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(Koca Sinan,

περ.

1497/98-1588)

Ο μεγάλος Καππαδόκης Οθωμανός Αρχιτέκτων και το τζαμί

του Οσμάν Σαχ (κοινώς Κουρσούμ τζαμί) στα Θεσσαλικά Τρίκαλα
I
I

Στη Μνήμη

Αναστασίου Κίμ. Ορλάνδου

(1887-1979);

Δασκάλου μου και υπερασπιστή μου

στη δίκη «Βαλιδέ Τζαμί»
§Ο

(1971)

Οι πιο πολλοί Τρικαλινοί γνωρίζουν ότι το μουσουλμανικό τέμενος των

Θεσσαλικών Τρικάλων είναι έργο του Σινάν. Τι ήταν και ποιος ήταν αυτός ο αρ

χιτέκτονας; Σκοπός της ανακοίνωσής μου είναι να τον κάνω γνωστό σε όσους τυ
χόν δεν τον γνωρίζουν και να προσθέσω ενδεχομένως μερικά σε όσα πολλοί γι'
αυτόν κατέχουν.

§1

Όπως η ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα ευπρόσδεκτα δέχεται στους κόλ

πους της ετερόδοξους και αλλόθρησκους, το ίδιο συμβαίνει και με τους οπαδούς
της θρησκείας του Μωάμεθ. Και όχι μόνο τους υποδέχονται, αλλά και τους απο
νέμουν το όνομα «δόρυ» ή «αιχμή» του δόρατος, δηλαδή δόρυ της θρησκείας

τους. Βέβαια έπεφτε βαρύς ο πέλεκυς σύμφωνα με τον Ιερό Νόμο ~eriat του Ισλάμ
σε όσους επέστρεφαν στην παλιά τους πίστη αρνούμενοι τον Ισλαμισμό. Πρόκει

ται εδώ για τους ανακηρυχθέντες θαρραλέους Νεομάρτυρες 1 . Πρέπει επ' ευκαιρία
να σημειωθεί και η περίπτωση του νεομάρτυρα Αχμέτ, εκ γενετής Οθωμανού

Μουσουλμάνου μάστορα κάλφα στην Κωνσταντινούπολη, που βαπτίστηκε Χρι

στιανός και εξετελέσθη το 1682, Δεκεμβρίου 24, οπότε και εορτάζεται 2 .

*

1.

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ, Λ.εξικόv τωv Ν εομαρτύρωv στη σειρά δημοσιευμάτων

της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησιαστικαί Εκδόσεις Εθνικής Εκατονταετηρίδας,

8», τόμοι 3.
1972· βλ. πρόχειρα: Σ. Δ. Κοντογιάννης, «νεομάρτυρας»: Εγκυκλοπαιδεία Πάπυ
Larousse, Brίtannίca, τ. 38 (2007), σ. 556.
2. Πάvτωv μεγίστη πίστις Ιησού πέλει Ι Αχμέτ βοή,σας πάμμεγα στέφος δέχη. Βλ. ΣΩΦΡΟ

Εν Αθήναις,

ρος,

ΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑτΙΑΔΟΥ, Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. (Αθήνα): Έκδοσις της Απο
στολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος [μετά το

1947,

συγγραφή

1935,

βλ. σ. κγ'], σ.

67.
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3

Η λέξη «δόρυ» ή «αιχμή του δόρατος» τουρκιστί λέγεται Sίnan , και απονέ

§2

μεται ως όνομα σε εκμουσουλμανισμένους Χριστιανούς με την έννοια λοιπόν
πρωτοπόρων της μουσουλμανικής .θρησκείας. Γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τρεις
Οθωμανούς αρχιτέκτονες με αυτό το όνομα. Λιγότερο γνωστός είναι ο

Sinan μπέ
ης που έχτισε στα 1586 μια γέφυρα στη Βέροια • Παλαιότερος είναι ο Atik Sinan
'
ήτοι ο εκμουσουλμανισμένος, ο τελευταίος από ό,τι γνωρίζουμε αρχιτέκτων στο
4

5

Βυζάντιο, ονόματι Χριστόδουλος (ίσως Κοντόπουλος) , με πλήρες οθωμανικό ό
νομα Atik Sinan Yusuf bin Abdullah (είτε λίγο αργότερα Atik Sinan Hoca
Sinanίiddin

Yusuf bin Abdullah) σύμφωνα με την διαθήκη -του του 1444 το πρώ
το, (και το δεύτερο του 1468) 6• Ας σημειωθούν δύο εξηγήσεις: α) Το πατρώνυμο
Abdullah σημαίνει πάντοτε καταγωγή εκ Χριστιανού πατρός, β) το όνομα Atik
έχει διπλή σημασία, αφ' ενός «δούλος ελευθερωθείς» (ή και «γυρισμένος» ως προς
την πίστη;) κι αυτό πράγματι ταιριάζει στον Χριστόδουλο/Siηaη

(affranchi

μετα

φράζει γαλλιστί ο Στέφανος Γεράσιμος) και αφ' ετέρου «παλαιός», ονομασία που
έδιναν αργότερα επίσης στον Χριστόδουλο/Siηaη σε διάκριση από τον νεώτερό

του

Koca Sinan,

ήτοι Μεγάλο Σινάν, ο οποίος ακριβώς είναι το θέμα της σημερι

νής ανακοίνωσής μου, για τον οποίον αμέσως ο λόγος.

§3

Οπως πολλές aρχαίες ιωνικές πόλεις διεκδικούσαν την καταγωγή του Ομή

ρου, έτσι και πολλοί λαοί επιμένουν ότι δικός τους πατριώτης ήταν ο Μεγάλος
Σινάν: ακόμα και οι μακρινοί Αυστριακοί και Ούγγροι, οι πλησιέστεροι Σλάβοι

και Βούλγαροι, λογικά οι Αρμένιοι, περιέργως οι Τούρκοι, και βέβαια οι Ρωμιοί 7:
Ο ημέτερος Σινάν μικρός κατοικούσε στο χωριό Agιrnas, δηλαδή Άγιοι Α

νάργυροι, (σήμερα

Mimar Sinan

Κδy, δηλ. χωριό του αρχιτέκτονα Σινάν), της

Καισαρείας στην Καππαδοκία, γεννημένος στη δεκαετία του

1497/98),

και πέθανε κατά το έτος Εγίρας

996,

ήτοι το

1588).

1490

(μάλλον στα

Σημειώνεται ότι στα

μέρη αυτά κατοικούσαν μόνο ή κυρίως Τούρκοι, Αρμένιοι και Έλληνες. Περίπου

20

ετών τον Σινάν πήραν στο «Παιδομάζωμα», τουρκιστί

dev§irme,

προοριζόμενο

για γενίτσαρο. Είκοσι ετών ήταν στο ηλικιακό όριο της συγκέντρωσης των χρι
στιανόπαιδων, καθώς αυτά τα έπαιρναν συνήθως μεταξύ οκτώ και δεκαοκτώ ε-

3. STEPHANE YERASIMOS, La fondatίon de

Constantίnople

et de

Saίnte-Sophίe

dans les tra-

dίtίons turqes (: Bibliotheque de 1' Institut Franςais d' Etudes Anatoliennes d' Istanbul). Paris: Institut
Franςais d' Etudes Anatoliennes d' Istanbul et Librairie d' Amerique et d' Orient. 1990, σ. 145.

4.

ΑΡΓΥΡΗΣ Π.Π. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ, Πέτρινα Γεφύρια στην Ελλάδα. Β' έκδοση. Ανάτυπο

από τον τόμο «Φύση και έργα ανθρώπων». Κόνιτσα

5.
και ως

2005,

σ.

226 § 82

ε., κ.π.

ΑΡΓΥΡΗΣ Π.Π. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ, «Χριστόδουλος, ο τελευταίος αρχιτέκτων στο Βυζάντιο

Atik Sinan [Hoca

Sinanίiddin]

bin Abdullah

ο πρώτος σουλτανικός με·ίμάρης στην Ισταν

μπούλ»: στα υπό δημοσίευση Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών: Βυ
ζαντινή Θράκη. Μαρτυρίες και Κατάλοιπα. Κομοτηνή, Απρίλιος

2007.

6. YERASIMOS, ό.π., σσ. 149 και 145.
7. Πρβλ. GODFREY GOODWIN, Α Hίstory of Ottoman Archίtecture. (London:) Thomas &
Hudson. (1971), σ. 197 & σημ. 8.
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τών από οικογένειες Χριστιανών χωρικών σερβικής, βοσνιακής, αλβανικής, ουγ
γρικής, βουλγαρικής, ρωσικής, aρμενικής κ.ά., καθώς και ελληνικής καταγωγής.
Το παιδομάζωμα ήταν μία συνεχώς αιμορραγούσα πληγή για τους υπηκόους χρι

στιανικούς λαούς του Σου λ τ άνου αντλώντας την ικμάδα τους. Είναι ακόμα

a-

στάθμητη η φθορά που επέφερε το παιδομάζωμα στους σκλάβους λαούς,- φθορά

πληθυσμιακή, βιολογική, ποιοτική (Πρβ. Παράρτημα Ι). Η επιλογή για το παιδο
μάζωμα ήταν ένα διάλεγμα ανάμεσα σε γερά, καλοφκιαγμένα, ψηλά και ευφυή
αγόρια, εξαιρούνταν όμως τα ορφανά, τα μοναχοπαίδια, όσα γνώριζαν ένα ε

πάγγελμα και- προσέχτε- όσα γνώριζαν την τουρκική γλώσσα 8 .

§4

Αποκλείεται λοιπόν ο Σινάν να ήταν τουρκικής καταγωγής 9 , όπως ούτε και

aρμενικής, γιατί το παιδομάζωμα μεταξύ των Αρμενίων, που κατοικούσαν στην
Καππαδοκία, ξεκίνησε από το τέλος του 16ου αιώνα, όταν ο Σινάν ήταν υπερή

λικας ή είχε πεθάνει 10• Ώστε δεν απομένει παρά να δεχτούμε ότι ο Σινάν ήταν
8. APΊΊJLLAH KURAN, - Sίnan. The Grand Old Master of Ottoman Archίtecture. Institute of
Turkish Studies, Inc., Washington D.C. & Ada Press Publishers, Κωνσταντινούπολη (1997), σ. 23 κπ.
Για το «Παιδομάζωμα» (γερμανιστί "Knabenlese") βλ. την διδακτορική διατριβή Basilike D. Papoulia, Ursprung und Wesen der "Knabenlese" ίm Osmanίschen Reίch (: Sίidosteuropaische Arbeiten, 59). Μόναχο: Verlag R. Oldenburg 1963. Για το «παιδομάζωμα» έχει δική του άποψη ο
Μ. ΚCίλ, βλ. Παράρτημα 111.
9. Ο FRANZ BABINGER ανασκεύασε την σπάνια περίπτωση ο Σινάν να θεωρηθεί
γεννημένος Τούρκος, γράφοντας στην Orίentalίschen Literatur- Zeitung, 1927, στήλες 548 κ.π.
«Zum Sinan-"Problem"» (για το δήθεν πρόβλημα της τουρκικής καταγωγής του Sinan). Ωστόσο
ο ΒΕΗζ:ΕΤ ϋNSAL, Turkish Islamίc Archίtecture ίn Seljuk and Ottoman tίmes 1071-1923. Λον
δίνο: Alec Tiranti. 1959, σ. 96 γράφει ότι ο Sinan ... "Born in 1490 in Agιrnas. His grandfather
Dogan Yusuf Aga [δηλαδή Οθωμανός] was a builder". Αποσιωπά αρχικά ότι ήταν γενίτσαρος,
ενώ εν συνεχεία στη σ. 97 αναφέρει ότι στα 1520 "became Constructional Officer in the Janissaries". Ως προς το τελευταίο ο Kuran, ό.π., σ. 25 σημειώνεt "We assume that Sinan began building
military structure as soon as he became a full-fledged Janissary in 1521".
Για την ελληνική καταγωγή του Σινάν συνάδει (ακόμα σύμφωνα και με Τούρκους ομό
τεχνους συνάδελφους, όπως ο αρχιτέκτων Halϋk

Sezgin,

Υ.

Mimar,

καθηγητής στο

Mimar Sinan

ϋniversitesi, Mimarlιk Fakίiltes, στο fιndιklι της Κωνσταντινουπόλεως), συνάδει και το ακό
λουθο γεγονός: Μετά την κατάκτηση της Κύπρου το

1571

υπό του Σουλτάνου Σελίμ του Β' εξε

δόθη διαταγή όπως Χριστιανοί της Καππαδοκίας μεταξύ άλλων μεταφερθούν προς εποικισμόν

αυτής της μεγαλονήσου. Τότε ο Σινάν ζήτησε και πέτυχε από τον Σουλτάνο, μετά από παρά
κληση των άλλοτε ομοθρήσκων του και των συγγενών του, να εξαιρεθούν οι κάτοικοι του χω
ριού Agιrnas από την υποχρεωτική μετι;χφορά τους στην Κύπρο. Πρβλ. Δημήτριος Ηλ. Κωνστα

ντινίδη (βλ. παρακάτω σημ.

16), σσ. 9-10.- KURAN, ό.π. (σημ. 8), σ. 23. Πρβλ. Παράρτημα Ι.
10. KURAN, ό.π., σ. 35 σημ. 15. WALTER ΗΟΤΖ, Byzanz, Konstantίnopel, Istanbul. Handbuch der Kunstdenkmiiler. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1971, σ. 33: Koca Sinan
«aus Kayseri ... dίirfte griechischer oder armenischer Abstammung gewesen sein. Es werden also
Albanien, Serbien, und sogar όsterreich als Lander seiner Herkunft genannt". Δηλαδή αναφέρει
τα λεγόμενα περί καταγωγής από πολλές χώρες, αλλά πιστεύει ότι ο Σινάν ήταν Έλληνας ή
Αρμένιος. Ο Α.

KURAN,

όπως είδαμε βλ. σημ.

10,

αποκλείει την τελευταία περίπτωση.
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Ρωμιός 1 \ εάν αποκλειστεί και η έστω πολύ μικρή πιθανότητα να ανήκε σε μια
άλλη εκεί μικρή χριστιανική κοινότητα, λ.χ. Συρίων, Ασσυρίων, υπολειμμάτων
Παυλικιανών. Οι αβεβαιότητες αυτές προέρχονται από το ότι τα σχετικά αρχεία
για την στρατολόγηση τότε του Σινάν καταστράφηκαν, αρχεία που θα ανέφεραν

εθνική καταγωγή, χριστιανικό όνομα, ονόματα γονf.ων, έτος γεννήσεως κ.τ.λ. 12 .

§5

Βέβαιο όμως είναι, ότι, πέρα από την προκαλούμενη αιμορραγία στον λαό

από όπου προερχόταν ο γενίτσαρος, εξασφαλιζόταν γι' αυτόν εξαιρετική σταδιο
δρομία στην αυλή του σουλτάνου. Το παιδομάζωμα, το ντεβισιρμέ, για τους
Τούρκους ήταν προνόμιο σαν κρατική υποτροφία, που εξασφάλιζε υψηλά αξιώ
ματα. Άλλωστε ντεβισιρμέ δεν σημαίνει δουλεία αλλά κατά λέξη ερμηνεύεται

«παιδιά που εισάγονται στο Οτζάκ» (=στη σχολή) 13• Παράδειγμα όχι μόνο ανέλι
ξης σε ανώτατα αξιώματα, αλλά και δυνατότητας εκδήλωσης δημιουργικού τα

λέντου είναι ο Μεγάλος, ο

§6

Ο

Koca Sinan

έφτασε το

Koca Sinan

1538

(εικ.

1).

να γίνει «πρώτος aυτοκρατορικός αρχιτέ

κτων» και να παραμείνει στο αξίωμα αυτό τουλάχιστον επί

50

συναπτά έτη στη

διάρκεια της βασιλείας τριών διαδοχικών σουλτάνων: του Σουλεϋμάν Α' του Νο

μοθέτη (Ι. Sίileyman
και του Μουράτ Γ'

Kanuni, 1520-1566), του Σελίμ Β' (Π. Selim Sarι, 1566-1574)
(ΠΙ. Murat, 1574-1595). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο παραπάνω

τίτλος δεν αναφερόταν σε ψιλώ ονόματι αξίωμα, αλλά σε θεσμοθετημένη οργανι
κή θέση. Συγκεκριμένα στα χρόνια της βασιλείας του Σου λ τάν Σουλεϋμάν Α' του

Νομοθέτη

(1520-1566)

φαίνεται να κωδικοποιήθηκαν οι γενικοί οικοδομικοί κα

νονισμοί.- Σύμφωνα με αυτούς: α) Τα δημόσια βασιλικά έργα ανελάμβανε υπηρε

σία υπαγόμενη στον σουλτάνο ονομαζόμενη

hassa

mimarlarι

ocagi

(=σώμα αυτο

κρατορικών αρχιτεκτόνων), που περιλάμβανε πολλούς βασιλικούς αρχιτέκτονες

11. KURAN,

ό.π. σ.

35

σημ.

17:

Αυτό προκύπτει αβίαστα από το κείμενό του, έστω και εάν

ο ίδιος δεν το λέει ρητά. Υπενθυμίζει πάντως ότι ο

Franz Babinger μας λέει ότι ο Σινάν ήταν
γιος Έλληνα ονόματι Χρήστου. BABINGER, (βλ. παρακάτω σημ. 21), σ. 15 γράφει (και επανα
λαμβάνεται στα Τρικαλινά τομ. 7 (1987) σ. 72): dass der Baurneister (= αρχιτέκτων) Sinan
«grίechίsche Eltern hatte» (= είχε Έλληνες γονείς) και παρακάτω επαναλαμβάνει στο αρχικό
του κείμενο σημ. 21 σ. 17 (= Τρικαλινά, ό.π., σ. 74): Sinan "unzweifelhaft grίechίscher Herkunft
war" (= αναμφίβολα ήταν ελληνικής καταγωγής). Και μία γλωσσολογική παρατήρηση: Ώστε 400
και πλέον χρόνια μετά την αποφασιστική μάχη του Μαντζικέρτ το 1071 και την κατάκτηση της
Καππαδοκίας από τους Τούρκους υπήρχε ελληνόφωνος εκεί πληθυσμός. (Ενώ κάποτε μέσα στα
επόμενα

500

χρόνια, δηλαδή έως το

1922,

η πάτριος γλώσσα εσίγησε αφού τότε, το

1922,

οι Καπ

παδόκες πρόσφυγες ήρθαν Τουρκόφωνοι).

12. KURAN, ό.π. σ. 23.
13. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΛΛΑΣ,

Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Σχολικά βιβλία, ιστοριογρα

φία, λογοτεχνία και εθνικά στερεότυπα ( 2001). Αθήνα: Εκδ. Αλεξάνδρεια. 2005, σ. 369.
1

3
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Εικ.

1.
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Ν εωτερικfι πλαστική απεικόvιση του αρχι τέκτοvα

(Μεγάλου Σιvάv, τέλη 15ου- τέλη 16ου αιώvα) [Πηγfι:

(hassamimarlar, mimar

= αρχιτέκτων)

Zeki

Koca Sinan

Sδnmez (εκδ.),

1988].

Οθωμανούς αλλά και Σλάβους, Βούλγα

ρους, κυρίως Ρωμιούς και Αρμένιους, συνήθως εκμουσουλμανισμένους, συχνά και
Χριστιανούς, με επικεφαλής τον hassamimarlarba§ι. Ακριβώς αυτόν τον τελευ
ταίο τίτλο έφερε ο

Koca Sinan.

Αυτός ο επικεφαλής είχε έναν πρώτο βοηθό είτε

αναπληρωτή αρχιτέκτονα ονομαζόμενο

halife

ή

kalfa,

θέση που κατείχαν Οθωμα

νοί και μη, qυχνά και Έλληνες, οι περίφημοι «Καλφάδες».

-

β) Τα άλλα έργα ι

διωτικά και επαρχιακά πραγματοποιούσαν τα περιοδεύοντα οικοδομικά συνερ-

,

γεια

με

επικεφα

λ

/

ης

τον

/

πρωτομαστορα

14

,

ακρι

β

/

ως

/

οπως και

τα

«μπου

λ

/

ουκια»

14. MAURICE CERASI, "Late Ottoman Architects and Master Builders": Muqarnas (Leiden:
E.J. Brill), τ. 5 (1988), σσ. 87-102. ΖΕΚΙ SONMEZ, "Mimar Sinan ve Hassa Mimarlar Ocagi":

- -

-

-------------------------------------------------------------------------------~
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από τα δικά μας Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, και την Ανασελίτσα, περίπου τη

σημερινή επαρχία Βο·ίου του νομού Κοζάνης, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλά
δας, της Βαλκανικής και Μικρασίας. Αυτοί οι πρωτομαστόροι, ιδίως οι Μακεδό
νες, είναι που χαρακτηρίζονταν επίσης «Καλφάδες».

§7

Η αυτοκρατορική αρχιτεκτονική υπηρεσία

ζόταν από μεγάλο αριθμό αρχιτεκτόνων

(hassa mimarlarι
(mimarlar). Σε έγγραφα

ocagι) απαρτι
σχετιζόμενα με

τον

Sinan (πρώτο βασιλικό αρχιτέκτονα ήδη, όπως ειπώθηκε, από το έτος 1538 15)
αναφέρεται αριθμός 41 βασιλικών αρχιτεκτόνων (hassamimarlar). Είναι ενδια
φέρον ότι μεταξύ αυτού επτά είναι εκμουσουλμανισμένα παιδιά Χριστιανών γο
νέων φερόμενα με πατρώνυμο
δεκαετία του

1580

Abdullah,

αλλά πιο εντυπωσιακό είναι το ότι στη

υπηρετούσαν στην αυλή του σουλτάνου Μουράτ του Γ', υπό

τον Sinan, έξι Έλληνες αρχιτέκτονες διατηρώντας την χριστιανική πίστη τους 16 .
Στον

477 ποικίλων έργων: αυτά ή
ταν 107 τζαμιά, 52 μεστζίτια (μικρότερα τεμένη), 45 τάφοι, 74 μεντρεσέδες (ιερο
διδασκαλεία), 6 μεκτέπια (σχολεία για μικρά παιδιά), 6 τεκέδες (μοναστήρια
δερβίσηδων), 22 ιμαρέτια (πτωχοκομεία), 31 καραβανσεράγια (μεγάλα χάνια), 38
σαράγια (παλάτια), 5 περίπτερα (κιόσκια αναψυχής), 8 αποθήκες, 56 χαμάμια
(λουτρά), 9 γέφυρες, 7 υδραγωγεία και άλλα 14 κτίρια 17 • Αυτό δεν είναι δυνατόν,
όσο και εάν μακροημέρευσε: θρυλείται ότι έζησε 100 χρόνια σύμφωνα με την
ποιητική επιγραφή στον τάφο του (εικ. 2), που αναφέρει και ως έτος θανάτου του
το από Εγείρας έτος 996, ήτοι το 1588 18. Δεν είναι δυνατόν όλα τα παραπάνω έρ
Sinan

αποδίδεται ο μεγάλος αριθμός των

γα να τα σχεδίασε ιδιοχείρως. Θεωρείται όμως βέβαιο ότι έγιναν υπό την επο
πτεία του, φέρουν προσωπικά χαρακτηριστικά του και ήταν υπεύθυνος για το
19

σύνολό τους . Αυτά τα έργα aπλώνονταν σε όλη την αυτοκρατορία (εικ. 3) από
ΖΕΚΙ

SONMEZ (ed.), Mίmar sίnan Dδnemί Turk Mίmarlιgι ve Sanatί. Κωνσταντινούπολη:
Tϋrkiye is Bankasι Kϋltϋr Yayιnlarι Ι Μιsιrlι Matbaacιlιk Α.~. 1988, σσ. 251-258. ΠΕΛΆΓΙΑ
ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΟΥ-ΚΩΤΣΑΚΗ, Ο Αρχιτέκτονας στην Οθωμανική περίοδο. Ανάτυπο από «Βαλ

κανικά Σύμμεικτα». Θεσσαλονίκη : ΙΜΧΑ, τχ.

8 (1996), σσ. 49-68. PELAGIA ASTRINIDOUKOTSAKI, "The Architect in the Ottoman Period: Melanges Prof. Machίel Kίel (: Publications de
la Fondation Temini pour la Recherche Scientifique et 1' lnformation. Seriez : Archeologie Ottoman (4), Zaghouan [Tunisic], 1999, σσ. 105-118.
15. KURAN, ό . π. (σημ. 8), σ. 26.
16. Ο ΙΔΙΟΣ, ό.π. σ. 33. ΔΗΜ . ΗΛ ΚΩΝΣΤ ΑΝτΙΝΙΔΗΣ, Ά.ρθρα επί θεμάτων αρχι τεκτονι
κής μνημείων. Ε' Σήμα - Σήμαντρον- Σινάν- Σκηνή του Μαρτυρίου. Ανάτυπον εκ της Θρη
σκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαιδείας. Αθήναι 1967, σ. 10: αντλεί εν πολλοίς από τον: ERNST
EGLI,- Sίnan, Der Baumeίster Osmanίscher Glanzzeit. Ζυρίχη 1954.
Σημ. Στην περίληψη που δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα του Συνεδρίου σ. 36 κάνω λόγο για
περίπου 80 υφιστάμενους αρχιτέκτονες του Σινάν, που είναι λάθος μου . Είναι πιθανόν όμως να
έφτασαν τους 70: βλ. CERASI, ό .π. (σημ. 14) σ. 87 και Αστρεινίδου , ό.π. (σημ. 14) σ. 58.
17. KURAN, ό.π. σσ. 29-30, πίνακες Ι & Π.
18. Ο ΙΔΙΟΣ, ό.π. σ. 24
19. Ο ΙΔΙΟΣ, ό . π. σ. 27.
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1497/98-1588)

Κωvσταvτιvούπολη. Ο τάφος (tiίrbe) του αρχιτέκτοvα

(Μεγάλου Σιvάv)

(:

Hiίrsev

Tatyla

εις Zekί

Sonmez,

Koca Sίnan
1988).

(εκδ.)

GEOGRAPHIC DtsτRIBUτt

SlNAN BUILDINGS

Εικ.

3.

Γεωγραφική εξάπλωση έργωv αποδιδόμεvωv στοv Koca

Sinan ( Kuran, 1987,

σ.

38 ).
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την Βούδα (τον ιστορικό πυρήνα της Βουδαπέστης) στην Ουγγαρία και το Μο
στάρ της Βοσνίας έως κάτω στη Βαγδάτη και νοτιότερα τη Μεδίνα
σε συντριπτικό αριθμό περισσότερα, ήτοι τα

327,

&

Μέκκα. Τα

χτίστηκαν στην Κωνσταντι

20

νούπολη ή γύρω απ' αυτήν • Από τα σημαντικότερα βέβαια έργα του είναι το
τζαμί

Σουλε'ίμανιγιέ

(Sίileymaniye,

περ.

1550-1557)

στην

Κωνσταντινούπο

λη/istaηbul, και, ίσως πιο αξιόλογο κατά τη γνώμη μου, το τζαμί Σελιμιγιέ

(Selimiye, 1567-1574)

στην Ανδριανούπολη/Εdirηe.

Στο πλαίσιο αυτής της βραχείας ανακοίνωσης δεν ήταν δυνατόν να ανα

φερθούμε λεπτομερέστερα στον αρχιτέκτονα αυτόν. Όμως συγκεφαλαιωτικά τούτο
πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι αυτού η αρχιτεκτονιΚή έγραψε τις λαμπρότερες σε
λίδες της τότε στην Τουρκία, έτσι που ανεδείχθη ο μέγιστος Οθωμανός αρχιτέκτων,
και από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες της υφηλίου.

§8

Ο χάρτης γεωγραφικής κατανομής των aρχιτεκτονημάτων του Κοτζά Σινάν

(= «κοτζά», ήτοι Μεγάλου Σινάν) σημειώνει βέβαια και τα Τρίκαλα με δύο έργα
του: α) το άγνωστο στις αμέσως εν συνεχεία αναφερόμενες δημοσιεύσεις τζαμί

Μεχμέτ Μπέη

(Mehmed Bey), (-

μια νέα πληροφορία, την οποία παρέχει η πα

ρούσα εργασία) και β) και το γνωστό μας και υπάρχον του Οσμάν Σαχ Μπέη

(Osman ~ah Bey) 21 (εικ. 4).
Το ότι το τζαμί του Οσμάν Σαχ είναι έργο του Μεγάλου Σινάν δεν χωρεί αμ
φιβολία, αφού καταγράφεται σε ιδιόχειρο κατάλογο έργων του ίδιου του Σινάν.

Στον κατάλογο αυτό δεν γίνεται λ?γος για τον τουρμπέ (tίirbe, τον τάφο) του
Οσμάν Σαχ, ωστόσο παρακάτω θα επανέλθουμε σ' αυτό το έργο, συζητώντας τυ
χόν σχέση του με τον Σινάν.

20.

Ο ίδιος, ό.π. σ.

32.-

Βλ. στον ίδιον, σσ. (ιδίως)

91-98 &

(ιδίως)

168-180

αντίστοιχα για

τα δύο εν συνεχεία αναφερόμενα τεμένη.

21. KURAN, ό.π. σ. 286: κοινή μνεία στα δύο τζαμιά των Τρικάλων υπ' αριθ. 469 & 470.
FRANZ BABINGER, (1891-1967), "Moschee and Grabmal des Osman-Schah zu Trikkala. Ein
Werk des Baumeisters Sinan": Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 4 (1929), σσ. 15-18.-Σημ. Ανα
δημοσιεύτηκε στα Τρικαλινά, 7 (1987), σσ. 72-76 με ελληνική περίληψη. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜ.
ΟΡΛΑΝΔΟΣ, (1887-1979), «Η αρχιτεκτονική του τζαμιού Οσμάν Σαχ των Τρικκάλων»: Πρα
κτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 4 (1929), σσ. 319-325. Σημ. αναδημοσιεύτηκε στα Τρικαλινά 7
(1987), σσ. 77-84 με αγγλική περίληψη και πρόσθετες φωτογραφίες του Θ. Νημά. ΝΙΚΟΛ
ΚΩΝΣΤ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ, («Το τζαμί του Οσμάν-Σαχ στα Τρίκαλα»: Τρικαλινά τ. 7 (1987),
85-116. MACHIEL KIEL, «Osmanische Baudenkmaler in Sίidosteuropa. Typologie und Verhalnis
zur lokalen Kunst - Probleme der Erhaltung in den heutigen Nationalstaaten»: Hans Georg Majer
(Herausgegeben), Dίe Staaten Siίdosteuropas und dίe Osmanen (: «Sίidosteuropa-Jahrbuch» ... 19.
Band). Μόναχο: Selbstverlag der Sίidosteuropa - Gesellschaft. 1989, 23-75 ιδιαίτερα σσ. 40-41:
«Trikkala».
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4. Θεσσαλικά Τρίκαλα. Το τζαμί (αριστερά) και ο τάφος (turbe) του Οσμάν Σαχ.

«Ν άτια» άποψη, (ακριβώς νοτιοανατολική)

( φωτ.

Αγγέλου Σι νάνη,

16 Νοεμβρίου 2006 ).

Πώς όμως ο «πρώτος aυτοκρατορικός αρχιτέκτων», τόσο απασχολημένος
στην έδρα του στην βασιλεύουσα καταπιάστηκε με έργο μακριά της σε μια απο 
μονωμένη επαρχία; Ο Οσμάν Σαχ, διοικητής της Θεσσαλίας, ανήκε σε επιφανές
γένος και είχε άμεσο συγγενικό δεσμό με την αυτοκρατορική οικογένεια: ήταν

γιος του βεζίρη

Kara Mustafa bin Iskender και της πριγκίπισσας Hafise Hίima ~ah
Sultan, κόρης του σουλτάνου Σελίμ Α' (1512-1520) 22, ώστε επρόκειτο για έργο
αυτοκρατορικού ενδιαφέροντος.
Το Οσμάν Σαχ μπέη τζαμί, γνωστότερο στους εντόπιους ως Κουρσούμ Τζαμί,
ετυμολογούμενο από την τουρκική λέξη kur§UΠ= μόλυβδος, γιατί κάποτε θα ήταν

μολυβοσκέπαστο. (Μολυβοσκέπαστο ήταν ακόμα στο πρώτο τέταρτο του 20ού αι
ώνα το θολωτό προστώο του, βλ. ει κ.

20),

μελετήθηκε αρχιτεκτονικά εν πρώτοις

από τον καθηγητή Αναστάσιο Κιμ. Ορλάνδο (1887-1979? 3, και μεταγενέστερα από
24
τον καθηγητή Νικόλαο Κωνστ. Μουτσόπουλο . Και οι δύο αυτές εργασίες (όπως
22. BABINGER, ό.π., σ. 17 (: για τον κατάλογο του Σινάν & την υψηλή
σμάν). KIEL, ό.π. (σημ. 21), σ. 40: για την υψηλή συγγένειά του.- Βλ. και εδώ

συγγένεια του Ο
στο τέλος της ανά

χείρας εργασίας Παράρτημα Ι, μέρος ΒΌ

23. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ό.π. (σημ. 21).
24. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ, ό . π. Λεπτομερέστερη περιγραφή του τεμένους κατά τα έτη 19881990 θα δημοσιευτεί από τον Σωτήρη Βογιατζή, βλ. σημ. 34 και στο τέλος Προσθετέα Α.
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και του
του

Franz Babinger) για το Οσμάν Σαχ τζαμί αναδημοσιεύτηκαν στον 7ο τόμο
έτους 1987 του περιοδικού Τρικαλιvά, ώστε περιττεύει εδώ λεπτομερής δια

πραγμάτευσή του. Παραθέτουμε μόνο μια λιτή περιγραφή των αρχιτεκτονικών σχε

δίων του Ορλάνδου (εικ.

9)

για τους μη ειδήμονες περί τα αρχιτεκτονικά: Αριστερά

εικονίζεται η κάτοψη της τετράγωνης αίθουσας του τζαμιού με την εγγεγραμμένη

(με στικτή γραμμή) προβολή του κυκλικού τρούλλου, έχοντας δίπλα της σε αναπα

ράσταση το πεντάθολο προστώο

(-

προστώο σκεπασμένο με πέντε θολίσκους τυ

φλούς μορφής ημισφαιρίων, τους ονομαζόμενους φουρvικά). Προσέξτε δε ότι ε

μπρός (δεξιά) από το εξάστυλο προστώο, κατ' αντιστοιχίαν των στύλων του, υπάρ
χει σειρά οκτώ βάσεων [προφανώς στηριγμάτων], πολυτιμότατο στοιχείο οικοδο

μικό για το οποίο θα επανέλθουμε (βλ.

§11).

Δεξιά δε στην ίδια εικόνα (εικ.

9)

σχε

διάζεται η τομή του τεμένους με την ημικυκλική κατατομή του τρούλλου και (δεξιά
του) την αντίστοιχη τομή του χαμηλού προστώου.
§Sα

Στις δύο παραπάνω μελέτες των Ελλήνων ερευνητών θα βρει ο αναγνώστης

πληροφορίες. και για τον τουρμπέ (τάφο) του Οσμάν Σαχ. Ο θάνατός του κατά
μεν τους Οθωμανούς χρονικογράφους τοποθετείται στο έτος Εγείρας

975 (=

1567/68), αλλά επίσημη αλληλογραφία (Mίihimme Defterleri) τον αναφέρει ζώ
ντα το 1569 ως διοικητή ακριβώς της Θεσσαλίας. Ο Οσμάν Σαχ πιθανόν πέθανε
25

στα Τρίκαλα •
Δεν αναφέρεται ρητά ότι ο τουρμπές του Οσμάν Σαχ (εικ. 5Α

& Β) σχεδιά

στηκε από τον Σινάν. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς έχει σχετική ο
μοιότητα με αναγνωρισμένο έργο του Σινάν, τον τουρμπέ της Χιουρέμ Σουλτάν

(Hίirrem Sultan) στην Πόλη (εικ. 6Α & Β? 6 • Επιφύλαξη θα εξέφραζε κανείς για
την αντιπαραβολή ως προς την ομοιότητα του τουρμπέ του Οσμάν Σαχ με τον
27

τουρμπέ Χιουσρέφ Πασά (Hίisrev Pa~a) επίσης στην Πόλη , εννοείται ως προς τη
μορφή, γιατί η κοινή οκταγωνική κάτοψη είναι γενικά διαδεδομένη (εικ.

7).

Ση

μειώνεται γενικά ότι η χρήση του οκταγώνου στην μουσουλμανική αρχιτεκτονική
ενέχει ενίοτε συμβολικό χαρακτήρα.

25. BABINGER, ό.π. (σημ. 21), σ. 18. KIEL, ό.π. (σημ. 21), σ. 40: λεπτομερέστερα.
26. HϋSREV Τ Α YLA, «Mimar Sinan'ιn Ttirbeleri» εις ΖΕΚΙ SONMER, 1988 (βλ. σημ. 14),
σσ. 295-343, ιδίως σσ. 304-305, σ. 333 με σχέδιο 39, σ. 341 φωτογραφία 4. Παρόμοιος είναι και ο
τουρμπές Σεχζαντέ Μεχμέτ (~ehzade Mehrnet Tίirbesi): Tayla, ό.π., σ. 340, Resim 1.
27. SEMA VI EYICE, «Yunanistan'da Tίirk Mimari Eserleri [ΙΙ]»: Tίirkiyat Mecmuasι, cild
ΧΙΙ (1955), σσ. 205-230, ιδίως σσ. 217-219: Tιrhaha. Για τον τουρμπέ Χιουσρέφ Πασά βλ. στο
HϋSREV TAYLA, ό.π., σσ. 303-304, στη σ. 331 σχέδια 35: κάτοψη & όψη, και στη σ. 340 Resim
3 φωτογραφία εξωτερικής όψης.
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Εικ. 5Α & Β. Τρίκαλα. Τουρμπές ( τάφος) του Οσμάv Σαχ, θαvόvτος μετά το
Α: όψη, Β: κάτοψη [Μουτσόπουλος, περ. «Τρικαλιvά», τ.
εικ.

§9

17.- Β:

σ.

7 ( 1987 ),

Α:

1569.
από σ. 108

109 εικ. 18}.

Το τζαμί μαζί με τον τάφο του Οσμάν Σαχ βρίσκεται στη νοτιοανατολική άκρη

των Τρικάλων, κοντά στη δεξιά όχθη του Τρικαλινού ποταμού ή Ληθαίου (εικ.

8).

Το τέμενος αυτό εξ απόψεως τεχνικής εκτελέσεως, επιτυχών αναλογιών και μεγέ
θους διαστάσεων υπερβαίνει κατά πολύ όλα τα επί ελληνικού εδάφους τζαμιά. Έχει

απλούστατη διάταξη κάτοψης: πρόκειται δηλαδή για μία μεγάλη τετράγωνη αί
θουσα στην πρόσοψη της οποίας σε υποδέχεται προστώο και στη γωνιά της, (στη

δεξιά άκρη του προστώου), υψώνεται μιναρές (εικ.
§9α

9).

Υπενθυμίζεται, πρώτον ότι τα τζαμιά δεν έχουν ιεροπρεπή ονόματα, γιατί

κατά κανόνα δεν τιμώνται επ' ονόματι κάποιου από τα ιερά πρόσωπα του Ισλάμ.
Τα τζαμιά ονομάζονται κατ' αρχήν από το όνομα του αφιερωτή τους και χορηγού
της δαπάνης κατασκευής τους, και αργότερα είναι δυνατόν να μετονομαστούν

παίρνοντας το όνομα του δαπανήσαντος για τυχόν επισκευή τους 28 . Φαίνεται δε
ότι στα επιμελώς τηρούμενα αρχεία μπορεί ενίοτε να καταχωρηθεί ένα και το ~υ
τό τζαμί με διαφορετικό όνομα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

28.

Είναι χαρακτηριστικό και λίαν ενδιαφέρον το ότι οι Οθωμανοί Τούρκοι καταλαμ

βάνοντας την Κωνσταντινούπολη την 29ην Μα'ίου

1453,

και μετατρέποντας τη μεγάλη εκκλη

σία της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος, διατήρησαν την αρχαία ονομασία της έως

σήμερα ονομαζόμενη

Ayasofya Camii

(«Α γιασόφγια τζαμί»). Ήδη στους προοθωμανικούς αιώ

νες οι Άραβες Μουσουλμάνοι έτρεφαν μεγάλο σεβασμό για την Αγία Σοφία και θαύμαζαν τον
μέγα τρούλλο της, στοιχεία που πέρασαν και στις λα'ίκές παραδόσεις των Τούρκων, για την ί

δρυση της Κωνσταντινουπόλεως και της Αγίας Σοφίας: Βλ.
δικά ιδίως από σ.

99.

YERASIMOS,

ό.π. (σημ.

3),

σπορα
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Εικ. 6Α

...

.=

Β. Κωvσταvτι vούπολη. Τουρμπές της Χιουρέμ Σου λ τάv ( Hiίrrem

Sultan
Tayla εις Zekί Sonmez (ed.), (βλ. πλήρη τίτλο στη σημ. 25).Α: σ. 341 φωτογραφία Resίm 4,- Β: σ. 333 σχέδιο 39 από το οποίο αφαιρέθηκε η τομή).
&

Tiίrbesί) (Πηγή: Hiίsrev
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fRi

u
Εικ.

7. Ιστανμπούλ/Κωνσταντινούπολη. Τουρμπές Χιουσρέφ πασά (Hiίsreν Ρα~α Tiίrbesί).
Κάτοψη & όψη. [Hiίsreν Tayla εις Zekί Sonmez (ed.), 1988}.
Υπενθυμίζεται ακόμα, και αυτό είναι σημαντικότερο, και για την αρχιτεκτο

νική τους διαμόρφωση, μ ά λ λ ο ν

έ κ φ ρ α σ η, ότι τα τζαμιά δεν έχουν τον

προορισμό και το νόημα μουσουλμανικών εκκλησιών, δηλαδή χώρων λατρείας που
έχουν οι χριστιανικοί ναοί, οι οποίοι επιπλέον φορτίζονται από τον συμβολισμό
τους ως κατοικίας του Θεού. Ενώ τα τζαμιά διαφορετικά, χωρίς να χάνουν τον ιερό

τους χαρακτήρα, (που εκτείνεται και στο προστώο τους), είναι κυρίως χώροι ομα
δικής προσευχής

(namaz)

των πιστών στραμμένων προς την Ιερή Πόλη τους Μέκκα,

ήτοι εδώ στην Ελλάδα προσανατολισμένων προς τα νοτιοανατολικά. Γι' αυτό τον

λόγο ο νοτιοα~ατολικός αυτός τοίχος ονομάζεται «Τοίχος της Μέκκας» (Kιble
duvarι) και έχει απαραίτητα στην εσωτερική παρειά του μια μικρή κόγχη, το «μι

χράπ»

(Mihrap) (βλ. εικ. 9, κάτοψη). Αυτό δίπλα του έχει έναν άμβωνα, το «μιμπέρ»
(Mimber) (εικ. 10). Στο «μιμπέρ» ανεβαίνει ένας ιμάμης (imam), Μουσουλμάνος λει
τουργός, για το κήρυγμα και για τον συντονισμό των κινήσεων των πιστών, που
σύμφωνα με τους κανόνες του Κορανίου περιλαμβάνονται στην κοινή προσευχή.
Για τον συντονισμό δε των κινήσεων όλων των πιστών με τις κινήσεις του ιμάμη,

κάθε που θα αλλάξει η κίνηση εκφωνεί μεγαλόφωνα το

Allah-ιι-Ekben, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μέγας» )
29.

29

tekbir

(δηλαδή τη φράση

.

Λεπτομερής περιγραφή, λειτουργία και τουρκική ορολογία ενός τυπικού τζαμιού βλ.

εις ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΣΑΔΑΙΟΥ, Η Πόλη του Βοσπόρου. Σύντομος συστηματικός οδηyός

βλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ.

96).

Αθήναι

1981,

σσ.

73-78.

(:

Βι
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8.

ω

200

100
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400

Απόσπασμα και λεπτομέρειά-του του πολεοδομικού σχεδίου της πόλεως τωv Τρι

κάλων.

1:

Το κάστρο (Καλές),

$ah, 4:

2.

Ναός Αγίου Κωvσταvτίvου,

Ο τουρμπές (Μουτσόπουλος,

1987,

3:

Το τέμεvος του

σ.

87 ).

Osman

Η αίθουσα του τζαμιού

μισφαιρικό τρούλλο
ύψος

22,5

Osman ~ah καλύπτεται εξ ολοκλήρου από μεγάλο η
( τουρκιστί Kubbe, κουμπέ) διαμέτρου 18 μ. αιωρούμενο σε

μ. -ύψος μετρούμενο στο κλειδί του θόλου . Εδράζεται σε τέσσερα λι

θοπλινθόκτιστα τόξα κατ' επαφήν των τεσσάρων τοίχων και σε τέσσερα μεταξύ
αυτών γωνιαία λιθοπλινθόκτιστα σφαιρικά τρίγωνα (ή λοφία). Εσωτερικά ο
πλινθόκτιστος τρούλλος αναπηδά από οριζόντια ζώνη φερόμενη επί των κορυ

φών των τεσσάρων τόξων, εξωτερικά δε μορφούται το κάτω μέρος του ως οκτά
γωνο τύμπανο (εικόνες

4, 11-13 Α &

Β,

17 και 19).
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9. Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάν Σαχ. Κάτοψη (αριστερά) και Τομή κατά μήκος
(Πηγή: Αν. Κιμ. Ορλάνδος,

§10

1929.- Αναδιάταξη

σχεδίων από Α.Π.).

Τα όσα έως εδώ αναφέραμε σχετιζόμενα με το τζαμί Οσμάν Σαχ προέρχο

νται από τις μελέτες Ορλάνδου και Μουτσόπουλου. Το σχετικά νέο που θα προ
σφέρει η παρούσα ανακοίνωση σχετίζεται με το προστώο του τζαμιού, (εκτός
από την γνωστοποίηση ενός έργου ακόμα του Σινάν στα Τρίκαλα, ενός δεύτερου

τζαμιού , βλ.

§§ 8 & 15).

Η στοά αυτή ως γνωστόν έχει κυρίως λειτουργικό χαρα

κτήρα. Είναι χαρακτηριστική η τουρκική ονομασία της

τζεμάατ γερί» ), δηλαδή «τόπος της τελευταίας

Son Cemaat Yeri

συνάθροισης» 30•

(«σον

Η στοά αυτή ε

κτός του ότι χρησίμευε ως προστώο που προστάτευε από τους καιρούς, εξυπηρε

τούσε ως τόπος όπου μπορούσαν να προσευχηθούν οι καθυστερημένοι (ή πλεο

νάζοντες) των πιστών. Γι' αυτό α) το δάπεδό της είναι από το έδαφος υπερυψω
μένο κατά

0,80

μ. εκατέρωθεν της εισόδου δημιουργώντας δύο σοφάδες

(sofa)

και

β) στον τοίχο της εισόδου ανοίγονται δύο κόγχες, ακριβώς για να χρησιμεύσουν
ως «μιχράπ», ήτοι κόγχες προσανατολίζοντας τους πιστούς στην κατεύθυνση της

Μέκκας 31 (κάτοψη στην εικ. 9).

30.

ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ, ό.π. , σ.

(στον Ίο τόμο Τρικαλινών σ.

75. Ο
77) και

κάθε προστώο .

31. ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ,

ό.π ., σ.

75.

όρος

revak

που χρησιμοποιεί . ο Ορλάνδος, ό.π., σ.

ο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ, ό.π ., σσ.

99, 103,

319

γενικά σημα ίνε ι
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Εικ.

10.

Τρίκαλα, τζαμί Οσμάν Σαχ. Πάνω: λεπτομέρεια κόγχης «μιχράπ».

Κάτω αναπαράσταση «μιμπέρ» {Ορλάνδος,

1929 ( περιοδ.

«Τρικαλινά»,

7 (1987 ), σ. 81}.

Η στοά αυτή ήταν εξάστυλη και η οροφή της θολωτή κατασκευασμένη (όπως

I

αναφέραμε,

§8)

από πέντε τυφλά μικρά ίσων διαστάσεων ημισφαίρια, τα λεγόμε

να φουρvικά. Αυτών κατάλοιπα στον τοίχο εισόδου και δύο μονόλιθοι κιονί
σκοι/στηρίγματα της στοάς είχαν διατηρηθεί όρθιοι στη θέση τους, ενώ άλλοι

κείτονταν στο έδαφος (εικ.

llA & llB). Βάσει αυτών η Ζ' Εφορεία Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων Λαρίσης ανέλαβε μερική αναστήλωση του μνημείου κατά την δεκα

ετία του

1990 (εικ. 12) (βλ. και σημ. 34, καθώς και Προσθετέα Α'). Έτσι περατώ

θηκε η αποκατάσταση του εξάστυλου προστώου (εικ. 13Α & 13Β).
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Εικ. 11Α. Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάv Σαχ. Όψη εισόδου. Διακρίvοvται στοv τοίχο λείψαvα

τωv φουρvικώv, και εμπρός δύο όρθιοι κιοvίσκοι και άλλοι κατά γης ( Ayverdί,
σ.

367

Εικ .

εικ.

llB.

212R.)

[Η φωτογραφία είvαι πολύ παλαιότερη του

1982}.

Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάv Σαχ. Ευκριvέστερη εικόvα του
πρι v από τηv αvαστήλωσή του.

1975

1982,

530

Α ρ γ ύ ρ η

Εικ.

12.

Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάv Σαχ. Εργασίες αvαστήλωσης δεκαετίας

[Kiel, 1989 (βλ.

§11

Π. Π. Π ε τ ρ ο ν ώ τ η

τίτλο στη σημ.), σ.

1970

41}.

Κατά την παρούσα όμως ώρα προστίθεται μια είδηση, και αυτή είναι η κύρια

προσφορά του αρχιτεκτονικού μέρους της παρουσιαζόμενης ανακοίνωσης. Το
προστιθέμενο λοιπόν καινούργιο αρχιτεκτονικό στοιχείο είναι ότι η εμφάνιση

του προστώου ήταν διαφορετική, καθώς η στοά του ήταν διπλή εν κατόψει. Μια

σοβαρή ένδειξη μας παρέχει η κάτοψη Ορλάνδου (εικ.

14),

όπου σχεδιάζεται ε

μπρός από την εξάστυλη στοά σειρά οκτώ βάσεων στηριγμάτων κατ' αντιστοιχία

τοποθετημένων προς τα

6

στηρίγματα της εξάστυλης στοάς. Φαίνεται ότι τα κα

τάλοιπα αυτά εξαφανίστηκαν μετά την αποτύπωση Ορλάνδου το

1926

μαζί δυ

στυχώς με πολλά άλλα στοιχεία. Έτσι εξηγείται γιατί δεν εμφανίζονται στο σχέ

διο του

1987 της κάτοψης

του Μουτσόπουλου (εικ.

15).

Η βεβαιότητα όμως ότι υπήρχε εμπρός από το τζαμί του Οσμάν Σαχ διπλή
στοά στηρίζεται στη γνωστή εργασία του αναφερθέντος Τούρκου καθηγητή

Aptullah Kuran με την βιογραφία του Koca Sinan δημοσιευμένη το 1987

32

.

Κάνει

δε λόγο για τη διπλή στοά του τζαμιού των Τρικάλων, επ' ευκαιρία περιγραφής

όμοιου παραδείγματος, του τζαμιού Μιχριμάχ Σου λ τάν

(Mihrimah Sultan)

στο

Σκούταρι (ϋskίidar) απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στην ανατολική ακτή
του Βοσπόρου, έργο κι αυτό του Σινάν. Ο

κάτοψη (εικ.

Kuran

δημοσιεύει φωτογραφίες και

16). Στην κάτοψη το εσωτερικό προστώο είναι εξάστυλο, θολοσκέ

παστο με πέντε φουρνικά, όπως δηλαδή και το τζαμί Οσμάν Σαχ Μπέη των Τρι
~

.

κάλων, η εξωτερική στοά φαίνεται ότι έχει γερτή στέγη. Όμως δεν μας δίνει εικό
να ή επαρκή στοιχεία για τη δομή και μορφή του πρόσθιου τμήματος της διπλής

32. KURAN,

ό.π. (σημ.

8),

σσ.

65-66.
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στοάς του τζαμιού στο Σκούταρι, αλλά βέβαια ούτε κάτι σχετικά εικονιστικό για
το τζαμί Οσμάν Σα χ. Στο Μιχριμάχ Σου λ τάν τζαμί όμως μας δίνεται η δυνατότη

τα να συμπεράνουμε από την δημοσιευόμενη κάτοψη (εικ.

16)

ότι επρόκειτο για

μια στοά μάλλον ελαφριάς κατασκευής με κεΚλιμένη στέγη, όπου όπως γράφει ο

συγγραφέας 33 , σκεπαζόταν με [φύλλα από] μόλυβδο [kur§un].

Εικ. 13Α. Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάv Σαχ. Το προστώο μετά τηv αναστήλωση σήμερα

( Φωτοyραφία

§12

Θεοδώρου Α. Νημά).

Μια πρώτη προσπάθεια προοπτικής αναπαράστασης της διπλής στοάς έκανε

ο Μάκιελ ΚCίλ

(Machiel Kiel)

(εικ.

17):

Σχεδίασε (διά του

Gerd Schneider)

μια ο

κτάστυλη κτιστή στοά με ισλαμίζοντα τόξα (αρκετά οξυκόρυφα) επί κιονίσκων
μονόλιθων όμοιων με τα στηρίγματα της εξάστυλης εσωτερικής στοάς. Το δάπεδο
των δύο στοών δεν το διαφοροποίησε, και εκ παραδρομής δεν το ανύψωσε στην

εσωτερική στοά για τη δημιουργία των λειτουργικών «σοφάδων»

(sofa).

Τα δε

φουρνικά της εξάστυλης στοάς τα σχεδιάζει με τύμπανα , μεγαλώνοντας και υπε
ρυψώνοντας το μεσαίο φουρνικό από τα πέντε ως μη όφειλε, αφού όλα έχουν ίση

διάμετρο σύμφωνα με τις αποτυπώσεις (εικ.

και την πραγματοποιηθείσα

9 & 15)

αναστήλωση της στοάς (εικ. 13Α, πρβλ. και εικ. 13Β).
§12α

Με αφετηρία την αποτύπωση της κάτοψης

χειρός Ορλάνδου (εικ.

14)

του τζαμιού Οσμάν Σάχ διά

και την παρατήρηση ότι τα σχεδιαζόμενα σ' αυτήν

στηρίγματα της εμπρόσθιας στοάς φαίνεται να ήταν ξύλινα, συμπεραίνω ότι θα
κρατούσαν μια ξυλοπαγή κεκλιμένη στέγη. /Ετσι σχεδίασα εν πρώτοις εν κατόψει

μια απλουστευμένη μορφή της προεξάρχουσας στοάς (εικ.

18), -

παίρνοντας βέ

βαια υπ' όψη μου και το σχέδιο κάτοψης του τζαμιού στο Σκούταρι (εικ.

16).

Α

πλουστευμένο είναι το σχέδιο της κάτοψης, γιατί κατασκευαστικά είναι απαραίτητα

33. KURAN,

ό.π. , σ.

65.
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Εικ. 13Β. Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάν Σαχ. Αποτύπωση όψης εισόδου με αναστηλωμένο

το εξάστυλο προστώο (Μουτσόπουλος,

''

- . .\. . . . . -..- - - ''
-.,

1987,

-ιr-- --- ....- -.

«Τρικαλινά» τ.

-- .

.

~_γ

7,

σ.

95

εικ.

7 ). ·

/'

"J" "' • • ,

,

.\i

\:i)

Εικ.

Τρίκαλα. Κάτοψη τζαμιού Οσμάν Σαχ με ίχνη διπλής στοάς [(Ορλάνδος,

1926,
βλ. τίτλο σημ. 21), σ. 320 εικ. 1 ή στο περιοδ. «Τρικαλινά » ταμ. 7 ( 1987 ), σ. 78 εικ. 1)].
14.

Κοτζά Σινάν
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Εικ.

15.

Τρίκαλα. Μεταγενέστερη κάτοψη τζαμιού Οσμάν Σαχ χωρίς τα ίχνη διπλής

στοάς {Μουτσόπουλος, «Τρικαλινά»,

7 (1987),

σ.

εικ.

91,

4)).

«τα συνδετικά» ξύλινα δοκάρια μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής στοάς, τα
φέροντα βέβαια την μονόρριχτη στέγη, τα οποία στο σχέδιό μου παρέλειψα. Πολύ

πιθανόν οι πυκνές κατά σειράν σε ίδιες αποστάσεις οπές, που εμφανίζονται (σε πα

λαιά φωτογραφία, εικ.

20)

ψηλά στον τοίχο πάνω τα τόξα της εσωτερικής στοάς, να

ήταν οι δοκοθήκες, όπου στηρίζονταν τα «συνδετικά» αναφερθέντα ξύλινα δοκά
ρια.Εν συνεχεία επιχείρησα μια προοπτική αναπαράσταση κατ' αντιπαράθεση
προς την αναπαράσταση Μάκιελ Κtίλ, και με βάση τις παρατηρήσεις που έκανα
γι' αυτήν και τις δικές μου παραπάνω απόψεις. Ένας επί πλέον λόγος που μπορεί
να ισχυροποιήσει την υπόθεση ξύλινης κατασκευής είναι ο ακόλουθος: Για την

αναστήλωση της εξάστυλης στοάς χρησιμοποιήθηκαν οι δύο υπάρχοντες κιονί

σκοι, τα υπολείμματα άλλων δύο και λαξεύτηκαν δύο καινούργιοι 34• Διερωτάται

34.

Τις πληροφορίες για το πόσοι κιονίσκοι της εξάστυλης στοάς βρέθηκαν οφείλω στον

μελετητή της αναστήλωσης δρ.-μηχανικό αρχιτέκτονα Σωτήρη Βογιατζή. Η αναστήλωση αυτή
μελετήθηκε κατά τα

1988-1980

και πραγματοποιήθηκε κατά το

1995.

Η δημοσίευσή της από

τον ίδιον θα γίνει στο προσεχές τεύχος του περιοδικού «ΜΝΗΜΕΙΟ και Περιβάλλον>>, Θεσσα
λονίκη, αφιερωμένο στις αναστηλώσεις οθωμανικών μνημείων. Οι έως τα τώρα προηγούμενες

εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του τεμένους Οσμάν Σαχ δημοσιεύονται στους παρακά
τω τόμους του Αρχαιολογικού Δελτίου, Μέρος Β' Χρονικά με την υπογραφή των εν παρενθέ
σει αρχαιολόγων της Ζ' Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι οποίοι κατά κανόνα καταγρά

φουν το τέμενος ως «Κουρσούμ τζαμί» εκτός από δύο περιπτώσεις που το προσονομάζουν και

«Οσμάν Σαχ»:

17 (1961-62),

σ.

174,

και

20 (1965),

σ.

324: στεγανοποίηση

θόλου

&

πιν. 384α (Π.
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κανείς ρητορικά, εάν και η οκτάστυλη εμπρός στοά μαζί με τις πλάγιες προεκτάσεις
της είχε

12

μαρμάρινους κιονίσκους, πως είναι δυνατόν αυτοί να μην είχαν αφήσει

κατάλοιπα; (εικ.

19).

Βέβαια έχω πολλές επιφυλάξεις και καθώς απαιτείται εκ νέου

μελέτη ας θεωρηθεί η παραπάνω αναπαράσταση ως πρώτη προσέγγιση.

Εικ. 16. Σκούταρι (ϋskudar) στηv ασιατική ακτή του Βοσπόρου. Τζαμί Μιχριμάχ
Σουλ τάv ( Mίhrίmah

Sultan ), κάτοψη. /Ερyο του Μεγάλου Σι vάv,
(Kuran, 1987, σ. 68, εικ. 42).

§13 Υπογραμμίζεται μια
Kuran γράφει σχετικά ότι

με διπλή στοά

ιδιαίτερη πτυχή της σημασίας της διπλής στοάς. Ο
«Εν πάση περιπτώσει είτε ο Σινάν ήταν ο δημιουργός

της μορφής της διπλής στοάς, είτε όχι, αυτό το οθωμανικό αρχιτεκτονικό χαρα

τηριστικό έγινε συνώνυμο με την προσωπικότητά του» 35 • Ωστε το τζαμί των Τρι
κάλων δεν είναι απλώς έργο του Σινάν, αλλά φαίνεται από τα παραπάνω ότι ε

πέδειξε και αξιοπαρατήρητο ενδιαφέρον γι' αυτό, εφοδιάζοντάς το με ιδιαίτερα
προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία δε αυτά έχουν και μια άλλη, όπως θα δούμε
ευθύς αμέσως, σημασία.

Λαζαρίδης).

303 και 23 (1968), σ. 270: μεγάλης εκτάσεως αναστηλωτικές εργασίες
36 (1981), σ. 262: συνέχιση εργασιών χωρίς λεπτομέρειες (Αικ. Σμπυ
ράκη-Καλαντζή). Τέλος 50 (1995), σ. 392: στερεωτικές εργασίες (Κρυστάλλω Ματζανά), ο τόμος
αυτός είναι και ο τελευταίος εκδοθείς έως σήμερα (Οκτώβριος 2008).
35. KURAN, ό.π. (σημ. 8), σ. 66: «However, whether Sinan was the originator of the double
portico or not, this Ottoman architectural feature has become synonymous with him».
22 (1967),

σ.

(Ευτυχία Κουρκουτίδου).
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ΑΡΓΥΡΗΣ Π.Π. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ
Προσθετέα

Για το τζαμί Οσμάν Σαχ (κοινώς Κουρσούμ τζαμί)
στα Θεσσαλικά Τρίκαλα
Ομολογώ ότι και σε μένα φαινόταν αταίριαστο στο μνη
μειώδες αυτό έΡΎο του Μεγάλου Σινάν να υπάρχει εμπρός από τη

λίθινη τοξωτή στοά του μια · πρόσταση από το φθαρτό ξύλο υπό
μορφή ·υποστέγου. Σήμερα χάρη στο ενδιαφέρον του καλού συνα
δέλφου κ. Πάνου Τσολάκη, καθηγητή Α.Π.Θ., πληροφορήθηκα την
ύπαρξη παράλληλου · παραδείγματος. Συνέστησε να μελετήσω στο
μόλις κυκλοφορήσαν συλλογικό έργο Η συντήρηση και η αποκατά
σταση των οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα. Επιμέλεια Αιμιλίας

Στεφανίδου, καθηγητρίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Uniνersίty

Studio

Press. 2009 (ISBN 978 960 12 1827 4) το _άρθρο των Γιώργου
Ντέλλα I Στέλιου Βλυσίδη I Αλέξη Στεφανή, «Αποκατάσταση
του τζαμιού Σουλεϊμάν στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» (σελίδες

129-l-54). Πράγμ-α-ι;ι-σ,;ο 'ρθρο αυ<rό ιSίως σελίδες -144-146 και
εικόνες 1-4, 14 & 21) τεκμηριώνεται και στο ροδίτικο σουλτανικό
τζαμί η ύπαρξη διπλής στοάς στην πρόσοψή του: ήτοι μιας εσωτε

ρικής λίθινης τοξωτής και μιας εξωτερικής από το λίγο πολύ φθαρτό
ξύλινο υλικό υπό μορφή κεραμοσκέπαστου υποστέγου. -., Υ πογραμ
μίζεται ότι και τα δύο αυτά τζαμιά (και των Τρικάλων και της Ρόδου)

είναι έργα του
Β' του

16°u αιώνα και της περιόδου του Σουλτάν Σουλεϊμάν
Μεγαλοπρεπούς .

Σημείωση. Στον ίδιο τόμο δημοσιεύεται και το (προαναγγελθέν στην
εργασία μας) άρθρο για την αποκατάσταση του προστώου του τρικα

λινού τεμένους του μελετητή της αναστήλωσης Σωτήρη Βογιατζή
«Το τζαμί του Οσμάν Σαχ μπέη ή Κουρσούμ τζαμί των Τρικάλων»
(στις σελίδες

158-172).

[22.12.2009]

Διόρθωση: Το αναφερθέν βιβλίο (βλ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΑ-ΑDDΕΝDΑ Α)

The Age of Sinan. Archίtectural Cιιlture ίn the Ottoman Empίre
(2005) συγγραφέν υπό Gtilru Necιpoglu διαπίστωσα πρόσφατα ότι
συγγραφέας είναι γυναίκα (όχι άνδρας όπως έγραψα εκεί). Ε π' εpκαι
ρία σημειώνεται ότι η

G.

Necιpoglu (σελ.

130)

γράφει ότι είναι

--------------------------------------------------------------

.
δύσκολο να αποφανθεί κανείς εάν ο

perhaps a Greek origin)»:

Sinan

ήταν

«an Armenian (or

βέβαια προσκλίνει προς την πρώτη εκδοχή.

Τώρα όμως καθώς μ' έπιασε το πατριωτικό μου (της) υπενθυμίζω ότι

ο

Aptullah Kuran στο έργο του Sίnan. The Grand Old Master of
Ottoman Archίtecture (1978): σελ. 35 σημ. 15 διευκρινίζει ότι στα
χρόνια της εφηβείας του Sinan επί σουλτάν Selim Ι (1512-1520) οι
Αρμένιοι είχαν εξαιρεθεί από τη στράτευση dev~irme
ζωμα).

(=

παιδομά-

·

Επιπρόσθετα στην Encyclopaedίa

of Islam. New Edition Vol. ΙΧ.
Leiden: Brill, 1997: σελ. 629-(630) λήμμα «Sinan» υπό Β. O'kane, ο
Sinan χαρακτηρίζεται <<Of· Christian Greek origin». Ωστόσο στην
πολυεθνική αυτή Οθωμανική Αυτόκρατορία οι οσμώσεις ήταν τέτοιες
που και η εθνική καταγωγή των υπηκόων της πρέπει να έπαιζε ρόλο.
Είναι ένα πρόβλημα ερευνητέο.

[16:01.2010].

η,

Τζαμί

Σουλεϊμάν

Ρόδου:

αριστερά

πρόταση

αποκατάστασης

πρόσοψης

(Σωτήpη Βογιατζή) και δεξιά εικόνα από την αποκατάσταση της εξωτερικής
ξύλινης στοάς. Και στις δυό εικόνες εμφανίζεται η εσωτερική τοξωτή στοά

(:από το ως άνω άρθρο Ντέλλα

εικ. Α & σελ.

145 εικ. 21).

I Βλυσίδη I Στεφανή
·

αντίστοιχα σελ.

132

Κοτζά Σινάν (Koca Sinan, περ. 1497/98-1588)

Εικ.

17.
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Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάv Σαχ. Αποκατάσταση του διπλού προστώου με τοξωτή

κτιστή εμπρόσθια στοά (Kίel,

1989,

σελ.

Σχεδίαση

40.

Gerd

Schneίder).

Ο ακριβής χρόνος κατασκευής του τζαμιού Οσμάν Σαχ είναι άγνωστος. Πα
λαιότερα το χρονολογούσαν περίπου μια δεκαετία πριν τον θάνατό του Οσμάν

Σαχ και την κατασκευή του τουρμπέ του το έτος Εγείρας 975 (= 1567/68) 36• Δεδο
μένου όμως τώρα η χρονολογία θανάτου του Οσμάν Σαχ είναι αβέβαιη (βλ.§ 8α) ,
δεν υπάρχει άλλη βάση εξακριβωμένης χρονολόγησης. Ο
ένα από τα 6ψιμα έργα του

Koca Sinan

Machiel Kiel

το θεωρεί

και ακριβέστερα το χρονολογεί στα

1570

χωρίς όμως τεκμηρίωση. Σχολιάζει δε επί πλέον: Στα μεταγενέστερα αυτά έργα
του ο

Koca Sinan

επαναλαμβάνει παλαιότερα σχέδιά του. Γι' αυτό και η βαριά

κυβική μορφή του τζαμιού στα Τρίκαλα, καθώς ο τρούλλος εδράζεται κατ' ευθεί

αν στους τέσσερις εξωτερικούς τοίχους, αντί να στηρίζεται σε έξι ή οκτώ εσωτε
ρικούς στύλους. Α ναστροφή

-

σχολιάζει ο ίδιος

-

σε παρηκμασμένες μορφές αρχι

τεκτονικής συχνά εμφανίζονται και σε άλλα έργα του Σινάν 37 •

§14

Υπενθυμίζουμε ότι τα Τρίκαλα (τουρκιστί Tιrhala) ενσωματώθηκαν προσω

ρινά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά το από Εγείρας έτος

798 (που άρχισε
1η Οκτωβρίου 1395) από τον σου λ τάν-Βαγιαζήτ Α/ Γιλ ντιρίμ (Ι. Bayezit
Yelderem, ήτοι Κεραυνό, 1389-1402) 38, κατελήφθησαν δε οριστικά μαζί με την
άλλη Θεσσαλία το 1423 από τον Τουραχάν μπέη, στρατηγό του σουλτάν Μουράτ
Β / (Π. Murat, 1420-1451), και διετέλεσαν για πολλά χρόνια πρωτεύουσα της οθω

την

μανοκρατούμενης Θεσσαλίας.

36. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ, ό.π. (σημ. 21), σ. 99.
37. KIEL, ό.π. (σημ. 21), σ. 40. Σημ. Η αναχρονολόγηση

του τζαμιού επιφέρει αντίστοιχη

διόρθωση και στο κείμενο της περίληψής μου στο πρόγραμμα του Συνεδρίου σ.

38. BABINGER,

ό . π. (σημ.

21).

36.
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Εικ. 18. Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάν Σαχ. Πρόταση κάτοψης με διπλή στοά του προστώου Son
Cemaat Yeri) (Προσπάθεια αναπαράστασης υπό Α.Π. βάσει α) σχεδίου Ορλάνδου {1929,
σ. 320, εικ. 1 ή «Τρικαλινά» τ. 7 (1987), σ. 78, και β) κάτοψης Kuran, 1987, σ. 68).

Εικ.

19.

Τρίκαλα. Τζαμί Οσμάν Σαχ. Αναπαράσταση του διπλού προστώου

με ξύλινη εμπρόσθια στοά (Α.Π.

16.10.2008)

Κοτζά Σινάν

Εικ.

20.

(Koca Sinan,

περ.

537

1497/98-1588)

Τρίκαλα. Το τζαμί Οσμάν Σαχ Μπέη ή Κουρσούμ Τζαμί, ανέπαφο, εκτός από την εξω

τερική οκτάστυλη στοά, πολύ λίγα χρόνια μετά το

1881.

Στον μετωπικό τοίχο του τοξωτού

προστώου διακρίνεται πάνω από τα τόξα σειρά δοκοθηκών (: οι μαύρες τρύπες) (Απόσπασμα
φωτογραφίας από το Ιδιωτικό Αρχείο Μιχαήλ, Πιτσάκου, Τρίκαλα. Γενναιόφρων παραχώρη

σή του με την ευγενική συνεργία Μαρούλας Κλιάφα). ΣΗΜ. Η πλήρης φωτογραφία με τον
τουρμπέ δημοσιεύτηκε από τον Μιχ. Πιτσάκο στην εφημερίδα Τρικάλων «ΗΈρευνα», 16ης
Νοεμβρίου

2008 με πολύτιμα σχόλια,

όπου την χρονολογεί: «Το

1885 ή κάπου εκεί».

Στο διάστημα αυτό κοσμήθηκε η πόλη και ο καζάς (επαρχία) της εκτός από
το τζαμί του Οσμάν Σαχ μπέη και από άλλα

72

αρχιτεκτονικά έργα (τζαμιά, με

στζίτια ήτοι μικρά τεμένη, μεντρεσέδες ήτοι ιεροδιδασκαλεία, σχολεία, ιμαρέτια
δηλαδή πτωχοκομεία, τεκέδες ήτοι μοναστήρια δερβίσηδων και ζαβιγιέδες ήτοι

καταλύματα Μουσουλμάνων μοναχών, χάνι, χαμάμια, γέφυρες 39 , βλ. Παράρτημα
Π). Σύμφωνα δε με τον
Εγίρας(=

salname (επίσημη επετηρίδα) του βιλαετίου του έτους 1288
1871), σελίδες 115-116, στα Τρίκαλα τότε υπήρχαν εκτός από το τζαμί

του Οσμάν Σαχ, τα τεμένη του Γαζή Τουραχάν (χτισμένο με εντολή του γιου του

Ομέρ), του Χατζή Μουσταφά και του Χουσε·ίν Αγά. Με τον αριθμό των τεσσά
ρων αυτών τζαμιών συμφωνεί και η περιγραφή του Κ. Ν. Στορνάρη, που αναφέ

ρει ότι υπάρχουν «τέσσερα Μετζίτια», βέβαια εννοώντας εν γένει μουσουλμανικά

τεμένη (-παρανοώντας δηλαδή το ότι το μεστζίτ(ι) τουρκιστί

mescit,

σημαίνει μι

κρό τζαμί). Έτσι τίθεται πρόβλημα κατά πόσον αληθεύει η μαρτυρία του Ν. Σχι
νά που αναφέρει ότι τα

39. EKREM

ΗΑΚΚΕ

1886 υπήρχαν

ακόμα επτά τζαμιά στα «Τρίκκαλα».

Ayverdi, Avrupa'da

Osmanlι Mίmiίri Eserlerί.

Bulgarίstan, Yunanίstan, Arnavudluk. istanbul: «istanbul» Fetih Cemiyet:
σ.

367 με

εικ.

212 R.

IV. Cild. 4, 5, 6 Kitab.
1982, σσ. 287-290 και
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Το τζαμί του Γαζή Τουραχάν μαζί με το παραπλεύρως του οθωμανικό νεκρο

ταφείο εξαφανίστηκε λίγα χρόνια πριν από το

1927,

έτος κατά το οποίον φαίνο

νταν ίχνη των θεμελιώσεων. Στο κοιμητήριο αυτό βρισκόταν ο τάφος του Οθω

μανού ιστοριογράφου Αχμέτ Χεζάρ-Παρά (επίσης ονομαζόμενου

θανόντος το έτος Εγίρας

968 (= 1560),

Para-para-zade)

καθώς και οι τάφοι άλλων προσωπικοτή

των40

Εξάλλου ο καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος περιδιαβαίνει γύρω από κεί

§15

μενα γεωγράφων και περιηγητών με πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για

την πόλη των Τρικάλων, για την οικιστική της, τα μνημεία της, τον πληθυσμό της 41 .
Από αυτά παράλληλα αντλεί ειδήσεις και για δεκάδα τζαμιών παλαιότερων με το

όνομά τους. Μεταξύ τους σπουδαιότερο ήταν αυτό το Οσμάν Σαχ, που από τον 17ο

αιώνα τουλάχιστον ονομαζόταν από τον λαό «Κουρσούμ τζαμί» 42. Το αναγνωρίζει
ο

1611 - μετά το 1682)· ο ίδιος γνωρίζει και τον
43
αρχιτέκτονά του, τον Koca Sinan . Ομως δεν φαίνεται να αναφέρεται σ τ ο
Evliya <;elebi

άλλο
σ τ α
Β

(Εβλιγιά Τσελεμπή,

αναμφισβήτητο
Τ ρ ίκ α λ α

e y ),

ματα

ε ν ό ς

του

, qτ

α π ό

ο

έργο

τ ζα μ ί

τ α

Μ ε γάλο υ

τόυ

τ ο υ

Μεγάλου

Μ ε χμ έ τ

Σινάν

Μ π έ η

(Μ

εδώ

ehmed
κ τ ο ν ή -

477 αναγνωρ ισμένα αρ χ ιτε
44
Σ ι ν ά ν . Η αναφορά σ' αυτό το λίγο γνωστό τέ

μενος, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ακόμα, έστω μικρή, προσφορά της ανά χείρας

εργασίας. Το τζαμί αυτό του Μεχμέτ μπέη ίσως να ταυτίζεται με το καταγραφόμενο

από τον Τούρκο ιστοριοδίφη Ayverdi ως Lala-Zade Mehmed Bey Cfιmii , που ανα
45

φέρει ο Μουτσόπουλος με το παρόμοιο όνομα

«Lala Pa§a camii»,

σύμφωνα με το

46

κείμενο Seyahatname του Εβλιγιά Τσελεμπή . Πρόκειται για μια υπόθεσή μου, υ
πενθυμίζοντας παράλληλα ότι τα μουσουλμανικά τεμένη δεν είχαν πάντοτε σταθε

ρό όνομα (βλ. §9α). Στη σύγχυση συνετέλεσε και το ότι αρκετά από αυτά ξεχάστη
καν, άλλα ρήμαξαν και πολλά καταστράφηκαν.

40. BAGINGER,

ό.π., σ.

16

(όπου αναφέρονται τάφοι

με παραπομπή εντός κειμένου στο έργο του

σσ.

83-84.

5 αξιόλογων προσώπων) και σημ. 2,
Die Geschichtsschreiber der Osmanen. Λειψία 1927,

Δημοσίευση του ως άνω σαλναμέ: βλ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, «Μια οθωμανική

περιγραφή της Θεσσαλίας
διαίτερα σσ.

67-68.

(1871)»:

Ίστωρ, τχ.

1

(Μάρτιος

1990),

σσ.

56-74,

για τα Τρίκαλα ι

Κ. Ν. ΣΤΟΡΝΑΡΗΣ, Συνοπτικότατα οδοιπορικά των νέων ελληνικών χω

ρών Θεσσαλίας και Ηπείρου. Αθήνησι

1881, σ. 6.
41. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ, ό.π. στα Τρικαλινά, τ. 7 (1987), σσ. 85-93.
42. Ο ΙΔΙΟΣ, ό.π., σ. 93.
43. EKREM ΗΑΚΚΕ Α YVERDI, Avnιpa'da Osmanlι Mimiirf Eserleri IV. Cild. 4.5.6. Kitab:
Bulgarίstan, Yunanίstan, Arnavudluk. Κωνσταντινούπολη: «istanbul» Fetih Cemiyeti 1982, σ. 288.
44. KURAN, ό.π. (σημ. 8), σ. 286 αριθ. 469.
45. Α YVERDI, (όπως πριν), σ. 288 αριθ. 2769.
46. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ, ό.π. (σημ. 37) σ. 93.

Κοτζά Σινάν
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Φθορές ανεπανόρθωτες υπέστη και το συγκρότημα του τζαμιού Οσμάν

Σαχ. Είναι βέβαια μεγάλο κέρδος το ότι διασώθηκε το τζαμί, όσο διασώθηκε, αλ
λά aπογυμνώθηκε από τα σύγχρονά του εξαρτήματα. Οι περισσότεροι αγνοούν

ότι αυτό δεν έστεκε μόνο του (μαζί με τον τουρμπέ). Το μεγάλο αυτό τζαμί ήταν
το κεντρικό σημείο ενός εκτεταμένου θεσμικά συγκροτημένου συμπλέγματος κτι

ρίων, γνωστού στην βιβλιογραφία ως kίilliye

(=

κιουλιγέ) (βλ. σχετικά μ' αυτό στο

τέλος Προσθετέα, Γ). Το συγκροτούσαν αφ' ενός κτίσματα που παρείχαν οικονο
μικούς πόρους και αφ' ετέρου κτίσματα κοινωνικής πρόνοιας χρηματοδοτούμενα

από τους αναφερθέντες πόρους. Στα πρώτα κτίσματα συγκαταλέγονταν ένα δι

πλό χαμάμι

(Hamam,

ςifte), ένα καραβανσερά"ί

δεύτερα ένα πτωχοκομείο
ιεροδιδασκαλείο

(Imaret), ένα σχολείο
(Medrese), και επί πλέον μια

(Kervansaray

=μεγάλο χάνι), στα

κοινών γραμμάτων

(Mekteb),

ένα

τοξωτή πέτρινη γέφυρα (Koprίi)

47

και ο γνωστός τουρμπές (Tίirbe) . Τι απόμεινε από όλα αυτά;

§17 Δυστυχώς ακόμα και στον 20όν αιώνα η καταστροφή συνεχίστηκε. Στα
1902-1905 το εξωτερικό του τζαμιού έδινε ως ένα σημείο την αρχική του εικόνα:
Σωζόταν (μάλλον συνολικά) η εξάστυλη στοά και ο μιναρές με τη μυτερή κορυφή
του(: το «Κιουλάχι» του <kίilah= σκούφια). Δημοσίευε τα ακόλουθα το
από επιτόπια επίσκεψή του το

Babinger

1927,

ο ακριβοδίκαιος

1929, μετά
Οθωμανολόγος Franz

«Πλησιάζοντας κανείς [στο τζαμί] του επιφυλάσσεται εικόνα φοβερής

ερήμωσης. Ολόκληρο το προαύλιο ... του τζαμιού, που ακόμα, πριν από λίγα χρό
νια ήταν καλά διατηρημένο, είναι πια σωριασμένο. Το εσωτερικό [του τζαμιού]
εντελώς παραμελημένο. Από τα σκεύη και την επίπλωση δεν διατηρείται τίποτα
πλέον. Του μιναρέ

...

κατά παράδοξο τρόπο ληστεύτηκε η κορυφή. Κοντολογής

μια δυσάρεστη εικόνα, διπλά δυσάρεστη, αν θυμηθεί κανείς ότι εδώ πρόκειται
για το μοναδικό Μνημείο του μεγαλύτερου Οθωμανού αρχιτέκτονα Σινάν επί
ελληνικού εδάφους, ο οποίος... χωρίς αμφιβολία ήταν ελληνικής καταγωγής, και

γι' αυτό θα υπήρχε κάθε λόγος να τιμάται η μνήμη του» 48•

**

288 αριθμοί κτηρίων 2777-2784. KIEL, ό.π. (σημ. 21), σ. 40. ΜΟΥ
ΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ, ό . π. (σημ. 41: μεταφέροντας πληροφορίες του αυτόπτη Εβλιγιά Τσελεμπή μετά
τα μέσα του 17ου αιώνα (: EVLIY Α ζ:ΕLΕΒΙ, Seyahatname, τομ. VIII, σ. 204).
48. BAGINGER, ό.π. (σημ. 21), σσ. 16-17: «Tritt man naher, so gewahrt man ein Bild fίirch
terlicher Verwϋstung. Der ganze Vorhof. der Moschee, der noch vor wenigen Jahren gut erhalten
war, ist nunmehr zusammengestϋrzt. Das Innere ist ganzlich verwahrlost. Von der Ausstattung
hat sich nichts mehr erhalten. Das Minaret ... ist merkwϋrdigerweise seiner Spitze beraubt, kurzum ein unerfreuliches Bild, doppelt unerfreulich, wenn man sich vergegenwartigt, dass hier das
einzige Denkmal des grδssten osmanischen Baumeisters Sinan auf griechischem Boden vorliegt,
der, wie oben bemerkt, unzweifelhaft griechischer Herkunft war, und dessen Andenken zu ehren
man deshalb allen Grund hatte».
47.

Α YVERDI, ό . π . , σ.
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Βέβαια η καταστροφή είχε αρχίσει από παλαιότερα. Κυρίως aφανίστηκαν

μετά το

1881 με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην ελληνική επικράτεια 49• Κο

ντόφθαλμη κρατική πολιτική, υποδαύλιση εθνικισμού, που δεν υπήρχε ούτε καν

στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 50• Έλλειψη πολιτιστικών κριτηρίων εξα
φάνισε αρχιτεκτονικούς θησαυρούς. Θησαυρούς πολιτιστικούς που και από την

άποψη οικονομικών συμφερόντων θα αποτελούσαν πόλο έλξης και θετικά συνα
κόλουθα από κάθε άποψη. «Στερνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτη». Σας ευχαρι

στώ για την προσοχή σας! 51
ΠΡΟΣΘΕΤΕΑ-ΑDDΕΝDΑ
Α

Όπως είναι γνωστό την 1η Νοεμβρίου

2008,

ημέρα Σάββατο, παρουσίασα στο

8ο Συμπόσιο Τρικαλι νών Σπουδών στα Τρίκαλα την πρόταση ύπαρξης στο τζαμί
Οσμάν Σαχ μπέη της εξωτερικής στοάς ως ξυλόπηκτης κατασκευής. Υπενθυμίζω

ότι κι εγώ επιφυλάχτηκα ως προς την λύση αυτή, καθώς πραγματικά η αποκατά
σταση από τον Μάκιελ Κί"ίλ αυτής της στοάς ως λιθόκτιστης τοξωτής τόνισα ότι
φαίνεται ταιριαστά μνημειώδης εμπρός στο σπουδαίο αυτό τζαμί. Τώρα υποχω

ρούν κάπως οι επιφυλάξεις μου, γιατί έξι μέρες αργότερα, την Παρασκευή

6

Νο

εμβρίου, ο αρχιτέκτων μελετητής της αναστήλωσης του προστώου δρ.-μηχ. Σωτή
ρης Βογιατζής είχε την καλωσύνη να μου στείλει την αδημοσίευτη ακριβώς μελέτη

του της ως άνω αναστήλωσης με τίτλο «Το τζαμί του Οσμανσάχ Μπέι (Κουρ

σουμ) των Τρικάλων». (Αυτή θα δημοσιευτεί στον τόμο Η αποκατάσταση των
οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα, επιμέλεια Αιμιλίας Στεφανίδου, (στη σειρά
Ειδικών Αφιερωμάτων του Οργανισμού
ση ΑΙΜΟΣ, ελπίζεται νωρίς εντός του

ΑΙΜΟΣ, aριθμ.

2009).

1).

Θεσσαλονίκη, έκδο

Στην εργασία αυτή (σημείωση

12)
παρατίθεται η άγνωστή μου -έως τώρα- πληροφορία ότι ο G. Necipoglu «στο ...
σημαντικότατο δημοσίευμά» του (όπως το αξιολογεί ο Σ. Βογιατζής) The Age of
Sinan. Archtitectural Culture in the Ottoman Empire. Λονδίνο 2005, σ. 443 εικ. 447
παρουσιάζει το τζαμί με «δεύτερο ξύλινο προστώο». Ώστε η ιδέα της εξωτερικής

στοάς ως ξύλινης κατασκευής έχει γενικότερη υποστήριξη.
Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε από τον Σωτήρη Βογιατζή, αρχιτέκτονα
της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του
Υπουργείου Πολιτισμού κατά τα έτη

η δε στατική μελέτη από τον πο-

29: «Massenabbruch osmanische Gebande». Βέβαια οι καταστρο
φές αυτές οθωμανικών μνημείων ήταν ... του συρμού γενικά στα πρώην τουρκοκρατούμενα
Βαλκάνια. Υπολογίζεται ότι από τον 19ο αιώνα aφανίστηκε σε ορισμένες περιοχές το 98% των
μνημείων αυτών: Kiel, ό.π. σ. 26.
50. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΛΛΑΣ, ό.π. (σημ. 13), σποραδικά.
51. Ευχαριστώ και την Κική (Κυριακή) Κετικίδου-Δούμπα και τον Σταύρο Δούμπα, που
49. KIEL,

ό.π. (σημ.

1988-1990,

21),

σ.

τόσο, όπως πάντοτε , έτσι και τώρα συμβάλλουν στην άρτια εμφάνιση της ανά χείρας εργασίας.

Κοτζά Σινάν

(Koca Sinan,

περ.

541

1497/98-1588)

λιτικό μηχανικό Κωνσταντίνο Φλώρο. Η αναστήλωση αναλήφθηκε από τον Δήμο
Τρικκαίων με χρηματοδότηση από το Α' Κοινοτικό Πακέτο Στήριξης της Ευρω

πα"ίκής Στήριξης. Οι σχετικές εργασίες εκτελέστηκαν κατά το διάστημα
από την εταιρεία

Syntecno

1992-1995

υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

Τρικκαίων και την εποπτεία της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτητων. Ορι
σμένες εργασίες που προτάθηκαν από την μελέτη εκτελέστηκαν διαφορετικά. Για ·
παράδειγμα η θεμελίωση του προστώου αντί να γίνει με ολόσωμους λίθους,

πραγματοποιήθηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα επενδεδυμένο με λίθινες πλάκες: η
επένδυση αυτή δέκα χρόνια αργότερα άρχισε να «ξεφλουδάει» κ.ά. Γενικότερα

διατυπώνονται και άλλες επιφυλάξεις. Εν πάση περιπτώσει το τζαμί τώρα είναι
ένα λαμπρό μνημείο της πόλης, δείγμα πολιτισμού και των κατοίκων της.
Β

Στο ως άνω δημοσίευμα Gίilru Necιpoglu,

The Age of Sinan. Architectural Culture in the Ottoman Empire. Architectural Drawings and Photographs of Sinan's
works by Arben Ν. Arapi and Reha Gίinay. London: Reaction Books. 2005, σσ.
442-444, εικ. 447-448 υπάρχει εκτενής αναφορά στον αυτοκρατορικό συγγενή
Osman ~ah Beg (βλ. Παράρτημα Ι, Μέρος Β'). Σχολιάζονται πολλά στοιχεία του
τζαμιού του που υπάρχουν και άλλα γιατί δεν κατασκευάστηκαν. Το χρονολογεί

στο διάστημα

1566/67-1570.

Το χαρακτηρίζει «εντυπωσιακό/ επιβλητικό» και το

συγκρίνει με άλλα επαρχιακά τεμένη, ιδίως με το τζαμί του

στη Σόφια

(1547-1548).

Sofu Mehmed Pa§a

Θεωρεί ότι το προστώο του τζαμιού στα Τρίκαλα έχει πιο

επιβλητικό προστώο. Και εδώ υποστηρίζεται ότι ήταν διπλό εν κατόψει αυτό το
προστώο. Παραθέτει δε και υποθετική του αποκατάσταση (εικ.

21):

Είναι σαφές ότι η αποκατάσταση αυτή ακολουθεί εκείνη του Μάκιελ Κί"ίλ

(εικ.

17),

που δείχνει τοξοστοιχία και στην εξωτερική στοά. Αυτή προφανώς ήταν

λιθόκτιστη. Ωστόσο ο Σωτήρης Βογιατζής γράφει (υποσημείωση
μί παρουσιάζεται με δεύτερο ξ ύ λ ι ν ο

προστώο»

[:

21),

ότι «το τζα

η αραίωση δική μουι]. Από

την άποψη αυτή συμπίπτει με τη δική μου θεώρηση, αλλά με εντελώς ξύλινη κα

τασκευή, ήτοι με ξύλινους στύλους και με οριζόντια πάνω τους ξύλινα δοκάρια,

φυσίκια και ξύλινη στέγη (εικ.

19).
Γ

Για τον λίγο γνωστό αρχιτεκτονικό

I

aφιερωματικό θεσμό kίillige (κιουλιγέ)

πρώτος, από ό,τι γνωρίζω στην Ελλάδα, αναφέρθηκε εν εκτάσει στην δυστυχώς
αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή του στην Ελλάδα, ο

Panayotis Tsakopoulos, L'
urbanίsme dans le Peloponnese au X!Xe sίecle. De la ville ottomane iι la vίlle neohellenίque. Doctorat de 3eme cycle. Ceographie et amenagement. Universite de Paris X-Nanterre. Tome Ι[= κείμενο], tome Π Plans. Παρίσι 1986, σσ. 93-94 και σημ.
48-53 με βιβλιογραφικές παραπομπές. Ιδού αυτές και το διαφορετικό κείμενο,
κείμενο που γράφει επ' ευκαιρία αναφοράς του σε μια τυπική οθωμανική πόλη,
την Τριπολιτσά της Πελοποννήσου:
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~

Ο

Εικ .

21.

S

lOm

Τρίκαλα. Το τζαμί Οσμάν Σαχ Μπέη, με υποθετική αποκατάσταση του διπλού

προστώου του σε όψη και κάτοψη (Necιpoglu,

2005,

σ.

443,

εικ.

447 ) .

..... , «le centre de la ville est occupe par un groupe d' edifices de caractere economique, social et religieux. Pour expliquer leur amenagement dans le tissu urbain
de la capitale de la Moree ottomane, il faut se referer a la "kulillie", une ancienne
institution du Proche-Orient, que les Ottomans ont adoptee dans la construction de
leurs villes 52. Il s' agissait d' un groupe d' edifices de caractere pieux - mosquee,
medresse (seminaire), hδpital; imaret (cuisine publique), fontaines, etc.- et d' edifices qui procuraient les fonds necessaires a leur entretien, tels que khans 53, bains,
52. Cf. ΟΚΤΑ Υ ASLANAPA, Turkίsh art and archίtecture, Λονδίνο: Faber and Faber. 1971,
σ. 337.
53. "Le khan, qui servait de logement aux negociants qui faisaient commerce entre differentes
regions et leur procurait un moyen de mettre leurs marchandises en sίΊrete dans les pieces superieures ου dans les magasins du rez-de-chaussee, et ou les ventes en gros etaient pratiquees, constituaient un element essentiel des centres commerciaux ottomans" (αυτόθι, σ. 238), cf. Ο. Aslanapa,
ό.π ., σ. 334.

Κοτζά Σινάν (Koca Sinan, περ.

543
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ateliers, etc. 54 Les kulillies etaient habituellement creees comme vacoufs 55 , 1e vacouf
etant une fondation financierement et administrativement autonome. Ce1a permettait d' assurer 1a continuite des services publics de 1' institution, puisque 1e vacouf
uti1isait perpetuellement 1es revenus des khans, magasin~, bains, etc. a des fins charitables. Il etait d' ailleurs admis que Dieu seu1 etait proprietaire d' un vacouf, de
sorte que meme si un changement intervenait au sommet de 1' Etat, 1e service pub1ic
etait garanti. Le sultan et sa famille, 1es hommes d' Etat et 1es bourgeois aises rivalisaient pour fonder des edifices d'uti1ite publique, qui etaient 1e signe evident de
leur prosperite 56. Ainsi, "c' etaient ... avant tout les vakifs qui pretaient aux villes
ba1kaniques 1e caractere musu1man" 57.

*
Για συγκροτήματα kullίye που σχεδίασε ο ίδιος ο

Koca Sinan, βλ. στο συλλο
γικό έργο: Atti1io Petruccioli (ed.), - Mίmar Sίnan the Urban Vίsίon (: Envίron
mental Desίgn)= Proceedings of the Internationa1 Symposium organized by the
Is1amic Environmenta1 Design Research Centre and by the Dipartimento di Architettura e Ana1isi della Citt:i, Universit:i di Roma, "La Sapienza", and he1d at Genzano di Roma June 1988= Journal of the Islamίc Envίronmental Desίgn Research
Centre, Vth Year, Ν. 5-6 [χωρίς χρόνο έκδοσης].
α) στις σσ. 106-111: Pierre Pinon, "Sinan's Kίilliyes: Inscription into the Urban
Fabric".
β) στις σσ. 112-123: A1ain Borie, "Sinan's Kίilliyes: Architectura1 Compositions".
γ) στις σσ. 168-173: Ulya Vδgt-Gδknil, "Spatia1 Order in Sinan's Kίilliyes"
δ) στις σσ. 192-197: Inci Ν. As1anog1u, "Siting of Sinan's Kίilliyes in Istanbu1".
54. Cf. HALILV INALCIK, The Ottoman Empire - the classίcal age, 1300-1600 (κεφ . XV:
"The ottoman cities"), Λονδίνο 1973, σ. 142. Inalcik emploie le terme "imaret" pour 1' ensemb1e
des edifices du kulillie.
55. ibid. "En faisant une mention des vakifs", ecrit Zdenka Vese1a-Prenosi1ova, "Que1ques remarques sur 1' evolution urbain dans 1' Empire Ottoman" in Archίv Orientalni, 42,3 (1974), pp.
220-224 "nous ne vou1ons que souligner 1eur influence importante exercee sur 1' economie des villes. On peut dire que d' un cόte les fondations pieuses s'emparerent de quelques-uns des objets economiques de la ville, les tirerent du proces de la production et de I' administration en general, mais
de Ι' autre cόte, c' etaient justement les vakifs qui apportaient la possibilite d' amasser le capital et
donnaient ainsi la possibilite d' offrir le credit. Les fondations pieuses ne courraient presque pas le
danger d' etre confisquees, contrairement a la situation des grandes proprietes privees, et cette situation leur permettait d' offrir les credits, si rares dans le monde musulman, ou les banques encore longtemps ne pouvaient pas etre fondees" (ό.π., σ. 206).
56. VOIR ULΥΑ VOGT-GOKNIL. Turquie ottomane: Architecture Universelle. Fribourg: Office du Livre. 1965, σ. 56.
57. Ζ. VESELA-PRENOSILOVA, ό.π., σ. 206. L' auteur ajoute que 'Ίes vakifs contribuaient
sensiblement a I' agrandissement des cites urbaines, surtout dans les premiers siecles de la domination ottomane" (ibid.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ
Ι. ΟΣΜΑΝ ΣΑΧ ΜΠΕΗΣ

(Osman

~ah

Bey)

Ο μύθος γι' αυτόv, και η ιστορία ...
Μέρος Α~: Ο μύθος (Πηγή: Μαρούλα Κλιάφα. Μύθοι και θρύλοι της Θεσσαλίας.
Επιμέλεια Διονύση Βαλάση. Αθήνα, εκδ. Κέδρος,

2006,

σσ.

219-221).

Το Κουρσούμ τζαμί

Στα Τρίκαλα υπάρχει ένα μεγάλο τζαμί που ο θόλος του ήταν άλλοτε ολό
κληρος από μολύβι, γι' αυτό και το λένε Κουρσούμ τζαμί. Κτίτορας του τζαμιού
αυτού είναι ο πρίγκιπας Οσμάν Σαχ, για τον οποίο υπάρχει ο παρακάτω θρύλος.

Όταν ο σουλτάνος Σελίμ ο τρομερός ξεκίνησε να πάει στην Αίγυπτο να πολε
μήσει τους Μαμελούκους, επειδή φοβόταν μήπως ο γιος του, Σουλε"ίμάν, του αρ

πάξει την εξουσία, κάλεσε τον δήμιο του παλατιού και τον διέταξε να σκοτώσει
το παιδί.
Εκείνος, επειδή λυπήθηκε τα νιάτα του παλικαριού, του φόρεσε ρούχα περι
βολάρη και τον έβαλε να τσαπίζει τις τριανταφυλλιές του παλατιού.
Πέρασαν χρόνια. Ο Σελίμ είχε γυρίσει νικητής από την Αίγυπτο, όμως τώρα,

έτσι γέρος και aνήμπορος που ήταν, τον έτρωγε η αγωνία. Τι θα γινόταν ο θρό
νος του όταν αυτός πεθάνει;

Αφού σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε, τελικά αποφάσισε να χρίσει σουλτάνο
τον Οσμάν Σαχ, που ήταν παιδί της αδελφής του. Σαν έμαθε την απόφαση του ο

λαός, πολύ χάρηκε, γιατί ο Οσμάν ήταν πολύ αγαπητός.
Ο μόνος που αναστατώθηκε- ήταν ο αρχιδήμιος.
«Τι θα γίνει αν ο Οσμάν μάθει την αλήθεια;» σκεφτόταν.
~Ετσι αποφάσισε να παρουσιαστεί στο παλάτι και να τα φανερώσει όλα στο
γερο-Σελίμ.

Όταν ο σουλτάνος Σελίμ έμαθε ότι ο γιος του Σουλέίμάν ζει, τόσο πολύ χά
ρηκε, που ξαναβρήκε για λίγο την υγειά του και αμέσως άλλαξε την απόφαση
του.

-Σουλτάνος μετά το θάνατο μου θα γίνει ο Σουλε"ίμάν, είπε.

Λίγο αργότερα ο Σελίμ πέθανε και ο Σουλε"ίμάν από περιβολάρης έγινε σουλ
τάνος. Επειδή όμως όλος ο κόσμος συμπαθούσε τον Οσμάν Σαχ, ο Σουλε"ίμάν α
ποφάσισε να τον ξεκάνει. Όταν ο πρίγκιπας Οσμάν μυρίστηκε τον κίνδυνο, έφυ
γε.

Ο δρόμος τον έφερε στα Τρίκαλα όπου, από τις κακουχίες του ταξιδιού, αρρώ
στησε βαριά. Σαν έγινε καλά, κάλεσε τον πιο μεγάλο αρχιτέκτονα της εποχής, το

Σινάν πασά, που ήταν ελληνικής καταγωγής, και του ανέθεσε να χτίσει αυτό το
φωτεινό τζαμί, που το προίκισε με πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Κοτζά Σινάν

(Koca Sinan,

περ.

1497/98-1588)
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Δεύτερη εκδοχή
Ο σουλτάνος Σουλε"ίμάν ο μεγαλοπρεπής αγάπησε μια Ρωσίδα χορεύτρια που

την έλεγαν Χουρρέτ. Την πήρε στο παλάτι του και έκανε μαζί της ένα γιο.
Πέρασαν χρόνια, το παιδί μεγάλωσε και η Χουρρέτ, θέλοντας να εξασφα
λίσει στο γιο της το θρόνο, έπεισε το σουλτάνο να στραγγαλίσει τον πρωτότοκο
γιο που είχε από την πρώτη του γυναίκα και να εξορίσει όλα τα άλλα παιδιά του.

Ένα από τα παιδιά που εξορίστηκαν ήταν και ο πρίγκιπας Οσμάν Σαχ. Αυ
τός, ύστερα από πολλές περιπέτειες, έφτασε στα Τρίκαλα, όπου και έπεσε βαριά

άρρωστος. Οταν έγινε καλά. για να ευχαριστήσει τον Αλλάχ, κάλεσε τον αρχιτέ
κτονα Σινάν πασά, που ήταν ελληνικής καταγωγής, και του ζήτησε να χτίσει αυ

τό το όμορφο τζαμί».

Μέρο~ ~':Ο ιστορία (Πηγή: Gϋlru

ture

ίn

Necipoglu. The Age of Sίnan. Archίtectural Culthe Ottoman Empire .... London: Reaction Books. 2005, σσ. 442-443.

Μόνο τιμητικά λόγια γράφει ο συγγραφέας για τον Οσμάν Σαχ Μπέη. Είχε

προνομιακή θέση, καθώς ήταν ο αγαπημένος ανεψιός του σουλτάνου Σουλεϋμάν.

Λέγεται ότι επευφημείτο

(acclaimed)

περισσότερο και από τους βεζύρηδες, παρ' ότι

είχε ειδικό αξίωμα παρόμοιο βεζύρη, χωρίς να είναι ιεραρχικά τόσο ψηλά όσο ένας
βεζύρης. Γι' αυτά τα τιμητικά και άλλα, καθώς και για το τζαμί του με λεπτομέρειες
βλέπε στο παρακάτω κείμενο του

G. Necipoglu:

11. OSMANSHAH BEG

«The imposing mosque that Sinan designed for the sanjak governor Osmanshah
Beg in Trikkala announces its patron's privileged stature as Sultan Sϋleyman's beloved nephew (illus. 447, 448) [εικ. 21]. Said to have been even more acclaimed than
the viziers, its founder was born to a daughter of Selim Ι and the executed vizier
iskender Pasha (d. 1515). Despite his distinguished lineage as a prince, the mosque
that Osmanshah commissioned in the sanjak he governed has one single-galleried
minaret, conforming to codes of decorum formulated for non-royal provincial governors. The omission of the second minaret underscores his identity as a minor
prince descending from the reigning sultan's sister.
The absence of twin minarets is offset by the unusually grand scale of the
mosque, which bears a striking resemblance to that of the vizier Sofu Mehmed Pasha in Sofia (1547-48), thereby emphasizing the patron's special status, approximating that of a vizier. Both monuments are composed of a single-domed prayer
hall fronted by a five-bay portico. Osmanshah's mosque has a more imposing double portico, deviating from the three-domed norm typical for Rumelian sanjak governors. Moreover, it boasts the second-largest dome among mosques beyond Edirne
attributed to Sinan. With its 17.98 -metre-wide dome, it approaches in scale its vizierial counterpart in Sofia (18.3 metres), although it differs from the Sofia mosque
in its cheaper masonry with alternating courses of stone and brick. Osmarrshah,

546

Α ρ γ ύ ρ η

Π. Π. Π ε τ ρ ο ν ώ τ η

who passed away in his early seventies in 1570, is buried behind the qibla wall of
his mosque in an octagonal mausoleum built of rough cut stone.
Mustafa Ali portrays Osmanshah Beg as a spirited governor who surpassed
even the viziers in pomp and circumstance. Cherished by his reigning uncle Suleyman, who granted all his wishes, he was a carefree prince, 'moderate in terms of
justice and injustice'. As he preferred hunting and entertainment to governing, he
had his steward (kethuda) preside over public audiences in his place. Pe<;evi describes the prince, nicknamed Kara (Black) Osmanshah Beg because of his dark
complexion, in similar terms:
Although he was officially called a governor, he actually was more magnificent
and imposing than governor-generals and even viziers. He would now be the joint
governor of the sanjaks of Morea and Lepanto, and then of the sanjak of Bosnia.
Whichever one he desired was granted to him by His Majesty, the Sultan [Sίiley
man] ... He has bathhouses and monuments in some summer pastures of Morea. Being a man of pleasure, he would spend his time in diversion and friendly conversation with boon companions in summer pastures and places of temperate climate.
Not participating in military campaigns, he was a fortunate one following his own
fancies. Whenever the triumphant Sultan used to be troubled by one of his sons, he
would declare: 'Ι will fetch Kara Osman and designate him [crown prince] in your
place!' At the province of Morea, some of his modes of behaviour and demeanour
are still famous and talked about today as part of the people's folklore.
In 1569, a year before his demise, 'the sanjak governor of Trikkala and Lepanto, Osmanshah Beg', endowed new properties for his late father iskender Pasha's
elementary school and mausoleum in Istanbul's Gίingδrmez quarter near the Hippodrome. The witnesses who signed the waqfiyya included Osmanshah's only heir
(Mustafa Beg b. Sίileyman Beg, the son of his deceased brother), his steward Mehmed (Memi) Kethίida, and the staff of his Friday mosque in Trikkala. Osmanshah
Beg had previously commissioned the chief architect Sinan to design a Friday
mosque and madrasa in memory of his late royal mother (d. 1538) in the Kovaci
Dede quarter of Istanbul, near Aksaray. The waqfiyya of this lost complex, mentioned in Sinan's autobiographies, was registered by the prince in accordance with
his mother's will in 1538.
Given Osmanshah's close connections with the imperial court in Istanbul,
where he managed his parents' waqfs, he could easily have obtained a plan from Sinan for the Trikkala mosque. The structure is mentioned only in the Tuhfe, with no
reference to its dependencies. We do not know when its foundations were laid, but
an annual account book of Osmanshah's waqfs from the year 974 (1566-67) shows
that together with its charitable kitchen (matbah) it was already functioning at
that time. The mosque complex in Trikkala was likely built sometime after · the
prince returned from Bosnia to Greece in the 1560s. Prior to that, he endowed a nolonger-extant Friday mosque in Banjaluka, where he had been transferred in 1556
as the sanjak governor of Bosnia. Because Osmanshah expired before having had a

Κοτζά Σινάν

(Koca Sinan,

περ.

547

1497/98-1588)

chance to register the waqfiyya of his pious foundation in Trikkala, an endowment
deed was posthumously prepared by his nephew Mustafa Beg according to his will.
The surviving portion of this undated, fragmentary waqfiyya explains that the late
Osmanshah Beg b. iskender Pasha had founded his mosque in Trikkala 'during his
lifetime while he was in good health.' His endowments include 154,000 aspers
loaned at interest and various landed properties, farms, mills, and bath-houses in
Greece. Unfortunately, the sections of the fragmentary waqfiyya concerning the
mosque dependencies are lost».
ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ Π
Μουσουλμα-νικά Αρχιτεκτοvικά"Έργα στην πόλη
και στον καζά Θεσσαλικών Τρικάλων
Πηγή:

Ekrem Hakkι Ayverdi, Avrupa'da Osmanlι Mίmiirί Eserlerί. IV. Cild.- 4.5.6.
Kitab: Bulgarίstan, Yunanίstan, Arnavudluk. istanbul: «istanbul» Fetih Cemiyeti 1982, σ. 287-290 & σ. 367 με εικ. 212R.

ΣΗΜ. Αρύεται κυρίως από τα Οθωμανικά Αρχεία και το κείμενο Εβλιγιά Τσελε
μπί. Ως υπ' αριθμ.

2777-2784

καταγράφονται εδώ τα

8 έργα

του «Κουλιγιέ»

του Οσμάν Σαχ.

TIRHALA (τRIKALA) KAZASI
Τζαμιά & Μεστζί τι α
2748. τiRHALA'DA ΑΚςΕ MESCiD
2749. ALACA CAMi
2750. ALi ΒΕΥ oGLU HALiL AGA CAMii
2751. ALI ςΑ VUS MESCIDI
2752. ATiK (KEBiR) CAMii
2753.ATiK-KEBiR CAMi Mahallesinde
MESCiD
2754. ΒΑΒΑ MESCiDI
2755. BIYIKLI AHMED ΒΕΥ MESCiDi
2756. CEVHER AGA CAMii
2757. CE~NiGiR AGASI MESCiDi - MEKTEBi
2758. EMiN ΒΕΥ CAMii
ESKI CAMI Bk. : CAMii Α TiK (KEBiR)
2759. GENCi CAMii
2760. HACI MUSTAFA ΒΕΥ CAMii
2761. HALiL EFENDi CAMii
2762. ΗϋSΕΥΙΝ AGA CAMii
2763. ΗϋSΕΥΙΝ ΒΕΥ MESCiDi
2764. iMBRAHiM ΒΕΥ CAMii
2765. KADI HACI MEHMED CAMii
2766. KALE MESCiDi

2767. KARA DOGAN Mahallesii MESCiDi
2768. KASIM CAMii
2769. LALA-ZADE MEHMED ΒΕΥ CAMii
2770. LALA ΡΑ~Α CAMii
2771. MAHMUD ΒΕΥ CAMii
2772. ΜΑ Υ Α MESCiDi
2773. MEZIDOGLU ALi MESCiD-CAMii
2774. MUSLi ςΑ VU~ CAMii
2775. MUSTAFA ΒΕΥ CAMii
2776. MUSTAFA ΡΑ~Α CAMii
2777. OSMAN ~ΑΗ CAMii
2778. OSMAN ~ΑΗ MEDRESESi
2779. OSMAN ~ΑΗ MEKTEBi
2780. OSMAN ~ΑΗ iMARETi
2781. OSMAN ~ΑΗ HANi
2782. OSMAN ~ΑΗ ΗΑΜΑΜΙ (<;IFTE)
2783. OSMAN ~ΑΗ ΚΟRΡϋSϋ
2784. OSMAN ~ΑΗ TURBESi
2785. OMER ΒΕΥ CAMii
2786. RASIM EFENDI CAMii
2787.RϋSTEM PASA KETHϋDASI ΜΕΗMED ΒΕΥ CAMii
2788. TURHAN ΒΕΥ CAMii
2789. TURHAN ΒΕΥ IMARETi
2790. TURHAN ΒΕΥ ΗΑΜΑΜΙ
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Medreseler (Μεντρεσέδες)
2791. ALi ςΑ VU~ MEDRESESi
2792. RASIM EFENDI CAMii
2793. KURBANi MEHMED EFENDI MEDRESESi
2794. OMER ΒΕΥ MEDRESESi
Mektepler (Σχολεία μικρών παιδιών)
2795. CEVHER AGA MEKTEBi
2796. ςE~NiGiR Α Υ AS AGA MEKTEBi
2797. F Α ΤΜΑ HATUN MEKTEBi
2798. HACI KARA ALI ΒΕΥ MEKTEBi
2799. HACI MUST AF Α ΒΕΥ MEKTEBi
2800. KAPICI HASAN ΒΕΥ MEKTEBi
2801. LuτFi ΒΕΥ MEKTEBi
2802. SϋLEYMAN ΒΕΥ MEKTEBi
imaretler (lμαρέτια, Πτωχοκομεία)
2803. HACI MUST AF Α iMAREτi
Tekyeler - Zaviyeler

(τεκέδες

δες, Μονές Δερβίσηδων

&

&
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2805. ALi ςΑ VU~ TEKYESi
2806. CAFER EFENDi zA ViYESi
2807. HACI ALi zA ViYESi
2808. HACI MUST AF Α ΖΑ ViYESi
2809. HALiL EFENDi zA ViYESi
2810. PAROPAR (?) (PARE PARE?)
zAViYESi
2811. SiNAN DEDE zA ViYESi
2812. SiY ΑΗ MERMER ΖΑ ViYESi
2813. ~ΕΥΗ AZiZ MEHMED ΖΑ ViYESi
Han (Χάνι)
2781. Ο~ΜΑΝ

~ΑΗ ΗΑΝΙ

Xamamlar.(Χαμάμια, λουτρώνες)
2814. ΟΜΕΡ ΒΕΥ ΗΑΜΑΜΙ
2815. TURHAN ΒΕΥ ΗΑΜΑΜΙ
Koprϋler (Γέφυρες)

Ζαβιγιέ

2816. LALA ΡΑ~Α ΚΟΡRϋSϋ
2817. ΒΕ~ ΚΟΡRϋ (= 5 γέφυρες)

Μουσουλ

μάνων Μοναχών)

2804. AHi ΒΑΒΑ zA ViYESi

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ

Machiel Kiel:
(:
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«Μητρώα Στρατολόγησης Γεvιτσάρωv»

απόσπασμα από το άρθρο

Machiel Kiel,

«Οθωμανικές Διοικητικές

Πηγές

για την ιστορία της Θεσσαλίας» στο συλλογικό έργο Θεσσαλία (β/ τόμος): Ιστο
ρικές πηγές. Λάρισα: έκδοση Ε.Τ.Ε.ΔΚ. Θεσσαλίας.

2006,

σσ.

16-35,

ακριβώς σσ.

22-23).
Μια άλλη, πολύ διαφορετική εικόνα μας δίνει ο μελετητής για το «παιδομά

ζωμα» στηριζόμενος σε οθωμανικές πηγές. Το κείμενό του έχει ως εξής:

«Μητρώα στρατολόγησης γενιτσάρων
Αίσθηση προκάλεσε η ανακάλυψη δύο μητρώων στρατολόγησης σωμάτων γενί

τσαρων του

1601

από τη σύζυγο και συνάδελφό μου, και από εμένα, ένα χρόνο μετά,

ενός μητρώου που χρονολογείται από το

1497/98.

Και τα δύο καλύπτουν ολόκληρη

την Ελλάδα και μεγάλες εκτάσεις των Βαλκανίων. Ορισμένες πτυχές των οθωμανικών
μεθόδων έχουν διεγείρει τη φαντασία πολλών και οδήγησαν στη δημιουργία μιας μυ

θολογίας που χαράχτηκε βαθιά στο νου των γενεών του 19ου και 20ού αιώνα. Το

devshirme,

παιδομάζωμα στα Ελληνικά, παρουσιάζεται ως αρπαγή νηπίων, βίαιη α

παγωγή παιδιών στην πιο τρυφερή τους ηλικία από τα σπίτια τους και «παρέλυε το
δημογραφικό δυναμικό των Χριστιανών υπηκόων του Σουλτάνου με αποτέλεσμα το
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ποσοστό των μη μουσουλμάνων να διατηρείται εντυπωσιακά χαμηλό, ώστε να απο

τρέπονται εξεγέρσεις» κ.τ.λ. Μία «Εγκυκλοπαίδεια για Παιδιά» που εκδόθηκε στη
Σόφια πριν μερικά χρόνια απεικονίζει τα παιδιά στη Βουλγαρία σε μεγάλες εικόνες με

φωτεινά χρώματα. Οι Οθωμανοί που ανελάμβαναν την επιχείρηση απεικονίζονται σε
αυτές τις εικόνες ως αιμοβόρα τέρατα. Τα δύο μητρώα στρατολόγησης δίνουν, ωστό

σο, μία άλλη εικόνα. Η φυσιογνωμία κάθε στρατολογημένου αγοριού περιγράφεται
με κάθε λεπτομέρεια, καθώς επίσης και το όνομα πατρός, μητρός, το πρότερο χριστια

νικό όνομά του, το νέο μουσουλμανικό όνομα και η ηλικία του. Α να γράφεται, επίσης,

από ποιο χωριό ή πόλη προέρχονταν τα αγόρια και σε ποια διοικητική περιοχή ανήκε
ο οικισμός. Εάν τοποθετήσουμε τις πληροφορίες αυτές στον χάρτη, μπορούμε να δού

με ότι τα χωριά επιλέγονταν προσεκτικά. Από ορισμένα χωριά δεν πήραν κανένα α
γόρι, διότι το «Παλιό Μητρώο», το οποίο είχαν πάρει οι εισπράκτορες, δείχνει ότι εί

χαν περάσει από κει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συλλογής (κατά κανόνα κά
θε πέντε χρόνια). Αφού διαθέτουμε τα λεπτομερειακά κατάστιχα

(tahrir defters)

για

τις ίδιες περιφέρειες και τους οικισμούς, μπορούμε να δούμε αμέσως την κλίμακα του
αριθμού των αγοριών που στρατολογήθηκαν. Μπορεί να αποτελεί έκπληξη, ωστόσο
κατά κανόνα στρατολογούνταν μόνο μισό τοις εκατό ή ένα τοις εκατό των διαθέσι

μων αγοριών. Τα ίδια λεπτομερειακά κατάστιχα

(tahrir defters)

μας επιτρέπουν να

δούμε ότι η πραγματική επίπτωση του παιδομαζώματος στον πληθυσμό ήταν αμελη

τέα. Σε όλες τις επαρχίες μπορούμε να συγκρίνουμε τη ραγδαία αύξηση του πληθυ
σμού σε όλη τη διάρκεια όλου του 16ου αιώνα. Και τα αγόρια που στρατολογούνταν
δεν ήταν μικρά παιδιά, αλλά ώριμοι έφηβοι ή νεαροί ενήλικες. Ο μέσος όρος ηλικίας
ήταν μεταξύ

15 και 16 ετών, με αρκετά αγόρια στην ηλικία των 18 ή 19 χρόνων.
Για να αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα, το 1570, ο πληθυσμός της πόλης
των Αθηνών είχε φθάσει μέχρι και 17.000-18.000 κατοίκους, 98% εκ των οποίων
ήταν Χριστιανοί. Το 1601 πρέπει να ήταν ελάχιστα μικρότερος. Για την εποχή,
όμως, εκείνη και τον τόπο η Αθήνα παρέμενε μία μεγάλη πόλη. Το 1601 στρατο
λογήθηκαν τρία (3) παιδιά. Γνωρίζοντάς το αυτό γίνεται κατανοητό το ότι ο πα
τήρ Συνάδιος 58 των Σερρών, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα, αναφέρει
εν τάχει το παιδομάζωμα, μόνο με μία σύντομη αναφορά. Για εκείνον το πρόβλη
μα των ομοφυλόφιλων μελών του κλήρου ήταν πολύ πιο σημαντικό.
Η εξακρίβωση του ακριβούς αριθμού παιδιών που στρατολογήθηκαν στη Θεσσα
λία αποτελεί άλλο ένα μελλοντικό έργο, το οποίο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο από

το γεγονός ότι τον 20ό αιώνα τα τοπωνύμια που για ιστορικούς λόγους αυξήθηκαν με
πολλά σλαβικά, βλάχικα και τούρκικα ονόματα, άλλαξαν δραματικά. Ως εκ τούτου,
για κάποιον που εργάζεται εκτός Ελλάδας είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει τα χωριά

που αναφέρονται στα μητρώα πληθυσμού και φορολόγησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι

58. [Πρόκειται για τον λόγιο κληρικό του 17ου αι. παπά-Συναδηνό, που γεννήθηκε το έτος
1600 στο χωριό Μελενικίτσι Σερρών. Έγραψε και το Χρονικόν των Σερρών, που εκδόθηκε από
τον Γ. ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ, Η Σερραϊκή χρονογραφία του παπά-Συναδινού. Έκδ. Ι.Μ. Σερρών και

Νιγρίτης.

1989,

όπου διεκτραγωδούνται οι αρνητικές σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων].
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στη Βοσνία στρατολογούνταν κυρίως παιδιά Μουσουλμάνων, παιδιά από Μου
σουλμάνο πατέρα και μητέρα. Αυτό ήταν λίγο ως πολύ γνωστό, κυρίως από προφο

ρικές διηγήσεις. Ωστόσο, σήμερα επιβεβαιώνεται και από τις πηγές. Ήδη από τον 17ο
αιώνα το φαινόμενο αυτό είχε εξηγηθεί με το σκεπτικό ότι στην πολύ πρώιμη περίοδο
της οθωμανικής περιόδου, ο τοπικός πληθυσμός, όταν αποδεχόταν το Ισλάμ, καθι
στούσε ως προϋπόθεση να στρατολογούνται τα παιδιά του στην υπηρεσία του στρα
τού και των ανακτόρων. Κίνητρο αποτελούσαν, προφανώς, οι μεγάλες ευκαιρίες για
άνοδο σε υψηλές θέσεις που προσέφερε η έξυπνη αυτή στρατολόγηση, την οποία επε

δίωκαν πολλοί Βόσνιοι, όπως είναι ευρέως γνωστό» 59•

ARGYRES PETRONOTίS

Koca

Sίnan (Yakla!jιk

Olarak 1497/8- 1588)

Kapadokyalι biίyiίk Osmanlι mίmarι

ve Tesalya -

Trίkala' dakί

Osman

$ah ("Kur§um Camί" adιyla bίlίnen) camίsί
Osmanlι mimaήsi tarihinde "Sinan" adιnι ta~ιyan mimarlardan ikisi hakkιnda daha
fazla bilgilere sahibiz. En ba~ta Atik Sinan, ya da Stefanos Υerasimos' a gδre "1' affranchi"
(δzgίirlίigίi geri verilen kδle), bildigimiz kadanyla da δnceki adιyla Bizans dδneminin son
miman Hristodulos (Kondopulos?). Atik Sinan, istanbul'un fethi gilnlerini ya~amι~ olup
Sarayι Hίimayun'un ilk miman gδrevini Ustlenerek Fatih Sultan Mehmed'in (1451-1481)
istemiyle Mehmediyye Fatih Camisini in~a etmi~tir. ''Atik" lakabι ise sonraki Koca
Sinan'la kan~tιnlmamasιnι saglamak amacιyla verilmi~tir.
Bir sonraki yίizyιlda kendisinden sδz ettiren ίinlίi Koca Sinan, Osmanlι Mimarisi'nin
en mίiyίik miman olmak niteliginin yanι sιra dίinyaca ίin kazanmι~tιr. Milliyeti ile ilgili
farklι gδrίi~ler ortaya sίirillen Koca Sinan'a Ermeni, Yunanlι, Amavut ve Bulgarlardan
ba~ka Macar ile Avusturyalιlar dahi sahip γιkmaktadιrlar. Hristiyan bir ailenin γocugu olan
Koca Sinan (1497/8-1588), Kapadokya'da, Kayseri yakιnlanndaki Agimas kδyίinde
dίinyaya gelmi~tir. Asker yeti~tirilmek ίizere ergenlik γagιnda Υ eniγeri Ocagιna alιnarak
ordu yapιlan subayι ve mimar mertebesine yίikselip hassa mίmarlarba~ι sιfatιna eri~mi~tir.
Burada kaydedilmesi gereken bir konu da hiγ olmazsa Kanuni Sultan Silleyman
dδneminde ( 1520-1566) in~aat yδnteminin sistemli duruma getirildigidir. Bδylelikle
genel ve basit ta~ra binalannιn yapιmιnι 11. Dίinya Sava~ιna dek varlιgιnι sίirdίiren,
«μπουλούκια» (bδlίikler) adιyla tanιdιgιmιz gezginci in~aat i~γileri Ustlenmi~; diger

59.

Πρέπει να σημειωθεί και υπογραμμιστεί μια πιθανή αντίθεση ανάμεσα στο εδώ αναφε

ρόμενο ότι στη Βοσνία στρατολογούνταν στο «παιδομάζωμα» επίσης παιδιά Μουσουλμάνων

και στον όρο που μας υπενθυμίζει ο

APTULLAH KURAN (βλέπε εδώ §3 & σημ. 8) ότι εξαιρού

νταν από το «παιδομάζωμα» όσα παιδιά γνώριζαν την τουρκική γλώσσα. Εκτός εάν εκεί τότε
υπήρχαν Μουσουλμάνοι που δεν μιλούσαν τουρκικά;

Κοτζά Σινάν

(Koca Sinan,

περ.
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yandan, d~vlete ait ya da padi~ahιn istemiyle yapιlan bίiyίik binalaπn plan ve in~asι iιyin
istanbul'daki padi~ah sarayιnda Hassa Mimarlar Ocagι dίizenlenmi~tir. i~te Koca Sinan,
sδz konusu Ocak'ιn mimarlar ba~ιsι, yίizlerce yapιtιn (bilindigi ίizere sayιsι 477'ye
varan eserin) yaratιcιsιdιr. Ancak bίiyίik bir olasιlιkla bu eserlerin ιyogu, sayιsι 40'ι belki
de 70'i bulan Koca Sinan'ιn yardιmcιlarι tarafιndan planlanmι~, kendisinin denetim ve
onayιnι almι~tιr. Ku~kusuz, istanbul'daki Sίileymaniye Camisi (1550-1557) en δnemli
eserlerinden biri, Edime'deki Selimiye Camisi (1567-1574) ise kanιmca en dikkate
deger eseridir.
Tesalya'nιn hicri 798'dan sonra (miladi 1395) b~kenti olan τιrhala'daki Osman ~ah
Bey camisi banisinin de Koca Sinan oldugu kanιtlanrru~ bulunmaktadιr. Sδz konusu
caminin in~a tarihi bilinmiyor; ancak Machiel Kiel, carninin belki 1570'te in~a edilmi~
olabilecegini kanιt vermeden ileri sίirmektedir. Osman ~ah Bey herhalde Tιrhala'da δldίi,
mezan da bugίin aynι kentte bulunan tίirbesindedir. Camini rnimarisine gelince: cami, dδrt
kδ~eli 18 Χ 18 metre i9 boyutlu dua bδlίimίi ile giri~ tarafιnda ~imdi δnde sekiz sίitunlu
revak ι;atιηιη bulundugu kanιtlanan, altι sίitunlu kubbeli revaktan olu~maktadιr.
Bugίin Koca Sinan'ιn Tιrhala'da izleri silinmi~ olan Mehmed Bey Camisi adιnda
diger bir camisinin de bulundugunu bilmekteyiz.
A~agιda revaklann biή Machiel Kiel 'e digeή de bana ait olan iki ιyizimini sunuyorum.

ZUSAMMENF ASSUNG
ARGYRES PETRONOTIS

Koca Sinan (ca. 1497 /8-1588)
Der groβe osmanίsche Archίtekt aus Kappadokίen
und dίe Moschee von Osman $ah Bey (gen. Kursum-Moschee)
ίn Trίkala

I

Thessalίen

In der Geschichte der osmanischen Architektur sind zwei Architekten, unter jenen
die Sinan heiBen, am meisten bekannt: Zuerst Atik Sinan, (wobei ,Atik" ursprίinglich
,Der Befreite" bedeutete, Franzδsisch ,1' affranchi" nach Stephane Υ erasimos, oder
wiederum spater: ,Der Alte"). Dieser Atik Sinan hieB vorher Christόdoulos (Kontόpou
los?) und er war, wie wir jetzt wissen, ein berίihmter byzantinischer Architekt. Er lebte
in Kontantinopel und er ίiberlebte die tragischen Tage der tίirkischen Eroberung der
Stadt 1453. Er wurde Moslem und dann der erste sultanische Architekt ίiberhaupt. Im
Auftrag von Sultan Mehmed Π., dem Eroberer (Mehmet Fatih, 1451-1481), baute er
seine berίihmte Moschee Mehmetiye Fatih Camisi. Die bezeichnung ,Der Alte» erhielt
er spater, damit er von demjίingeren GroBen Sinan unterschieden werden konnte.
Im Laufe des nachfolgenden Jahrhunderts wurde dann der hervoπagende Koca Sinan,
das heiBt der GroBe Sinan, berίihmt. Er ist tatsachlich der grδBte osmanische Architekt und
gleichzeitig einer der grδBten Architekten weltweit. Ober seine Herkunft streiten Griechen,
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Armenier, Tίirken, Albaner, Bulgaren; ja sogar Ungam und Osteπeicher. Er stammt von
einer christlichen Familie, geboren um das Jahr 1497198 im Dorf Agimas, das heiBt Hagii
Anargyri, in der Nahe von Kaisareia, Caesarea/Κappadokien. Er starb 1588. Als Jίingling
wurde er bei ,Κnabenlese" (τίirkisch: ,Dev~iήne") fur die Janitscharen rekrutiert under
zeichnete sich als Offizier beim Bau von Militaranlagen und als Architekt aus. Er wurde
bis zum ,Hassarnimarlarba~i", das heiBt bis zum Obersten der kδniglichen Architekten, befόrdert. Es mu/3 hier angemerkt werden, da/3, spatestens in der Zeit von Suleyman Ι., dem
,Prachtigen" und ,Gesetzgeber" (1. Suleyman Kanuni, 1520-1566), die Art der Erstellung
der Bauten im Osmanischen Imperium schon planmaBig geregelt war. Die einfachen Bauteri also, so wie die Bauten auf dem Land wurden von wandemden Bautrupps mit ihren
Baumeistem erstellt. Das waren die uns bekannten ,Bouloίikia", d.h. ,Haufen", die noch in
Griechenland bis zum Π. Weltkrieg (1940-1945) am Werk waren. Fίir den Entwurfjedoch
und fiir die Eπichtung von groBen δffentlichen und sultanischen Bauten wurde eigens ein
kδnigliches Architekturamt aufgebaut, ,Hassamimarlarocagi", rnit Sitz im Palast (Saray)
des Sultans in Kontantinopel. Und oberster Vorgesetzter dieses Amtes wurde also Koca
Sinan. Ihm sind Hunderte von Bauten zuzuschreiben. Wahrscheinlich wurden aber viele
dieser Bauten von seinen schatzungsweise 40 (vielleicht sogar bis zu 70) untergeordneten
Architekten entworfen, jedoch von ihm sebst geprίift und genehmigt. Eines von seinen
wichtigsten Bauwerken ist gewi/3 die Moschee Sίileymaniye in Konstantinopel I Istanbul, in
der Zeit 1550-1557 errichtet, und, meines Eπachtens, noch bedeutungsvoller vielleicht, die
Moschee Selirniniye 1567-1574 in Adrianoίφolis I Edime.
Als gesichert gilt, da/3 auf Koca Sinan auch die Moschee Osman $ah Bey in Trikala,
tίirkisch Tirhala, zurίickzufiihren ist. Tirhala war seit dem Jahr Egira 798 (=1395 η.
Chr.) die Hauptstadt Thessaliens. Es ist nicht bekannt, wann diese Moschee gebaut wurde. Vielleicht, laut Professor Dr. Machiel Kiel, 1570; allerdings ohne Beleg. Osman $ah
ist vermutlich in Trikala gestorben, wo er auch begraben wurde; offenbar im dort erhaltenen Grab (tίirbe) . Was die Architektur der Moschee anbelangt: Es handelt sich um einen viereckigen Gebetsraum, mit Abmessungen innen ca. 18χ18 m und mit einer entlang
dem Eingang vorgelagerten Saulenhalle; sechs Saulen. Wie es sich jetzt herausstellt, war
diese Saulenhalle im Grundri/3 eine doppelte, denn vorgelagert war eine aus acht Saulen
bestehende ϋberdachung.
Heute wissen wir, da/3 auch eine zweite Moschee in Trίkala existierte, vom Gro/3en
Sinan gebaut. Sie trug den Namen Mehmet Bey Camii. Davon gibt es heute keine Spuren mehr.

