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Araştırmamıza konu olan harap durumdaki Hızıı,-İlyas zaviyesiAnadolu'nun kuzeyde en uç noktasını teşkil eden İnceburun'a bir yarımada şeklinde doğudan bitişmiş
bölge üzerine kurulmuş Sinop şehri merkezindedir (Çiz. 1).

Şehrin Boztepe adı verilen yarımada kismında Hıdır|ık mevkiindeki yapı kalınt|sı
1999 Ağustos ayl incelemelerimize göre askeri bölgenin içinde kalmaktadır.
Kalıntılar, kubbeye geçiş üçgenleri görülen birbirine bitişik iki duvar parçası ile buniarın batısında toprak zeminin altındaki bir koridor ve buna açılan bir mezar odasın-

dan ibarettir.

195O'li yıllardan '199O yılına kadar bu bölge Türk-A,merikan Müşterek Savunma Te-

sisleri (NATO Üssü) içerisinde kalıyordu. Burada 1985 yılında T.C. Kültür Bakanlığı
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapılmış, kalintılar üzerine savunma tesislerinin yapımı sirasında döküleıı inşaat hafriyatının te_
mizlenmesine çaiışılmıştır'.
Yukarıda adı geçen koridor i|e glrişi sağlanan mezar odası bu çalışmalar sırasında
onaya çıkmıştır (Çiz. 2).
Ğüney - kuzey yönünde uzanan koridorun yan duvarla|ı kaya oyularak açılmış, üzeri düzgün taş bloklarla örtülmiiştür. 12-i3 ı^rı. uzunlıJğundaki koridorun yüksekliği
Gazi Üniversiies!, Gazi Eğitirn Fakültesi. Güzel Sanatlar Eğitim i3öiünıü. Yrd.Doç.Dı
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Çizim 2 : Koridof ve [\4ezar (Kaaı Flaporundan 19B5)

1,77 m., genişliği 1,54 m. dir.86 cm. genişliğinde
1,52 m. yüksekliğincie bir kapı ile
girilen koridorun kuzeyindeki mezar odası
da tabi kaya oyularak açılmıştır (çiz. : ]).
Mezar odasının duvarlarında yer alan küçük kesmetaş|aiın
üzeri, içten bir sıra kire_
mit rengi tuğla ile harç kullanılarak kapatılmış ve yüzeyi
sıvanmıştır.
koridorun doğusunda, doğu ve kuzey duvarlarının bir
kismı günümüze gelebilen yapı ka|ıntısında moloztaş örgünün (kumtaşı, kiieçtaşı)
aralarinda düzensiz bir şekiide tuğlala;' Yer a|maktadır. Üstte iki taş sırasından
sonra tuğla dizileri ile meyda.a
gelen kubbeye geçiş üçgenlerinin bir kısmı görülmekiedir.
kubbeye geçiş böiümünde duvar ortalarına yakın kısımlarda tuğla kenıerlerin
izleri farkşdilmektedir(Res, 1).
Duvar YÜzeYlerinde, geÇiŞ üÇgenlerinde yeiJvşr sıvaiı böiünıiere rastian;ri<en kuzey
duvar parcasında devŞirme mal;zeme r-Je xuiilı ,1lllı.,itij-, (Rcs.
2}. \,ai;; i..aiıııtıs;ı-ıtı
.:i).
doğı iluvarında is* bir açıklıiı bLılı;nffaktadıı
{Fiı:ı

Sincp Hızır, llyas Zavıy*s
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Çizim 3 : Mezar Odasının Planı ve Kesit

Yapl Kalıntısı
Kallntısl
Resim 1 : Koridorun Doğusundaki Yapı

Parça§jl
uuvar Parçası
Heslm 2
Resim
z : Kuzey Duvar

GünümÜze iki duvar parçası ve bunların üstünde kendini gösteren üçgenli geçiş
elemanları ile gelecilen kalıntılara bakarak büyük ö|çüde yapının aslında kare Şeklinde üzeri kubbe ile öı,tülü bir mekAn olduğunu düşünebiliriz ki bu mekAn batısındaki koridorun sonunda yer alan mezar odasının önemli bir kısmının üzerine inŞa
eciilmiş olması ile bir türbeyi çağrıştırmaktadır.
Moloztaş cuvar örl;üsüne sahip kare yapıda köşeierdeki geçiş üçgenlerinde olduğu
gibi kubbece de büyük bir ihtimalle tuğla kullanılmış ve yüzleri sıvanmış olmalıdir.
ızlere bakarak duvarların üst kısmında

o(ada teğet kemerli birer pencerenin
,;:,r!ığını cliişünebiliriz (Çiz. a).

Tcprak all:ıidaki kcıridor ve mezar odası
ıle üstte yer alan iki duvar parçası birbi;,inden farkiı zamaııları göstermektedir.
Yapı kalıntısının çevresinde belli yerlere
ıopianmış, sütun ve taş parçaları bu bö|gecie daha; önceleri başka binaların varl:ğına iş;ııet etmektedir. Askeri yasak

Gazi Sanat

Resim 3 : Doğu Duvar Parçası
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Çizim 4 : Yapı Kalıntısının Planı ve Kesitler

bölge, iÇinde yer alan ve hemen yakınına elektrik santrali kurulmuş bu yerde kazı
YaPllması bugün için imkansızdır. Mümkün olabilseydi kazı sonucunda incelediğimiz yapının tek başına oİmadığı görülebilirdi. Bugünün şartlarında yapabileceğimiz,
tarih sayfalarındaki belge ve bilgilere dayanarak kalıntıların nasıl bir yapı ya da yapılar topluluğuna ait olduğu hakkında fıkir vermektir.

sinop'un Anadolu'nun kuzeye doğru uzanan inceburun'a doğudan bir|eşen yarımadaya kurulmuş bir liman şehri olduğunu belirtmiştik. Sinop ilkçağdan itibaren Akde_
niz'i, Mezopotamya'yı Karadeniz'e açan önemli bir merkez olmuştur.'M.Ö. Vlll. yy,
ortalarında Milet'ten gelen tüccarlai,taratından ktırulan Sinop şehrinde asıl Pontos
kralı Vll. Mithridates zamanında (M.Ö. 135) tapınaklar, saraylar ve tersaneleı.le imar

edilmiştir.'

Bu imar faaliyetleri lıl,Ö. +Z dolaylarında Roma hakimiyeti ile devam etti.o Bizans
devrinde surların sağlamlaştırilması dışında önemli bir y,3p1 yapılrnamıştır. Mithridates sarayının kalıntıları üzerine yapılrnış olan Balat manastır kilisesi (vl. yy da yaPıldığı sanılmaktadır). Bizans'ın Sinop'takien önemlieseridir.'Jusiinianos zamanın_
da Sinop, kaleler su yolları, köprüler ve kiliseler ile inıar edilirken Balat fu{anastır Kı_
lisesi de bu arada inşa edilmiş o|maiıdır.o tsalıse konu kilise incelediğimiz yapı ka_
lıntısına yakın denilebilecek bir uzaklıktadıi-. Eizans|ıların. Mithridat:s'ın sarayına aii
kalıntılar üzerine inşa ettikleri Balet kilisesi ö;,ııeğiııde oldı.ığu gibi aıJı geçen yapı ka_
İıntısının batısındaki Roma veya Helleııi;tik ıi5neıııı ı,.:t,:ltji:ğu iieı,i süı,üien ı-ıiezar
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i. lzzeddin l(eykavus Siriıp'i; feiheıiikteı t12',4j i;ci:ra imar hareketlerine
başladı.u
Kalenin tamiri, jckalenin, bir medresenin yaoınıının yanı sıra her
şehirden Sincp,a
hocalar, YaPı ustaları getiriidi. Meııcut kiliseier carniye
oymaklardan

çevrildi. çepnili
kuvvetli bir uç ieş|lil edilıji. Bu arada Boztepe'a'eki kutsal makamlar
da islAmi bir hüviYet kazandırılarak ileride örnekleri üzerinde dııracağımız
zaviyeye dönüştürülmüş
olmalıdır. Bu duruııun uzun süreli olduğunu da sanmıyoruz. 1259 yılında
Trabzon
Rum İmParatorluğu taraf ından üç yıl kaclar istila ediien Sinop,ta bu istiiaya
direnen
iÇ kale dıŞında Se|Çukiuiara ait bütün eserler tahrip edilnıiştir.'
Bu arada Boztepe,de
var olduğunu düşüııdüğümüz selçuklu yapıları da yikılmış olmalıdır.

Süleyman Pervane tarafından Sinop'un tekrar fethinden sonra (1262)yeniden
baş-

|atılan imar hareketlerine Candaroğulları ile devam edilmiştir.'o
Candaroğlu Süley-

man Paşa'nın Sinop'u beyliğine kattığı (1322 sonrası) tarihten sonra''
Sinop'a gelen İbn Batuta Şehri "Nüfusu çok ve güzel bir
şehirdi. Doğu tarafı müstesna olmak
üzere etrafl denizle çevrili idi. Bu tarafta bır kapısı vardı. Emirin izni olmadan kimse

içeri giremezdi. Buranın erniri sultan süleyman padişah'ın oğlu ibrahim Bey idi.
Kendisinden izin alarak şehre girdik. Deniz haricinde kaim İzzeddin Ahi
çelebi,nin
zaviYeslne YerleŞtik. Buradan liman gibi denizin içine girmiş bir dağa
çıkılır. Burada
bahçeler ve güzel sular bulunur. Ekseriya mevyasJ incir ve üzümdür. Bu dağ yüksek
olduğundan oraYa Çıkmak mümkün değildir. Orada on köy olup Kastamonu emirinin
idaresi altında Rum küffarı i|e meskünclu" diyerek anlatmaktadır.'' Yine Batiuta bu
dağın tePesine kurulnıuş Hızır İlyas'a nisbet oIunan zaviyesinden bahseder, buranın bir an dahi boŞ kalmadığını, orada bulunan bir ayazmada yapılan duaların makbul olduğuna inanıldığını anlatır.

şehre hakim stratejik tıir konumda olan Hızır-i|yas zaviyesi'nin çoğu zaviye örneğinde oiduğu gibi fethedilen yörenin Türkleşmesi, İslimi bir hüviyet kazanması dıŞında, seYahat ve mübııdale işleri için tehlikeii bir yerde kurulmuş olması da devlet
tarafından teşvik edilen bir durumdu.'.
Xlll. YY. da Moğol istilası sırasında Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türklerin Anadolu'da müslüman mistil< tarikatların meydana gelmesinde önemli bir rol oynadıkları bilinen bir gerçektir.'o
Bu YÜzyıldan itibaren oluşan tarikat|arın çoğunda jsiAm dini yerli halkın kolaylıkla
benimseyebileceği hoşgdrülü bir özelliğe bürünmüş, bazen yerli ayin ve inanışları
da benimseyebilmiştir. İnsanlarin kardeşliği, ibadetieıdekişekilciliğin önemii olmadığı gibi dervişane düşünceler din? kaynaştırmayı kolaylaşiırıyordu. İslAmiyetin ehl-i
sünnet dışındaki bu uzlaştırıcı yaklaşımı cahil Hri"tti,vanların din değiştirmelerinde
etkili olmuştur-'5

Sinop Boztepe'de haikın llıdırlık dediği yerde günürnüze harabe halinde gelebilrniş
clan Hızır-İlyas Zaviyesi'nin İslöırıi özelIiği ile Hrıstiyanlar ve Türkler taraf ından benimsenmesinde yukarıda 5ahsedilen unsurların yanı sıra Xlll. yy. da kendisine pir
olarak Hızır'ı kabul eden tarikatların ortaya çıkmış olmasını da göz ardı etmemek
gerekir.'u

Gaz-i Sanat
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il;lAm öncesi Türklerin inançlarında destan ve
masallaı.ında zor durumdaki insanla_
riı Yardım eden, kötülericezaiandıran, iyileri mükafatia.ndıran
ak saçiı, beyaz elbise_
li beYaz (boz) atlı ihtiYar" islanıiyetin kabulünden sonra halk arasında
peygamber
olarak da kabul edilen Hızır kültü ile kaynaşmıştır.'8
Hızır, Türk _ isıam xuıİılrı;noe
ak saÇlı, ak sakallı, yeŞil elbiseli elinde bir mızrak
tutan boz bir ata sahiptir. Elinde_
ki mızrak onun müslüman askerİerine savaşlaı,da
yardım ettiğı inancını gösterir.,,
islam dünyasının Hızır'ına benzer oir nrotif Hristiyanlard
a AzizGeorgios,tur .,o Hızır
gitıi iYiliksever, savaŞÇı bir kimliğe sahip Aziz Georgiosda
e|inde bir mızrağı olan at_
lı bir figür olarak betimlenir.''

Anadolu'daki Hızır veya Hızıı,-İlyas ınakamiarının
hepsi oimasa da bir kısmı Türkier_
den önce HıristiYanlarca kutsallığı kabul edilen Aya yorgi
veya AzizGeorgios,a ait
oldlığu kabul edilen makamlardı r.''
Anadolu'nun Türkler taraf ından fethinden

sonra bu makarnlar Türklerin islAm önce_
si inanÇları ile Hızır veya Hızır-İlyas'a" mal ediierek
islAmi bir hüviyet kazandırılmış_

|r."o

Musul'da önceleriAziz Georgios'a ait olan Mar Behnam
Manastırı civarındaki Bey_
ru'|-İJadır Hızır Makamlarından biridir.'5 izmir Foça'da
Hızır-ilyas adasındakibinanın
ise eski bir kilise olduğu belırtilır.'u

XlX.

Sinolı BoztePe'de Hıdırlık denilen yerdeki Hızır-İ|yas Zaviyesi
de bu şekilde kurul_
muŞ ]|63|1ğır. ZaviYenin Yer aldığı tepe üç taraftan
denizlerle çevrili bir yarımadaya
hakinı durumdadır- Hızır'ın daha
çok suların hakimi. gemicilerin koruyucusu olarak
bilinmesi Hızır , ilYas makamlarının genellikle deniz, ırmak, göl
vd. kenarlarında yer

viyes

özetlersek, se|çuklu zamanında xll|. yy. da kurulduğuna inandığımız
bu zaviye
1 259'[rabzon Rum İmParatorluğu
nun işgali sırası nda yıkı lm ıştı r. Candaroğlu Beyli_

lu

alması

n

ın sebebidir.r'

ği döneminde ibn-i Battuta'nın anlattıkları da dikkate alınırsa XlV. yy.ın ilk
çeyreğin_
de Hızır-ılyas zaviyesi yeniden imar edilmiştir. Günümüze gelen
iki duvar parçası
ve kubbeye geÇiŞ üÇgenleri bu dönemin özelliklerini taşımaktadır.
Candaroğullarl
Beyliği devrine ait Sinop isfendiyaroğulları Türbesi (1385),
Haiunlar Türbesi (1425)
incelediğimiz yapı gibi kare plönlı Türk üçgenleri ile kubbeye geçişleri
olan tek kubbeli binaiardır.'81460 Yılından öncesine tarihlenen Kastamonu
Candaroğlu ismail
BeY Türbesi de kesme taŞtan kare
şeklinde duvarlaı, üzerine yelpaze yivli tromplar_
la yükselen tuğla kubbesi ile yapınnızın daha ileri bir örneğini
teşkil eder.''

osmanlılar tarafından 1461 de fethedilen3o ve kastarnonu sancağına
bağlanan sinoP'ta XlV. YY.'ın ilk Çeyreğine tarihlendirdiğimiz Hızır - iıyas Zaviyesi
varlığını de_
vam ettirmiŞİir. 1574 tarihli Kastamonı-ı Evkaf defterindeki kayıtta
Sinop Bozcate_
Pe'de Vakf-ı Hıdırllk olarak geÇmektedii." Bıı süre içerisinde sadece Hızır-ilyas,a
ait
makam türbesi değii gelenierin ağırlana|ıiinıesi için rnisafirhane
ve bir rrıescid de ya_
pılmış olınalıdır.
17Ül'de l(aradenizi dolaŞan Jcsaı:h Piitın ie Tc;ı:ıııçfci1 i<itabın,la
Sinop hakkında
tıilgi verirken Sinop gravüründe s=ı*a,iii., .iıı .,isa 8:izı+iı:'Jei;i
;avi5zeyi de gösterııekiedir3'' (Res. a),
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Joseph Pitton de Tournefofi'dan Sinop Şehrini Gösteren Gravür

XlX. YY.'da Anadolu'ya gelen bu arada Sinop'ta da incelemelerde bulunan Xavier
Hornmaire Ce Hell Boztepe'de harap bir türbeden bahseder ki burası Hızır-ilyasZaı,'iYesi olmalıdır." Yapı belki de 1853 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rus gemilerinin
bombardırranı ile tahribata uğramıştır.

\?Şlıların anlattığına göre Hızır-İlyas Zaviyesi harap halde olsa da Cumhuriyetin ilk
;vıllarında önemli bir ziyaret yeri olma özelliğini korudu. Zaviyenin kalıntılarının bulunduğu tepenin ellili yıliarda NATO üssü haline getirilmesi, doksanlı yıllarda Genel

KurmaY'a bağlı askeri bölgeye devredılmesi halk ile Hızır-İlyas Zaviyesi adı veriien
makamın arasındaki ilginin kesilmesine neden olmuştur.
Tarihi eserl,ırimize karşı ilgisizliğimiz onları
çeşitli nedenlerle koruyamayacak oluşu-

muz dikkatıı alındığında yapı kalıntısının Askeri Yasak Bölge içinde olması en azın_
dan bugünkü hali ile geleceğe devredilmesinde bir teminat olmaktadır.

ıil
r-

kısaitrnalar:
l.A.

l-

lslAm Ansiklopedisi

T.A.D.

Türk Arkeoloji Dergisi

V.D.

Vakıflar Dergisi

Türk TK

Türk Tarih Kongresi Bildirileri

LİlPNoPLAR

1,
2-

:

SinoP Müzesi ArŞivinde 20.8.1985 larihli Türk-Amerikan Müşterek Savunma Tesislerinde yapılan
Kazı Rap,oru. Kullandığımız fotoğraflar bu rapora aittir.

SinopMaddesi,i.n.c. 1o(1967) 684; W.M.Bamsay,Anadolu,nunTarihi
37, 80, 296, 355.

cazi sanat

Coğraİyası (1960) 27,34,

Sayı2/Eyltll200l/51

Alev Çaı«nokoğlu Kuru

A. ı3ökoğlu, Paphlagonia (1952);A. Bryer and
raphy of thb Pontos. Voi. one, (]9B5),70.

3.

D

Winfieid The Byzantine Monuments and Topog

4.

Sinop Maddesi, a.g.e., 684,

5

A. Bryer and D. Winfield, a.g.e.,79-82.

6.

D. Esemenli, Sinop ili Türk Dönemi Mimarisi, (Yayınlanınamışboktora

7

D. Esemenli, a.g.e,,

8.
9.

Tezi), istanbul, 1990.

M. Ş. Ulkütaşır. "Sinop'ta Selçukiler Zamanına Ajt Tarihi Eserler",

rA.D. S.V., 1949,

114.

M. Ş. Ülkütaşlr, a.g.m. 143.

10. N.KaYmaz,PervanefuluinüddinSüleyman(1970)

111:ı"'.1.Ülkütaşır,"S,nop'taCandaroğulları

manına Ait Tarihi Eserler", T.A.D., S.V., 1949, 157-'l 59.

-11.

Y Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar l, (19E1),

12.

ibn Battuta, The Travels of ibn Battuta, Edited by H. Gibb lİ464-65.

Z;-ı

62.

13. Ö.L.Barkan,"VakıflarveTemliklerl,İstilaDevirlerininKolonizatörTürkDervişleri
11,1942,297, 3o1.
1A

10_11

i93

veZaviyeler,V.D

O, L. Barkan, a.g.m., 281.

15.

Ö

ıb.

A.Y Ocak, İslam - Türk İnançIarında Hızır Yahut Hızır - İlyas Kültü, (1985). 93-94; yazar eserinde

L. Barkan, a.g.m., 304.

HristiYan dünyasında İngiltere'de Hızır tarikaiı iie aynı özellik|eri gösteren, Saint Georges,u aziy IanıYan bir benzerinin yanı sıra Latin kilisesinde benzer şekilde Karmel Rahipleri Tarikatı,nın kuruldu_
ğunu belirtir.

17. B, Ögel, Türk Mitolojisi l (1993), 87, 388 vd.
1B. A. Y Ocak, a.g.e.,21-72.
19. A.

Y.

ocak, a.g.e., 87, 113, 117,

20. Hızır Maddesi, i.R. c. s.
21

.

Aİ3:

....; B. Ögel; a.g.e., |l. 3.

(1977\,461

.

A.Y. Ocak, "Anadolu'da Xlll-XV. yy. da Müslim-Gayri Müslim Dini Etkileşimler ve Saint Georges (Aya
Yorgi - Hagios Georgios) Kültü, X. Türk TK Ill. Cilt. 1991,962.

22. A.Y. Ocak, a.g.e., 130-133.

23.

24.

Halk inanÇlarında Hızır çoğu zaman Hızııİlyas olarak birlikte anılmaktadır. Kur'an-ı Kerim,de ilyas.
PeYgamber olarak anılmakia iken (Kur'an-ı Kerim, El-En'am Süresi, 85. ayet) Hızır, Hz. Musa,nın
karŞısına çıkan klavuz durumundaki şahıs olarak kabul edilir (Kur'an-ı Kerim, El Kahİ Suresi.);A. Y
Ocak, a.g.e., 79-81 ,Yazar kitabında Hızır ve İiyas ilişkislni tartışırken Hızır'ın bir lakAp ilyas kelimesinin bir isim olduğuna dikkati çeker. Hızır'a isim olarak Be|ya (= Yelya) yani "İlya" nın tercih olundu_
ğunu, bunun Arapça'da llyas karşılığı bir ke|ime olduğunu, Hızır diye bilinen şahsında Kitab-ı Muk,addes'teki İlyas'tan başkası olmadığını belirterek Tevrat'ta adı geçen İlya'nın da islam dünyasının
1-1ızır'ına ait özelliklere sahip olduğunu belirtir. Kur'an-ı Kerirn'deki İlyas Peygambere ait kesin bilgi_
|,-'r is|am Yazarları taraf ından Hızır iIe İlyas'ın yılın belli zamanlarında bir araya gelmesini sağlamışA.Y. Ocak, a.g-e., 141-142; Yazar Bizans Döneminde 6 Mayıs'ta Kutlanan Aziz Georgios Kültü ile
[Jıdırellezin kutlanma tarihinin (daha çok ikiimle ilgisi oIsa cia) aynı olduğuna dikkat
çeker.

25. A.

Y. Ocak, a.g.e.. 124.

26.

,\.

Y

27.

,^,.Y.

Ocak, a.g.e., 120,123. Kara<jenize sefere çıkacak denizcilerin ilk durağı Sinop'taı<İ bu zaviy..
idi., gemiciler burada misafir olmakta dualar ediimekte sefere öyle
çıkılmaktaydı.

32. J.

Pitton de Tournefort, Relaiio;ı cj'un',/.ii,age du

.3:J. S.

Eyice"'X. Hommaire dş

2 / Eyiii! 200l

ki g

biı
laşr
Dici

laü

i-J,e|]

Levaııı An]ste!,Janl

i.ö.
gün
ıTliş

edil

no. Iu i(as,tamcnu Evkaf Defteri Vaı,ak 10,la
da kalltta PaCişah beratııa dayalı ılaıak kul]anıııı için Deıviş Halil Vak{ın Mutasarrıfıdır. Kcruc,:k
köyünde bir arazi ile Balailar iıöyündeki i!ç: i_ıahçenin gelirteri buraya aittir.

l Sayı

Güı

KEl

Ocak, a.g.e., 129.

28. \4. Ş. Ülkütaşır, "Candaroğui!arı ..." 160, 1'/2.
29. O. Aslanapa, Türk Sanatı (1-qgo), 3.+2.
30. Y Yücel, a.g.e., 113.
31. Tapu Kadastro Genel il,4üdürliığü Arşiv Dajresinde 554

'

KO

[,1.

DCcXVIl1,92,

va l1e§sı,ırı .Jıiles Laı.ıı-eııs" Ljeiieieı CXXVii. 1963. 75.

kale
ran

leşn
----D

