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S. Yildiz ÔTÛKEN (*) 

Konum ve arkeolojik buluntular : 

Karacabey'den Bandirma'ya giden ana yoldan, Karacabey'e 1-1 
km. mesafede gùneydoguya ayn lan yol, 4 km. sonunda Tophisar 
kôyùne ula§ir(l) . Kôye yakla§ik 3 km. uzakliktaki kûçûk bir tepenin 
ûzerinde Ortaçaga ait bir kale, tepenin kuzeybati yamacmda dort 
yapidan olu§an bir kùlliye yer ahr (2). Kùlliyenin en iyi durumdaki 
yapisi kubbeli iki mekândan oluçan 1 no.lu yapidir; bu yapi bir tùrbe 
veya tekkedir. Gùneydogusundaki 2 no. lu yapi, kalmtûara gôre muh-
temelen kubbeli mekânlara sahip bir imaretti. Gûneybatidaki minare 
kùlliyetinin camisinden (no. 3) gùnùmùze gelebilen tek buluntudur. 
Gûneyde ise temelleri belirgin ve halk tarafmdan hamam olarak nite-
lendirilen yapi vardir. Bugùnkù kôy, yaslilardan alman bilgiye gôre 
1293 H./1877-78 M. yihnda muhacirler tarafmdan kurulmustur; eski 
yerleçme muhtemelen kale çevresindeydi. ikisi kôyde ve diger ikisi 
Bursa Arkeoloji mûzesinde mûhafaza edilen dort kitabe M.S. I. ve 3 

<*) Doç. Dr., Haeettepe Universités! Edebiyat Fakultesi Arkeoloji-Sanat Tarihi 
Bôlumûnde Ôgretim Ûyesi. 

(1) Tophisar kôyiiniin konumu için bkz. R. Kiepert, Karte von Klcinasien in 
24 Blaettern, 1:400.000, Berlin 1902-8, Blatt Bursa; A. Philippson, Topo-
graphische Karte des westlichen Kleinasiens, 6 Blaetter, Gotha 1910. 

(2) Tophisar kôyùndeki kale bugùne kadar yaymlarda tanitilmamigtir. 
Yalniz J.A.R. Munro, Explorations in Mysia, The Geographical Journal 
9 (Jan-June 1897), s. 50-159, 256-276, bil. s. 157-158'de bôlgedeki 
eski yollan tanitirken, kalenin admi zlkreder. Aynca P.W. Hasluck, Cyzicus, 
Cambridge 1910, s. 118-119'da çeçitli kaynaklarda belirtilen Lentiana yer-
le§mesini lokalize ederken Tophisar kalesinden kisaca bahseder. Tûrkiye'-
de Kiilliye için bkz. Y. Ôtiiken, A. Durukan, H. Acun, S. Pekak, Vakif Abi-
deler ve Eski Eserler s. IV Bursa ilçeleri, Ankara 1986, s. 388-392, lev. 56-57, 
res. 225-229, plan 112-114. 
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yùz yillar arasma tarihlenmi§tir(3). Kùlliyenin içinde devçirme olarak 
kullamlmiç sûtunlar, ayrica minare kaidesinin eski fotograflannda 
gôrùlen mermerden yapilmiç, yarim sùtuncelerle geniçletilmis. kû-
çùk payeler, yerlesmenin hiristiyanhk dônemine ait belgeleridir (4). 
Payeler, baçhk tiplerine gôre 5./6. yùzyillara tarihlenebilinir (5). 

Tarihçe : 
Araçtirmaci F.W. Hasluck çeçitli Bizans kaynaklarmm yar-

dimi ile Lentiana'yi bugûnkû Tophisar kôyûne lokalize etmistir (6). 
ilk kez Anna Kommena'nm Alexiad'mda bir bôlge adi gibi 
zikredilen Lentiana, 12. yùzyihn basinda tarihi bir olaya sahne 
olur. Bizans Imparatoru Alexios ile Sultan Muhammed arasmda ya-
pilan ban§ anlasmasi 1113 tarihinde bozulur; I. Kiliçaslan'm oglu 
Sehinsâh, beylerbeyi olan kumandanlanni Lopodion (Ulubat), 
Abydos ve Çanakkale'ye saldirtir; Turk ordusu bu savas, sirasmda 
«Lentiana bôlgesinden» geçmiçtir (7). Anna Komnena/daki bilgilere 
dayanarak Lentiana, W. Ramsay, J.A.R. Munro gibi araçtirmacilarca 
Eski Manyas'a, W. Tomaschek tarafmdan ise Eski Manyas'm gùne-
yine yerle§tirilmi§; ancak yeni çahçmalarda Poemanenum Eski Man-
yas'la ôzdeçtirilerek bu tartiçmalar sonuçlanmistir (8). 

(3) Bkz. E. Schwertheim, Die Inschriften von Kyzikos und Umgebung, Teil I: 
Grabtexte, Bonn 1980, nr. 214, lev, XLIII, nr. 321, lev. XXV; Tell 2: Mile-
tupolis. Inschriften und Denkmaeler, nr. 60, res. 32, nr. 125, res. 36. 

(4) Kùlliyenin eski durumunu gôsteren fotograflarmi yararlanmamiz için ve-
ren Istanbul Alman Arkeoloji Enstitûsti Mudilrii Saym Prof. Dr. W. Millier-
Wiener'e burada tesekkiir ederiz. 

(5) Bu tipteki sûtunlar için ksi. A. Peschlow-Bindokat ve U. Peschlow, Die 
Sammlung Turan Bêler in Kumbaba bei §ile, IstMitt 27/28 (1977/78), s. 
309-362, nr. 48, res. 9. Arastirmacilar Kumbaba'daki ôrnegin benzerleri 
arasmda istanbul'daki Gûlhane Parki ve Toklu Dede mescidindekileri, ay
rica Kurgunlu'daki bir ôrnegi gôsterirler. 5/6. ytizyillara tarihlenen diger 
bir ôrnek için bkz. U. Peschlow, Byzantinische Plastik in Didyma, IstMitt 
25 (1975), s. 211-257, bil. 223-224, lev. 43,1. 

(6) Bkz. Hasluck, a.g.e. (dipnot 2). s. 118-119. 
(7) Lentiana ile ilgili kaynaklar ve Eski Manyas'a lokalizasyonu için bkz. W. 

Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, London 1890, s. 158, 208; 
Munro, a.g.e. (dipnot 2), s. 159-162. Buna karsilik W. Tomaschek, Zur 
historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Wien 1891, 
s. 95'de Lentiana'nm Eski Manyas'm gûneyinde oldugunu savunmaktadir. 
Eski Manyas için bkz, Schwertheim, a.g.e. (dipnot 3). , 

(8) 1113 yilmdaki tarihi olay için bkz. O. Turan, Selçuklular tarihi ve Turk 
islam medeniyeti, Ankara 1965, s. 204; C. Cahen, Osmanlilardan once Ana-
dolu'da Ttirkler. Istanbul 1979, s. 104-105. Ayrica bkz. Ramsay, a.g.e. (dip-
not 7), s. 208; Hasluck, a.g.e. (dipnot 2), s. 19. 
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Tophisar'm buhmdugu Misya bôlgesi îznik'te kurulan Laskaris-
ler Devleti'nin geniçleyip, gûçlenmesini engellemek amaciyla 13. yiiz-
yilm baçlanndan itibaren Latin ordulannin saldirilarma maruz kal-
mistir. I. Theodoros dôneminde, 1204 yilmda Tophisar'm gùneyinde 
ônemli bir stratejik mevki olan Poemanenum'daki savasta Laskaris-
ler, 1205'de ise Edremit çevresinde Latinler yenilmiçtir (9). 

1207'de yapilan anla§ma uzim ômùrlù olmamis. (10), 15 Ekim 
1211'de Rhyndakus (Karadere) kiyismdaki sava§ta galip gelen Latin 
ordulari Karacabey ve çevresini —bu arada Lentiana'yi— istilâ et-
misler ve zaferlerini Nymphaeum (Nif) daki anlaçma ile saglam-
la§tirmi§lardir (11). III. Ioannes Dukas Vatatzes'in (1222-24) tahta 
geçmesiyle gûçlenen Bizanshlar, 1223 yilmda Eski Manyas'ta Latin-
leri yenerek «Poemanenum, Lentiana, Kharioros ve Berbeniakon»u 
alirlar (12). Misya ve Bitinya yerlesmelerinde Laskaris Devletinin 
egemenligini kabul eden Latinler 1225'de imzalanan anlasjnada yalniz 
izmit ve îstanbul'un çevresini içeren kùçùk bir bôlgeyle yetinmek 
zorunda kalmiçtir (13). 1261 de îstanbul'un Latinlerden geri almma-
si ve Palaiologoslar sùlalesinin împaratorlugun basma geçmesiyle 
baçlayan son dônemde, Misya bôlgesinde yeni kurulan Turk dev-
letlerlnin gûçlendigi gôrûlùr. 1269'da Kalem Bey ve oglu Karasi Bey 
tarafindan kurulan Karesi Beyligi Bahkesir'i merkez yapmis. ve 
kisa sùrede Karacabey ve çevresinde egemen olmuistur (14). Hak-
kinda çok sinirh bilgilere sahip oldugumuz bu beyligin sikkeleri 

(9) 1204 ve 1205 sava§lan için bkz. A. Gardner, The Lascarids of Nicaea. The 
Story of an Empire in Exile, London 1912, s. 64; G. Ostrogorsky, Bizans 
Devleti tarihi, çev. F. I§iltan, Ankara 1981, s. 394; A.G.C. Savvides, Byzan
tium in the Near East: Its Relations with the Seljuk Sultanate of Rum 
in Asia Minor, the Armenians in Cilicia and the Mongols A.D. c. 1192-1237, 
Thessalonike 1981, s. 55. 

(10) 1207 antla§masi için bkz. Ostrogorsky, a.g.e_ (dipnot 9), s. 396. 
(11) Rhydacus savasi için bkz. Ostrogorsky, a.g.e. (dipnot 9). s. 397; Savvides, 

a.g.e. (dipnot 9), s. 48, 120-122; Gardner, a.g.e. (dipnot 9), s. 84-85. 
(12) 1223 savasi için bkz. Ramsay, a.g.e. (dipnot 7), s. 158. Arastirmaci Acro-

polites'i kaynak gôstererek, metne gore Lentiana'mn Poemanenum'a yakin 
oldugunu belirtir. Poemanenum'un fethi, M.J. Angold, A Byzantine Govern
ment in Exile. Governement and Society under the Lascarids of Nicaea 
(1204-61), Oxford 1975, s. 110-111, 1224 yilmda gerçekle§mistir. 

(13) Anlagma için bkz. Gardner, a.g.e. (dipnot 9), s. 118-119; Ostrogorsky, a.g.e. 
(dipnot 9), s. 402; Savvides, a.g.e. (dipnot 9), s. 188. 

(14) Karasi Beyligi tarihi ve ilgili bibliyografya için bkz. Î.H. Uzunçarsi-
li, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu devirleri, Ankara 1984. 
s. 96-103. 
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veya in§a faaliyetleri bugùne kadar aydmlatilamami§tir (15) 
Misya bôlgesinin dogusuna, Edremit ve Bergama'ya kadar ki-
sa sùrede yayilan Karasilere kar§i Bizans împaratoru II. Andro-
nikos Katalan birliklerini yardima çagirir. 104 yilmda Kapidagi 
yarimadasmdan bôlgenin içine sizan Katanlara kar§i direniç 
gôsteren Karasi Beyliginin ordularidir; Bizans tarihçisi Pachy 
mères «William'm kalesi» yakmmdaki çarpiçmayi aktarmakta-
dir. Arastirmaci F.W. Hasluck kaynakta adi geçen bu kaleyi 
bugùnkù Tophisar kalesiyle ôzde§tirmektedir (16). Karesilerin 
1307'de ônemli yarle§me merkezlerinden Lopadion (Ulubat) 
ve Katoika (Kete, Ûrùnlù) kalelerini, Katalanlarm ise Koubouklia 
(Gôrùkle) kalesini fethettikleri kaynaklarda belirtilmektedir (17). 

Batida Bitinya bôlgesindeki ônemli yerlesme merkezlerini ardarda 
fetheden Osmanli Beyligi ordulari 1342'de Kirmasti (Mustafa Ke-
malpaça), Mihaliç (Karacabey), Abîayond (Gôlyazi) ve Lopadion 
(Ulubat), 1345'de ise Karasilerin merkezi Balikesir'i alarak 1363'de 
bu beyligi tamamen ortadan kaldirmi§lardir (18). Tophisar kôyû ve 
çevresindeki arazi bu dônemlerde Karasi (veya Balikesir) subaçih-
gma tayin edilen Eyne Bey'in mùlkùdùr (19). Bursa-Ulubat yolu 
ùzerindeki 1394 tarihli Issiz han, onun inça ettirdigi eserlerden biridir, 
tapu defterlerindeki kayitlara gôre hanm vakiflan arasmda Top
hisar kôyû vardir (20). 

(15) Uzunçarsili, a.g.e. (dipnot 14), s. 101, j . Mordtmann, Ùber das tûrkische 
Fûrstengeschlecht der Karasi in Mysien, Sitzungsberichte der kôniglich 
preussischen Akademie der Wissenscliaften I (1911). s. 1-7. bil. s. 7'de 
Bergama'daki Arab Camii 'nln bu dôneme ait olabilecegine deginir. 

(16) Kata lan la rm istilâsi ve savaslar için bkz. Hasluck. a.g.e. (dipnot 2). s. 118. 
200-201; Ostrogorsky, a.g.e. (dipnot 9), s. 455; Uzunçarsih, a.g.e. (dipnot 
14), s. 97. 

(17) Ulubat için bkz. U. Scerrato, An early-ot toman han near lake Apolyont, 
Atti del secondo congresso internazionale di ar te turca, Venetia 1963, Napoli 
1965, s. 221-234, bil. s. 225. Kete (Ûrùnlù) için bkz. F.W. Hasluck, Bithynica, 
ABSA 13 (1906/7) s. 285-308, bil. s. 300; Koubouklia (Gôrùkle) için bkz. 
a.g.e., s. 301. 

(18) Bkz. Uzunçarsili. a.g.e. (dipnot 14), s. 101. 

(19) Bkz. Basbakanlik Arsivi (Is tanbul) , Tapu Defteri no. 21-45; ksi. E.H. Ay-
verdi, Istanbul Mi'marî çagmm mense'i, Osmanli mimârisinin ilk devri 
630-805 (1230-1402) Ertugrul, Osman, Orhan Gaazîler, Hùdavendigâr ve 
Yildirim Bâyezid I, Is tanbul 1966, s. 526. 

(20) Issiz han için bkz. Ayverdi, a.g.e. (dipnot 19), s. 526-530, res. 899-911: 
Scerrato, a.g.e. (dipnot 17). 
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Askerî ve ticarî ônemi : 
Tophisar, Bizans ve Beylikler dôneminde-bilhassa 12-14. yùz-

yillarda-bu bôlgeyi kateden ônemli ticari ve askeri yollarin, ayrica 
ticari amaçla kullanilan nehirlerin arasmdaki konumu ile dikkati çe-
ken bir yerleçme merkezidir. 

Bursa ve Bandirma arasmdaki Apolyont gôlùnùn ve Rhydakus 
nehrinin kuzeyinden geçen ana yol Ortaçagda da mevcut olan en 
kisa baglantrydi. 20. yùzyihn ba§larmda, Karacabey'den sonra bu 
yoldan ayrilarak nehrin gûneyini izleyen diger bir yol gôrùlmekte-
dir (21). G. Perrrot tarafmdan 19. yûzyilda Samandra 'da (Çaman-
dira Çiftligi mevkii) tesbit edilen bir mil ta§i, yapimi Septimus Se-
verus dôneminde gerçekle§mi§, Bizans ve Osmanli dônemlerinde 
kullamldigi anlasilan eski bir yolun varligim ortaya çikarmiçtir 
(22). Bu yol Bursa anayolundan Ulubat'ta ayrilarak, Makestos nehri 
ùzerindeki Roma-Bizans devrinden kalma bir kôprùden geçmekte, 
Samandra 'dan Tophisar'a, buradan da Dani§mend ve Akçapmar 
ûzerinden Bandirma'ya ulaçmaktaydi. Tophisar yakinlarinda tesbit 
edilen Bizans veya «erken Turk» dônemine ait bir kôprù kalmtisi bu 
yolun varligmi belgelemektedir. 

Bursa ile Kapidagi yarimadasi arasmdaki yollan kolaylikla 
kontrol edebilecek bir mevkide bulunan Tophisar, muhtemelen 
erken çaglardan itibaren ônemli bir stratejiye sahipti (23). Yer-
(21) Bursa-Bandirma yolu için bkz. F. Taeschner, Des anatolische Wegenetz 

nach osmanischen Quellen,, I, Leipzig 1924, s. 161-168; ayrica k§l. Scerrato, 
a.g.,e. (dipnot 17), s. 224. Rhyndakus nehrinin gùneyinden geçen yol için 
bkz. Philippson, a.g.e. (dipnot 1). 

(22) Bkz. G, Perrot-E. Guillaume, Exploration archéologique de la Galatia et 
de la Bithynie, d'une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce 
et du Pont exécute en 1861-1862, Paris 1872, I, s. 99-100, nr. 62. Eski yolun 
giizergâhlanyla ilgili çali§malar için bkz. Munro, a.g.e. (dipnot 2), s. 157-
158; F.W. Hasluck, Unpublished Inscriptions from the Cyzicus Neigh
bourhood, JHS 24 (1904), s. 20-40, bil. s. 26; Hasluck, a.g.e. (dipnot 2), s. 130. 
Bu konuyla ilgili son bilgiler için bkz. Schwertheim, a.g.e. (dipnot 3), Teil 
II, nr. 36, s. 37-40, bil. s. 39. 

(23) Bkz. Schwertheim, a.g.e. (dipnot 3), s. 100. Bursa ile Kapidagi yanmadasi 
arasmdaki ana yol, bilhassa Karacabey'e kadar olan dogu kisminda, Mar
mara iskelelerine baglantiyi saglayan yollara da geçit vermektedir; bkz. 
Taeschner, a.g.e. (dipnot 21), s. 76-77; Scerrato, a.g.e. (dipnot 17), s. 224. 
Philippson, a.g.e. (dipnot 1) haritasinda 20. yûzyilm ba§inda Issiz han ya-
kinlanndan kuzeydoguya, Mudanya'ya kadar uzanan bir yol gosterilmistir. 
Marmara kiyismda, bugûn ônemini yitirmis Tirilye limanimn ortaçagdaki 
etkinligi için bkz. C. Mango-I. Sevcenko, Some churches and monasteries 
on the southern snore of the sea of Marmara, DOP 27 (1973), s. 235-272, bil. 
s. 236; ksl. Hasluck, a.g.e. (dipnot 2), s. 58. 
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le§menin batisindan gûneye uzanan yol, Eski Manyas ile Su-
surluk ve Balikesir'e, dogusundan gùneye uzanan yol ise, Ka-
racabey'den baçlayarak Mustafa Kemalpa§a ve Orhaneli 'ne ulas-
maktadir. Marmara bôlgesindeki yerlesme merkezleri ile Bati 
Anadolu arasindaki yollar 13. yùzyilm birinci yansmda ayri bir de-
ger tasimaktadir. Laskarisler Devletinin Bitinya'daki îznik ve Bursa 
gibi ônemli kentleriyle, Ege bôlgesindeki Nif ve Manisa'nm arasinda
ki baglanti Ulubat, Tophisar, Eski Manyas ve Balkiesir ùzerin-
den saglanmaktaydi. Bunlardan birinin Latinlerin eline geç-
mesi, Laskarislerin aleyhine olmustur (24). Ulubat Rhyndakus 
nehrini kateden kôprùsù ile gerek Bizans, gerekse Turk bey-
likleri dôneminde vazgeiçlmez bir stratejik mevkidir. Bu kôp-
rùyù kontrolù al tma alan ordu, batida Bursa, îznik, Marmara 
kiyi seridi ve istanbul'u, doguda Çanakkale ve Edremit'i, gûneyde 
ise Balikesir, Manisa ve Izmir yollarmi kontrol edebiliyordu(25). 

Tophisar Apolyont gôlùne dôkùlen Rhyndakus ve Manyas gôlùne 
dôkùlen Tarsius nehirlerinin birlestigi yere yakmligi ile de dikkati 
çeker (26). Ortaçag ticaretinin kismen nehir yolu ile gerçeklestigi 
bilinmektedir. Marmara bôlgesinde Ulubat'ta elde edilen alûminyum 
ve gûneyden, Kûtahya'dan getirilen madenler, Apolyont gôlù kryi-
smdaki Ulubat iskelesinden nehir yolu ile Karacabey'in kuzeyindeki 
Mihaliç iskelesine (iskele mevkii) ve Rhyndakus'tan Marmara 'daki 
iskelelere ula§tmlmaktaydi (27). 

Kale : 

Bursa ili smirlari içinde yaptigimiz çah§malarda yaymlar yar-
dimiyla ve halktan aldigimiz bilgilerle otuzsekiz askeri mimari ôrnegi 
(surlar veya kaleler) tesbit ettik. Yaymlarda mevcut olup, bugùnkù 
yerini çôzùmleyemedigimiz ôrneklerin sayisi dokuzdur. Yapûarm 
harita ùzerindeki dagilimma bakildigmda, Bursa merkez ilçesinin 
ondôrt ve Karacabey ilçesinin ise alti ôrnekle basta geldigi gôrùlûr. 
Bôlgenin Ortaçag içinde degerlendirilen askeri yapi lan bugù-

(24) Angold, a.g.e. (dipnot 12). s. lll-112*de Balikesir'in 1212 yilmda Latinlerin 
eline geçmesiyle Laskarislerin gûç durumda kaldiklarini ve bu durumun 
ancak 1224'de kentin yeniden fethedilmesiyle dtizeldigini taelirtir. 

(25) Ulubat'm ônemi için bkz. Hasluck, a.g.e. (dipnot 2), s. 78-79, 82-83; aynca 
ksi. Scerrato, a.g.e. (dipnot 17), s. 225. 

(26) Bkz. Hasluck, a.g.e. (dipnot 2), s. 118. 

(27) Bkz. Hasluck, a.g.e. (dipnot 2), s. 86. 
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ne kadar toplu olarak incelenmemi§tir (28). Çeçitli tarihlere 
ait bu eserlerden bazilarmm, 12. yùzyilda Selçuklu akmlarma 
karçi Bizans împaratorlari Ionnes Komnenos (1118-1143) ve I. Ma
nuel Komnuel Komnenos (1143 -1180) tarafmdan yaptinldigi 
belgelenmi§tir; Lopadion, Pithykos veya Katoikia kaleleri bu 
dôneme aittir (29). Gùnùmùze kismen gelebilmis Caesarea 
Germanica Kalesi (Tahtali), Helenistik ve Romadan Bizans'a 
kadar çeçitli dônemlerin izlerini ta§iyan Apollonia ad Rhyndakum 
(Gôlyazi) çehrinin surlari veya Bizans'hlarca yaptirûdigi ileri 
sùrùlen Kestelek (Kremaste) kalesi ayrmtili incelenmesi gere-
ken eserlerdir (30), Bôlgedeki birçok kale hakkmda-Peladarion 
(Filadar, Gùndogdu) gibi-Ortaçaga, ait olmasindan ôte bir bilgimiz 
yoktur (31). 

Tophisar kalesinin mimari yapisini incelerken Bâti Anadolu'daki 
geç dônem Bizans askeri yapilarmi konu alan makalelerden yarar-
landik (32). Bunun yanisira Kappadokya, Galatya ve Lykaonya bôl-
gelerindeki sur ve kaleler hakkmda toplu bilgiler aktaran iki çah§ma, 

(28) Bursa ilçelerindeki kalelerle ilgili bilgiler farkli nitelikteki yayinlardan 
toplanmistir. Bunlar arasmda en ônemlilerini burada belirtmek isteriz. 
Philippson, a.g.e. (dipnot 1) haritasmda il smirlari içinde yedi «Ortaçag 
kalesi» gôsterilmistir. Metin ve haritasi ile degerli bir kaynak için bkz. 
T. Wiegand, Reisen in Mysien, AthenMitt 29 (1904), s. 254-339, bil. s. 335-
339, lev. XXIII. îngiliz arastirmaci, F.W. Hasluck'in çah§malarinda bôl
gedeki bazi kalelerle ilgili genis bilgi ve çizimler mevcuttur; bkz. Hasluck, 
a.g.e. (dipnot 2) ve (dipnot 17). 19. yûzyila ait seyahatname ve arastir-
malar arasmda, P. le Bas, Voyage en Asie Mineure, RevPhil 1 (1845), s. 27-
46 ve 323-354; Munro, a.g.e. (dipnot 2); Perrot -Guillaume, a.g.e. (dipnot 
22), en ônemli kaynaklardir. 

(29) Bkz. H. Ahrweiler, Les fortresses construites en Asie Mineure face à l'inva
sion seldjoucide, Akten des XI. Internationalen Byzantinistenkongresses, 
Munchen 1958, Miinchen I960, s. 182-189. 

(30) Tahtali için bkz. Hasluck, a.g.e. (dipnot 17), s. 298-300; Gôlyazi için bkz. 
Hasluck, a.g.e. (dipnot 2), s. 68-70; Kestelek için bkz. Wiegand, a.g.e. 
(dipnot 28), s. 307, 339. 

(31) Filadar kalesi için bkz. Philippson, a.g.e. (dipnot 1); Wiegand, a.g.e. (dip
not 28), s. 311; C. Mango, The Monastery of St. Abercius at Kursunlu (Eleg-
mi) in Bithynia, DOP 22 (1968), s. 169-176, bil. s. 169, not 2. 

(32) Bkz. C. Foss, Late byzantine fortifications in Lydia, JbÔByzGes 28 (1979) 
s. 297-320; W. Millier-Wiener, Mittelalterliche Befestigungen im siidlichen 
Jonien, IstMitt 11 (1961); W. Mûller-Wiener, Die Stadtbefestigungen von 
Izmir, Sigacik und Çandarh, IstMitt 12 (1962), s. 59-114. 
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Bizans dônemi askerî mimarîsini incelemeleri açismdan ônem tas>-
maktadir (33). 

Tophisar'daki kale bugùn ùç yuvarlak burç ve onlan baglayan 
duvarlardan ibarettir. Burçlardan bir tanesi hemen tùmùyle ayak-
tadir. Yuvarlak planli burç, altta kesme ta§, kaba yontulmus. ta§ ve 
molozla ôrùlmùs. bir kaide ûzerinde yùkselgir. Duvarlari moloz, tugla 
ve bol harç kullanmu ile fazla ôzen gôsterilmeden ôrûlmù§tùr. Altta 
iki§er sira tugla hatil, ùstte geometrik motiflerle bezeli iki §erit dikka-
ti çeker. Her iki §eritte genis. bir harç tabakasi, ince bir tugla dizisiyle 
smirlanir; harç içinde altta birbirine paralel egik yerle§tirilmi§ tug-
lalar, ùstte zikzak motifi gôrùlùr. 

Geç devir Lidya kaleleri arasmda Tophisar'm duvar teknigini ha-
tirlatanlar Tripolis (1222-54), Magnesia (1222-54), Nymphaeum 
(1292) ve bilhassa Asar'daki (13. yy. 1. yarisi) ôrneklerdir (34). Top-
hisar, tugladan olu§an basit geometrik motifli sûslemeleriyle Las-
karisler dônemine ait kalelerle karsila§tinlabilinir. Izmir Kadifeka-
le'deki ûslûplastirumis. bitki motifi ve ùçgenler (1222/23), Magnesia 
ve Tripolis'in Ioannes Vatatzes dônemine ait kisimlarmdaki tugla
dan yapilmis, meander motifleri ve islenmis ta§larm biraraya getir-
digi seritler dônemin karakteristik ôrnekleridir (35). Duvar teknigi-
nin de kismen sùsleme amaciyla kullanilmasi, Maeonia, Satala, Mag
nesia veya Asar kalesindeki gibi, çerçeveli teknigin kule veya giris. 
kapilarmda uygulanmasmdan anlaçihr. Tophisar'da egik tuglalarla 
yapilan basit bezeme, Satala ve Nymphaeum kalelerinin duvar do-
kusu içine kayna§tirilmi§tir-, Magnesia'daki moloz duvari kateden 
geni§ harç çerit, tugla parçaciklari ile bezenmiç ve Tophisar'daki 
gibi iki tugla dizisi ile smirlanmi§tir (36). 

Marmara bôlgesinde geç devir Bizans mimarisine ait gùnûmûze 
gelebilen yapi sayisi simrhdir; ancak zengin tugla bezemeleriyle 

(33) F. Hild-M.Restle, Kappadokien, (TIB 2 Denkschr. ÔAW phil. hist. Kl. 149). 
Wien 1981 bil. s. 128-132; K. Belke, Galatien und Lykaonien (TIB 4 Denk
schr. ÔAW phil. hist. Kl.) Wien 1984, bil. s. 111-114. 

(34) Bu kaleler için bkz. Foss, a.g.e. (dipnot 32), res 1-2 (Tripolis); res. 12-18. 
(Magnesia); res. 19-21 (Nymphaeum), res. 23-29 (Asar). 

(35) Bkz, Foss, a.g.e. (dipnot 32), s. 306-309, res. 18 (Magnesia); s. 299-302, res. 
3-4 (Tripolis) ; res. 30 (Smyrna). 

(36) Egik tuglalar için bkz. Foss, a.g.e. (dipnot 32), res. Il (Satala); res. 19 
(Nymphaeum). Genis harç tabakasim smirlayan iki tugla dizisi ile yapil-
mis bezeme seridi için bkz. res. 18 (Magnesia). Kalelerdeki bezemeler için 
bkz. s. 316-317. 
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bôlgedeki gelenegi ya§atan ve yeni yorumlarla zenginleçtiren 
Erken Osmanli eserleri gerek motif çeçitlemeleri, gerekse malzemo 
ve teknik açismdan karsila§tirma ôrneklerimizdir (37). Bu bôlgeyo 
yakm bir çevrede, Eceabat'ta Fatih dônemine tarihlenen Kilidu'l 
-Bahr kalesinde karsimiza çikan zikzak tugla motifli bezeme §eridi, 
13. yuzyildan 15. yuzyila kadar uzanan bir gelenegi yansitmasi açi-
sindan ônem tagir. Zengin tugla bezemeleriyle ortak ôzellikler gôs-
teren Bâti Anadolu'daki Laskarisler dônemine tarihlenen yapxlar, 
meselâ Bafa (Latmos) yôresindeki Kahvehisar, ikizada ve Egridere, 
Ala§ehir deki (Philadelphia) H. Naum ve Sart ' taki E kilisesidir (38). 
Bitinya ve Misya bôlgesindeki 13. yuzyilm birinci yarisma ait, sivii, 
askeri ve dini mimariyle ilgili gùnùmûze kadar ayrmtili bir ara§tir-
ma yapilmamistir. Mudanya'ya bagh Zeytinbagi (Trigleia) bucagm-
da bulunan Panagia Pantobasilissa kilisesinin malzeme-teknik, cep-
he sùslemeleri ve plan ôzellikleriyle 13-14. yuzyila ait olmasi muhte-
meldir (39). Ba§kentte 1216'den sonra ortaya çikan zengin cephe 
sùslemeleri, geç devir Bizans mimarisinde belli bir gelismenin son 
halkasmi olu§turur (40). Bu geli§menin ôncûleri Anadolu'da, Las
karisler dônemi yapilarmda aranmahdir (41). 

Tophisar kalesinin plani tarihlendirmemize yardimci olamaz; 
bugune kadar yapilan çaliçmalarda geç dônem Bizans kalelerinin 
hemen hemen her bôlgede bulunduklari yerin topografik verilerine 

(37) Erken Osmanli mimarisinde/ egik tugla ve zikzak motifli bezemeler için 
bkz. Y. Demiriz. Osmanli mimarisi 'nde siisleme I, Erken devir (1300-1453), 
Is tanbul 1979; egik tuglalar için bkz. res. 205 (Bursa Orhan c ) , res. 336 
(Bursa Yesil med.), res. 425 (Bursa Yildirim med.), res. 733 (Yeni§ehir 
Postinpuçbaba zav.) ; zikzak motifi için bkz. res. 116 (Bursa Bedreddin r.) 

res. 152 (Bursa Muradiye c ) , res. 677 (Ortakoy kervansarayi) . 

(38) Laskarisler dônemi mimarisinde sûslemeler için bkz. H. Buchwald, Lascarid 
Architecture, JbÔByzGes 28 (1979), s. 261-296, bil. s. 283-285; aym ara§tir-
maci taraf indan bu dôneme tarihlendirilen Sart E kilisesi için bkz. H. Buch
wald, Sardis church E- A preliminary report, JbÔByzGes 26 (1977), s. 265-
299, sûslemeler için bkz. bil. s. 283-295. 

(39) Panagia Pantobasilissa kilisesi için bkz. Mango-Sevcenko, a.g.e. (dipnot 23). 
s. 238-240. 

(40) Geç devir baskent mimarisi sùslemeleri için bkz. Y. Ôtûken, Is tanbul son 
devir Bizans mimarisinde cephe sùslemeleri, VD 12 (1978), s. 213-233. 

(41) Bâti Anadolu'nun Bizans mimarisi gelisimi içindeki yerini vurgulayan yeni 
bir çah§ma için bkz. H. Buchwald, Western Asia Minor as a Generator of 
Architectural Forms in the Byzantine Period, Provincial Back-Wash or 
Dynamic Center of Production, JbÔyzGes 34 (1984), s. 199-234. Geç dônem 
için bkz. bil. s. 229-234. 
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uyan asimetrik, dùzensiz planlar gôsterdigi belirtilmiçti (42). Kule-
lerde dikdôrtgen (Magnesia) veya pentagonal (Maeonia, Nympha-
eum) plan enderdir; buna kar§ihk Tophisar'daki gibi yuvarlak plan 
(Tripolis, Asar, Izmir) çok yaygmdir. Tophisar kalesinde kullanilan 
malzeme, ayrica duvar teknigi ve tugla ile olu§turulan bezemeler, 
13. yùzyilm birinci yarismda —Laskarisler eserlerinde— benzer ôr-
nekleriyle karçimiza çikmaktadir. 

Kùlliye : 

Kalenin kuzeybatismda yer alan kùlliyenin bugûn kitabesi yok-
tur (43). Vakiflar Genel Mùdùrlùgù Arçivi'nde tesbit ettigimiz 1220 
H./1805 M. tarihli bir nukud kaydi Tophisar kôyùnde «Haci Ali Bey 
zevcesi Fatma Tuti ibneti Abdullah camii» admi vermektedir (44). 
Tarihi kiçiligini aydmlatamadigimiz Fatma Hatun'un eçi Ali Bey, muh-
temelen 14. yùzyilm sonlarinda Karasi (Balikesir) Suba§isi olan Eyne 
Bey'in kardeçidir ve adi Eyne Bey'in 804 H./1401 M. tarihli vakfiye-
sinde «Alaùddin Ali» çeklinde zikredilmektedir (45). Tophisar kôyû 
ve Eyne Bey arasmdaki baglanti 1394 tarihli Issiz Han'la ilgili Tapu 
defterleri kayitlarmdan ortaya çikmi§tir. Eyne Bey in§a ettirdigi 
hanm bakimi ve içletilmesi için çeçitli mùlk ve arazisi arasmda Top
hisar kôyùnû de vakfetmis/tir (46). imaret, tekke, hamam ve cami 
yapilan ile bir tarikat kurulu§u oldugu anlaçilan kùlliye, Eyne 
Bey'in ya§ami dikkate ahndigmda daha dogru yorumlanabilir. Yil-
dirim Bayezid'in Bursa'da îshaki (Kazeruni) dervi§leri için yaptir-

(42) Geç devre tar ihlenen Lidya bôlgesindeki kalelerin plan tipleri, kule çegitle-

lemeleri için bkz. oFss, a.g.e. (dipnot 32), bil. s. 316. 

(43) Tophisar 'daki kùlliye için bkz. Otùken-Durukan-Acun-Pekak, a.g.e. (dip

not 2). 

(44) BHKD 2187, sira no. 2402, Tophisar camii-gerif, vak. no. 193, s. no. Esas 

1:7/628, Tarihi 1220, no. 600, s. 3; BHKD 2187, sira no. 2451 Tophisar 

Haci Ali Bey zevcesi Fa tma Tuti ibneti Abdullah camii için Mustafa Ket-

hùda Damadi Mehmed Aga ibni ismail ' in nukudu vakfi, vak. no. 600, s. no. 

3, tar ihi 1220. 

(45) Eyne Bey'in yagami için bkz. i.H. Uzunçarsih, Osmanli Tarihi I, Ankara 

1961, s. 326, 330-331, dipnot 3. Eyne Bey'in vakfiyesi bugûn Ankara Vakif

lar Genel Mûdûrlûgù Arsivindendir; 579 no.lu Vak. defteri, 339. sayfa, 151 

sira no. Arapça olan vakfiyenin tercùmesi için bkz. Yeni Tiirkçe Defter 

1768, sayfa 148 - 150. 

(46) Ayverdi, a.g.e. (dipnot 19). 
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digi Ebu îshak zaviyesinin 802 H./1400 M. tarihli vakfiyesinde çahit-
ler arasmda «Vezir Eyne Bey Subasi» nm imzasi vardir (47). Ayrica 
Eyne Bey'in kendi vakfiyesinde Balikesir'de bugûn varolmayan bir 
zaviye-i §erif» yaptirdigi belirtilir (48). îshakî tarikatine mensup 
ve Vezir rùtbesi taçiyan bu zat ve kardesj Ali Bey'in, ayrica Tophi -
sar kûlliyesinm banisi Fatma Hatun'un yaçamlan arçiv ça 
lismalan ile aydmlatildigi takdirde, Tophisar'daki bu ônemli kurulu-
su kesin tarihlendirmek mùmkùn olaeaktir. Bugùnkû veriler ve mi-
mari analiz, yapilarm 14. yùzyil sonlari ile 15. yùzyil baçlarmda inça 
edildigine içaret etmektedir. 

(47) Ebu îshak zaviyesi için bkz. Ayverdi, a.g.e. (dipnot 19), s. 393-396, Kurulu-
§un vakfiyesi için bkz. H.A. Erzi, Bursa'da îshakî dervislerine mahsus za-
viyenin vakfiyesi VD 2 (1940), s. 423-428. îshaki tarikati için bkz. Kôprû-
lùzade Fuad, Abu Ishaq Kazerûnî und die Ishaqî-Derwische in Anatolien, 
Der Islam 19 (1930), s. 18-26. 

(48) Bkz. Eyne Bey Vakfiyesi (dipnot 45). Ayrica k§l. Uzunçar§ili, a.g.e. (dipnot 
45), bil. s. 33 dipnot 3; Ayverdi, a.g.e. (dipnot 19), s. 368. 
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