıları burada bir takım sorunlarla 

karĢılaĢılmıĢ olmalılar. 

Bunun yanında, Zoe mozaiğindeki durumu eksik bir betimleme olarak 

sunmak, açık biçimde bu tür tasvirlere sadece portre değeri açısından yaklaĢmanın 

kaçınılmaz bir sonucudur. Bu bakıĢ açısıyla belli bir bölümü (konumuz özelinde 

ayakları) betimlenmemiĢ figür haliyle eksik bir görüntü sunar. Örneğin 

Ayasofya‟daki baĢka bir tasvir, kuzey galeri tonozunda yer alan imparator 

Aleksandros tasviri söz konusu olsaydı bu yaklaĢım yerini bulurdu (Res:15). Ama 

söz konusu olan farklı öğelerin belli bir amaçla bir araya getirildiği bir düzenleme 

olursa bu yaklaĢım oldukça eksik kalabilecektir. Çünkü bu ikinci durumda farklı 

                                                                                                                                                                         
kısım halinde galeri duvarını dolanır. Üstteki sıra diğerine göre daha kısadır. Whittemore, Third 

Report, s. 46. 
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öncelikler söz konusu olacaktır. Michelis‟in
14

 de altını çizdiği gibi “kompozisyonda 

düzen, çokluk içerisinde birliği vurgulamak adına detayların denetimini ve 

koordinasyonunu ifade etmektedir”. Dolayısıyla öncelikle karĢımızdaki mozaiğin 

farklı öğelerin iliĢkilerinden oluĢan bir düzenleme olduğunu düĢünürsek, figürlerin 

eksik gösterimi gibi bir durumu da bu çerçeve içerisinden tartıĢmamız gerekecektir. 

Zoe mozaiğindekine benzer bir uygulama, hatta ondan çok daha iddialı bir 

biçimde yapılmıĢ haliyle VI. Leon‟a atfedilen FildiĢi Asa üzerindeki tasvirlerde 

görülebilir
15

(Res:37-37a). Bu asa üzerinde yer alan tasvirlerde neredeyse figürlerin 

belden aĢağı kısmı gösterilmemiĢtir. Elbette Zoe mozaiği gibi anıtsal bir örnekle, 

küçük bir çalıĢma olarak sayılabilecek bu asanın
16

 bu yönde karĢılaĢtırılmasının 

uygunsuzluğu sorgulanabilir. Ama bu iki eserin, bu noktada konu edilebilecek benzer 

özellikleri vardır. Her ikisi için de bir portrenin önceliklerinden baĢka öncelikler söz 

konusu edilmiĢ olmalıdır
17

. Bunun yanında yine her ikisinde herhalde belli oranda 

betimleme için yerin kısıtlılığı sorunu baĢ göstermiĢti. 

Zoe mozaiğindeki durumun yukarıda belirttiğimiz alan yetersizliğinden 

kaynaklanması durumu bizim yorumumuz açısından bir sıkıntı oluĢturamaz. Çünkü 

kaynağı böyle bir sorun olsa bile bu nokta resim düzlemi üzerinde artık resimsel bir 

iĢarettir. Ayrıca ilerleyen bölümlerde açıklanacağı gibi bu durum sadece 

düzenlemenin yapısını destekleyen bir unsur olduğundan kabul edilebilir düzeydedir. 

Bütün bunların yanında Zoe mozaiğinin asıl boyutlarının günümüzdeki gibi 

olabileceğini destekleyecek en önemli kanıtlardan biri konumuz olan diğer 

mozaikten sağlanabilir. Yukarıda andığımız gibi her iki mozaiğin düĢey doğrultuda 

yükseklikleri hemen hemen eĢittir
18

. Ancak dikkat edilirse Komnenos mozaiğinin 

figürleri diğer mozaiğin figürlerine göre daha fazla yukarıya doğru çekilerek 

                                                            
14 P. A. Michelis, An Aesthetic Approach to Byzantine Art, London 1953, s. 155. 
15 Bu eserle ilgili bir yayın için bkz: Kathleen Corrigan, “The Ivory Scepter of Leo VI: A Statement of 

Post-Iconoclastic Imperial Ideology”, The Art Bulletin, Vol. 60, No. 3 (Sep., 1978), 407-416. 
16 Bu fildiĢi asanın boyutları, 10x9,5x2 cm‟dir. Corrigan, a.g.e., s. 407, dip. 1. 
17 Öyle görünüyor ki, fildiĢi asada figürlerin üstünde 3 kemerli bir açıklıkla mimari detaya verilen 

önem burada öncelikler arasında sayabileceğimiz bir unsur gibi durmaktadır. Çünkü neredeyse 

sahnenin yarısı bu alana ayrılmıĢtır. Zoe mozaiği içinse bu öncelikler arasında oldukça öne çıkan bir 

Ģekilde ele alınmıĢ yazıtların durumundan söz edilebilir. Ayrıca basit bir gözlemle fark edilebileceği 

gibi mozaik içerisinde figürlerin yerleĢim düzeyleri insan görüĢü açısından oldukça yerindedir. Bunun 

yanında mozaik yüzeyinin sadece düĢey hatta yapılabilecek uygulamalara olanak sağlayabilir oluĢu da 

bu açıdan değerlendirilebilir. 
18 Zoe mozaiği 2.40 m, Komnenos mozaiği 2.47 m. 
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betimlenmiĢlerdir. Yani basit bir gözlemle görülebileceği gibi Zoe mozaiğinde 

figürlerin baĢlarının üst hizası ile üst çerçeve arasında kalan alan diğer mozaiktekine 

göre oldukça fazladır
19

 (Res:27-32). Zoe mozaiğinde bu alan figürlerin baĢları 

üzerindeki oldukça geniĢ yazıtların tümünü içerebilecek kadar geniĢken, Komnenos 

mozaiğinde figürlerin baĢları ile üst sınır arasına yalnızca bir sıra yazı yazılabilmiĢ, 

yazıtların kalan bölümleri baĢların etrafına paylaĢtırılmıĢtır. Buradan 

çıkarılabileceğimiz sonuç Komnenos mozaiğinde figürlerin tam boy olarak 

gösteriminin (açıkça bu konuda aynı alanda önceden var olan Zoe mozaiğinin model 

olma durumu da söz konusuyken) daha en baĢından tasarlanmıĢ bir durum 

olduğudur. Eğer iddia edildiği gibi baĢlangıçta daha geniĢ bir alan söz konusu 

olsaydı, mozaiklerin yapımcıları özellikle Komnenos mozaiği özelinde böylesi dar 

alan sorunları ile uğraĢmak zorunda kalmaz ve öğelerin yerleĢimi için daha rahat 

uygulamalar yapabilirlerdi
20

. 

Burada sonuç olarak söyleyebileceğimiz, mozaiklerin gerçek boyutları 

noktasındaki kuĢkular, bu noktadaki bir teknik çalıĢma eksik olduğu müddetçe bir 

olasılık olarak varlığını sürdürebilir. Ancak galeri katlarındaki mermer kaplamaların 

uygulanıĢ açısından tutarlılığı ve mozaiklerin kompozisyon yapılarını göz önüne 

alarak yaptığımız bu tartıĢma, mozaiklerin asıl boyutlarının günümüzdeki gibi 

olmasının daha olası bir durum olduğunu göstermektedir. 

 

 

                                                            
19 Bu basit bir gözlemle bile elde edilebilecek bir veridir. Ancak bu noktada ölçüler sunmakta yararlı 

olabilir. Belirttiğimiz noktalara iliĢkin ölçüler Whittemore tarafından yapılmamıĢtı. Ancak biz bu 

noktadaki çıkarımları onun ölçümlerini bu doğrultuda değerlendirerek veriyoruz. Örneğin Zoe 

mozaiğinde imparator IX. Konstantinos‟un tacının üst kısmı ile üst kısımdaki çerçeve arasındaki alan 

yaklaĢık 47 cm, Zoe için ise bu alan yaklaĢık olarak 62 cm‟dir. Bu oranlar diğer mozaikte II. Ġoannes 

için yaklaĢık 21 cm, Ġrene için ise 18 cm kadardır. Bu ölçüler Whittemore‟nin mozaiğin ve figürlerin 

boyutlarına iliĢkin verdiği ölçülerden sağlamalar yapılarak elde edilmiĢtir. Burada Whittmore‟un bu 

ölçüler için özellikle figürlerle ilgili olarak farklı noktaları baĢlangıç olarak aldığı açıktır. Örneğin 

kimi yerde taçların üst kısmından, kimi yerde diğer bir figürün tacının üstündeki haçtan baĢlayarak bu 

ölçüleri verir. Ancak sonuçta bu ayrımlar ölçüm açısından çok ciddi farklar yaratmamaktadır ve genel 

düzene iliĢkin bir sorun değillerdir. Bizim verdiğimiz ölçülerinde kesinliğine doğru olduğunu ileri 

sürecek değiliz. Ancak bu noktayı sadece fikir vermesi açısından yararlı gördük. Temel aldığımız bu 

ölçümlerin hepsi Whittemore‟nin raporunun ek bölümünde gözlenebilir. Bkz: Whittemore, Third 

Report, s. 46-86. 
20 Örneğin bu mozaiğe çerçeve olan Ģerit alt ve üst kısımlarda sadece 5-5.5 cm ölçülerine sahipken, sol 

yanda 13 cm‟dir. Olasılıkla üst ve altta yer alan Ģeridin geniĢliği az tutularak, mozaiğin yapımcıları 

daha fazla alanı kullanmak istemiĢ olabilirler. 
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3.2.1.2. Komnenos Mozaiği: Uzamın Açılması: 

Bu baĢlık altında ele aldığımız uygulama açısından Komnenos mozaiği, Zoe 

mozaiğinden oldukça farklı bir örnek sunmaktadır. Aslında 2.47 m yüksekliğe sahip 

olan bu mozaik panelde alt kısımdan yaklaĢık 1 m‟lik bir alan mozaik tanelerin 

dökülmesi sonucu harap olmuĢtur (Res:31). Diğer mozaikte yaptığımız gibi burada 

da figürlerin oranları ve mozaiğin bu yöndeki boyutları gözden geçirilirse burada 

figürlerin tam boy olarak betimlendikleri sonucuna açık olarak ulaĢılabilir. Bu detay 

mozaikleri ortaya çıkaran Whittemore
21

 tarafından da açık olarak belirtilmiĢtir. 

Kiilerich de
22

 bu noktaya vurgu yapmaktadır. 

Bu nokta açığa çıkarıldıktan sonra Komnenos mozaiğinde figürlerin 

önlerinde, yani onların ayakları ile alt çerçeve arasında uzanan bir alanın varlığını 

kestirebilmek olasıdır. Dolayısıyla burada Zoe mozaiğindeki durumun aksine, 

mozaiğin yapımcıları, uzamı öne doğru açmıĢ ve olası hareket (devamlılık) için bir 

alan yaratmıĢ ya da en azından bunun tarifini yapmıĢtır. Figürlerin önünde böylece 

yaratılmıĢ bir alanın boyutları çok önemli değildir. Sınırlılığı açık bir sanat yapıtı için 

bu zaten ancak bir ima yoluyla gerçekleĢtirilebilirdi. 

 

 

3.2.2. Eylemsel ĠliĢkiler 

Bu baĢlık altında mozaiğin merkezinde bir eylemlilik dizgesi içinde 

yerleĢtirilmiĢ figürlerin yerleĢimleri ve birbirleri ile iliĢkilerini tartıĢmayı 

amaçlıyoruz. Bir anlamda ilk baĢlık altında ele aldığımız çevresel iliĢkileri burada 

merkezi iliĢkiler ile etkinleĢtirip bütünlüklü bir yapının içerisinde değerlendirmenin 

koĢulları ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

 

                                                            
21 Whittemore, Third Report, s. 21. 
22 Kiilerich, Likeness and Icon, s. 178. 
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3.2.2.1. Figürlerin Yönelimi ve Hareketleri 

 

3.2.2.1.1. Zoe Mozaiği: Bir KarĢılıklılık ĠliĢkisinin OluĢturulması: 

Burada eylemsel örgü ortada arkalıksız bir taht üzerine oturmuĢ Ġsa ve iki 

yanına ayakta bir vaziyette yerleĢtirilmiĢ imparator ve imparatoriçeden oluĢmaktadır. 

Ġsa doğrudan cepheden, çok açık ve oldukça güçlü bir biçimde betimlenmiĢtir. Ġki 

yanda yer alan IX. Konstantinos ve Zoe‟nin vücutları ise mozaiğin merkezindeki 

Ġsa‟ya doğru döndürülmüĢtür. Ayrıca imparator çiftinin elleri ve baĢlarının yönelimi 

de bu Ġsa‟ya doğru dönüĢ eğilimini pekiĢtiren biçimde ele alınmıĢtır. Ġmparator 

elindeki para kesesini, imparatoriçe ise elindeki ruloyu Ġsa‟ya uzatmıĢlar ve ayrıca 

baĢları da bir saygı ifadesi olarak Ġsa‟ya doğru eğilmiĢtir (Res:27). Dolayısıyla 

yerleĢim ve yönelim iliĢkileri açısından buradaki hareket iki yönlü bir yapıya 

sahiptir. Yani açık biçimde cepheden Ġsa‟yla ortaya konulan doğrultu ve bunu ters 

yöndeki imparator ve imparatoriçenin yönelimiyle karĢılayan doğrultuyla 

oluĢturulmuĢ bir iki yönlülük söz konusudur. 

Dolayısıyla burada figürleri birbirleriyle eylemsel ve bütüncül bir çerçevede 

bağlayan bir karĢıtlar organizasyonu söz konusudur. Fakat bu karĢıtlık pek tabii ki 

güçlü düzeyde bir denetime, bir odak noktasına ihtiyaç duymaktadır. Çünkü aksi 

pekâlâ bir savrukluk ve iliĢkinin dağılması sorununu ortaya çıkarabilirdi. Bu 

denetleyen ve yönlendiren odak ise mozaiğin merkezinde oldukça güçlü ve öne çıkan 

bir yapı içerisinde verilmiĢ Ġsa ile oluĢturulmuĢtur. 

 

 

3.2.2.1.2. Komnenos Mozaiği: Figürlerin EĢ Doğrultuda Yönelimi: 

Bu mozaikteki eylemin figürleri de, ortada ayakta, önünde Çocuk Ġsa‟yı tutar 

biçimde betimlenmiĢ Meryem ile sağ yanındaki II. Ġoannes ve solundaki imparatoriçe 

Ġrene‟den oluĢmaktadır (Res:32). Diğer mozaikteki uygulamanın aksine buradaki her 

üç figürde cepheden gösterilmiĢlerdir. Ayrıca burada yine Zoe mozaiğinin aksine, 
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imparator ve imparatoriçenin ortada yer alan Meryem‟e yönelik açık ve güçlü 

hareketleri de söz konusu değildir. Ġmparator sol elinde tuttuğu para kesesini adeta 

belinde sıkıĢtırmıĢ gibidir (Res:33-33a). Ġrene‟nin elinde tuttuğu rulo (Res:34-34a) 

ve ayrıca her iki figürün bakıĢları bu yönde bir imada bulunsalar bile bunlar 

bütünlüğüne hareketliliği mozaiğin merkezine (yani Meryem ve Çocuk Ġsa‟ya) doğru 

yönlendirecek derecede güçlü iĢaretler değildir. Sonuç olarak bu iliĢkiden 

çıkarılabilecek Ģey, buradaki üç figüründe cepheden gösterilmeleri sonucu 

bütünlüğüne hareketin dıĢarıya (öne) doğru bir yönelim içerisinde olduğudur. Bunun 

beraberinde de tabii ki bu hareket aynı doğrultu üzerinde, bütüncül, tek yönlü bir 

harekettir. Bunu daha da güçlendiren bir etken Meryem‟in Çocuk Ġsa‟yı tutuĢ 

biçimidir (Res:35-35a-35b).  

 

 

3.2.2.2. Figürlerin YerleĢimi 

ġüphesiz ki hiyerarĢik bir gösterimi temel alan birçok sanat yapıtında 

(özellikle de ortaçağ sanatı söz konusuysa), aynı alan üzerinde gösterilen kutsal ve 

dünyevi figürlerin ayrıksılığını vurgulayan önemli uygulamalardan biri, bu kutsal 

figürlerin diğer figürlerden ya daha büyük biçimde betimlenmeleri ya da 

diğerlerinden bir parça daha yüksekte betimlenmeleridir. Bu Bizans sanatındaki 

örneklerde de sıkça karĢımıza çıkan bir durumdur. Bizim sürdüre geldiğimiz çaba 

açısından da bu durum özel bir değerlendirmeyi hak etmektedir.  

 

           

3.2.2.2.1. Zoe Mozaiği: YerleĢim Düzlemleri Farklılığı: 

Daha öncesinde belirttiğimiz gibi her iki mozaik panelin boyutları özellikle 

düĢey doğrultuda hemen hemen aynıdır. Ancak eğer dikkat edilirse Zoe mozaiğinde, 

ortada bulunan Ġsa ile imparator ve imparatoriçe arasında bu düĢey doğrultudaki 

yükselti farkı, Komnenos mozaiğindeki figürler arasında gözlenenden daha fazla 
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tutulmuĢtur (Res:27-32). Bu çok basit bir gözlemle farkına varılabilecek bir 

durumdur. 

Bir önceki baĢlık altında açıklamaya çalıĢtığımız gibi Zoe mozaiğindeki üç 

figür arasındaki iliĢki karĢıt istikamette iki yönlü bir hareketin varlığı ile 

kurulmuĢtur. Dolayısıyla burada yönelimleri ve belli ki rolleri de farklı düzeyde olan 

figürler arasında bir ortak alan yaratılarak iliĢki sorunu çözülmüĢtür. Bir ortak alan 

etrafında birleĢme sonucunda, farklı yönelimlere sahip figürler arasında var olması 

olası yükselti farklılığı tolere edilebilir durumdadır. Çünkü iliĢkinin doğasının 

birincil noktada dayattığı Ģey figürler arası yakınlık ve ya uzaklık ayarlamaları değil 

bir ortak alanın tanımıdır. Bu Zoe mozaiğinde, ortaç ve yan figürler arasında ortaya 

çıkan yükselti farkının bir nedenidir. Ama tek neden bu olmasa gerektir. Kabul 

etmeliyiz ki, kesin ve makul ölçüleri belirleyen baĢka etkenler de söz konusudur. 

Bunlar arasında mozaiğin kendi yüzeyinin olanakları ve içerik yönünden saptanmıĢ 

kimi önceliklerin de bu noktada belirleyiciliklerinden söz edilebilir. Olasılıkla bu 

noktada belirtebileceğimiz, Zoe mozaiğinde yatay hattan daha ziyade düĢey hattın 

olanaklarının değerlendirmeye uygun olduğudur. Görülebileceği gibi burada 

mozaiğin sol yanındaki paye ve sağ yanındaki pencere ile yatay hattın doğal ve kesin 

bir sınırı vardır (Res:26). Dolayısıyla mozaiğin iç alanında yerleĢim açısından yatay 

hattın olanakları kullanılamaz durumdadır. Böylece yerleĢim ancak düĢey hattaki 

düzlemlerim değerlendirilmesiyle mümkündü. DüĢey hatta söz konusu böyle bir 

uygulama, sonucunu yine düĢey bir farkla belirtecektir. Bunun doğrudan etkisi de 

ortada bulunan Ġsa ile yanlarda yer alan figürler arasındaki yükselti farkının en 

azından Komnenos mozaiğine oranla daha fazla olmasıdır.  

Bu detay kimi yayınlarda doğrudan hiyerarĢik gösterime iliĢkin vurguyla ele 

alınmıĢtır. Henry Maguire
23

, her iki mozaikteki ortaç ve yan figürler arasındaki 

yükselti farklılığını, Zoe mozaiğindeki farkın fazla oluĢu nedeniyle, daha itaatkâr bir 

durum, Komnenos mozaiğinde daralan fark nedeniyle ise bu sefer kutsal figürlerle 

iliĢkide daha cüretkâr bir tavır olarak değerlendirmiĢtir
24

. Bu tabii ki bir olasılıktır. 

Ama bizce baĢlıca neden mozaik yüzeylerinin olanakları ve yerleĢim düzlemlerinin 

                                                            
23 Henry Maguire, “Style and Ideology in Byzantine Imperial Art”, Gesta, Vol. 28, No: 2, (1989), 

217–231. s. 229. 
24 Tabii yazar bununla birlikte daha baĢka nedenlerde belirtmektedir. Örneğin Komnenos mozaiğinde 

frontal betimleme ve Meryem‟e yönelik jestlerin azlığı gibi. 
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düzenleniĢi ile ilgili olmalıdır. Örneğin Ayasofya‟daki baĢka bir mozaik Deesis‟te 

merkezde bulunan Ġsa ile yanlarda yer alan Meryem ve Vaftizci Yahya arasındaki 

yükselti farkı da çok azdır (Res:21). Burada tabii konunun ve figürlerin 

farklılığından söz edilebilir. Buradaki Meryem ve Yahya‟nın Ġsa‟ya olan sadakatleri 

tartıĢılamaz durumdadır. Buna rağmen figürler arası yükselti farkının az oluĢu, 

mozaiğin yatay hatta geniĢleyebilme olanağına sahip oluĢunda aranmalıdır. Çünkü 

yatay düzlem Deesis mozaiğinde yerleĢim açısından kullanılabilecek olanaklara 

sahiptir. 

Dolayısıyla Zoe mozaiğinde karĢımıza çıkan bu durum eylemsel iliĢkinin 

doğası ile mozaik yüzeyinin olanakları arasındaki bir uzlaĢının sonucudur. 

 

 

3.2.2.2.2. Komnenos Mozaiği: EĢ Düzlemde YerleĢimin KoĢulları: 

Önceki bölümlerde Komnenos mozaiğindeki üç figürün yani merkezde 

Meryem ve Çocuk Ġsa, onların yanlarında ise II. Ġoannes ve Ġrene‟nin yöneliminin 

aynı doğrultuda olduğunu tartıĢmaya açmıĢtık. Dolayısıyla buradaki olası hareket tek 

yönlüdür ve diğer mozaiğin aksine burada bir karĢıtlar organizasyonu değil birbirine 

paralel doğrularla devamlılık yakalama üzerine bir düzen karĢımıza çıkmaktadır. 

Hareket bütüncül biçimde tek yönlü olduğu gibi, onun kaynağı da sadece tek bir 

düzlem üzerinde karĢılığını bulmaktadır. 

Eğer tek yönlü bir hareketle ortaya çıkarılmıĢ bir iliĢki sürdürülecekse zaten 

bunun koĢulu eĢ bir düzlem üzerinde, olası hareketi oluĢturacak odakların mümkün 

olduğu kadar bir arada, yakın biçimde tutulmalarıdır. Yani Komnenos mozaiğinde 

yer alan her üç figürün de eĢ bir düzlemde ve bir devamlılık izleği içerisinde 

bulunması gerekliliği, aynı zamanda figürler arasındaki yükselti farkının da 

olabildiğince kısa olmasını dayatmıĢtır (Res:32). Eğer Meryem ve diğer figürler 

arasındaki düĢey hatta oluĢan yükselti farkı, örneğin Zoe mozaiğinde gördüğümüz 

gibi daha da fazla olsaydı, bu eĢ yönelimle belirlenmiĢ bütünlük algısının 

dağılmasına neden olacaktı. 
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Sonuçta Zoe mozaiğinde bu yöndeki uygulama aksi yöndeki hareketlerin 

oluĢturduğu bir kesinti üzerine uygulanmıĢtı. Ancak farklı kaynaklara sahip eĢ 

yönelimli hareketlerin yarattığı iliĢki, Komnenos mozaiğinde devamlılık üzerine 

kuruludur. Devamlılığın sürdürülebilmesi için ise bu farklı hareket noktalarının 

mümkün olduğunca yakın bir düzende bir arada olmalarını gereklidir. 

Tabii ki Zoe mozaiğinde belirttiğimiz gibi bu yöndeki bir uygulamanın 

sınırlarını kesinleyen farklı gerekçeler de vardır. Yine diğer mozaik için belirttiğimiz 

mozaik alanının olanakları ve tüm figürlerin tam boy gösteriminin amaçlanmıĢ oluĢu 

bu tür etkenlere örnek olarak verilebilir. Öncelikle Komnenos mozaiği az da olsa, 

yatay hatta Zoe mozaiğinden daha geniĢtir. Ayrıca burada figürler diğer mozaiğin 

figürlerine göre daha ince bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla bu durumda yatay 

doğrultuda bir yerleĢim için fırsat varmıĢ gibi gözükmektedir. Buna bir de figürlerin 

tam boy gösteriminin en baĢından bir amaç olarak benimsendiği eklenirse, 

Meryem‟le II. Ġoannes ve Ġrene arasındaki yükselti farkının az oluĢu için bir neden 

daha söz konusu olabilir.  

Ama burada figürler arasındaki yükselti farkının belirlenmesinde bir iliĢki 

sorunu öncelikliymiĢ gibi gözükmektedir. Dikkat edilirse II. Ġoannes ve Ġrene‟nin 

baĢları hem kendi vücutlarına göre hem de Meryem‟in baĢına göre oldukça büyük 

biçimde betimlenmiĢtir. Hatta Whittemore
25

, bu detayı doğrudan figürler arasındaki 

iliĢkiyi sağlayan bir unsur olarak kullanır. 

 

 

3.2.2.3. Ortaç Figürlerin Konumu 

Her iki mozaiği incelemek adına sürdürdüğümüz bu bölümdeki son baĢlık 

sahnelerde yer alan kutsal figürlere, ama sahnede bulundukları konumları ile ortaç 

figürlerin konumlarına ayrılmıĢtır. Burada iki mozaikte söz konusu olan durumlar 

ayrı baĢlıklar halinde verilmeyecektir. Her iki mozaiğin sahip olduğu resimsel düzen 

açısından bu ortaç figürlerin konumunu belirleyip konuyu diğer yönleri ile bir 

sonraki bölümde bütünlüğüne değerlendirmeye çalıĢacağız. 

                                                            
25 Whittemore, Third Report, s. 21. 
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Mozaiklerde yer alan bu kutsal figürlerin seçimi noktasında elbette çok çeĢitli 

tercihler etkili olmuĢ olabilir. Ama en azından bu bölüm içerisinde biz onları 

resimsel düzen ve iliĢkiler içerisindeki konumları ile ele almayı uygun gördük. Tersi 

yönde bir değerlendirme bu bölümün konusu olamayacaktır. Çünkü bu kiĢilikler 

olduğu gibi, teolojik referansları temelinde alındığında bir karĢılaĢtırmanın nasıl 

yapılabileceği elbette bir sorundur. Tabii ki Ġsa ve Meryem arasında böylesi bir 

karĢılaĢtırma yapmak kuĢkulu görülebilir. Ama resimsel düzen ve iliĢkiler açısından 

bu konumdaki, yani ortaç konumdaki figürlerin betimlenmesi açısından iki mozaik 

arasında belirgin bir fark söz konusudur. Çünkü Zoe mozaiğinde bu konumda tahta 

oturur konumda bir figür seçilirken, Komnenos mozaiğindeki bu figür ayakta bir 

tasvire sahiptir. Pekâlâ, bu durum seçilmiĢ tipolojilerle ilgili olabileceği gibi resimsel 

düzen açısından da bir yansıma yapmıĢtır. Çünkü açık biçimde görülebileceği ve 

sıradaki bölümde tartıĢılacağı gibi bu tasvirlerin konumuna iliĢkin seçim mozaiklerin 

iç düzen iliĢkileri açısından oldukça yerindedir. 

 

 

3.3. Değerlendirmenin Sonuçları 

 

Buraya kadar sürdürülen çaba açık biçimde resimsel düzenleme mantığı 

açısından iki mozaik panelin karĢılaĢtırmalı biçimde değerlendirilmesidir. Görüleceği 

gibi yeri geldiğinde söz konusu edilmiĢlerse de betimleme mantığı dıĢındaki diğer 

unsurlar bir Ģekilde bu ana hattın dıĢında tutulmuĢlardır. Bu tutum onların yararsız 

olarak görülmelerinden kaynaklanmamaktadır. Basit biçimde bir sınırlandırma ve 

bunun beraberinde özellikle en temel noktada kompozisyonların yapısal olarak 

içerdikleri unsurları anlama isteğidir. Özellikle böylesine özel ilgilere açık bir 

biçimde oluĢturulmuĢ kompozisyonların yapısal niteliklerinin anlaĢılabilmesi farklı 

noktalardan yapılabilecek değerlendirmelere de önemli bir zemin sağlayabilir. 

Sonuçta her sanat yapıtı çeĢitli düzeylerde birbirine eklemlenmiĢ parçalardan oluĢan 
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bir yapıdır. Biz özellikle de konu aldığımız mozaiklerin bu açıdan çok önemli 

örnekler olduğunu düĢünmekteyiz. 

Toparlayacak olursak mozaiklerin yüzeyinden resimsel iliĢkiler açısından 

saptanmıĢ dört temel unsur burada iki temel baĢlık altında değerlendirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bunlardan ilkinde mozaiklerin çerçevelerini ve çerçeve içi unsurlarını 

değerlendirerek mekânsal organizasyonun yapısını anlamaya yönelen bir hat 

izlenmiĢtir. Ġkincisinde ise figürlerin hareketleri ve yönelimleri, yerleĢim düzlemleri 

ve ortaç figürlerin konumu baĢlıkları ile mozaikler üzerinden yansıyan eylemsel 

iliĢkinin doğası ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu dört unsur yukarıda her iki 

mozaik özelinde karĢılıklı bir biçimde değerlendirilmiĢtir. Sonuçta buradaki 

değerlendirme bu dört unsur üzerinden oluĢturulmuĢtur. Her bir mozaik özelinde bu 

dört unsur sıkı Ģekilde birbirlerine eklemlenmiĢ biçimdedir ve açık olarak hiçbirinin 

kendi baĢlarına bir anlamı yoktur. Ancak yapı içersindeki iĢlevleri onları anlamlı 

birer bileĢen noktasına getirmektedir.  Bu bileĢenlerin birbirine eklemlenmeleri bize 

sahnelerin yapısı hakkında konuĢabilmek için önemli bir zemin yaratmaktadır. 

Buradan hareketle Ģu olası sonuçlara varılabilir: 

 

A) Zoe panelinin dinamikleri bakımından sahne içe kapalı ve durağan bir 

yapıya sahiptir. Zaten en baĢından figürlerin önünde hareketin önkoĢulu olabilecek 

bir uzamsal açıklığın belirtilmemesiyle devamlılık izleği yok edilmiĢtir. Çünkü 

böylesi bir devamlılığa ihtiyaç duyulmamıĢtır. Bütün sahne merkezde güçlü bir 

biçimde belirtilmiĢ Ġsa üzerinden kurgulanmıĢtır. Ġmparator çiftinin figürleri de bu 

merkezin konumunu güçlendirecek biçimde ona doğru döndürülmüĢtür. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi burada figürler arasındaki iliĢki iki yönlü bir karĢılıklılık iliĢkisinin 

sonucudur. Burada biri Ġsa‟dan diğeri ise imparator ve imparatoriçeden olmak üzere 

iki farklı tür yönelim söz konusudur ve iliĢkinin doğası açısından bu farklı 

yönelimler bir ortak alan iliĢkisi etrafında bir araya getirilmiĢtir. Mozaiğin düĢey 

doğrultudaki olanaklarına bağlı olarak geliĢen düzlem farkı, Ġsa ve diğer figürler 

arasında düĢey hatta oluĢan yükselti farkının oranını da belirleyen bir unsurdur.   

Ayrıca bütün bu hareketin odak noktası olan Ġsa oturur biçimde merkezi yapısı daha 

da kuvvetlendirilerek (daha da toparlayıcı) vurgulanmıĢtır. 
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B) Komnenos panelinde ise diğer panelle aynı doğrultuda bir sınama ile elde 

edilen bileĢenlerin bütüncül etkisi sonucunda sahne diğerinin aksi bir biçimde açık ve 

bir hareketlilik (devamlılık) izleği oluĢturacak Ģekilde bir yapıya sahip olmuĢtur. 

Panelin kayıp alanları figürlerin oranları ile birlikte değerlendirildiğinde burada 

figürlerin vücutlarının tamamen gösterildiği ve önlerinde de çerçeveye kadar olan 

alanda bir boĢluğun bulunduğunu düĢünmek olasıdır. Dolayısıyla göreli de olsa olası 

bir devamlılık için bir ön koĢul yaratılmıĢtır. Ayrıca mevcut üç figürün frontal 

biçimde gösterilmiĢ oluĢu olası hareketin de bu doğrultuda tasarlandığı noktasında 

bir fikir vermektedir. Zoe panelindeki güçlü Ġsa‟nın aksine burada Meryem o kadar 

da güçlü bir merkez değildir. Whittemore‟un önemli tespitiyle burada ilgi üç figür 

arasında eĢit olarak dağıtılmıĢ durumdadır
26

. Var olan bu eĢitlik iliĢkisinin düzenli bir 

Ģekilde sürdürülebilmesi bütüncül bir devamlılığın sürdürülmesiyle eĢ anlamlıdır. Bu 

yüzden ayakta bir Meryem figürü uygun bir değerlendirme olmuĢ ve eĢ düzeyde bir 

yönelimi bir iliĢki düzeyinde sürdürebilmek için de ortaç ve yan figürler arasındaki 

yükseklik farkı belirtilmiĢ olsa bile diğer örneğe göre daha az ve makul bir düzeye 

indirilmiĢtir. 

 

 

3.3.1. Resimsel Düzenleme Bağlamında Konu-Ġçerik Açısından   

          Olasılıklar 

 

Değerlendirmeye iliĢkin sunduğumuz çerçeve içerisinde ilk hedefimiz 

mozaiklerde sunulan iliĢkilerin niteliğini, iĢlevleri göz önüne alarak değerlendirme 

isteği idi. Bu tutum da öncelikle konunun kendisinden değil, iĢleniĢ biçiminden 

doğru çizgileri yakalayabilmek üzerine kuruludur. KarĢımızdaki resimsel bütünlüklü 

yapı sonuçta bir iĢlevler örgüsünün sonucudur. Mozaiklerin içeriğine iliĢkin en temel 

veriler de yine onların yüzeylerindeki bu iliĢkiler anlaĢıldıkça ortaya çıkarılabilir. 

                                                            
26 Whittemore, Third Report, s. 21. 
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Zoe mozaiğindeki mekânsal ve eylemsel bütünlüğün iĢaret ettiği Ģey 

doğrudan bir belirliliktir. Bir defa uzamsal organizasyon eylem alanına iliĢkin açık 

bir tarif yapar. Olay her ne ise gerçekleĢtiği alanın sınırları kesindir. Uzam, Zoe ve 

IX. Konstantinos‟un ayakları üzerinde kesilince zaten en baĢından olay belirtilen 

çerçeve içinde sınırlandırılmıĢtır. Çünkü zaten eylemsel iliĢki alanın 

sınırlandırılmasına ihtiyaç duymaktadır
27

. 

Eylemsel iliĢki iki düzlem üzerine yerleĢtirilmiĢ, aksi istikamette 

yönlendirilmiĢ figürlerle bir karĢılılık üzerine kurulmuĢtur. Bu iliĢki düzeni içinde 

tüm karakterlerin yeri ve rolleri açık biçimde bellidir. Konu doğrudan bir bağıĢın 

sunum anını ele almaktadır. Konunun açık belirliliği yanında bağıĢı yapanlar 

(imparator ve imparatoriçe) ve bağıĢın alıcısı (Ġsa) açık olarak tespit edilebilir. 

Bu sahne doğrudan belli, özel bir ana vurgu yapan, bir nihai sahnedir. Bütün 

düzenleme bu temel üzerinden değerlendirilmiĢtir. Resimsel açıdan konu ve kiĢilerin 

rolüne iliĢkin detaylar açık biçimde belirtilince geriye kalan bu özel anın özel 

kiĢiliklerinin kimliklerinin de açık olarak verilmesiydi. Dikkat edilirse Zoe 

mozaiğinin yazıtları bile oldukça titiz bir biçimde ele alınmıĢtır. Bu yazıtlara ayrılan 

yerin geniĢliği ve açıklığı gerçekten kayda değerdir. Hatta imparatorun ismi iki yerde 

tekrar edilmiĢtir.  

Bu düzeyde bir belirliliğin tespiti bizi sahne içerisinde anılan olayın 

biricikliğine götürebilir. Bu tabii ki modern gözlemlerle oluĢturulmuĢ bir görüĢtür. 

Ancak bu oranda bir belirlilik olağan dıĢı bir etkinliğin kaydedilmiĢ olmasının bir 

kanıtı olarak pekâlâ görülebilir. Bu sonuç bizi yine III. Romanos‟un olağanüstü 

nitelikteki bağıĢına götürecektir. 

Sonuçta belli törenler ve ritüellerin kaçınılmaz bir sonucu olarak her 

imparator kiliseye belli miktarda bağıĢlar sunmaktaydı. Bu açıdan bağıĢ sunumu belli 

kiĢiliklere özgü olmayan sıradan bir eylemdi. Ama Romanos‟unki olağan dıĢıydı ve 

onun ayrıksılığının vurgulanması gerekiyordu. Mozaik yüzeyindeki iliĢkilerin çok 

açık sonucu olarak belirlilik bizce böylesi bir ayrıksılık arayıĢının ifadesi olmalıdır. 

OlağandıĢı bir eylem, tüm imparatorlar tarafından yapıldığından sürekliliği içinde 

                                                            
27 Burada yukarıda belirtmiĢ olduğumuz gibi mozaiğin alanının olanaklarının da göz önünde tutulması 

kaçınılmazdır. Elbette salt sahnenin kesin bir sınıra ihtiyaç duyması nedeniyle alt çerçevenin figürlerin 

ayaklarının üzerinde bir yerden geçirilmesi doğrudan savunulacak bir görüĢ değildir. Ancak burada 

sadece bu detayı resimsel iliĢki yönünden ele aldığımızı vurgulamak gerekmektedir. 
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sıradanlaĢan ve biricikliğini yitirenler arasına kaynaĢıp yok olmamalıydı. Olasılıkla 

bu eylem kaydedilirken (mozaikte tabii ki) bu unsurlar göz önüne alınmıĢtır. 

 

KarĢıt biçimde Komnenos mozaiği, konu açısından, Zoe panelinde 

gözlenebilen türden açık bir odağa sahip değildir. Burada sınırları belli, tek bir ana 

kilitlenmekten ziyade daha geniĢ zamanlı ve devamlılık içeren bir atmosfer hâkimdir. 

Bu açıdan Zoe mozaiğindeki belirlilik, Komnenos mozaiğinde belirsizlik olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Mozaikte konu olarak neyin vurgulandığı ya da herhangi bir 

Ģekilde varsayacağımız bir sürecin neresinde olunduğu belli değildir.  

Gerçekten burada, diğer mozaikte IX. Monomakhos‟un apokombionu 

elleriyle Ġsa‟ya doğru uzatmasına karĢılık, II. Ġoannes, üstelik cepheden gösterimiyle, 

adeta apokombionu sol eliyle beline sıkıĢtırmıĢ gibidir. Ġrene‟nin elindeki rulo bir 

parça Meryem‟e doğru uzansa da, bu Meryem‟e doğru dönülerek bir bağıĢın sunum 

anını vurgulayamayacak kadar zayıf bir etkidir. Ayrıca Ġrene‟nin bu hareketinin öne 

doğru bir yönelimi bile olduğu söylenebilir. Whittemore
28

 Ġrene‟nin bu jestini bir 

parça tereddüt ettiği Ģeklinde yorumlamıĢtır ki, oldukça yerinde bir tespittir. Dikkat 

edilirse II. Ġoannes‟in de Meryem‟e doğru belli belirsiz bir bakıĢı vardır. Bu 

vurgulardan, doğrudan, imparator ve imparatoriçenin Meryem‟i takip ettikleri ve 

olası hareket için onun yönelimlerini bekledikleri yönünde bir ifade çıkarmak 

mümkündür.  

Böylesi bir ifade mozaiğin, bütüncül bir devamlılığı eylemsel iliĢkiler 

yönünden temel almıĢ ve bu devamlılığı kapsayacak alanın imasını da 

gerçekleĢtirmiĢ düzeniyle oldukça uygundur. Aynı düzlem üzerinde ve eĢ yönlülükle 

bir devamlılık izleği içerisinde iliĢkilendirilmiĢ üç figür de, bir kesinti çerçevesinde 

belirlenmiĢ belli bir andan ziyade, belki de böylesi sınırları belli bir ana varabilecek 

bir etkinliğin ön safhalarında, bir arada, o ana doğru ilerliyor gibidirler. 

Dolayısıyla bu mozaikte kesin biçimde belirlenebilecek tek Ģey, sahnede yer 

alan figürlerin kimlikleridir. Onun dıĢında konu açık olmadığı gibi, pek tabii ki bu 

örgü içerisinde yer alan figürlerin de rolleri kesin değildir. II. Ġoannes‟in elindeki 

apokombion ve Ġrene‟nin elindeki rulo elbette bağıĢ eylemine iliĢkin öğelerdir. Ama 

                                                            
28 Whittemore, Third Report, s. 25. 
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açık biçimde burada karĢımızda bir sunum anı yoktur. Bu öğeler Ģimdilik sadece 

birer ima olarak anılabilirler. Her imparator olağan bir biçimde zaten bağıĢ 

etkinlikleri içerisinde bulunduğundan, apokombion burada salt bir sembol olarak 

kullanılmıĢ olabilir. Ġkinci bir gerekçe de pekâlâ Zoe mozaiğinin model olma 

durumudur.  

Kabul etmemiz gerekir ki Zoe mozaiğindeki apokombion aynı zamanda 

bütüncül bir ifadenin içerisindeki iĢlevsel öğelerden biridir. Ama Komnenos 

mozaiğinde bir iĢlevsel bağlam içerisinde yerini almamıĢtır. Bu sembolün 

belirtilmesiyle Komnenos ailesinin kiliseyi bağıĢlarıyla destekleyen konumları 

açıktır. Ama sahnenin bağlamı içerisinde onları salt bağıĢçılar olarak 

mimleyebileceğimiz diğer unsurlar noktasında zayıflıklar vardır. Dahası Meryem‟in 

sahne içerisindeki rolü de kuĢkuludur. Elbette bağıĢın alıcısı olma iddiası olasıdır. 

Ama bunu destekleyen somut veriler söz konusu değildir. Çünkü Zoe panelinde açık 

biçimde Ġsa için söz konusu olan Ģey, yani karĢısındakilerin onun sahnedeki rolünü 

belirleyen jestleri Kommenos panelinde açık biçimde Meryem için söz konusu 

olmamıĢtır. Onun bağıĢın alıcısı olduğu yönündeki yorumların hareket noktası, diğer 

panelde açık biçimde bağıĢın alıcısı olarak gösterilen Ġsa‟nın yerine bu panelde 

Meryem‟in tercih edilmesidir. Ama bu kutsal figürler Ġsa örneğinde de gördüğümüz 

gibi bu özelliklerini sadece sahnenin merkezine yerleĢtirilmeleri sonucu elde 

etmemiĢlerdir. Bu açıdan Meryem‟in bağıĢın alıcısı olduğu iddiası ne kadar olası ise, 

mozaiğin resimsel düzeni ve bütüncül ifadesi de göz önüne alındığında onun böylesi 

bir sürece eĢlik eden ya da aracılık eden (ki bu onun teolojik hiyerarĢideki en önemli 

özelliğidir) bir rolü olması o derece olasıdır. 
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4. Bölüm: ELEġTĠREL BĠR YAKLAġIM: MOZAĠKLERĠN 

KONUSU VE ĠÇERĠĞĠ NOKTASINDA BENĠMSENEN 

YAKLAġIMLAR VE BU AÇIDAN ÇALIġMANIN 

SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

  

Bu baĢlık altında bugüne kadar yapılmıĢ yayınlarda mozaiklerin içeriği 

noktasında yapılmıĢ tartıĢmaları özetlemek ve bunun yanında bizim çalıĢmamızın 

vardığı sonuçları bu çerçevede basit bir biçimde değerlendirme amacındayız. Elbette 

ikonografi ve ya ikonoloji açısından derinlemesine bir değerlendirme bu çalıĢmanın 

kapsamını aĢar niteliktedir. En azından burada belli baĢlı köĢe taĢlarını belirtmekte 

yarar görüyoruz. Çünkü mozaikleri bu noktadan değerlendiren yayınların vardığı 

sonuçları göz ardı etmek konunun bir yanını dıĢarıda bırakmak, dolayısıyla bir 

eksikliktir. Ayrıca bizim mozaiklerin resimsel düzenlemelerinden hareket ederek 

elde etmeye çalıĢtığımız verileri daha geniĢ bir ortam içerisinde değerlendirmekte 

Ģüphesiz konunun geneline bir yarar sağlayacaktır. 

 

 

4.1. Mozaikler Üzerine YapılmıĢ Yayınların Niteliği 

Mozaikler 1934–1938 yılları arasında Thomas Whittemore tarafından ortaya 

çıkarılınca çok doğal olarak yaygın bir ilginin hedefi olmuĢlardır. ġüphesiz 

Whittemore sadece mozaikleri ortaya çıkarmakla kalmamıĢ, aynı zamanda onları çok 

detaylı teknik özellikleri ile tanımlayan ve bunun yanında onların ikonografik ve 

tarihsel unsurlarına iliĢkin tespitleri de içeren bir rapor da yayınlamıĢtı. Mozaikler 

üzerine sürdürülen Whittemore sonrası tartıĢmalar da temel olarak onun bu 

raporundaki tespitler ya da iĢaret ettiği sorunlar üzerinden ĢekillenmiĢtir. 

Açık biçimde mozaikler üzerine çalıĢmaların kalkıĢ noktası her iki mozaik 

özelindeki tarihlendirme sorunları ve özellikle de Zoe mozaiği üzerinde yapılmıĢ 

değiĢikliklerin nedenlerini anlama ve değiĢikliğe konu olan tarihsel kiĢiliklerin tespiti 
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idi. Mozaiklerin içerdiği sorunlar noktasında zaten geçen bölümlerde de 

görülebileceği gibi Zoe mozaiğinin, Komnenos mozaiğine göre hatırı sayılır bir 

ağırlığı vardır. Bu yapılan tartıĢmaların yönelimini de belirlemiĢtir. Bugün 

belirleyebildiğimiz kadarıyla Komnenos mozaiği tek baĢına hiçbir özel yayının 

konusu olmamıĢtır. Bunun yerine ya iki mozaik birlikte değerlendirilmiĢ ya da Zoe 

mozaiği tek baĢına bir ilginin kaynağı olmuĢtur. 

Hal böyle olunca mozaiklerin konusu ve ya anlamsal yönüne iliĢkin 

yaklaĢımlar da ancak bu büyük sorunların (!) çeperinde, bölük pörçük bir Ģekilde ve 

zaten yine bu büyük sorunları açıklamaya yönelen bir yaklaĢımla ele alınmıĢlardır. 

Dolayısıyla zaten bu durumda kendi kendisine bile yeterliliği kuĢkulu ikonografik 

detaylarla, bütüncül bir anlamsal içeriğe, bir anlamda ikonolojiye ulaĢma Ģansı hiçbir 

zaman söz konusu olmamıĢtır. Bugüne kadar mozaikleri ikonografileri ya da 

içerdikleri konu yönünden bütünlüklü bir Ģekilde irdeleyen tek yayın Natalia 

Teteriatnikov
1
 tarafından yapılmıĢtır. 

Söz konusu yayınlardan mozaiklerin içeriği üzerine yansıyanlar; mozaikler 

üzerinde yer alan tarihsel kiĢiliklerin tespiti (ve çoğu yerde gerçek kiĢilikle ne kadar 

benzeyip benzemediği), sahnelerin içerdiği kutsal kiĢiliklerin tipolojilerinin tespiti, 

mozaiklerin saptanmıĢ konusunu (imparatorların bağıĢları vb.) tarihsel örüntüleri ile 

eĢleĢtirme ya da mozaiklerin içerdiği diğer öğeler üzerine bir tartıĢma etrafında 

ĢekillenmiĢti. Bunların konu açısından değerli kazanımları olduğu muhakkaktır. Ama 

bizce mozaiklerin içeriği noktasında bütünlüklü bir çerçeve ortaya çıkarılamamıĢtır.  

Buradaki temel sorunlarımızdan birisi her biri kendi nitelikleri ile farklı bir 

konumda bulunan öğelerin ne tür bir iliĢki içerisinde bir arada incelenebileceğidir. 

Çok açık bir biçimde mozaiklerin içerdiği öğeleri tarihsel bir iliĢki içerisinde 

gözlemleyebilmenin somut koĢulları burada söz konusu değildir. Çünkü böylesi 

farklı unsurların, örneğin bir doğaüstü varlığın, iki tarihsel kiĢiliğin ve ya gerçek bir 

nesnenin (mesela apokombion) bütüncül biçimde, eĢ zamanlı bir iliĢki düzeni içinde 

yer alabilecekleri hiçbir tarihsel düzlem söz konusu değildir. Bunun yanında 

Mango‟nun
2
 da altını çizdiği gibi “mozaikler açıkça gerçekçi bir yerleĢimin 

                                                            
1 Natalia Teteriatnikov, “Hagia Sophia: The Two Portraits of the Emperors with Moneybags as a 

Functional Setting”, Arte Medievale, II Serie, Anno X, n. 1, 1996, 47–66. 
2  Heinz Kahler, Cyril Mango, Hagia Sophia, A. Zwammer, London 1967, s. 56. 
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özelliklerinden yoksundur”. Fakat bu saptamalar kesinlikle tarihsel olarak 

belirlenmiĢ gerçekliklerin yadsınması anlamında değerlendirilmemelidir. Pekâlâ, 

Kambourova‟nın
3
 tespit ettiği gibi bu tür eserlerin içeriği, “gerçek bir gösteri 

olmaksızın temel aldığı olaya iliĢkin sembolik, liturjik ritüellerin bir sentezidir”. 

Dolayısıyla tarihsel olaylarla belirlenmiĢ hiçbir referansı da içermedikleri yönünde 

bir kesinleme yapmak olası değildir. Ama açık olan bu referansların ne oranda iĢin 

içerisinde (yani mozaiğin oluĢumunda) olduğunun kesinliğine tespit edilemeyeceği 

gerçeğidir. Bu kısa giriĢle belirtmek istediğimiz sadece bu tür eserler üzerine yapılan 

değerlendirmelerin ne düzeyde hassas bir zeminde olduklarıdır. Hele de sarayın 

sanatı gibi, belli bir geleneğe sahip olması yanında özel kiĢiliklerin ilgilerine de açık 

bir yapısı olan bir alan düĢünüldüğünde bunun önemi daha da artar. 

Bizim konunun incelenmesi noktasındaki tercihimiz doğrudan birincil kaynak 

olarak mozaiklerin kendisine baĢvurmak ve mozaik yüzeyinde karĢımıza çıkan 

mekânsal ve eylemsel iliĢkileri basit biçimde de olsa tutarlı bir yöntemsel çerçeve 

içerisinde değerlendirmekti. Çünkü açık biçimde farklı öğelerin bir araya geliĢiyle 

ortaya çıkarılmıĢ ve tarihsel gerçekliklerle karĢılıklılığı oldukça sınırlı düzeyde olan 

bir iliĢki mozaik yüzeyindeki uygulamalarla tam anlamıyla ifadesini bulmuĢtur. 

Böylece mozaik yüzeyindeki bu iliĢkinin doğasını anlayabilmenin mozaiklerin 

içeriği noktasındaki tartıĢmalara da katkısı olacağını düĢünüyoruz. Doğrusu bu da bir 

tercihi ve açık biçimde bir varsayımı belirtir. Bu varsayım da özellikle mozaikler 

üzerine çalıĢmak için söz konusu edilebilecek öncelikleri saptamanın bir sonucudur. 

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi mozaiklerin konularının iki imparator 

ailesinin Ayasofya‟ya sundukları bağıĢlar olduğu genellikle kabul edilen bir 

anlayıĢtır. Gerçi biz özellikle üçüncü bölümde mozaikler üzerine yapmıĢ olduğumuz 

karĢılıklı değerlendirme sonucu Kommenos mozaiği özelinde bir bağıĢ eyleminin 

kaydedilmiĢ oluĢu noktasındaki tereddüdümüzü belirtmiĢtik. Ancak çalıĢmanın 

sonuç bölümüne kadar bu temel varsayıma katılmayı uygun görüyoruz.  

 

 

                                                            
3 Tania Kambourova, “L'image manipulée : Considérations sur une mosaïque de Sainte-Sophie”, 

(çevrimiçi), http://imagesrevues.org/Article_Archive.php?id_article=12#021 adresinden 

07.09.2009 tarihinde alınmıĢtır. (sayfa no yok) 
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4.2. Bizans’ta Ġmparatorların BağıĢları 

Burada mozaiklere konu olduğu düĢünülen ve imparatorlar tarafından 

Ayasofya‟ya yapılan bağıĢlara iliĢkin çok ayrıntıya girmeden, konunun anlaĢılmasına 

yardımcı olması için özet halinde bilgi vermeyi amaçladık. 

Her hükümdar için olduğu kadar Bizans imparatorları için de çeĢitli kurum ve 

kiĢilere bağıĢlarda bulunmak, ihsanlar dağıtmak önemli ve sıradan bir uygulama olsa 

gerektir. Özellikle Bizans Saray yazınının hemen tüm örneklerinde Bizans 

imparatorları adına böylesi niteliklerin öne çıkarılan bir davranıĢ biçimi olduğu 

çabucak görülebilir. 

Elbette mozaiklere konu oluĢturabilecek olanlar çok daha üst düzeyde 

nitelikli olan bağıĢ giriĢimleridir. Çünkü özellikle imparatorlarca Ayasofya‟ya 

yapılan böylesi bağıĢlar ve ya sağlanan maddi ayrıcalıklar bir Ģekilde politik bir 

anlamı da içeriyor, imparatorların bu yöndeki destekleriyle devleti olduğu gibi 

kiliseyi ve dini de ayakta tutan özellikleri vurgulanmıĢ oluyordu. Bu belki hem bir 

dindar imparator portresi yaratıyor ama aynı zamanda Ġmparatorun Kilise üzerindeki 

egemenliğine yönelik bir ifade taĢıyordu. 

Din Kurumunun ve devletin simge yapısı olarak Ayasofya, doğal olarak 

dinsel törenlerin en büyük ve en görkemlilerinin yapıldığı mekândı. Yeni bir 

iktidarın baĢlangıcında imparatorlar Ayasofya‟da patrikler tarafından taçlandırılıyor 

ve baĢka birçok dinsel nitelikli törene de bizzat katılıp, seremoniler içerisinde önemli 

roller üstleniyorlardı. Bu törenlerin bazılarında imparatorların kiliseye bağıĢlar 

sunması ve ya çeĢitli hediyeler vermesi oldukça geleneksel bir durumdu. 

Ġmparatorun bizzat seremoniye katılıp kiliseye bağıĢlar sunduğu bu törenler 

içerisinde taçlandırma töreni ve beĢ büyük yortu günü olarak
4
; Paskalya

5
, Pentekost

6
, 

                                                            
4 Constantine VII Porphyrogennetos, Le livre des Cérémonies, ed. A. Vogt, Paris, 1935–40, (4 Cilt), 

C. I, s. 17. 
5 Robert F. Taft, “Easter”, ODB, Vol. I, s. 670. Paskalya, DiriliĢ Yortusu adıyla da Ġsa‟nın çarmıha 

geriliĢinin üçüncü günündeki diriliĢine ithafen kutlanmaktadır. Batı ve Doğu kiliseleri arasında takvim 

açısından farklılık olmakla birlikte, genelde baharla beraber Mart sonu ya da Nisan sonu arasındaki bir 

aralıkta kutlanmaktadır.  
6 Robert F. Taft, Annemarie Weyl Carr, “Pentecost”, ODB, Vol. III, s. 1626. Grekçe bu sözcük 

Ġngilizce „fiftieth (day)‟, Türkçe‟ye ise 50. gün olarak çevrilebilir. Ġsa‟nın havarileri üzerine kutsal 

ruhun çöktüğü kabul edilen, Paskalya yortusundan sonraki 50. günde kutlanır. Doğrudan tarihsel bir 

olayı vurgulamaktan ziyade bu yortu Ġsa‟nın ölüp, dirilip, göğe yükseliĢinden sonra, Ġsa‟nın zaferiyle 

biçimlenen yeni bir dönemin baĢladığına iĢaret eden bir ifade taĢımaktadır. Takvim açısından 
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Ġsa‟nın BaĢkalaĢımı
7
, Ġsa‟nın Doğumu ve Ġsa‟nın Vaftizi

8
 yortuları tespit 

edilmektedir. 

Ġmparatorlar bu törenlerde liturjiye katıldıklarında ruhbanın eĢliğinde 

gerçekleĢtirilen bir dizi performanstan
9
 sonra kilisenin ana nefinde bulunan altar 

masası üzerine bazen için altın para dolu bir kese (apokombion) bırakıyorlar, bazen 

de kiliseye liturjik bazı eĢyalar hediye ediyorlardı
10

. Buradan sonra imparator bu 

alandan ayrılarak kilisenin güney nefinin doğu kısmında bulunan metatorion a 

çekiliyordu. Tören tamamlandıktan sonra Patrik‟te imparatora katılmak için bu 

bölüme geliyor ve ikisi önde gelen görevlileri ile beraber kilisenin güney doğu 

ucunda dıĢ kısımda bulunan Kutsal Kuyu ġapeli‟ne
11

 gidiyorlardı
12

. Burada 

Ġmparator Patriğe, diğer dini görevlilere ve yoksullara ya da onlar adına seremonide 

görev alan kiĢilere altın dolu keseler veriyordu
13

. 

Buraya kadar sunmaya çalıĢtığımız bu kısa özet içinde imparatorların kiliseye 

(özellikle Ayasofya‟ya) olan bağıĢlarının belli olaylar çerçevesinde düzenlenmiĢ bir 

niteliği açıkça bulunmaktadır. Tam da bu nedenle bu tür bağıĢlar (çalıĢmamız 

içerisinde de adlandırdığımız Ģekliyle) düzenli bağıĢlar olarak adlandırılabilirler
14

. 

Dolayısıyla bu düzen her imparator için söz konusu olmuĢ bir uygulama olarak 

kesinlenebilir. Ama tabii ki önceki bölümlerde de belirtildiği gibi imparatorların 

bağıĢları sadece bu belirlenmiĢ düzen içerisinde sınırlı kalmamıĢtır. Tarihsel 

                                                                                                                                                                         
Paskalya yortusu zamanıyla iliĢkilendirildiğinde bu yortunun Mayıs ve ya Haziran aylarında 

kutlandığı düĢünülebilir.   
7 Gordona BabiĤ, Robert F. Taft, Annemarie Weyl Carr, “Transfiguration”, ODB, Vol. III, s. 2105.  

Ġsa‟nın BaĢkalaĢım‟ı adıyla bilinen bu yortu Ġsa‟nın Tabor Dağı‟nda peygamberler Musa ve Ġlyas‟ın 

eĢliğinde havarilerden Petrus, Ġoannes ve Ġakobos‟a görünüĢünü değiĢtirmesine ithafen kutlanır. 

Bizans Kilisesi takvimindeki 12 büyük yortudan biri olarak 6 Ağustos‟ta kutlanmaktadır.  
8 Robert F. Taft, Annemarie Weyl Carr, “Epiphany”, ODB, Vol. I, s. 715. Ortodoks Hıristiyanlığında 

Ürdün Nehri‟nde Ġsa‟nın vaftiz oluĢuna atfen, 6 Ocak‟ta tarihinde kutlanan bir yortudur.  
9 Törenler içerisinde gerçekleĢen süreçlere örnek, detaylı bir anlatım için bkz: George J. Majeska, 

“The Emperor in his Church: Imperial Ritual in the Church of St. Sophia”, Byzantine Court Culture 

from 829 to 1204, (ed. Henry Maguire), 2004,  1-11, özellikle s. 4–9. 
10 Majeska, a.g.e, s. 6. Ayrıca; Jean Ebersolt, Sainte-Sophie de Constantinople: Etude de 

Topographie D’aprés les Cérémonies, Paris 1910, s. 7. 
11 Bu küçük Ģapel kilisenin güney doğu ucunda, nef düzeyinde ve yapının dıĢ kısmında yer alıyordu. 

Özellikle bağıĢ seremonileri sırasında önemli bir alan olduğu belirtilmektedir. Bu Ģapel Ayasofya ile 

doğrudan iliĢkiliydi ve güney galerinin doğu ucuna götüren bir merdivene bitiĢikti. Kilisenin 

güneydoğu yüzü dıĢ taraftan Türk devrinde tamamen yenilenmiĢ olduğundan bu Ģapelden herhangi bir 

iz bulunmamaktadır. Bu Ģapelle ilgili bilgi içi bkz: Cyril Mango, The Brazen House: A study of the 

Vestibule of the Imperial Palace of Constantinople, Kobenhavn 1959, s. 60-72. 
12 Majeska, a.g.e., s. 9, Ebersolt, a.g.e., s. 11. 
13 Ebersolt, a.g.e., s. 11–12, Teteriatnikov, “The Two Portraits of the Emperors…”, s. 54. 
14 Majeska, a.g.e., s. 6. 
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kaynakların bize gösterdiği gibi III. Romanos‟un ve IX. Konstantinos‟un bağıĢları bu 

çerçeveyi oldukça aĢmıĢtır. 

 

 

4.3.Mozaikler Üzerine Konu- Ġçerik Bağlamında YaklaĢımlar 

Eğer mozaikler üzerinde bir bağıĢ sunum anının kaydedildiği kabul 

ediliyorsa, içeriği de bu yaklaĢım üzerinden bütüncül bir çerçeve içerisinde 

değerlendirmek anlamsal noktaları yakalayabilmek adına kaçınılmazdır. Zoe mozaiği 

özelinde, mozaikte tasvir edildiği kabul edilen iki imparatorun yani III. Romanos ve 

IX. Konstantinos‟un iktidarları döneminde Ayasofya‟ya oldukça yüksek miktarlarda 

bağıĢlar yaptıklarını biliyoruz. Fakat Zoe mozaiğinde tasvir edilmesi olası IV. 

Mikhail‟in bu türden bir etkinliğine iliĢkin elimizde bir kayıt bulunmamaktadır. Bu 

durum Komnenos mozaiğinin banisi II. Ġoannes için de söz konusudur. Ancak 

bağıĢlarına iliĢkin herhangi bir bilgi olmasa da yukarıda açıklamaya çalıĢtığımız 

düzenli etkinlikler içerisinde Ģüphesiz onların da kiliseye bağıĢlar sunduklarını 

düĢünmek olasıdır. 

Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi mozaiklerin konusu üzerine bütünlüklü 

bir inceleme olarak sadece Teteriatnikov tarafından yapılmıĢ yayın söz konusudur. 

Tabii ki geçmiĢ bölümlerde tartıĢtığımız gibi yazar Zoe mozaiğini doğrudan IV. 

Mikhail dönemine tarihlendirmektedir. Böyle olunca da III. Romanos tarafından 

yapılmıĢ oldukça geliĢkin bağıĢ etkinliği, onun, mozaiklerin konusu üzerindeki 

yaklaĢımının dıĢında kalmaktadır.  

Yazar özellikle imparatorlar tarafından Paskalya Yortusu seremonilerinde 

yapılan bağıĢların önemine dikkat çekmiĢtir
15

. Bu yortuda yapılan bağıĢın miktarı 

hem diğerlerinden fazla hem de yeni bir imparatorun taçlandırılması sırasındaki 

bağıĢla aynı miktardadır
16

. Bu yüksek oranda ve iki özel günde eĢit olan bağıĢ 

miktarını, yazar, imparatorun kilisenin yıldan yıla sürekli varlığını sağlayan bir 

                                                            
15 Teterianikov, a.g.e., bu noktadaki tartıĢma için özellikle s. 53 vd. 
16 Bu noktaya Mango‟da vurgu yapmaktadır. Bkz:  Heinz Kahler, Cyril Mango, Hagia Sophia, A. 

Zwammer, London 1967, s. 56. 
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koruyucu-destekçi olduğu yönünde bir ima olarak alır. Ġmparatoriçelerin ellerinde 

bulunan rulolar da herhalde bağıĢtan yararlanması belirlenmiĢ kiĢilerin isimlerini 

içeren bir tür liste olmalıdır ya da onu sembolize etmektedir
17

. Bu tarihsel yaklaĢımın 

yanında yazarın mozaik yüzeyinden sunduğu önemli bir veri her iki imparatorun da 

taĢıdıkları taçların renkleridir. Bizans imparatorlarının farklı törenler esnasında farklı 

renklerde taçlar taĢıdıkları bilinmektedir. Paskalya törenlerinde ise genelde 

imparatorların tercihi kırmızı ve ya beyaz renklerdeki taçlardır
18

. Teteriatnikov, Zoe 

mozaiğinde IX. Konstantinos‟un kırmızı (Res:30), Komnenos mozaiğinde ise II. 

Ġoannes‟in beyaz renkte bir taç taĢıdığını tespit eder
19

(Res:33-33a). Böylece de 

mozaiklerin her iki imparator ailesinin döneminde Paskalya Yortusu esnasındaki 

törenlerde kiliseye yapılan bağıĢları yansıttığını ileri sürer. 

Bu yorum içerisinde öne çıkan noktalardan birisi Teteriatnikov‟un da 

mozaiğe konu olabilmesi açısından olası bir bağıĢ etkinliğinin üstü kapalı biçimde de 

olsa ayrıksı yanına yaptığı vurgudur. Biz bu durumda bir önceki bölümde III. 

Romanos‟un olağandıĢı etkinliğini mozaik üzerindeki kesin belirlilik görünümü ile 

de olası görmüĢtük. Ama tabii yazar mozaiği IV. Mikhail dönemine 

tarihlendirdiğinden ve bu imparator döneminden böylesi olağanüstü nitelikte bir 

bağıĢın kaydı bulunmadığından yazar saptanabilen örnekler arasında (düzenli bağıĢ 

etkinlikleri) bir ayrıksılık aramıĢtır. Fakat doğrudan Paskalya törenlerinde yapılan 

bağıĢları, imparatorların, kilisenin mali anlamdaki koruyucusu-destekçisi rolüne 

iĢaret olarak almak biraz zorlama bir çözümdür. Bu Bizans döneminde bir kural 

olmuĢ olsa bile her imparator için geçerli sıradan bir uygulamaydı. Dolayısıyla 

ayrıksılığı epey kuĢkuludur. 

Bunun yanında önceki bölümde saptamıĢ olduğumuz gibi mozaik üzerinde 

verilen öğeleri doğrudan tarihsel olaylarla iliĢkilendirme noktasında açıkça sınırlı bir 

durum söz konusudur. Örneğin Mango‟da apokombionların boyutları ile ilgili bir 

görüĢ ileri sürmüĢtür. Paskalya ve taçlandırma törenlerinde sunulan bağıĢlar eĢit ve 

                                                            
17 Teteriatnikov, a.g.e, s. 54. 
18 Bu bilgiyi yazar Grierson‟dan alıntılamaktadır. Bu yayın için bkz: P. Grierson, Catalogue of the 

Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, (3 Cilt), 

Washington, 1973. Bu bilgi ise aynı yayında C. I, s. 129‟da görülebilir. Grierson da Paskalya 

törenlerinde tercih edilen kırmızı renk taçlara örnek olarak Zoe mozaiğindeki IX. Konstantinos‟un 

tacını göstermektedir.  
19 Teteriatnikov, a.g.e., s. 54. 
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diğer törenler esnasında yapılanlardan oldukça fazla miktarda olduğu için 

apokombionun boyutları da bu yüksek miktarı yansıtmalıdır. Oysa Mango‟nun
20

 

tespitiyle mozaikte gördüğümüz apokombion normal bir apokombiondur. Yazar 

böylece mozaiğin bir taçlandırma olayını anma adına yapılmıĢ olamayacağını 

belirtir. Bu bir iĢaret olarak benimsenirse her iki törende yapılan bağıĢ miktarı aynı 

olduğundan Paskalya yortusu için yapılmıĢ bir belirleme de doğrudan yorum dıĢı 

kalır. Ancak biz bunu kesin bir iĢaret olarak alamayız. Çünkü apokombionların 

gerçek boyutlarını göz önüne alarak bir konu saptamasını yapmak çok zordur. 

Diğerlerinden en az on misli fazla miktardaki bir paranın içinde tutulduğu 

apokombionun mozaik üzerinde gerçek biçimde verilmesi betimleme açısından 

muhakkak bir sorun olurdu. 

Elbette Teteriatnikov‟un bunun yanında taçların renkleri üzerinden yaptığı 

tespit daha makul yaklaĢım olarak görülebilir. Ama yine de mozaikler üzerinde bu 

taçların renklerini kesinliğine belirleyebilmek olası değildir ve ancak bir yorumun 

konusu olabilir. Fakat bu önerideki en ciddi sorun, Zoe mozaiğinde bugün görülen 

imparatorun yüzü ve tacının, mozaiğin asıl konusuyla olan sınırlı iliĢkisidir. Çünkü 

IX. Konstantinos, Zoe‟nin üçüncü eĢi olarak 1042 yılından sonraki bir tarihte 

mozaikte yer almıĢtı. Oysa kompozisyonun geri kalan bölümü Zoe‟nin önceki 

eĢlerinden birine aitti. IX. Konstantinos‟un yüzü önceki imparatorun yüzüyle yer 

değiĢtirirken tacıyla birlikte değiĢtiğinden, bugünkü tacın özellikleri yoluyla 

saptanabilecek herhangi bir detay mozaiğin asıl konusunu saptamada geçerli bir veri 

olma özelliğini yitirir. 

Bunun yanında sadece bir yorum olarak belirtebileceğimiz, eğer Paskalya 

sırasında yapılmıĢ bağıĢların böylesi ayrıksı bir yanı söz konusu olup, resimsel olarak 

kaydedilebilir bir değer olarak görülseydi Ģüphesiz böylesi bir ana vurgu 

yapabilecek, bu amaçla daha detaylı olarak özelliklendirilmiĢ bir resimsel temayı 

resimsel düzlemde gözlemleyebilmek daha olası olabilirdi. Fakat böylesi bir ana 

iliĢkin mozaik yüzeyinden sağlanabilen veriler oldukça kısıtlıdır. Ayrıca 

                                                            
20 Bu tartıĢma Ģu yayında; Heinz Kahler, Cyril Mango, Hagia Sophia, A. Zwammer, London 1967, s. 

56. 
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Cormack‟ın
21

 da (ama doğrudan Zoe mozaiği ile ilgili olarak) altını çizdiği gibi “bu 

mozaik panel açık biçimde daha önce bir benzeri bulunmadığından düzenli olarak 

yapılan bir bağıĢ etkinliğinden daha çok bu noktadaki bazı özel giriĢimleri kaydetme 

amaçlı olmalıdır”. 

Yine de Teteriatnikov‟un yorumu Komnenos mozaiği özelinde daha makul 

bir yaklaĢım sunar gibi durmaktadır. Biz üçüncü bölüm içerisinde mozaiklerin 

resimsel düzenlemeleri noktasında iki mozaik arasında yaptığımız karĢılaĢtırmalı 

değerlendirme sonucunda, konu aynı olarak görülse bile, bu konunun iĢleniĢi 

açısından her iki mozaik arasında kesin bir ayrım olduğu sonucuna varmıĢtık. Burada 

Zoe mozaiğinin bütün içsel organizasyonu ile bir bağıĢın sunum anını kesin olarak 

belirlediğini ancak tersi biçimde Komnenos mozaiğinde bu konuda ciddi bir 

belirsizlik olduğunu belirtmiĢtik. Dolayısıyla Komnenos mozaiği bağıĢ eylemi 

konusunda doğrudan bir ana odaklanmayarak ya konu açısından diğer mozaikten 

açık biçimde farklı bir izleğe sahiptir (yani bir bağıĢ eyleminden çok baĢka bir 

konuyu kendine hedef almıĢtır), ya da bu konunun gösterimi açısından farklı bir 

yaklaĢım gösterilmiĢtir. Eğer ikincisi kabul edilirse, bir bağıĢ eylemine iliĢkin öğeler 

(örneğin apokombion ve rulo) gözlenebilmesine rağmen bu gerçek bir sunum anını 

belirleyen iliĢkiler içerisinde yer almadığından özel bir anı vurgulamaktan çok genel 

düzeyde bir yaklaĢıma iĢarettir. Bu da özel ve ayrıksı nitelikteki bir giriĢimden çok 

sıradan (tabii düzenli bağıĢlarla ilgili) ve genel olarak yapılıĢı düzenlenmiĢ 

etkinlikleri akla getiren bir iĢarete dönüĢür. O zaman pekâlâ Teteriatnikov‟un önerisi 

bu bağlamda bir geçerlilik kazanabilir. Ama bu yorum da bir Ģarta, mozaiğin bu 

kadar belirsizlik içerisinde bir bağıĢ eylemini yansıttığının kabulü Ģartına bağlıdır. 

Bu noktada iki mozaik arasında yeniden bir ayrımın tespitini yapmakta fayda 

vardır. Her iki mozaikte de bir bağıĢ eylemine konu olabilecek öğeler bulunmaktır; 

yani IX. Konstantinos ve II. Ġoannes‟in ellerinde birer apokombion, ve Zoe ile 

Ġrene‟nin ellerinde de olasılıkla böylesi bir bağıĢ giriĢiminin belgelendiği birer rulo 

vardır. Fakat gösterimin niteliği noktasındaki farklılıklar kullanılan bu öğelerin 

niteliği açısından da bir fark yaratır. Zoe mozaiğinde IX. Konstantinos‟un Ġsa‟ya 

doğru uzattığı apokombion, gerçekleĢen bir eylemin doğrudan bir aracı olarak 

                                                            
21 Robin Cormack, , “Interpreting the Mosaics of S. Sophia at Istanbul”, Art History, Vol. 4, No. 2, 

June 1981, 131–149,  s. 141. 
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gösterimin doğası gereği gerçek bir öğedir. Fakat Komnenos mozaiğinde II. 

Ġoannes‟in adeta sol koluyla beline sıkıĢtırdığı apokombionun, burada diğerinin 

benzeri açık bir sunum anı olmadığı için, var olan eylem ile olan iliĢkisi doğru 

orantılı değildir ve bu apokombion burada henüz sadece bir sembol niteliğindedir. 

Tam da bu nedenle daha genel düzeydeki bir vurgunun iĢaretidir. 

Zoe‟nin elinde tutmuĢ olduğu rulo, üzerinde imparatorun ismini de içeren bir 

yazıta sahiptir (Res:44). Mozaik üzerindeki imparatorun kimliği değiĢtiğinde bu 

isimde değiĢtirilmiĢtir. Böylece rulo da mozaiğin genel yapısı içerisinde özel bir 

kiĢiliğe ve onun tarafından gerçekleĢtirilen ayrıksı nitelikteki bir eyleme iliĢkin bir 

iĢaret olarak mozaiğin genel yapısıyla uygundur. Aksi biçimde Komnenos 

mozaiğinde Ġrene‟nin elindeki ruloda böyle bir yazıt yoktur. Fakat bu rulo Zoe‟nin 

rulosundan farklı olarak ortasından bir iple bağlanmıĢ durumdadır (Res:34-34a). Bu 

sefer de Ġrene‟nin elindeki rulo hiçbir ayrıksı, özel bir iĢaret taĢımayan yapısıyla 

doğrudan salt bir sembol niteliğindedir ve içerisinde yer aldığı mozaiğin genel 

yansımasıyla oldukça uyumlu bir görüntü sergiler. 

 

 

          4.3.1. Ġçerik Bağlamında Kutsal Figürlere ĠliĢkin YaklaĢımlar 

Mozaiklere ikonografik açıdan getirilen yaklaĢımlar arasında kutsal 

kiĢiliklerin varlığı üzerine de yorumlar yapılmıĢtır. Bu da daha çok Zoe mozaiğinde 

yer alan Ġsa ile Komnenos mozaiğinde bu konumda bulunan Meryem ve Çocuk 

Ġsa‟nın tipolojilerinin tespit edilmesi yolundaki bir çerçeve içerisinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kimi zaman her iki mozaik benzer bir konuya sahipken, aynı 

bağlam içerisinde niçin birinde Ġsa‟nın, diğerinde ise Meryem‟in tercih edildiği bir 

tartıĢma konusu olarak belirmiĢtir. 

Bu kutsal kiĢiliklere iliĢkin ilk saptamalar yine mozaikleri ortaya çıkaran 

Whittemore tarafından yapılmıĢtır
22

. Whittemore‟a göre Zoe mozaiğindeki Ġsa, var 

olan özellikleriyle Bizans sanatında 11. yüzyıl sonu ve 12. yüzyıl boyunca 

                                                            
22  Thomas Whittemore, Third Preliminary Report Work Done in 1935-1938: The Imperial 

Portraits of the South Gallery, Oxford Univ. Press, Paris 1942, s. 30–32. 
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karakteristik bir tipti (Res:27-29). Komnenos mozaiğinde yer alan Meryem ve Çocuk 

Ġsa ise daha erken tarihli bir tipolojidir ve Whittemore bu Meryem‟in Kyriotissa
23

 

tipindeki bir Meryem olduğunu ileri sürmüĢtür ki bu tipolojideki ikonlara 

imparatorların derin bir saygısı ve bağlılığı söz konusudur
24

(Res:32-35).  

Teteriatnikov, kutsal kiĢilikler noktasında daha detaylı bir değerlendirme 

sunmaktadır
25

. Yazar Makedonyalılar döneminde Ġsa‟nın, Komnenoslar döneminde 

ise Meryem‟in daha fazla öne çıkan kiĢilikler olduğu tespitini yapar
26

. Fakat 

Teteriatnikov‟un değerlendirmesinden çıkan sonuç bu figürler mozaiklerin 

yaratıldıkları dönemde öne çıkan figürler olsa bile seçilmiĢ tipolojilerinin bu 

dönemlerde revaçta olan tipolojiler olmadığıdır. Bu yorumda temel alınan nokta ise 

Ġsa‟nın arkalıksız bir taht ile betimlenmesi, Meryem‟in ise ayakta gösterilmesi ve 

ayrıca önündeki Çocuk Ġsa‟yı tutuĢ biçimindeki daha önceden örneği olmayan 

uygulamalardır. Yazar buradan mozaikte gördüğümüz Ġsa‟nın benzer bir örneğinin 9. 

yüzyıla ait Kosmas Indikopleustes‟in Hıristiyan Topografyası adlı yazmasındaki 

minyatürlerden birinde görüldüğü tespitini yapar
27

. Aynı zamanda arkalıksız tahtta 

oturan Ġsa tipolojisi Teteriatnikov tarafından IV. Mikhail döneminde basılmıĢ bir 

sikke üzerinde de tespit edilmiĢtir
28

.  

Komnenos mozaiğindeki Meryem söz konusu olduğunda ise yazarın tespiti 

mozaikte görülen tipolojinin bazı detaylar açısından ilk defa bu mozaik özelinde 

yaratıldığı Ģeklindedir
29

. Var olan örnekler arasında kimi noktalarda Komnenos 

mozaiğinin Meryem‟i ile benzer noktalar görülebilse de, mozaikte Meryem‟in hem 

                                                            
23 Nancy Patterson ŠevĦenko, “Virgin Nikopoios”, ODB, Vol. III, s. 2176. Aslında Kyriotissa 

Meryem‟in bu tipolojisi için kullanılan iki ünvandan biridir. Diğer isim ise Nikopoios olarak 

bilinmektedir. Bu tipoloji önünde bir madalyon içerisinde frontol biçimde gösterilmiĢ Çocuk Ġsa‟yı 

tutan Meryem‟in yine frontal gösterimli bir büstünü ifade etmektedir. Nikopoios Ġngilizce‟ye victory-

maker olarak çevrilmektedir. Türkçe‟de ise zaferi getiren-sağlayan anlamında çevrilebilir. Bu 

tipolojinin tarihi 7. yüzyıla uzanmakla beraber Nikopoios etiketiyle verilmesi 11. yüzyılda 

gerçekleĢmiĢtir. Bazen bu tipolojideki tasvirin bir madalyonu içermediği durumlarda, tasvir Kyriotissa 

etiketiyle anılmıĢtır.  
24 Bu tartıĢma, Whittemore, Third Report, s. 31‟de yapılmaktadır. 
25 Teteriatnikov, “Hagia Sophia: The Two Portraits of the Emperors with Moneybags as a Functional 

Setting”, Arte Medievale, II Serie, Anno X, n. 1, 1996, 47–66, s. 57–63. 
26 Teteriatnikov, a.g.e, s. 57. Ayrıca Cormack da bu noktaya vurgu yapmaktadır. ġu yayında; Robin 

Cormack,  Writing in Gold: Byzantine Society and Its Icons, London 1985, s. 197–200. 
27 Teteriatnikov, a.g.e., s. 59 ve fig. 19. Bu model iliĢkiye Whittemore‟da vurgu yapmaktadır. Bkz; 

Whittemore, Third Report, s. 30. 
28 Burada yazar Ġsa‟nın tipolojisiyle konu bağlamında bir yönelim geliĢtirmekten çok, bunu mozaiği 

IV. Mikhail dönemine tarihlendirilme yolunda bir argüman gibi kullanır gözükmektedir. 
29 Teteriatnikov, a.g.e, s. 61-63. 
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ayakta betimleniĢi, hem de benzersiz jestleri (örneğin Çocuk Ġsa‟yı tutuĢu gibi) onu 

diğer örneklerden oldukça ayrıksı kılmaktadır (Res:35-35a-35b). Teteriatnikov, 

özellikle Meryem‟in ayakta betimleniĢini sahneye daha süreçsel (devamlılık içeren) 

bir hava verilmek istenmesiyle iliĢkilendirmektedir ki bizimde önceki bölümlerde 

tartıĢtığımız gibi mozaiğin genel yapısı üzerine oldukça yerinde bir tespittir. 

Bunun yanında, yukarıda belirttiğimiz ve imparatorların bağıĢ sunumlarında 

önemli bir yere sahip Kutsal Kuyu ġapeli‟nde, özellikle 9. yüzyıl ve sonrasında 

oldukça saygı duyulan bir Ġsa ikonu bulunmakta idi ve bu ikon daha sonraki bir 

dönemde, olasılıkla Komnenoslar dönemini de içeren bir dönemde bir Meryem ve 

Çocuk Ġsa ikonu ile yer değiĢtirmiĢti
30

. Dolayısıyla bağıĢ sunumları açısından önemli 

olan bir mekânda bulunan bu ikonların, mozaiklerdeki kutsal figürlere iliĢkin 

tercihleri açıklayabileceğine iliĢkin olasılıklar da söz konusu edilebilir. 

Mozaikler üzerinde kutsal kiĢiliklerin varlığına iliĢkin yaklaĢımları burada 

kısaca özetlemeye çalıĢtık. Fakat çok açık biçimde görülebileceği gibi bu yaklaĢımlar 

bizi belli çözümlere götürme noktasında yetersiz kalmaktadır. Çünkü kutsal 

figürlerin tipolojileri ve ya baĢka özellikleri önemli sınamalardan geçirilmiĢ olsa bile, 

onların mozaiklerin içerdiği konu açısından ne tür bir rolleri olduğu çoğu zaman ele 

alınmamıĢtır. Dolayısıyla yapılan tartıĢmalar ve varılan sonuçlar bu türden bir 

sınamadan geçmediği sürece karĢımızdaki eksik bir çerçeve olacaktır. Aslında 

böylesi bir sorun her iki mozaikte benzer bir konu görsel olarak sunulurken niçin 

böylesi bir eylemin farklı kutsal figürler eĢliğinde gerçekleĢtiği üzerindeki 

tartıĢmalarda kendisini ortaya koymuĢtur. Elbette tipolojilerin saptanmasının, onlara 

yönelik ilgilerin söz konusu edilmesinin bir önemi vardır. Ancak bu tartıĢma yalnızca 

bu çerçevede kalırsa mozaiklerin geneli üzerine yapılan tartıĢmayı kapsayamayacağı 

açıktır. 

Öncelikle Ģunu tespit etmek gerekir ki, eğer burada mozaiklerin konusunu 

imparatorların yaptıkları bağıĢ etkinlikleri olarak ele alıyorsak, bildiğimiz kadarıyla, 

gerek Ġsa ve gerekse Meryem açısından böylesi bir konu ile doğrudan 

iliĢkilendirebileceğimiz bir tipoloji yoktur. Dolayısıyla, ya bu mozaikler için konuya 

uygun yeni birer tipoloji saptanacaktı yahut var olan örnekler bu noktada 

                                                            
30 Mango, The Brazen House, s. 61-62. 
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değerlendirilecekti. Bu iki çözümden ilkinin yapılmadığı açık biçimde ortadadır. 

Ġkincisinin geçerli olduğu durumda ise salt tipolojik değer açısından (örneğin 

arkalıksız bir tahta oturan Ġsa gibi) bunun mozaiğe konu açısından katabilecekleri 

sınırlıdır. Dolayısıyla bu noktada salt tipolojik değerlendirme açısından mozaiğin 

konusu ile ilgili, birbirini tümleyen bir iliĢkiyi geliĢtirebilmek çok olası değildir. Bu 

ancak çok daha üst bir düzeyde, doğrudan figürlerin benimsenmiĢ nitelikleri ve 

mozaiklerin konuları içerisindeki rolleri arasında kurulacak bir iliĢki ile mümkün 

olabilir. Yani eğer biz Zoe mozaiğindeki Ġsa‟yı, IX. Konstantinos ve Zoe‟nin 

bağıĢlarını sunduğu bir kiĢi ve ya bağıĢın alıcısı bir figür olarak görüyorsak bu 

mozaik üzerindeki iliĢkiden yansıyan bir sonuçtur. Ġsa‟yla ilgili olarak önceden 

belirlenmiĢ hiçbir tipolojik ya da ikonografik detay onun mozaik yüzeyindeki 

niteliğini salt kendi baĢına açıklayabilecek durumda değildir. 

Dolayısıyla iki mozaikte bu anlamda farklı kiĢiliklerin tercihi sorunu yine 

böylesi konu ya da içerik bağlamındaki bir değerlendirme ile kavranabilir. Bunun 

yanında her iki figürün tercihinde elbette bazı özel ilgiler de söz konusu olabilir. 

Ama kabul etmemiz gerekir ki belli dönemlerde belli figürlerin öne çıkıĢını ve özel 

ilgilerin bu tercihleri belirleme noktasında bir düzen oluĢturup oluĢturmadığını 

kesinliğine kavrayabilmek pek olası değildir. Özellikle Bizans sanatında aynı 

imparatorun farklı kutsal figürler eĢliğinde betimlendiği birçok örnek görmemiz 

mümkündür. Sonuç olarak bizim buradan sonra yapabileceğimiz onlara iliĢkin 

tercihleri mozaiklerin konusu ve ya içeriği bağlamında sadece anlamaya çalıĢmaktır. 

Bizce Zoe mozaiğindeki sahne için Ġsa daha uygun bir tercihtir. Cormack‟ın
31

 

da belirttiği gibi Ayasofya, Ġsa‟ya ithaf edilmiĢ bir kilise olduğundan, bağıĢların da 

ona sunulmuĢ olması makul bir çözüm gibi durmaktadır. Ama bu pratik yaklaĢımdan 

daha fazlasını düĢünebilmek olası gibi görünmektedir. Bir defa III. Romanos‟un 

bağıĢının olağanüstü niteliği düĢünüldüğünde, imparator namına, bunun doğrudan 

Kilisenin (ama açık biçimde teolojik-hiyerarĢik anlamıyla) ve dolayısıyla genel 

anlamıyla dinin yeryüzündeki koruyucusu, hamisi, yaĢamsal kaynağı gibi bir anlamı 

ifade ettiğini düĢünmek olasıdır. Böylesi üst düzeyde ve kapsayıcı nitelikte, teolojik 

                                                            
31 Robin Cormack, “The Mother of God in the Mosaics of Hagia Sophia at Constantinople”, Mother 

Of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art, M. Vassilaki (ed.), Athens 2000, 106–

123, s. 117–118. 
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hiyerarĢiyi hedef alan bir vurgunun, dinsel hiyerarĢinin en üst noktasındaki Ġsa ile 

iliĢkilendirilmesi oldukça makuldür. Bu türden bir giriĢim nihai ve kesin bir noktada 

anlamını Ġsa‟nın eĢliğinde bulacaktır. 

Bizans sanatındaki bazı örneklerde bu nihai ve kesin nokta Meryem ile de 

vurgulanmıĢtır. Örneğin Ayasofya‟nın güneybatı vestibülünde yer alan mozaik bu 

çerçevede anılabilir. Burada Zoe mozaiğine oldukça benzer bir kompozisyon ve 

yerleĢim düzeni karĢımıza çıkmaktadır. Meryem, Çocuk Ġsa ile birlikte tahta 

oturmaktadır (Res:20). Ġmparatorlar Konstantinos ve Ġustinianos ellerinde Ģehrin ve 

kilisenin maketlerini, merkezde bulunan Meryem‟e doğru dönerek sunmak üzere 

gösterilmiĢlerdir. Burada Zoe mozaiğinin aksine nihai noktayı Meryem‟in 

belirlemesi doğrudan mozaiğin içeriğiyle iliĢkilidir. Çünkü burada imparatorların 

ellerinde yer alan maketlerle ġehrin ve Kilisenin sunumu gerçekleĢtirilmektedir. 

Meryem, Kilisenin ve ġehrin koruyuculuğu söz konusu olduğunda, bu hiyerarĢinin 

en üst noktasını ifade eder. Dolayısıyla bu noktadan amaçlanmıĢ bir ifade kesin ve 

nihai karĢılığını Meryem‟de bulmaktadır. Burada da kiliseye ve dine iliĢkin bir vurgu 

olduğu iddia edilebilirse de, bu vurgu Zoe mozaiğindeki anlamında üst düzeyde 

teolojik bir referanstan ziyade, daha fiziksel ve dünyevi bir vurgu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Konu açısından Komnenos mozaiği belirsiz bir duruma sahip olduğundan 

buradaki Meryem‟in rolüne iliĢkin de karmaĢık bir durum söz konusu olmaktadır. 

Eğer kesinliğine bir sunum anı gösterilmemesine rağmen yine de mozaik bir bağıĢ 

etkinliğinin anısı olarak görülürse, Meryem için bağıĢın alıcısı olma durumu bir 

parça kuĢkuludur. Bu açıdan en azından onun böylesi etkinlikler için bir tür aracı ya 

da eĢlikçi olarak görülmesi daha makul bir çözüm olur. Ama pekâlâ mozaik 

doğrudan bir bağıĢ etkinliğinin anısı olarak görülmez ise o zaman Meryem‟in 

konumuna iliĢkin daha geleneksel anlamıyla bir öneri söz konusu olabilir. Örneğin 

Whittemore, belirttiğimiz gibi bu mozaiğin II. Ġoannes‟in tahta çıkıĢının anısına 

yapıldığını ileri sürmekteydi. Dolayısıyla o zaman Cormack‟ın
32

 da vurguladığı gibi 

iktidarın ya da hanedanın gücünü meĢrulaĢtıran bir iĢaret olarak Meryem‟in buradaki 

                                                            
32 Cormack, Writing in Gold, s. 200. 
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konumuna bir öneri getirilebilir. Özellikle Kalavrezou‟nun
33

 iĢaret ettiği gibi 

Meryem tasvirlerinin erken dönemlerden beri hanedana ve iktidara yönelik ifadeleri 

vurgulayan kullanımı göz önüne alınırsa bu daha da uygun bir yaklaĢım olabilir. 

Yazarın da dikkat çektiği üzere kimi yerde bu tür kullanımlar doğrudan öyküsel bir 

anlatımdan ziyade daha sembolik ve bazen de politik bir amaç taĢıyordu
34

. Bu 

Komnenos mozaiğinde daha evvel söz konusu ettiğimiz sembolik vurgular üzerinde 

çokça anlam kazanan bir yaklaĢımdır. Ayrıca geleneksel bir yaklaĢım içerisinde II. 

Ġoannes‟in Meryem‟e olan derin saygı ve bağlılığı da belirtilebilir. Onun Meryem‟e 

olan bu derin saygısı Bizanslı tarihçi Niketas Khonites‟in yazılarında da ifade 

edilmektedir
35

. Ayrıca paye üzerinde gösterilmiĢ oğul Aleksios‟un varlığı ile de 

mozaiğin içeriği açısından özel bir andan ziyade doğrudan iktidardaki hanedana 

iliĢkin genel sembolik bir anlatımın söz konusu olduğunu düĢünmek daha olası 

gözükmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Ioli Kalavrezou, “Images of the Mother: When the Virgin Mary Became Meter Theou”, 

Dumbarton Oaks Papers 44 (1990), 165–172, s. 166.  
34 Aynı, s. 171. 
35Nicetas Choniates, Historia: (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), (çev.) Fikret IĢıltan, TTK 

Yayınları, Ankara 1995, s. 12. Khoniates‟in bu konuyla ilgili olarak bir geçit törenini anlatırken 

yaptığı betimleme oldukça ilginçtir; “… kar beyazı, uzun yeleli dört atın çektiği araba fevkaladeydi. 

Ġmparator (II. Ġoannes) bu arabaya binmekten feragat ederek ona, uğrunda canını bile feda edebileceği, 

en sevdiği varlık Tanrı‟nın Anası ikonasını yerleĢtirmiĢti. Bütün zaferini ona bağlamaktaydı ve bu 

ikona onun gözünde savaĢların yenilmez yardımcısı ve idarecisiydi.” Aslında doğrudan bir ifade 

olarak alınırsa bu geçit töreni mozaikte özetleniyor gibidir. Ama burada sadece Ġmparatorun 

Meryem‟e olan saygısını vurgulama çabasıyla kendimizi sınırlandırıyoruz. 
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SONUÇLAR 

 

Gerek mozaiklerin resimsel düzenleniĢi noktasında yapmıĢ olduğumuz 

değerlendirme gerekse tarihsel kanıtların bize gösterdiği detaylarla farklı değiĢiklik 

süreçlerine konu olmuĢ olsa da Zoe mozaiği büyük olasılıkla ilk kez imparator III. 

Romanos döneminde 1028–1034 yılları arasında yapılmıĢ olmalıdır. Mozaik 

üzerindeki bağıĢ eyleminin nihai ve kesin bir ana olan vurgusuyla, bu etkinliği 

tarihsel olarak III. Romanos‟un iktidarı döneminde Ayasofya‟ya yapmıĢ olduğu 

olağanüstü nitelikli bağıĢla iliĢkilendirmek mümkündür. Ayrıca bu imparator daha 

önceki dönemlerde aynı kilisenin gelirlerinden sorumlu memur olarak görev yapmıĢ 

olduğundan böylesi bir tematik iliĢki içerisinde mozaiğin yapımcısı olduğunu 

düĢünmek çok olasıdır. Ancak mozaik Ģu an kesin olarak belirlenebildiği kadarıyla, 

Zoe‟nin üçüncü eĢi olarak evlendiği IX. Konstantinos döneminde bir yapım evresi 

daha geçirmiĢ ve olasılıkla III. Romanos‟un baĢı IX. Konstantinos‟un baĢıyla 

değiĢtirilmiĢtir. Ġkinci eĢ IV. Mikhail için bu türden bir değiĢikliğin yapılması olası 

olsa bile bunu kanıtlayabilecek açık veriler söz konusu değildir. 

Mozaik resimsel düzenleniĢi bakımından kesin ve ayrıksı bir anın niteliklerini 

vurgular niteliktedir. Daha en baĢında, çerçeve, özellikle imparator ve 

imparatoriçenin ayaklarının üzerinden bir yerden geçerek bu noktada var olan 

eylemin sınırlarına iliĢkin açık bir tarif yapmıĢ ve aynı zamanda eylemin geliĢimi 

açısından bir kesintiyle, olası bir devamlılığın yok edilmesi sonucunu getirmiĢtir. 

Çünkü zaten figürlerin Ġsa‟nın merkez olduğu bir alan etrafında organize edilmeleri 

ile herhangi bir devamlılık iliĢkisi de aranmamıĢtır. Ġmparator çifti hafif biçimde 

merkezde bulunan Ġsa‟ya dönük biçimde ve ona bağıĢlarını sunan hareketlerle 

verilmiĢlerdir. Figürlerin yerleĢimi açısından ise, düĢey doğrultuda mozaiğin iç 

olanakları ve eylemsel iliĢkinin doğası paralelinde bir düzlem farkı açıkça söz 

konusu olmuĢ ve burada görülebileceği gibi yan figürler ile Ġsa arasındaki yükselti 

farkı diğer mozaiğe oranla daha fazla olarak belirmiĢtir. Ġsa‟nın tahta oturur biçimde 

veriliĢi ile sahne açısından hem güçlü bir odak yaratılmıĢ, hem de içerik açısından bir 

özel anı, nihai bir anlatımı öne çıkaran bir anlayıĢ hâkim olmuĢtur. Burada Ġsa‟nın 
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diğer figürlerle iliĢkisi karĢıt yönelimler ile bir karĢılıklılık düzeyinde 

gerçekleĢtirilmiĢ ve bu, sahne içerisinde yer alan figürlerin rollerine iliĢkin bir 

belirlilik yaratmıĢtır. Dolayısıyla sahne doğrudan bir bağıĢın sunum anını 

iĢaretlemektedir ve böylesi bir ana konu olabilecek her Ģey açık bir belirlilik 

içerisinde yerini bulmuĢtur. Ġmparator ve imparatoriçe bağıĢları ile kiliseyi ayakta 

tutan figürler olarak bu sahnede de bağıĢları sunan konumdadırlar. Ġsa ise tipolojik 

özellikleri ne olursa olsun bu sahne özelinde açık biçimde bağıĢın alıcısı 

konumundadır. Böylesi dinin ve kilisenin hamiliği noktasındaki üst düzey bir vurgu 

içinde Ġsa‟nın dinsel hiyerarĢinin doruk noktası olarak süreç içerisinde yer alması 

oldukça makuldür. Sahnede varlığı söz konusu apokombion ve Zoe‟nin elindeki rulo 

da doğrudan bir bağıĢ sunum anının gerçek araçları olarak sahnede yer almaktadırlar. 

Bizce Zoe mozaiği özelindeki tarihlendirme ve yapılan değiĢiklikler ile ilgili 

olarak var olan sorunların kesin bir sınırı vardır. Ġmparator figürleri için söz konusu 

olan değiĢiklikler doğrudan Zoe ile ilgili olduğundan, söz konusu edilen diğer 

sorunların sınırı da bu çerçeveden doğru çizilmelidir. Diğer figürler üzerindeki 

değiĢikliklere iliĢkin öneriler henüz açık biçimde makul bir çerçeveye sahip 

olamamıĢtır. Bugün böylesi değiĢiklikleri olası görmeyen çalıĢmaların da dikkatle 

gözden geçirilmesi gerekir. Ama gerek bu değiĢikliklerin yapılıp yapılmadığı, 

gerekse mozaiklerin gerçek boyutları ile ilgili olarak yapılan tartıĢmaları artık çağın 

olanakları çerçevesinde yapılabilecek teknik bir çalıĢma ile değerlendirmek 

zorunluluğu kaçınılmaz gibi görünmektedir. 

 

Bu mozaikle aynı duvar üzerinde yer alan Komnenos mozaiği ise 

tarihlendirme açısından paye üzerindeki Aleksios‟un betimiyle bir sorun ortaya koyar 

gibi durmaktadır. Ama özellikle mozaiğin iki kısmı arasında saptanabilen bir ek yeri 

olmadığından 1122–1134 arasındaki bir tarihlendirme bugün için daha makul 

gözükmektedir. 

Resimsel düzenleniĢ açısından ise Komnenos mozaiği, Zoe mozaiğine karĢıt 

uygulamaların alanı olmuĢtur. Burada sahne ve resimsel iliĢkiler özel bir ana vurgu 

yapmayan, daha geniĢ zamanlı bir süreci ifade eder biçimde ve bir devamlılık izleği 

içerisinde verilmiĢtir. 
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Burada figürler tam boy bir gösterim içerisinde frontal biçimde 

betimlenmiĢlerdir. Dolayısıyla figürlerin önünde oluĢan bir alan kuramsal olarak da 

olsa, uzamın, devamlılığı sağlama yönünde tasarlandığı imasını vermektedir. 

Figürleri tam boy gösterip bu uzamsal imayı da yaratabilmek için dikkat edilirse 

diğer mozaiğe oranla bu mozaikte figürler üst çerçeve hizasına doğru daha da yakın 

biçimde verilmiĢlerdir. Figürlerin yerleĢiminde gözetilen eĢ düzlemlilik durumu ve 

iliĢkinin niteliği açısından bir devamlılık arayıĢı üst yapıda da figürler arası yükselti 

farkının az olması sonucunu getirmiĢtir. Burada tüm figürlerin aynı doğrultuda 

frontal biçimde yönlendirilmeleriyle, bütünlüğüne iliĢki aynı doğrultuda devam eden 

tek yönlü bir karaktere sahip olmuĢtur. Böylece sağlanan iliĢkinin sürdürülebilmesi 

zaten temelde yönelimlerin aynı düzlem üzerinde ve üst kısımda ise figürlerin, 

birbirlerine oldukça yakın bir biçimde tutulmalarını gerekli kılmıĢtır. 

Diğer mozaikte gözlenen özel bir ana vurgunun aksine burada içerik 

açısından böylesi bir açıklık gözlenememektedir. Bu durum doğrudan mozaiğin 

konusunu belirleme noktasında bir sorun yarattığı gibi, aynı zamanda sahne 

içerisinde yer alan figür ve öğelerin rollerini tespit etme noktasında da bir sorun 

yaratır. Dolayısıyla bu sahne doğrudan bir tarihsel anı hedef almaktan ziyade belki de 

daha genel ifadelerle örülü, daha sembolik ve bu anlamda geleneksel bir içeriğe 

sahiptir. Konu açık biçimde vurgulanmadığından ne imparator çifti özel olarak 

bağıĢçılar olarak adlandırılabilir ne de Meryem‟in rolünün böylesi bir bağıĢın 

sunulduğu kiĢi olduğu kesinleĢtirilebilir. Belirttiğimiz gibi sahnedeki diğer öğeler 

olarak apokombion ve rulo da burada gerçek bir eylemin araçları olmaktan çok salt 

birer simge durumuna indirgenmiĢlerdir. Bu açıdan Komnenos mozaiğinin içerik 

açısından daha resmi ve geleneksel bir yapıda olduğunu düĢünmek olasıdır. Sahnenin 

genel yorumu ve Meryem‟in tercihi noktasındaki öneriler de bu yönde 

değerlendirilmeye uygundur. Burada herhalde gerek daha dünyevi nitelikteki bir 

eĢlikçi olarak Meryem‟in rolü ve paye üzerindeki tahtın ortağı oğul Aleksios‟un 

varlığı da göz önüne alındığında iktidarın ve hanedanın gücü ve meĢruluğu üzerinden 

bir yorum getirmek daha olası gibi gözükmektedir. 

Aleksios‟un paye üzerindeki varlığı mozaiğin tarihlendirilmesi yolunda özel 

bir öneme sahip olduğu gibi belki de içerik açısından da önemli bir role sahip 

olabilir. Mozaiğin ana kısmı ile Aleksios‟un tasvirinin farklı tarihlerde yapıldığı 
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kabul edilirse, bu tabii ki onun garip yerleĢimini açıklayabilir. Ancak eğer Aleksios, 

mozaiğin ana kısmı ile aynı tarihte mozaikte yer aldıysa, bu durum onun hem bir 

mozaikte yer almasına değecek nitelikteki önemi hem de tasvirinin köĢedeki paye 

üzerine sıkıĢtırılacak derecedeki önemsizliğiyle iliĢkili olarak değerlendirilmeye 

açıktır. 

ÇalıĢma içerisinde izlediğimiz yönelim açısından, her iki mozaiğin resimsel 

düzenlemeleri noktasında yapılan değerlendirme bizlere resimsel düzenleme ve 

tercihler noktasında iki mozaik arasında ciddi bir ayrım olduğunu göstermektedir. Bu 

bizim çalıĢmamızın sonuçları açısından temel bir ayrımdır. Dolayısıyla buradaki 

farklılıklar benzer bir konunun ele alınıĢındaki farklı yaklaĢımlar olarak 

değerlendirilebilir olsa da, bizce daha çok konu ve anlam açısından doğrudan bir 

ayrımın varlığının iĢaretleridir. 
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Plan: 1. Yarımada içerisinde Ayasofya‟nın yerleĢimi (Krauthaimer, 1983:44) 
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Plan: 2. Ayasofya, Ġustinianos Yapısının zemin kat planı (Mainstone, 1997:271) 
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Plan: 3. Ayasofya‟nın galeriler düzeyindeki planı (Mainstone, 1997: 272) 
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Plan: 4. Ayasofya, Plan üzerinde mozaiklerin yerleĢimi (Mango, 1962) 
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Plan: 5. Ayasofya, Güney Galeri planı (Mainstone, 1997:272‟den detay) 

1. Zoe Mozaiği, 2. Komnenos Mozaiği, 3. Doğu duvarından dıĢarıya bağlanan kapı,  

4. Deesis Mozaiği, 5. Mermer Kapı 
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Resim:1. Ayasofya, Genel GörünüĢ 



140 
 

      

Resim:2. Schneider‟in kazıları sonucu Theodosius yapısı giriĢi için yapılan 

 tahmini çizim (Mainstone, 1997: 136) 

 

        

Resim:3. Ayasofya, Avluda bulunan Theodosius Kilisesi kalıntıları
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Resim:4. Ayasofya, Ana nefin görünüĢü
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Resim:5. Ayasofya, ana nefin örtü sistemi (batı tarafından sırasıyla; batı yarım kubbesi, 

 ana kubbe, büyük doğu kemeri, doğu yarım kubbesi ve apsis)
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 Resim:6. Ayasofya, Ġç narteks 

               (Güneyden görünüĢ) 

 

 

                                 Resim:7. Ayasofya, yan nefleri ana 

                                                neften ayıran sütun dizileri 

 

 

                    

 

Resim:8-8a. Ġustinianos dönemi mozaik süslemelerinden örnekler
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Resim:9. Ayasofya, Pandantif üzerindeki Serafim tasviri 

 

 

 

Resim:10. Deesis kompozisyonu, Güneybatı vestibülü 

 üzerinde bulunan odada batı galerisine açılan kapı luneti (Cormack, Hawkins: 1977)
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Resim:11. Meryem ve Çocuk Ġsa Mozaiği, Apsis.



146 
 

 

 

 

 

Resim:12. BaĢmelek Gabriel Mozaiği, Bema Kemeri Güney Kısmı
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Resim:13. Büyük Batı Kemerindeki Mozaikler için 

 Fossati‟nin yaptığı sulu boya örnekler 

 

 

Resim:13a. Büyük Batı Kemerindeki Mozaikler için 

Fossati‟nin yaptığı çizimler. (Mango:1962)
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Resim:14. Aziz Ġgnatios mozaiği, Kuzey tympanum duvarı 

 

 

Resim:15. Ġmparator Aleksandros mozaiği, Kuzey galeri
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Resim:16. Ayasofya, Güney Galeri,  

(Cornelius Loos‟un çizimi, Mango:1962)  

 

     

 

Resim:17. Güney Galeri tonozunda bulunan Ġsa tasviri 

(Fossati‟nin Çizimi, Mango:1962)
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Resim:18. Komnenos Mozaiği, tahmini çizim, (ġ. Erdihan) 

 

 

 

 

Resim:18a. Zoe mozaiği, tahmini çizim (ġ. Erdihan)
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Resim:19. Ġmparator Kapısı Üzerinde Bulunan Mozaik 

(www.sacred-destinations.com.)
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Resim:20. Ayasofya, güneybatı vestibülü, Konstantinos ve Ġustinianos, 

Meryem ve Çocuk Ġsa‟ya eserlerini sunuyor.
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Resim:21. Deesis Mozaiği, Güney Galeri
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Resim:22. Ġsa, II. Ġoannes ve Aleksios‟u taçlandırıyor, (1122 civarı, kitap resmi) 

(Vatikan, urb. Gr. 2, fol.20)
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Resim:23. Büyük Doğu Kemerinde Yer alan Orans Meryem tasviri  

(Fossati çizimi, Mango:1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim:23a. Büyük Doğu Kemeri, V. Ġoannes Palaologos 

(Fossati‟nin çizimi, Mango:1962)
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Resim:24. Galeriden mozaiklerin görünüĢü 

 

 

 

Resim:25. Güney galeriyi batı kısmından ayıran mermer kapı
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Resim:26. Zoe Mozaiği, Ayasofya, Güney galerisi
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Resim:27. Zoe Mozaiği, Ayasofya, Güney galerisi
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Resim:28. Ġmparatoriçe Zoe (Zoe mozaiğinden detay)
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Resim:29. Ġsa (Zoe mozaiği, detay)
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Resim:30. IX. Konstantinos ( Zoe mozaiği, detay)
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Resim:31. Komnenos Mozaiği, Ayasofya güney galerisi
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Resim:32. Komnenos mozaiği (Ayasofya güney galerisi)
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Resim:33-33a. II. Ġoannes Komnenos, (Komnenos Mozaiği,detay)
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Resim:34-34a. Ġmparatoriçe Ġrene ( Komnenos Mozaiği, detay)
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Resim:35-35a- 35b. Meryem ve Çocuk Ġsa (Komnenos Mozaiği, detay)
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Resim: 36-36a-36b. Aleksios (Komnenos mozaiği, detay
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Resim:37. Meryem, Ġmparator VI. Leon (?) ve BaĢmelek 

(VI. Leon‟a atfedilen fildiĢi asa ön yüzü) Berlin Staatlishe Museum 

 

 

Resim:37a. Ġsa Havariler Petrus ve Paulus ile birlikte 

(VI. Leon‟a atfedilen fildiĢi asa arka yüzü) Berlin Staatlishe Museum
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Resim:38. Zoe Mozaiği altındaki mermer kaplama 

 

 

Resim:39. Güney galeri mermer duvar kaplamalarından bir örnek
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Resim:40. Kuzey galeride doğu duvarı ve mermer kaplamaları 

 

 

Resim:41. Güney galerinin doğu ucundan dıĢarıya geçit veren kapı
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“Tanrı Ġsa adına Hükümdar Konstantinos Monomakhos,  

Romalıların sadık hükümdarı.” 

 

 

Resim:42. Konstantinos yazıtı (Zoe Mozaiği) 

(Grekçe aktarım, Whittemore: 1942:14)
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    “ En dindar Ġmparatoriçe Zoe.” 

 

 

 

 

 

 

Resim:43. Zoe yazıtı (Zoe Mozaiği) 

(Grekçe aktarım; Whittemore, 1942:17) 
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“Tanrı Ġsa adına Romalıların sadık hükümdarı Konstantinos 

Monomakhos.” 

 

 

 

 

 

Resim:44. Ruloda bulunan yazıt (Zoe Mozaiği) 

(Grekçe aktarım; Whittemore, 1942:17)
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“Tanrı Ġsa adına, erguvanda doğmuĢ Hükümdar Ġoannes Komnenos, 

Romalıların sadık hükümdarı.” 

 

 

 

Resim:45. II. Ġoannes yazıtı (Komnenos Mozaiği) 

(Grekçe aktarım; Whittemore, 1942:24)
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    “En dindar Ġmparatoriçe Ġrene.” 

 

 

 

 

Resim:46. Ġrene yazıtı (Komnenos Mozaiği) 

(Grekçe aktarım; Whittemore, 1942:26)
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“Ġsa adına, erguvanda doğmuĢ Romalıların sadık hükümdarı 

Aleksios.” 

 

 

Resim:47. Aleksios yazıtı (Komnenos Mozaiği) 

(Grekçe aktarım; Whittemore, 1942:27) 


