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Mustafapafla (Sinasos) ve Aziz Nikolaos Manast›r›
Mustafapafla (Sianasos) and The Hagios Nicolaos Monastery

M. Sacit PEKAK*
Öz
19. yüzy›lda, Osmanl› imparatorlu¤u topraklar›nda yaflayan gayr›müslim vatandafllar›n infla
etti¤i dini yap›lar hakk›nda yeterli bilimsel çal›flma bulunmamaktad›r. 1839 ve 1856
y›llar›ndaki düzenlemeler sonras›nda, ekonomik aç›dan da refahlar›n› artt›ran gayr›müslimler
Osmanl› topraklar›n›n hemen her yerinde büyük boyutlu ve çok say›da kilise/manast›r infla
etmifllerdir. Kappadokia’daki Mustafapafla (Sinasos) bu yüzy›lda, çok say›da H›ristiyan
vatandafl›n yaflad›¤› bir yerleflimdir. ‹stanbul’la yak›n ticaret iliflkileri sonras›nda,
kasabalar›na kiliseler, içleri duvar resimli çok say›da konak infla eden Mustafapaflal›lar,
Mübadele sonras›nda Yunanistan’a göç etmifller, oradan Mustafapafla’ya gelen Müslümanlar,
bu evlere iskan edilmifllerdir. Yerleflimdeki kilise ve manast›rlar ise kaderlerine terk
edilmifllerdir. Bu dini yap›lardan biri olan Aziz Nikolaos manast›r›, 19. yüzy›lda
Mustafapafla’n›n Müslüman ve H›ristiyan halk› için kutsal kabul edilmifl ve sayg› görmüfltür.
K›smen kagir, k›smen kayaya oyulmufl manast›r günümüzde harapt›r ve kaderine terk
edilmifltir. Alt seviyede birbirine bitiflik dört ayr› mekandan oluflan yap› toplulu¤unun en
güneyde olan› kan›m›zca en erken tarihli olan›d›r. Günümüzde zorlukla seçilebilse de bu
mekan›n duvarlar›nda yer alan an›tsal duvar resimlerin üslup özellikleri bu görüflü
kan›tlayacak niteliktedir. Ayr›ca, bu mekanlar›n üzerinde ifllevleri tam olarak saptanamayan
iki ayr› seviyede mekanlar ve içiçe, üstüste oyulmufl bu mekanlar›n güneybat›s›nda yine hangi
ifllevle kullan›ld›¤› belirlenemeyen, beflik tonoz örtülü iki ayr› odadan oluflan kagir bir yap›
daha yer almaktad›r. Günümüzde do¤a ve insan eli tahribat›na aç›k olan Aziz Nikolaos
Manast›r›’n›n ivedilikle korumaya al›n›p onar›lmas›, yeni ve do¤ru bir ifllev verilerek hak
etti¤i de¤ere kavuflturulmas› gerekmektedir.19. yüzy›lda Mustafapafla yerlefliminin
ekonomik, dini ve sosyal aç›lardan tafl›d›¤› büyük önemi kan›tlayan çok say›da baflka kilise
bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda Konstantin ve Helena Kilisesi, Sinason Manast›r›, Aziz
Ioannes Prodromos Kilisesi, Aziz Basileios Manast›r› adlar› bilinenlerden baz›lar›d›r. Bu
eserlerin d›fl›nda, adlar› henüz saptanamayan ve taraf›m›zca ‘Kilise I’, ‘Kilise II’ gibi
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isimlerle adland›r›lan ço¤u kayaya oyma çok say›da irili ufakl› kilise, manast›r tesbit edilmifl
ve belgelenmifltir. Bu eserler sonraki yay›nlar›m›zda bilim dünyas›na tan›t›lacakt›r.19.
yüzy›lda önemli gayr›müslim tebaa› bar›nd›ran Aksaray’a ba¤l› Güzelyurt (Kalvari/Gelveri),
Nevflehir’e ba¤l› Derinkuyu (Malakopia), Gülflehir (Zaropasos) gibi yerleflimlerin yan›nda
Mustafapafla (Sinasos/Sinason) da sözü edilen yüzy›la ait tafl›nmaz kültür miras› eserlerini
bar›nd›rmas› aç›s›ndan önemli tan›klar›d›r. Ülkemizin hemen her bölgesinde örneklerine
rastlad›¤›m›z bu yap›larla ilgili bilimsel çal›flmalar›n artmas›, daha da önemlisi bu eserlerin
bir an önce koruma alt›na al›nmas› gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Sinasos, mübadele, gayr›müslim, manast›r.

Abstract
There are no sufficient studies conducted about ecclesiastical structures constructed by nonMuslim societies living in Ottoman Empire territory in the 19th century. After the regulations
in 1839 and 1859, having increased their economic wealth, non-Muslim societies constructed
churches/monasteries both large in scale and number nearly in all parts of the Ottoman
territory. In this century, Mustafapafla (Sinasos) in Kappadokia region was a major settlement
where a vast amount of Christian population lived. Having built churches and mansions with
pictures on the walls in their town, due to their close commercial relations with ‹stanbul,
Mustafapafla residents immigrated to Greece after the “population exchange,” and Muslims
moving to Mustafapafla from Greece were settled in their houses. The churches and
monasteries in the settlement were abandoned to desolation. One of those constructions
Monastery of Hagias Nikolaos was considered sacred and respected by the Muslim and
Christian townspeople in the 19th century. Partly stone-built and partly rock-cut monastery is
now wrecked and abandoned to desolation. Of the structure group that consists of four
spaces adjacent to each other in the lower level; the southern one on our part is the most dated.
The monumental wall paintings on the walls of this space support the validity of this claim,
although the paintings could hardly be distinguished. Additionally, in the upper part of these
spaces there are new spaces in two different levels, the functions of which could not exactly
be determined and to the south-eastern part of these spaces that are carved on top of and inside
each other; another structure built of stone exists, consisting of two rooms covered with
barrel-vaults and whose function could also not be determined. Monastery of Hagias Nikolaos
presently open to nature and human destruction, should be conserved immediately and
assigning a new and appropriate area of use for the structure, its value and status should be
restored the way it deserves. There are many other churches proving the great impact of
Mustafapafla settlement in economic, religious and social areas in the 19th century. Among
these Church of Konstantin Helena, Monastery of Sinason, Hagias Ioannes Prodromos
Church, and Hagias Basileios Church are a few, the names of which are known. Apart from
these, many rock-cut churches and monasteries various in sizes, the names of which could not
be determined and were assigned names such as Church I, Church II, have been identified
and documented on our part. These constructions are going to be presented to the academic
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world via subsequent publications. Apart from Güzelyurt (Kalvari/Gelveri)- district of
Aksaray, Derinkuyu (Malakopia) and Gülflehir (Zaropasos)- district of Nevflehir,
accomodating a considerable amount of non-Muslim population in the 19th century,
Mustafapafla (Sinasos) is also an important witness that accommodates the immovable
cultural heritage of the relevant century. The academic studies related to these constructions,
the examples of which could be seen in almost every part of our country, should increase and
more importantly these constructions must be preserved immediately.
Keywords: Sinasos, exchange of populations, non-Muslim, monastery

Mustafapafla (Sinasos)
Nevflehir’in 24 km. güneydo¤usunda, Ürgüp’ün 6 km güneyinde yer alan,
Mustafapafla mübadeleden önce Sinasos, Ortaça¤ kaynaklar›nda ise Asuna ad›yla
an›lmaktad›r. Asuna ismi, Sasima (Sasuma) ile iliflkilendirilmektedir. Anadolulu birer
tanr› ad› olan “Sin” ve “Assos” kelimelerinin birleflmesinden meydana geldi¤i ya da bir
yerden kovulup bir yerde birleflen topluluk anlam›ndaki “synaxis” kelimesinden türedi¤i
öne sürülmektedir (Rizous, 1856, s. 99).
Mustafapafla’n›n erken dönemleriyle ilgili bilgiler s›n›rl›d›r. Tarihi kaynaklarda,
bugünkü Mustafapafla’n›n bulundu¤u yerde Orta Ça¤’da Asuna/Sasima veya Sasuma
ad›yla an›lan bir yerleflim vard›r. Ortaça¤’da yerleflimin yak›nlar›ndaki, Taflk›npafla
(Damsa/Tamisos) piskoposu Bartholomaisos, Mustafapafla’daki H. Nikolaos
manast›r›n›n Prodromos kilisesini onartm›flt›r (Hild ve Restle, 1981, s. 279-280).
Yerleflimin çevresinde, buras›n›n en az›ndan orta veya geç Bizans döneminde
mevcut oldu¤una iflaret eden kaya kiliseleri vard›r. Mustafapafla’n›n içinde tart›flmas›z
olarak Bizans dönemine tarihlendirilebilecek bir kilise bulunmamas›na karfl›n
yak›n›ndaki vadilerde, özellikle Ayval› köyü yönünde, Pancarl›k vadisinde çok say›da
kayaya oyma, baz›lar› duvar resimli kiliseler bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda,
duvarlar›nda bir kitabe bar›nd›ran Tavflanl› Kilise ayr› bir önem tafl›maktad›r. Tek nefli
ve tonoz örtülü kilisenin tonoz silmesinde “‹mparator Konstantinos Porphyrogennetos”
isminin geçti¤i bir yaz›t bulunmaktad›r; flayet bu imparator VII. Konstantinos ise
resimler 913- 959; VIII. Konstantin ise o zaman 1025- 1028 tarihleri aras›nda kilise
boyanm›fl olmal›d›r. Mustafapafla’n›n kuzeybat›s›nda, ayr›ca, 9. yüzy›la tarihlenen
Kutsal Haç (Timios Stavros), 10.yüzy›l›n ikinci yar›s›na tarihlenen Kara Kilise
(Pentekost), Hac› ‹smail Dere kiliseleri bulunmaktad›r.
1071 y›l›nda Malazgirt savafl›ndan itibaren Türklerin bölgeye girmesiyle,
Ortodoks-H›ristiyan halk›n Türkleflme süreci bafllam›flt›r. Ancak, dönüflüm süreci
Anadolu’nun her yerinde ayn› nitelikte olmam›flt›r. Anadolu’nun iç k›s›mlar›, k›sa
sürede Müslüman-Türk kimli¤ine geçerken, Mustafapafla gibi az say›da yerleflim, RumOrtodoks toplumunun kültürel niteliklerini kaybetmemifltir. Bu durumun bafll›ca nedeni,

201

Mustafapaﬂa (Sinasos) ve Aziz Nikolaos Manast›r›

15.yüzy›ldan itibaren ‹stanbul Ortodokslar›yla kurulan s›k› iliflkilerdir (Augustinos,
1997, s. 20). 15. yüzy›lda ‹stanbul’un fethinden sonra, II. Mehmet’in uygulad›¤› iskan
politikas›, ayr›ca, ekonomik ihtiyaçlar nedeniyle Rumlar›n ticaret merkezlerine göç
etmesi, ekonominin kalk›nmas›na yan› s›ra kültürel iliflkilerin güçlenmesine katk›da
bulunmufltur (Augustinos, 1997s. 39).
Mustafapafla kasabas›, kültür, mimarl›k ve sanat tarihi aç›s›ndan en parlak sürecini
Osmanl› imparatorlu¤u döneminde yaflam›flt›r. Gayrimüslimler, 1839 y›l›nda ilan edilen
Gülahane Hatt-› Hümayunu’nun kazand›rd›¤› ekonomik, siyasal ve toplumsal haklar› en
iyi biçimde de¤erlendirmifllerdir. Bu yüzy›lda, Mustafapafla da Rumlar›n giderek artan
refah seviyesine tan›kl›k etmifl bir kasabad›r. Baflkentle olan s›k› iliflkiler, kasaban›n
çehresine ve sosyal yaflam›na do¤rudan yans›m›flt›r. Osmanl› yönetimindeki Anadolu
Rumlar›, genel olarak tar›mla geçimlerini sa¤lam›fllar, Mustafapafla gibi, tar›ma elveriflli
genifl arazileri bulunmayan yerleflimler ise üzüm ve meyvecilikle yetinmek zorunda
kalm›fllard›r. Tah›l gibi temel g›da maddelerinin üretilememesi, ulafl›m zorluklar›,
yüksek vergi gibi sorunlar nedeniyle tar›m geri planda kal›rken, Mustafapafla Rumlar›
ticarete yönelmifllerdir. Yar› göçebe bir düzen kuran Mustafapaflal›lar, güz hasad›n›n
ard›ndan evlerinden ayr›l›p, iki ila befl y›l ‹stanbul’a çal›flmaya giderler; dü¤ün ve
cenaze gibi önemli olaylar d›fl›nda, emeklilik zaman›na kadar kesin dönüfl yapmazlard›.
Ayr›ca, ilkbahardan sonbahara kadar Ni¤de, Adana, Mersin gibi çevre illere, k›y›
kentlerinden Trabzon, ‹zmir, Antalya gibi ticaret merkezlerine gidenler vard›r ama onlar
tez zamanda dönenlerdir. Osmanl› ticaret sisteminin belkemi¤i olan lonca sistemi
sayesinde, Mustafapaflal›lar ‹stanbul’un Yedikule, Samatya, Galata, Kalafatyeri,
Bal›kpazar›, Unkapan› bölgelerinde adeta bir koloni kurmufllard›r. Keten tohumu, susam
ya¤› ticareti Mustafapafla loncas›n›n elindedir. ‹ronik bir biçimde, ‹stanbul’daki havyar
üretimi, ‹stanbul’a gelene kadar denizi tan›mayan Mustafapaflal›lar’›n tekelindedir.
1899 y›l›nda tutulan bir kay›tta, 11 veya 14 yafllar›nda ‹stanbul’a çal›flmaya gitmeye
bafllayan Sinasoslu gençlerin baflkentteki yaflamlar› ve dayan›flmalar›na iliflkin ilginç
bilgiler bulunmaktad›r:
“Aralar›nda büyük bir dayan›flma vard› ve birbirlerinin üzülmelerine hiç müsaade
etmezlerdi….Sinasos loncas› ayr› bir yer oluflturuyordu. ‹stanbul’a yeni gelen bir
Sinasoslu’ya ellerinden gelen yard›m› esirgemezlerdi. Sinasoslular ilk y›llarda Susam
ya¤› ve bezir imalat›nda çal›fl›yorlard›. Depolarda bal›kç› dükkanlar›nda da çal›flt›lar.
Satamad›klar› bal›klar› tuzlay›p salamura yap›yorlard›. Ramazan ay› geldi¤inde hepsi
de çeflit çeflit deniz ürünü ve havyar satard›. Zamanla ifllerini o kadar büyüttüler ki bütün
bal›kç› dükkanlar› Sinasoslular’›n tekeline geçti. Bütün depolar ve dükkanlar ürünün
tabiat› dolay›s›yla deniz kenar›nda bulunuyordu… esnaflar üzerindeki kanunlar›n a¤›r
oldu¤u y›llarda hemen hemen bütün Sinasoslular havyar ticaretiyle u¤rafl›yordu. Ama
kanunlarda yap›lan baz› kolayl›klardan sonra, konservecilik, depoculuk ve buna benzer
ifl kollar›na el att›lar. Ticaret onlar›n hayat›yd›” (Stamatopulos, 1985, s. 42 ).
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19.yüzy›lda, bat›daki, Bursa, ‹zmir, ‹stanbul gibi ticaret merkezlerine benzer flekilde
Kappadokia’da da Sinasos bir ticaret merkezi konumuna gelmiflti (Augustinos, 1997).
18.yüzy›ldan itibaren, Kappadokia’daki , Mustafapafla (Sinasos), Güzelyurt (Gelveri)
ve Derinkuyu (Malakopia), iyi örgütlenebilen ilk H›ristiyan kasabalar›d›rlar. Kendi
oylar›yla seçilen “Kasaba ‹htiyarlar Meclisi” taraf›ndan yönetilen, idari aç›dan Ürgüp
Kaymakaml›¤› ve Konya Valili¤ine; dini aç›dan ise Kayseri Metropolitli¤ine ba¤l›
Sinasos’da, 1890’l› y›llarda 4500 Ortodoks Rum’a karfl›l›k 600 Müslüman Türk (sadece
erkekler) yafl›yordu. Nüfustaki bu farkl›l›k, Rumlar’›n ‘yöneten kesim’ olmas› sonucunu
do¤urmufltu. Bu dönem Mustafapafla’s›nda, Rumlar aras›nda “K›rall›k onlarda ama kudret
bizde” sözü bir deyim haline dönüflmüfltü (Stamatopoulas, 1895, s. 41).
Kültürlerinin korunarak geliflmesine de büyük önem veren Sinasoslular, 1821
y›l›nda, Havyarc› Esnaflar Birli¤i Baflkan› Hac› Polikarpos’un önderli¤inde bir okul
kurmufllard›. 1850’lerde, kasaban›n merkezinde küçük bir han ziyaretçileri a¤›rl›yorken,
ticaret iliflkilerinin artmas› sonras›nda artan talebi karfl›layabilmek için 1860’larda bir
otel infla etmifller, buran›n gelirinin büyük bir bölümünü ise oluflturduklar› yoksullar
fonuna aktarm›fllard›. 1870’lerin sonunda kasabal›lar bir anonim flirket kurmufllar,
yüzy›l›n sonlar›nda içinde ma¤azalar ve bir eczane bulunan ikinci bir han infla ederek
gelirlerini kasabadaki okullara aktarm›fllard›. Bu dönemde yerleflimde k›zlar ve erkekler
için ayr› okullar›n bulundu¤unu, e¤itici kadrosunda bayan ö¤retmenlerin de yer ald›¤› bu
okullarda Yunan Tarihi, Yunanca, matematik gibi dersler okutuluyordu. Çevredeki köy
ve kasabalardan farkl› olarak Mustafapafla Rumlar›, Türkçe de¤il Rumca konuflurlar,
çünkü bir ayaklar› ‹stanbul’dad›r ve okullar›nda Atina ve ‹stanbul’dan gelen ö¤retmenler
ders verirler. K›zlar›n e¤itim haklar›n›n gündeme gelmesinden sonra 1872’de, k›zlar
kendi okul binalar›na tafl›n›rlar. Okulun kendi tiyatro salonunda ö¤renciler halka aç›k
gösteriler sunarlar. Ayr›ca, okulun 1500 kitapl›k kütüphanesinde Ortaça¤’dan kalma
de¤erli elyazmalar› mevcuttur. Fatih döneminde çan çalma hakk›n›n kiliselerin
ellerinden al›nmas›yla sessizleflen kiliselerin, 1856’da seslerine kavuflmas›ndan sonra
1895’de, meydandaki Konstantin ve Helena kilisesine, çan kulesi eklenir.
Fatih, fetihten sonra, sadece ‹stanbul’da yaflayan Ortodoks Rumlar’a de¤il ama
ayn› zamanda, uzun yüzy›llard›r Galata’da yaflayan Avrupal› Katolikler’e de dini
serbestlik tan›m›flt›r. Burada yaflayan ve büyük ço¤unlu¤unu Cenoval› tüccarlar›n
oluflturdu¤u Katolik halk için, fetihten k›sa bir süre sonra Za¤onos Pafla’n›n imzas›n›
tafl›yan Fatih ferman› (Ahidname-i hümayun) ç›kart›lm›flt›r. Ahidname’nin I. Ahmed ve
IV Murad zaman›ndaki yenilefltirilmifl ve bugün Baflbakanl›k Arflivi ile Cenova’da
bulunan metinlerinin 14. ve 15. Maddeleri konumuz aç›s›ndan oldukça önemlidir:
14) “koruyam gayr› memleketlerim gibi ve kilisalar ellerinde ola ayinlerince
ok›yalar amma çan ve nakus çalmiyalar ve kilisalar›n alub mescid etmiyem
bunlaulanm›fl gibidir dahi
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15) yeni kilisa yapmiyalar ve Ceneviz bezirganlar› deryadan ve kurudan rencberlik
idüp geleler ve gideler gümrüklerin adet üzre vireler anlar ki mesne ta’addi etmiye”1.
Fatih’in bu buyru¤u uzun yüzy›llar boyunca, sadece Galata ve ‹stanbul’da de¤il
ama tüm Osmanl› topraklar›nda uygulanm›fl gibi görünmektedir. 19. yüzy›ldaki de¤iflen
konjüktür sonras›nda, kiliselere çan kuleleri eklenmifl, Mustafapafla gibi gayrimüslim
vatandafllar›n yo¤un oldu¤u yerleflimlerde çan çal›nmas›na bafllanm›flt›r.
Ayr›ca, Mustafapafla’daki evler, Bat› etkisinin günlük yaflama ne kadar yans›d›¤›n› en
aç›k gösteren mekanlard›r. Art›k gayrimüslimlerin de ahflap tavan ve çat› yapmaya hak
kazanmas›yla, göbe¤i rozetli ahflap tavanlar moda olur2. Mangal›n yerini Avrupa tarz›
soba, ç›ran›n yerini gaz lambas›, tand›r›n yerini flömine al›r. Konaklar›n duvar resimlerini
yapmalar› için ‹talya’dan ressamlar ça¤r›l›r, daha da önemlisi ‹talya’da e¤itim alm›fl yerli
bir ressamdan bahsedilmektedir (Stamatopoulas, 1895, s.46- 47; Özbek, 2005).
Ayr›ca, Mustafapaflal› Rumlar kendi cemaatlerinin yönetim kurallar›n› da koyuyor,
böylece kendi iç düzenlerini denetliyor, zaten iyi geçindikleri Müslüman komflular› ve
‹stanbul ile aralar›n› hofl tutmak istiyorlard›. Özellikle, Müslüman komflular› ile iyi
geçinmek için ald›klar› kararlardan baz›lar› oldukça ilgi çekici idi:
- Kad›nlar afl›r› miktarda alt›n ve gümüfl takmayacak, parlak renkli giysiler
giymeyeceklerdi.
- Kad›nlar›n kasaban›n baz› bölgelerine girmeleri yasaklanm›flt›.
- Kasabada at› h›zl› sürmek, silah kullanmak yasakt›.
- Kad›nlar akflam üzerleri evlerin ön verandalar›nda oturmayacaklard›.
- Yortu günleri dini törenler sonras›nda kasaba içi ve çevresinde flark› söylemek,
dans etmek yasakt›.
Evlilik törenlerine iliflkin kat› kurallar vard›:
- Evlilik törenleri cumartesi günleri gelinin evinde yap›lacak, Rumca flark›lar
çal›n›p söylenebilecek fakat kad›nlar bunlara efllik edemeyeceklerdi.
- Gelin Perflembe ve Pazar günleri köy çeflmesine günlük k›yafetleri ile
gidemeyecekti.
- Törenlere giden genç erkekler sokaklarda flark› söyleyip afl›r› davran›fllarda
bulunmayacaklard›3.
Böylelikle, Mustafapaflal› Rumlar’›n özellikle 19. yüzy›lda, oldukça varl›kl› ve
renkli bir yaflam sürdürdükleri, gelenek ve göreneklerinin yan› s›ra çok say›da ve büyük
boyutlu dini-sivil mimari örnekleri infla ettikleri anlafl›lmaktad›r.
––––––––––––––––––––––––––––––
1 fiakiro¤lu, 1983, s. 211- 224.
2 Mustafapafla’daki konut mimarisi hakk›nda bkz. Y›ld›r›m, Z.Ö. (2004).
3 Mustafapafla’da yaflayan gayrimüslimlerin Türklerle iliflkileri, organizasyonlar›, e¤itim sistemleri,
ekonomileri, dini yaflamlar› gibi konular için bkz. (Stamatopoulas, 1895, s. 40- 91).
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19. yüzy›lda evlerin yan› s›ra e¤itim yap›lar› da infla edilmifltir. Ticaret ve din
konusunda bir merkez haline gelen Mustafapafla’da e¤itim önemli yer tutmaktad›r.
Mustafapafla’da 1840’larda yap›lan ancak bugün ayakta olmayan Erkek Okulu, 1870’lerde
infla edilen ve bugün Kappadokia Meslek Yüksek Okulu’nca kullan›lan K›z Okulu e¤itim
hayat›na ne derece önem verildi¤ini göstermektedir. Maddi aç›dan oldukça zenginleflen
Mustafapaflal›lar köylerine iki büyük ve yak›n çevreye çok say›da k›r kilisesi infla
etmifllerdi. Do¤uda Refes ve bat›da Elevres da¤lar›yla s›n›rlanan Mustafapafla’n›n 19.
yüzy›lda, mahalleleri aras›nda Kapalos yerleflimin en seçkin bölgesi idi. fiehrin
kuzeydo¤usunda bir tepenin üzerinde yer alan mahallede en ‘Avrupai’ evler, ortaokul,
yönetim merkezi ve kütüphane buradayd›. Lulas mahallesinde ise Türk okulu (medrese) ve
bir cami bu semteydi. Gavras’ta hay›rseverlerin ba¤›fllar›yla infla edilen bir hamam
bulunmaktayd›. Dergos’ta k›z okulu bulunuyordu. Mahatur, sadece H›ristiyanlar› yaflad›¤›
ve gizli s›¤›naklar›n bulundu¤u bir semtti. Yeni mahallede ise, günümüze gelemeyen ve
yerleflimin iki büyük kilisesinden bir olan Archengelos kilisesi bulunmaktayd›. Mezgit’te
Türk ve Rumlar kar›fl›k olarak yafl›yordu. Bahçe anlam›na gelen Kipos’ta sadece
H›ristiyanlar, bahçe içindeki büyük evlerinde yafl›yorlard›. Köyün ortas›ndaki Mesohori’de
pazar yeri, dükkanlar, belediye binas› ve han yer al›yordu. Dolamaçia’da sadece Türkler
yafl›yordu. Ad›n› çok pis olufluna borçlu olan Miskin mahallesinde sadece Türkler
yaflamaktayd›. Galesies’de, Rumlarla aralar›n›n çok iyi oldu¤u bilinen ve birlikte tarlalarda
çal›flan Türkler oturmaktayd› (Balta, 2005, s. 25).

Mustafapafla, Genel Görünüm.

19. yüzy›lda Mustafapafla’n›n mahallelerini
gösteren kroki (Balta, 2005, Resim. 2).
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1924 y›l›n›n A¤ustos ay›nda, Büyük Mübadele ile vatanlar›n›, kasabalar›n› terk
etmek zorunda kalan Sinasoslular’›n evleri-konaklar› günümüzde bölgedeki en iyi
korunmufl sivil mimarl›k eserleri aras›ndad›r. Mübadele s›ras›nda, Mustafapafla
(Sinasos), Ürgüp (Prokopi), Gülflehir (Zaropasos), Güzelyurt (Gelveri) gibi kasabalarda
da Ortodoks Rum halk› ço¤unluktayd›. Fakat bunlar aras›nda Mustafapafla daha çok öne
ç›km›flt›r. 1890’larda yaklafl›k olarak 4500 Rum, 600 Türk nüfusu olan Mustafapafla, o
dönemlerde, yönetsel olarak, Ürgüp Kaymakaml›¤›’na, Ni¤de Mutassar›fl›¤›’na ve
Konya Valili¤i’ne, dinsel aç›dan Konya Ortodoks Rum Metropolitli¤i’ne ba¤l›yd›.
Lozan’da mübadeleye karar verilince, 24 A¤ustos’ta, ‘Büyük Göç’ bafllam›flt›r (Temren,
2003, s.14). Mübadelede, Mustafapafla’dan ayr›lan Rumlar, iyi organize olmam›fl
kervanlar ile Mersin’e, buradan da Yunanistan’a ulaflm›fl ve yerlefltikleri yere Nea
Sinasos (Yeni Sinasos) ad›n› vermifllerdir. Mustafapafla’ya yerleflen Türk nüfusu ise,
Yunanistan’dan Kesriye’ye (Kastoria) ba¤l› Jerveni köyünden yola ç›km›fl ve deniz
yoluyla ulaflt›klar› ‹zmir ve Mersin’den karayoluyla Mustafapafla’ya varm›fllard›r.4
Di¤er flehirlere giden mübadiller gibi Mustafapafla’ya gelen mübadiller de yeni duruma
uyum sa¤lama sürecinde oldukça zorluk çekmifllerdir. Kültürleri, dilleri yaflamlar›
farkl›yd›. Yerleflik halk ile Yunanistan’dan gelen halk aras›ndaki tek ortak nokta
dinlerinin ayn› olmas›yd›. Dahas› kendilerine verilen topraklar›n, yerleflik halk›n
topraklar›ndan al›nmas› da yerleflik halk taraf›ndan mübadillere önyarg› ile
yaklafl›lmas›na ve dolay›s›yla sorunlar yaflanmas›na neden olmufltur. Nüfus
mübadelesinin sosyo-psikolojik etkileri, her iki taraf için de, ‘y›k›c›’ olmufl gibidir. Belki
buna en güzel örneklerden biri, 1924 y›l›nda evlerini terk etmek zorunda kalan Sinasoslu
kad›nlar›n terennüm ettikleri “Mübadele fiark›s›” veya baflka bir deyiflle “a¤›tlar›”d›r:
Bizi alt›n kasabadan kovuyorlar, Yunanistan yolunday›z
Zarif Sinasos, sen bizim anam›zs›n.
Rab ‹sa, sen bizim kasabam›z› gözet ve koru,
Kararm›ﬂ Sinasosumuzu…( Stamatopoulas, 1895, s.91).

19. yüzy›lda, Mustafapafla’da, yerleflimin içinde ama özellikle yerleflimin
çevresindeki, ba¤lar aras›ndaki kiliseler hasat zamanlar›, halk›n tarlalarda çal›flt›¤›
zamanlar ifllev görürdü. Ayr›ca bu kiliselerin halk›n sa¤l›¤› ile de ilgili olarak önemleri
büyüktü. Dini aç›dan sayg›n kifliler ve azizlere adanm›fl kiliseler farkl› sorunlara deva
olmak için ziyaret edilirdi. Hasta, ba¤l› oldu¤u kiliseye götürülür, 2-3 gece orada,
kilisenin yak›n›ndaki bir mekana b›rak›l›r, ailesi bu sürede oruç tutard›. Hasta kifli bu
süre içinde, rüyas›nda azizi görürse bu iyi olaca¤›na iflaret eder, yoksa bir baflka kiliseye
götürülürdü. E¤er hasta iyileflirse, yak›nlar› o kilisenin yak›n›ndaki mekanlarda günlerce
––––––––––––––––––––––––––––––
4

The Mustafapafla Exhibition, Mustafapafla (Sinasos) 2004. Cappadocia, Turkey, s. 15.
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kal›p azize dua ederlerdi. Bu kiliselerden baz›lar› ve flifa verdi¤ine inan›lan özellikleri
flöyleydi:
Meryem Ana Kilisesi : Gurbetcilerin Annesi
Azize Barbara Kilisesi : Büyüleri bozar, küçükleri k›zam›ktan korurdu
Eliya Peygamber ve Aziz Georgios Kilisesi: Ya¤mur ya¤d›r›rd›
Aziz Elefterios Kilisesi: Hamile kad›nlar› korurdu
Aziz Basileis Kilisesi: Kocalar› çal›flmak için gurbette olan kad›nlar› korurdu
Aziz Spyridon Kilisesi: K›r›k-ç›k›klar› iyilefltirirdi
Aziz Mamas Kilisesi: Hayvanlar›n koruyucusuydu
(Stamatopoulas, 1895, s.63- 77).
Mustafapafla’daki bu kiliselerin bir bölümü günümüze ulaflamam›flt›r. Ulaflabilenlerin bir k›sm›n› ise 19. yüzy›l yaz›l› metinlerinde zikredilen kiliselerle efllefltirmek güçtür.
Yerleflimin merkezindeki, günümüzde bofl olan Konstantin ve Helena kilisesinin kitabesi,
Mustafapafla’da 18. ve 19. yüzy›llardaki imar faaliyetleri hakk›nda ayd›nlat›c› bilgiler
sunmaktad›r:

1DR9HLPDLWZQSDQVHSWRQEDVLOH
ZQHXVEZQNZQVWDQWLQRXXDLHOHQK9
GLZXWZQWZQDVHEZQHSLPHQ6RXOWDQ
$FPHWKDQKJHU-KQRONZ9HSLGH$PX]RXO
PHW]L]KNDOOZSLV-KQZ9HLNR9XHSLWK9LH
UDUFLD9SDLVLRXWRXNOHLQRXGLDJZQZQ
NDLGDSDQX9WRXWK96XQDVRXNRLQRX
DQKJHURQPHJHNED-UZQWZHSHQVNHXDVGKGHWZ
Putperestlerin takipcisi, pek mukaddes k›rallar
mümin Konstantin ve Eleni’nin mabediyim.
Sultan Ahmet zaman›nda k›smen infla edildim.
Sultan Abdülmecid zaman›nda da gerekti¤i gibi süslendim.
Meflhur Pasios’un baflrahipli¤i zaman›nda ise
Sinososlular cemaatinin mücadele ve
harcamalar› ile temellerden infla edildim 1729’da. 1850’de ise tamir edildim.
(Pekak, 1998a).
Kitabe metni yap› hakk›nda birçok bilgiyi vermesinin yan›s›ra, bölgede baflka
örne¤ini bulamad›¤›m›z bir flekilde kilisenin kendi a¤z›ndan kaleme al›nm›flt›r. Kilise,
Konstantin ve Helena’ya ithaf edildi¤ini, ilk inflas›n›n Sultan Ahmet dönemine (17031730), 1729’a kadar geri gitti¤ini belirtmekte, Sultan Abdülmecit döneminde, 1850’de
Bafl Rahip Paisios döneminde temellerinden itibaren tamir edildi¤ini belirtmektedir.
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Mustafapafla’da, 19. yüzy›lda infla edilen veya tüf bloklar›na oyulan pek çok
kiliseden biri flehrin koruyucu azizi olan H. Nikolaos’a adanan manast›rd›r.
Aziz Nikolaos Manast›r›
Mustafapafla’n›n hemen yak›n›nda bulunan ve yerleflimin 19. yüzy›ldaki yaflam›n›
derinden etkilemifl olan Aziz Nikolaos Manast›r› kasabas›n›n dini ayin ve hac
merkezlerinden olan Aziz Nikolaos Manast›r›, Sinasos halk›n›n sosyal hayat›nda önemli
bir yere sahipti.
Yunanistan’daki Küçük Asya Araflt›rmalar› Merkezi’nde (KAAM) bulunan bir
arfliv kayd›nda manast›r için:
“Aﬂa¤›” ve “Yukar›” kiliselerin d›ﬂ›nda baﬂka bir kilisemiz daha vard›, Ay Nikola
manast›r›. Bizim zaman›m›zda art›k manast›r de¤ildi tabii, bir k›r kilisesiydi.
Fakat ektirip biçtirdi¤i tarlalarla köyün içinde yabanc›larla yoksullar› konuk etti¤i
Bir ‘tros’a (kayaya oyulmuﬂ bar›nak) sahip oldu¤u ve kayaya oyulmuﬂ kilisenin
kap›s›n›, gece gündüz bütün konuklara aç›k tuttu¤u için biz oraya manast›r
demeye devam ediyorduk. Güneydo¤u itikametinde, köyün merkezinden iki üç
kilometre uzakl›ktayd›. Büyüklü küçüklü konik kayalarla dolu, tamamen kayal›k
bir bölgeydi. Sulak tarlalar, ba¤lar ve bahçelerle çevriliydi. Bu arazilerin d›ﬂ›nda
manast›r›n köyde de gayr›menkulleri vard›. Ay Nikola Manast›r› ve Arazilerindeki
konik kayalar ﬂunlard›:
Taban› 7-8 metre eninde, 14-15 metre uzunlu¤unda, yüksekli¤i de 30-40 metre kadar
Olan ve tek baﬂ›na duran Ay Nikola kayas›. Bölgeye u¤rayanlar›n ilk karﬂ›laﬂt›¤›
kaya
buydu. Manast›rda, 1775’te bakkallar esnaf›n›n arma¤an etti¤i bir Ay Nikola
ikonas›
vard›. Ay Nikola ile Ay Mina’n›n, ‹stanbul’a gurbete ç›kan yak›nlar›m›z› korumalar›
için bu ikonaya mum yakard›k, beraberimizde Yunanistan’a getirdik. Anadolu’dan
Yunanistan’a yapt›¤› bu uzun yolculuk esnas›nda ikona hasara u¤rad›. Niko
Baiani’nin maddi katk›lar›yla restore ettirip inﬂa etti¤imiz Ay Nikola kilisesine
ast›k…” (Balta (ed.), 2005, s. 78- 86.)

Birçok Ortodoks Rum cemaatinde oldu¤u gibi Mustafapafla’ da da her azizin ayr›
bir kimli¤i ve kerameti bulunmaktad›r. Bu yüzden de Aziz Nikolaos Manast›r›nda çeflitli
azizlere adanm›fl kiliseler oluflturulmufltur. Aziz Nikolaos, Azize Barbara ve Aziz
Savvas’ ›n anma günleri ayn› günlere denk geldi¤i için 3-8 Aral›k günlerinde Aziz
Nikolaos Manast›r›nda özel kutlamalar yap›l›rd›. Cemaat kiliselerinin papazlar›, Rumlar
ve Türkler kilise ayininde haz›r bulunurlard›. Aziz Nikolaos’un yortu günü olan 6 Aral›k
günü ö¤leye kadar manast›rda kal›rlard›. Sonra kilise çanlar› çalmaya bafllar ve
Mustafapafla halk› ikonalar tafl›yarak toplu halde manast›rdan ç›karlard›. Daha sonra
yerleflimin en büyük iki kilisesinden biri olan olan Baflmelekler Kilisesi ile Konstantin
ve Helena kilisesindeki ayine kat›l›rlard›. Aziz Nikolaos Manast›r›’ nda azizin ikonas›
önünde ‹stanbul, Kudüs ve Rusya’dan gönderilen dev mumlar yak›l›rd›. Türkler de
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manast›ra ya¤, balmumu, mücevherat, alt›n, hayvan gibi hediyeler gönderirlerdi. Göç
eden Rumlar›n anlatt›klar›na göre Türkler kiliseye girer, mum yakar ve hareketsiz
durarak ayine sonuna kadar kat›l›rlar ve bitmesini beklerlerdi. Mustafapafla halk› bir
hastal›¤a yakaland›klar› zaman, bundan kurtulmak için manast›r avlusunda yer alan
a¤açlara elbiselerinden kestikleri parçalar› ve paçavralar› ba¤larlard›. Böylelikle
hastal›¤›nda, o paçavra gibi orda as›l› kald›¤›na inan›rlard›. 1870 y›llar›nda manast›r
büyük mali aç›¤› yüzünden çökme tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalm›fl, fakat manast›rlar›n›
çok seven Sinasos halk› sayesinde kurtar›lm›flt›. 1877’de ortak bir çal›flmayla yönetim
sorununu üstlenmifller, ‹stanbul’da yaflayan Sinasoslular ile ortak bir komite
oluflturmufllar, Aziz Nikolaos Cemiyeti ve Hay›rsever Kad›nlar Cemiyeti yard›mlaflarak,
Sinasos’taki dul kad›nlar› himayelerine alm›fllard› (Stamatopoulas, 1895, s.43)
Manast›r, kasaban›n 1. km. güneyinde, üzüm ba¤lar›n›n ve bahçelerinin aras›nda yeflil
bir alanda, Mustafapafla’n›n merkezine yürüyerek on dakika mesafede bulunmaktad›r.
Manast›r Vadisi’nde yer alan yap›ya, Dere Sokak’tan geçilerek ulafl›l›r. Manast›r›n
bulundu¤u arazide çeflitli kaya oluflumlar› yer almaktad›r. Yap›n›n çevresinde Aziz Yahya,
Vaftizci Yahya, ve Azize Barbara kiliseleri bulunmaktad›r (Stamatapoulus, 1985, s. 25).
Manast›rda yap›n›n yap›m tarihini kesin olarak belgeleyen herhangi bir kitabeye
rastlanmam›flt›r.
Yap›n›n 1924 y›l›na ait foto¤raf› bugün mevcut olmayan narteksinin, çat›ya ulaflan
tafl merdiven basamaklar›n›n, çan kulesinin varl›¤› anlafl›lmaktad›r.
Manast›r strüktürel aç›dan ciddi boyutta zarara u¤ram›fl ve çökme tehlikesi ile karfl›
karfl›yad›r. Yap›da bulunan aç›kl›klardan giren kar ve ya¤mur sular›, özellikle baz›
mekanlarda yap›n›n y›k›lmas›na sebep olacak çatlaklar oluflturmufltur. Duvar resimleri
de tahrip edilmifltir.
Manast›r yap›lar›n›n bulundu¤u avluya, kuzeybat›da yer alan iç içe iki yuvarlak
kemerli, bezemeli bir kap›dan girilir. Yuvarlak kap› kemerinin alt›nda Yunan harfleriyle
oyulmufl, “O Ayios Nikolaos” yaz›s› görülmektedir. Avlu duvar› içinde yer alan
manast›r yap›lar›, a¤›rl›kl› olarak kayaya oyma, k›smen örme duvar tekni¤iyle infla
edilmifltir. Manast›r; Aziz Nikolaos, Azize Barbara, Aziz Sabbas, Aziz Menas kiliseleri,
hasta hücreleri, çeflme ve gömü mekanlar›ndan oluflmaktad›r. Manast›r kiliselerinin yer
ald›¤› yap› toplulu¤u kuzey-güney do¤rultusunda düzensiz bir flekilde yan yana
s›ralanm›flt›r5.

––––––––––––––––––––––––––––––
5

Mekanlar, tasviri kolaylaflt›rmak için harflendirilmifltir. Güney Kilisenin kuzeyindeki mekan C mekan›, C
mekan›n›n kuzeyindeki mekan B mekan›, B mekan›n›n kuzeyindeki mekana ise A mekan› ad› verilmifltir.
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Aziz Nikolaos manast›r› kuzeybat›dan.
1924 y›l› (Balta, 2005, s. 82).

Aziz Nikolaos manast›r› kuzeybat›dan. 2007

A mekan›, do¤u-bat› yönünde, dikdörtgen planl›d›r. Do¤uda, yar›m daire planl› apsis
yer al›r. Apsiste eksenin kuzeyinde bir nifl bulunmaktad›r. Apsisin güneydo¤usundan B
mekan›na do¤ru bir dehliz uzan›r ve naosun güney duvar›n›n eksenindeki bir kap›dan B
mekan›na kap› aç›l›r. A mekan›n›n bat›s› y›k›lm›flt›r. B mekan›, do¤u-bat› yönünde,
dikdörtgen planl›d›r. Mekan›n bat›s›nda, yuvarlak kemerli bir kap› ve güney duvarda
eksenin bat›s›nda, mazgal pencere, güney duvar›n do¤usunda C mekan›na uzanan dar bir
dehliz yer al›r. Merkezde, boyutlar›yla, ana kilise oldu¤unu düflündüren C mekan› yer
almaktad›r. C mekan›, do¤u-bat› yönünde, kareye yak›n dikdörtgen planl›d›r. Naosun
do¤usunda, merkezi içte yar›m daire planl› apsis yer al›r; apsisin güneybat›s›nda templon
levhas›, kuzeybat›s›nda dikdörtgen kesitli bir bir paye bulunur. Templon levhas›n› payeye
yuvarlak bir kemer ba¤lar. Apsisin kuzeydo¤usunda B mekan›na aç›lan koridor, bu
koridorun do¤usunda düzgün olmayan dikdörtgen planl› bir di¤er mekan ve bu mekan›n
güneyinde apsisin üst kat›nda yer alan AA mekan›na ç›k›fl sa¤layan merdiven bulunur.
AA mekan› gayrimuntazam bir plana sahiptir. Apsisin kuzey duvar›nda dikdörtgen kesitli
bir nifl yer al›r. C mekan›n›n güneyinde kareye yak›n dikdörtgen planl› naosu ile Güney
Kilise yer al›r. Güney kilise kan›m›zca komleksin ilk yap›s›d›r. Kilisenin bat›s›nda
dikdörtgen planl› bir narteks, do¤usunda merkezi içerde yuvarlak planl› bir apsis yer al›r.
Naos üst seviyede kapal› Yunan haç› plan› yans›tsa da destekler y›k›ld›¤› için plan
seviyesinde flema izlenir. Naosun orta bölümü, kubbe, do¤u köfle odalar› ise küçük
kubbelerle örtülüdür. Naos kuzey duvar eksenindeki; bat› duvar› eksenindeki ve güney
duvar› eksenindeki aç›kl›klarla, kuzeyde A mekan›na, bat›da, Kilisenin narteksine,
güneyde ek bir mekana aç›l›r.Naos kubbe ile örtülmüfltür. Kubbe sekizgen bir kasna¤a
oturtulmufltur. Kubbeye geçifl eleman› olarak tromp kullan›lm›flt›r.
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Aziz Nikolaos manast›r›, C mekan› Naos, Do¤uya Bak›fl.

Aziz Nikolaos Manast›r› Plan.

Aziz Nikolaos Manast›r› Kesit.
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II. Kat
Yap›n›n ikinci kat› birbirlerine yaklafl›k efl boyutlarda üç mekandan oluflur. ‹lk
mekan olan BA mekan›, kare planl›d›r. Kuzey duvar›nda bir, do¤u duvar›nda iki nifl
bulunur. Zeminin güneydo¤u köflesinden alt kata inilir. BA mekan›n›n güney duvar›ndan
BB mekan›na bir koridor ile geçilir. Yaklafl›k dikdörtgen planl› bu mekan›n bat›
duvar›nda eksenin güneyinde bir aç›kl›k bulunur. BB mekan›n do¤u duvar›ndan bir
koridor ile BC mekan›na geçilir. Bu mekanda kare planl›d›r.6

Aziz Nikolaos Kilisesi, II. Kat Plan.

III. Kat
Yap›n›n üçüncü kat› ikinci kata göre daha karmafl›kt›r. Üçüncü kata ç›k›ld›¤›nda
ulafl›lan CA mekan› dikdörtgen planl›d›r. Do¤usunda eksenin kuzeyinde büyük bir nifl
vard›r. Bat› duvar›nda ise eksenin güneyinde bir aç›kl›k bulunur. Güney duvardaki
aç›kl›ktan yuvarlak planl› CB mekan›na geçilir. Bu mekan›n güneyindeki aç›kl›ktan da
düzgün olmayan dikdörtgen planl› CC mekan›na geçilir. Bu mekân›n güney duvar›nda
iki pencere bulunur. Bu mekan›n kuzeydo¤usunda kalan CD mekan› ise kare planl›d›r.
Do¤u ve kuzey duvarlar›nda birer nifl yer al›r.7
––––––––––––––––––––––––––––––
6

Mekanlar, tasviri kolaylaflt›rmak için harflendirilmifltir. II. kata ç›k›ld›¤›nda karfl›lafl›lan ilk mekana BA
mekan›, güneyindeki mekana BB mekan›, BB mekan›n›n do¤usundaki mekana BC mekan› ad› verilmifltir.
7 Mekanlar, tasviri kolaylaflt›rmak için harflendirilmifltir. III. kata ç›k›ld›¤›nda karfl›lafl›lan ilk mekana CA
mekan›, CA mekan›n›n güneyindeki mekana CB mekan›, CB mekan›n›n güneyindeki mekana CC mekan›,
CC mekan›n›n kuzeydo¤usundaki mekana ise CD mekan› ad› verilmifltir.
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Aziz Nikolaos Manast›r›, III. Kat, Plan.

Yap›da güney kilisede duvar resimleri yer almaktad›r. Güney kilisedeki duvar
resimleri tahrip oldu¤u ve isle kapland›¤› için, konular› ve üslup özellikleri net olarak
belirlenememektedir. Bu duvar resimlerinde ‹ncil ve Tevrat kaynakl› sahneler yer
almaktad›r. Güney kilisenin naos kubbesinde, Pantokrator ‹sa yer al›r. ‹sa merkezde
oturarak görülmektedir. Tahrip olan bu tasvirde incil yazarlar› yer almaktad›r. Kubbeye
geçifl eleman› olarak kullan›lan tromplar, akantus yapraklar› ile bezenmifltir.

Aziz Nikolaos Manast›r›, Güney Kilise, Kubbe.
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Güney kilisenin narteks kubbesinde “Pentekost” sahnesi yer almaktad›r.
Narteksin kuzey al›nl›¤›nda “F›r›nda üç ‹brani Genci” güney ve do¤u al›nl›klar›nda
“Deesis” sahnelerine yer verilmifltir. “Deesis” sahnesinin iki kere tekrarlanmas› ilgi
çekicidir.

Aziz Nikolaos manast›r›, Güney Kilise, Deesis.

Güney al›nl›ktaki Deesis’de ortada ‹sa, sa¤›nda Meryem, solunda Vaftizci Yahya
ile gösterilir. Sahne tahrip oldu¤u için üslup özellikleri belirlenememektedir. Manast›r
yap›lar›n› içine alan avlu, iki ayr› seviyeden oluflmaktad›r. Avlunun basamaklarla
inildi¤i anlafl›lan alt kotunda, avlunun güneybat›s›nda üst kat› y›k›lm›fl, giriflleri k›smen
gömülü durumda, yana yana birbirinin ayn›s› olan, kemerli nifl içindeki bezemeli
giriflleri ve sivri kemerli tonoz örtüleri olan bir yap› bulunmaktad›r. Manast›r
Kiliselerinde düzgün bir yonu iflçili¤i görülmektedir. Bat› cephesi duvarlar› haricinde
tüm iç mekanlar›n tavan, duvar ve bezeme ayr›nt›lar› kayaya oyularak yap›lm›flt›r.
Yap›n›n bugün mevcut olmayan narteks ile avluda bulunan yap›larda, kagir malzeme
kullan›lm›flt›r.

Sonuç
Günümüzde tahrip olmufl olsa da yerleflimin günümüze gelebilen ve Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun an›lar›n› yaflatan yap›, Mustafapaflal›lar’›n anlatt›klar›na dayanarak
18. yüzy›lda infla edilmifl olmal›d›r. 1775 y›l›nda bakkallar esnaf›n›n manast›ra hediye
etti¤i, mübadele s›ras›nda Mustafapaflal›lar’›n Yunanistan’a götürdükleri bilinen ikona
bunu kan›tlamaktad›r. Manast›r, özellikle 19. Yüzy›lda kasabada yaflayan H›ristiyan ve
Müslüman ahalinin sayg›s›n› kazanm›fl kutsal bir mekana dönüflmüfl, halk›n sosyal
faaliyetlerinin merkezi olmufltur. Günümüzde ise, ba¤lar›n aras›nda, terk edilmifl yok
olmay› beklemektedir. Bu nedenle bir an önce koruma ve kurtarma önlemlerinin
al›nmas› gerekmektedir.
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Aziz Nikolaos Manast›r›, Güneybat› Mekan
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