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ÖNSÖZ
Alanya, Selçuklu Devletinin en önemli liman kentidir. Kentin
kalesi ve kale içindeki yerle im alanlarõ kadar, Helenistik Ça dan
ba layarak

Roma,

Bizans,

Selçuklu,

Beylikler

ve

Osmanlõ

Dönemlerinden kalma yapõlar da, kentin zengin tarihi geçmi ini
aydõnlatmaktadõr.
çkale sõnõrlarõ içinde yer alan ve bu tezin konusunu olu turan
kilise, mimari özellikleriyle ve geçmi ten gelece e uzanan tarihi
öyküsüyle, bu çevrenin hâlâ en anlamlõ yapõsõ olarak kabul edilebilir.
Bu çalõ manõn ortaya çõkmasõnda Alanya Kalesi Kazõ Ba kanõ
Prof. Dr. M. Olu Arõka; en büyük deste i, yardõmlarõ, yönlendirmesi,
gösterdi i sabrõ ve özverisi ile her türlü konuda benden yardõmõnõ
esirgemeyen çok de erli hocam, danõ manõm Doç. Dr. Z. Kenan
Biliciye; tezin

yazõm a amasõnda ve

ortaya çõkmasõnda bana

gösterdi i anlayõ õ ve yardõmlarõ için Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ba kanõ Prof. Dr. Hakkõ Acuna; her
zaman

manevi

varlõ õnõ

yanõmda

hissetti im

fikirleri

ile

beni

yönlendiren çok de erli hocam Prof. Dr. S.Yõldõz Ötükene; konu ile
ilgili çalõ malarõmda bilgilerini benden esirgemeyen ve payla arak
beni yönlendiren sayõn hocam Doç. Dr. V. Macit Tekinalpe; duvar
resimleri ile ilgili bilgileriyle bana yol gösteren ve fikir veren sayõn
hocam Yard. Doç. Dr. Nilay Karakayaya; Alanya Kazõ Çalõ malarõnda
yapõ ile ilgili bilgilerini payla an hocalarõm Yard. Doç. Dr. Sema Bilici
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ve Ö r. Gör. Dr. Leyla Yõlmaza; yine Alanya Kazõ Çalõ malarõnda
kilise ile ilgili incelemelerim sõrasõnda benimle birlikte özveri ile
çalõ an de erli arkada õm Hüseyin Çelebiye ve yapõnõn foto raflarõnõn
çekiminde yardõmlarõnõ esirgemeyen ba ta Özge Pak olmak üzere
bütün kazõ ekibindeki arkada larõma; Likya Bölgesi çalõ malarõmda
bilgilerini benimle payla an ve yayõnlar konusunda yardõmlarõn
esirgemeyen hocam Ö r. Gör. Dr. Bülent
Nesrin Aydo an

lere ve e i Ar . Gör.

lere; her türlü konuda yol gösteren ve yardõmlarõnõ

esirgemeyen Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü hocalarõm ve çalõ ma arkada larõma- özellikle yayõnlar
konusunda Ö r. Gör. Dr. Hakan Çetine-; Almanca çevirilerimde
yardõmcõ olan Ar . Gör. Deniz Sabana, kütüphane çalõ malarõmda
yardõmlarõnõ esirgemeyen Türk Tarih Kurumu çalõ anlarõna; adõnõ
unuttu um

ya

da

hatõrlayamadõ õm

hocalarõma

ve

dostlarõma,

özellikle

bütün

arkada larõma,

çalõ malarõm

sõrasõnda

gösterdikleri sabõrla her zaman yanõmda olan her türlü deste ini
hissetti im sevgili büyük aileme; nihayet bana verdi i deste i, güveni
ve beni ayakta tutan sevgisi ile her

eyim, canõmdan çok sevdi im

sevgili ni anlõm Sinan Yõldõrõma sonsuz te ekkürlerimi sunmak
isterim.
Son olarak; bu çalõ mamõzõ maddi olarak destekleyen Alanya
Sanayi ve Ticaret Odasõ Yetkililerine de te ekkürlerimi sunmak
isterim.
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I.G R

A-Amaç ve Kapsam

Alanyada, yarõmadanõn en yüksek kesiminde ve yerle menin
kuzeybatõ ucunda etrafõ surlarla çevrili bir alan olarak çkale, anõtsal
ve arkeolojik de erdeki ta õnmaz kültür varlõklarõ kadar, içinde
Selçuklu Ça õnõn yönetsel birimi olan Sarayõ da barõndõran önemli
ve özel bir çevrededir. Bu çevrede sürdürülen arkeolojik kazõlar,
kentin bu kesiminin en erken M.Ö. 3. yüzyõldan itibaren iskân
edildi ini ve muhtemelen

çkalenin bulundu u

imdiki alanõn,

Helenistik Ça da kentin akropolü olarak i lev gördü ünü ortaya
koymu tur. Bu alanõn, sonradan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlõ
Ça larõnda da iskân edildi i ve zamanla etrafõ surlarla çevrilerek
mevcut

binalarõyla

bugünkü

görünümüne

kavu tu u

anla õlmaktadõr.
Bu çalõ mada ele alõnan kilise, Hõristiyan mimarisinde ve 3-4.
yüzyõllarda daha çok mezar yapõlarõnda tercih edilen trikonchos plan
emasõndadõr. Bu plan emasõnõn, Orta Bizans Döneminden itibaren
önem kazanmasõ ve Bizans sonrasõ dönemde de yapõmõna hâlâ devam
edilmesi, yaygõn bir plan tipi oldu unu göstermektedir. Bu tezde, söz
konusu

plan

tipinin,

benzer

örneklerle

kar õla tõrõlarak

de erlendirilmesi kadar, aynõ zamanda dönem içindeki be enisi ve
ibadet mekânlarõnda yaygõn olarak tercih edilmesinin nedenlerine

ili kin bir saptama yapõlmaya çalõ õlmõ ; ayrõca bir hayli tahrip
olmalarõna ra men, kõsmen bazõ sahneleri belirlenebilen duvar
resimlerinin

de

ilk

kez

tanõtõlarak

tarihlendirilmesine

çaba

gösterilmi tir.
Son arkeolojik çalõ malar, ilk in aatõnõn Erken Bizans Ça õna
kadar geri gitti i anla õlan bir bazilikanõn temelleri üzerine yapõldõ õnõ
ortaya koyan imdiki binanõn, bundan sonra da çe itli kereler elden
geçirildi ini büyük ölçüde kanõtlamõ tõr. Hiç

üphe yok ki, Türk

fethinden sonra Hõristiyan nüfusu tarafõndan da kullanõlmaya devam
edilen bina, kilise olarak varlõ õnõ Selçuklu Ça õnda da korumu tur.
Selçuklu hâkimiyetinden sonra önemini yitirdi i anla õlan çkale gibi
kilisenin de, zamanla

harabeye dönü tü ü, sonralarõ Osmanlõ

Ça õnda ve muhtemelen geç dönemlerdeki fiziki müdahalelerle
kentin Hõristiyan nüfusu tarafõndan tekrar kullanõldõ õ söylenebilir.
Bu ba lamda, çevresinde sürdürülen arkeolojik çalõ malarõn
bulgularõ ile birlikte binanõn farklõ in aat dönemlerini içeren bir
monografi halinde ele alõnmasõ, sadece binanõn tarihi geçmi inin
de il, aynõ zamanda Alanyanõn iskân tarihinin de anla õlabilmesine
olanak sa layacaktõr. Kentin tarihi geçmi ine tanõklõk eden binanõn
özgün mimarisi ile in aat a amalarõnõn belirlenerek tanõtõlmasõ,
esasen, yapõyla ilgili monografik bir yayõn olu turulmasõ açõsõndan da
art ve gereklidir.
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Amacõmõz, vaktiyle yapõnõn, ilk in aat döneminden itibaren
farklõ yapõla ma süreçlerini belirleyerek günümüze kadar ula an
tarihsel

öyküsünü

ortaya

koymak

ve

ileride

yapõya

yönelik

restorasyon-rehabilitasyon gibi büyük soluklu uygulama projelerine
de bir altlõk hazõrlamaktõr.

B- Metot

Çalõ maya, öncelikle yapõya ili kin yazõlõ kaynaklarõn taranmasõ
ile ba lanmõ tõr. Ayrõca; 2007-2008 yõlõ kazõ çalõ malarõna katõlõm
sa lanarak, sadece kilise üzerinde de il, Alanya Kalesindeki di er
tarihi yapõlarda da yerinde incelemelerde bulunulmu ; bu çalõ malar
esnasõnda, yapõ için gerekli görülen foto raf ve çizimlerin yanõ sõra,
malzeme-teknik açõdan da bir de erlendirme yapõlarak yapõnõn in aat
a amalarõna

ili kin

kimi

sonuçlara

ula õlmõ

ve

yapõnõn

restitüsyonuna yönelik çizimler ile birlikte tezin yazõm a amasõna
geçilmi tir. Di er taraftan,

kale içinde Arap Evliyasõ Kilisesi ve

Cilvarda Burnunda bulunan Manastõr Kilisesi de yerinde incelenerek
çkale Kilisesi ile bir kar õla tõrma ve de erlendirme yapõlmaya
çalõ õlmõ tõr1.

1

Bu çalõ mada, sadece Alanya Kalesindeki de il; özellikle 2007 yõlõ kazõ çalõ masõnõ

takiben Kasõm ayõnda Ö r. Gör. Dr. Bülent

ler ile yapõlan bir haftalõk çalõ mada,

Likya Bölgesinde bulunan trikonchos planlõ yapõlar da ziyaret edilmi ve bu yapõlar

3

Çalõ ma, öncelikle kent ve kilise tarihine yönelik yayõnlarõn
tanõtõldõ õ bir bölüm ile ba lamaktadõr.
bugüne

kadar

uzanan

tarihi

kinci bölüm, Alanya kentinin

geçmi ine

yönelik

tespitlerden

olu maktadõr. Üçüncü bölümde, çkale'nin iskân tarihine ve kilisenin
mimari tasvirine ili kin anlatõmlarõn yanõ sõra, kilise duvarlarõnda, bir
hayli

tahrip

olmalarõna

ra men

hâlâ

görülebilen

ve

kõsmen

tanõmlanabilen duvar resimlerinin tanõtõmõ yapõlmõ tõr. Dördüncü
bölüm, çalõ manõn asõl amacõnõ içeren, yapõnõn in aat a amalarõnõn
belirlendi i ve restitüsyona yönelik bilgilerin verildi i bölümdür.
Son bölüm ise, binanõn mimari özellikleri ile duvar resimlerinin
ayrõ ayrõ ele alõndõ õ ve di er benzer yapõlardaki örneklerle yapõlan
analojileri içermektedir.

C- Kaynaklar

Yararlanõlan kaynaklar üç ana grupta incelenmi tir. Bunlardan
ilki, kent ve kentte ya amõ

olan devletlerin tarihini ele alan

yayõnlardõr. Bu yayõnlar, genellikle seyyahlarõn notlarõndan olu an
seyahatnamelerden olu maktadõr.
Strabonun Antik Anadolu Co rafyasõ (Geographika), Texierin
Küçük Asyasõ ve Ramsayõn The Historical Geography Of Asia
ile plan ve malzeme-teknik açõdan kar õla tõrma yapõlmõ tõr. Ayrõca; yerinde
incelenen bu yapõlar foto raflarla da belgelenmi tir.
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Minoru bütün Anadoluyu; G. Beanin Eski Ça da Güney Kõyõlarõ
ise Anadolunun Güney Akdeniz bölgelerini ele almõ ve ilk ça larda
Korakesion olarak bilinen Alanya kentini, bazen Pamphylia bazen de
Kilikya sõnõrlarõ içinde tarif etmi lerdir2.
bn Bibinin 1941 senesinde M. Nuri Gençosman tarafõndan
çevirisi yapõlan Anadolu Selçuki Devleti Tarihi ile yine aynõ seyyaha
ait M. Öztürk tarafõndan çevirisi yapõlarak 1996 yõlõnda Kültür
Bakanlõ õ tarafõndan yayõnlanan El-Evamirül-Alaiye Fil UmurilAlâiye3 kitaplarõ, Selçuklu Devleti ve Alanya tarihine ili kin dönemin
önemli kaynaklarõndan biridir.

2

A. Pekman tarafõndan çevirisi yapõlan yayõnda, kent ve kent tarihine kõsaca

de inilmi tir. Yazar, Korakesion'u, Pamphylianõn sõnõrõ ve Kilikya Trakheianõn
ba langõcõ olarak kabul etmektedir (Strabon, 2000: 250-251). Texier, Coracesium
Burnu olarak nitelendirdi i ve onun karaya kumluk bir dil ile biti ti ine de indi i
küçük Alanya ehrini, da õn ete inde ve limanõn batõsõnda tarif etmekte ve Da lõk
Kilikyanõn tek bir da

olan Coracesium Burnundan ba ladõ õnõ; bunun tepesine

Diodote Tryphonun bir hisar yaptõrdõ õnõ söylemektedir (Texier, 2002: 477).
Ramsay, 1962: 450.
3

Selçuklu tarihi ile geni

ve detaylõ bilgilerin yer aldõ õ seyahatnamenin

nüshalarõndan ve esas çevirisinden olu an iki ciltlik eser Kültür Bakanlõ õ
tarafõndan yayõnlanmõ tõr. Öncelikle

bn Bibinin hayatõndan ve bu eserin

nüshalarõndan bahseden yayõnda, daha sonra Türkçe çeviriye geçilmi tir.
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Selçuklu tarihi ile ilgili yararlanõlan di er bir eser, A. Sait Aykut
tarafõndan Türkçeye çevrilen ve 14. yüzyõlõn ikinci çeyre inde kentin
tarihine ili kin tarihi bilgiler veren bn Battuta4 Seyahatnamesidir5.
Kentin 16. yüzyõldaki durumuna yönelik bilgilere ula õlan di er
bir kaynak, Piri Reisin Kitab-õ Bahriye isimli kitabõdõr. Bu eserde
Osmanlõ hâkimiyetinde olan Alanya, kimi bo luklar bulunmasõna
kar õlõk Akdeniz Atlasõnda gösterilmi , kale ve kaledeki yapõlar
resmedilerek kentin durumu hakkõnda bilgi verilmi tir6 (Harita 5).
R. Masonun "The Medici - Lazara Map of Alanya" isimli
makalesinde, yazar tarafõndan yakõn bir tarihte ayrõntõlõ olarak
yayõnlanmõ olan Padova'daki Lazara Kontlu unun ar ivinde yer alan
1609-15 yõllarõ arasõna tarihlendirilen harita, adõ bilinmeyen bir

4

Seyyahõn asõl adõ, emseddin Ebu Abdullah Muhammed bn Battuta Tancidir.

5

Ünlü seyyah, 1332 yõlõnda Alaiyeye geldi inde kentin Karamano ullarõnõn elinde

oldu unu, Türkmenlerden meydana gelen

ehir kalesinin de Alâeddin Keykubad

tarafõndan yaptõrõldõ õnõ söyleyerek, Alaya Sultanõ olan Alaiye Bey'i Karamano lu
Yusuf Beki, " ehrin on mil uza õndaki sarayõnda ziyaret etmi tir (Battuta, 2000).
6

Harita, Kanuni Sultan Süleymana ithaf edilmi tir. Seyyah bu eserinde, tersane

ve limanõ methetmekte, Alanya Kalesini ihti am bakõmõndan Ba datõnki ile
mukayese ederek kentin mahsulü olarak pamuk, ipek ve susamõ saymaktadõr.
(Bilici,1993: 1-2; Piri Reis 1982: 272).

6

ressam tarafõndan çizilmi tir ve Medici donanmasõnõn "Laia"ya
saldõrõsõnõ tasvir etmektedir7 (Harita 3).
Kent

tarihine

ili kin

di er

bir

eser,

Evliya

Çelebi

Seyahatnamesidir. Evliya Çelebi, 17. yüzyõlda Alanyaya geldi inde,
burasõ Adana Beylerbeyli ine ba lõ bir pa a tarafõndan idare edilen
bir sanca õn ba

ehridir ve kentin yukarõ bölümü büyük ölçüde

bo tur8.
ngiliz Kraliyet Amirallik Dairesinin emirleri ile deniz haritasõ
çizmek için görevlendirilen ve bu nedenle Akdeniz sahillerine kadar
gelen F. Beaufort, 1818 tarihli Karamania Or A Brief Description Of
The Remains Of Antiquity isimli eserinde, 1811 yõlõnõn Temmuz
ayõnda geldi i Alanya kentinin, oldukça bo

ve harap bir durumda

oldu unu söylemektedir9.

7

Tuscany'li St. Stephen'a göre, 1603-1623 yõllarõ arasõnda Medici Donanmasõ'nõn

komutanõ

olarak

görev

yapmõ

Amiral

Jacopo

Inghirami

Di

Volterra

kumandasõndaki donanmanõn, güney ve batõ Anadolu kõyõlarõna saldõrarak
ya maladõ õ; 1608 yõlõnõn A ustos ve Eylül aylarõnda "Laia"ya da saldõrõldõ õ; fakat
ehir "çok iyi tahkim edildi i için" bir sonuç alõnamadõ õ yazõlõdõr (Bilici, 1993: 2;
Mason, 1989: 85-86).
8

Hicri 876da Gedik Ahmed Pa a eliyle Bayezidi Veli tarafõndan fethedilerek

Osmanlõ topraklarõna katõlmõ tõr (Bilici, 1993: 3; Çelebi, 1982: 27-29; Lloyd-Rice
1989: 8).
9

Beaufort, 1818: 170-177; Bilici, 1993: 3-4.

7

P. L. M. Alishan ise Sissouan Ou LArméno-Cilicia isimli
eserinde,

kentin

oldukça

harap

bir

durumda

oldu undan

bahsetmektedir10.
Kentin tarihine ili kin kõsa bilgiler veren çalõ malardan biri de
S. Redfordun Landscape And The State In Medieval Anatolia: Seljuk
Gardens And Pavilions Of Alanya isimli, 2008 yõlõnda Anadolu
Selçuklu Bahçeleri adõ ile Türkçeye çevrilen kitabõdõr. Yayõn, peyzaj
mimarisi üzerinde duran ve özellikle Selçuklu kö k ve bahçelerini
konu alan bir çalõ madõr. Yayõnõn ilk bölümünde, Alanya kentinin
tarihine de inilmi

ve bu çevredeki bahçe ve kö kler anlatõlmõ tõr11.

Aynõ yazarõn bir di er yayõnõ 1993 yõlõna ait The Seljuqs of Rum and
The Antique isimli makalesidir. Burada yazar, Sinop, Konya ve
Alanyanõn tarihi ve binalarõyla ilgili kõsaca bilgi vermektedir12
. H. Konyalõnõn 1946 yõlõnda yayõnladõ õ Alanya isimli kitabõ,
kent ile ilgili geni

10

bir monografidir. Yayõnda, kentin ilkça lardaki

Surlar dõ õnda ehrin kuzeyinde, bugün

ile eski

ekerhane diye anõlan bahçe-ba evleri

ehirde Alâeddin Keykubad Dönemine ait harap durumdaki binalarõn

bulundu unu anlatan yazar, A a õ

ehir'de ise yeni binalar in a edildi ini ve

burada birbirine paralel, âdeta birinin çatõsõ di erinin terasõ olacak
edilmi

ekilde in a

küçük ah ap evlerin dõ õnda sayõsõz küçük cami ile bir - iki kilise

gördü ünden bahsetmektedir (Alishan, 1899).
11

Redford, 2008.

12

Redford, 1993.
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konumundan, yakõn zamana kadar olan tarihi ve binalarõyla ilgili
detaylõ bilgiler verilmi , belge ve foto raflarla da desteklenmi tir.
Hellenkemper-Hildin Lykien und Pamphylien Tabula Imperii
Byzantini 8 isimli 3 ciltlik kitabõ, Pamphylia ve Likya Bölgesini ele
alan bir çalõ madõr. lk cildinde bölgeler hakkõnda bilgi veren yayõnõn
2. cildi bölgelerde yer alan kentleri ve kentlerde yer alan yapõlarõ
anlatmaktadõr.

3.

Cildinde,

anlatõlan

bu

yerler

foto raflarla

belgelenmi tir13.
Alanya Kalesi Kazõ Çalõ malarõnõ yürüten, burada yapõlan
çalõ malardan hareketle kentin fethi, kentin tarihi ve çalõ malar
sõrasõnda elde edilen verilerle ula õlan yeni sonuçlarõn aktarõldõ õ
çalõ malarõ ile Z.Kenan Bilicinin yayõnlarõ, çalõ mamõzda birebir
yararlanõlan

kaynaklardan

biri

olmu tur14.

Seyahatnamelerde

Alanya, Alanyanõn Fethi Meselesi, Bir Tespit isimli makaleleri ile
Alanya tarihi hakkõnda önemli bilgilere ula õlmõ tõr.
Çalõ mada ikinci grupta ele alõnan kaynaklar çkale Kilisesini
ele

alan

kaynaklardõr.

Bunlardan

1908

tarihli,

H.

Rottun

Kleinasiatische Denkmaler Aus Pisidien, Pamphylien, Kappodikien
und Lykien isimli kitabõ, Kapadokya, Pisidya ve Pamphylia bölgeleri
13

Kentin tarihinden ve yapõlarõndan bahseden ara tõrmacõlarõn iki bölüm halinde

inceledikleri Pamphylianõn I. bölümünde yer alan Alanya, eski adõ olan Korakesion
olarak bilinmekte ve piskoposluk listelerinde de bu ad ile yer almaktadõr (Tablo 1).
14

Bilici, 1993-1995-1999/2000-2009 (2009 tarihli kaynak yayõnlanmamõ

olup;

yararlanmama izin verdi i için sayõn hocam Z. K. Biliciye çok te ekkür ederim).

9

ve kentleri ile buradaki yapõlarõ ele almõ tõr. Yayõnda, Alanyanõn
tarihinin anlatõlmasõnõn yanõ sõra, çkale Kilisesi de ölçüleri ile tarif
edilmi ve duvarlarõnda yer alan resimlerine de de inilmi tir15.
Kiliseyi ele alan di er bir yayõn, R. M. Riefstahlõn 1931 tarihli
Turkish Architecture In Southwestern Anatolia isimli kitabõdõr.
Yazar, çalõ masõnda, Anadolunun güneybatõ kesiminde bulunan
kentlerdeki yapõlarõ ele almõ tõr. Kitapta, çkale Kilisesi tasvir edilmi ;
ayrõca kentteki di er yapõlar da tanõtõlarak foto raflanmõ tõr.
çkale Kilisesi ile ilgili en önemli kaynaklardan biri de . Kuyulu
tarafõndan 1979-80 yõlõnda yapõlan Alanya Bizans Kilisesi isimli
lisans tezi çalõ masõdõr. Bu çalõ mada, Alanya kenti ve kale içindeki
saray kõsaca tanõtõlarak kilisenin tarifi yapõlmõ ve benzer örnekleriyle
ele alõnarak tarihlendirilmeye çalõ õlmõ tõr.
S. Lloyd ve D. S. Rice tarafõndan yayõnlanan

Alanya

(Al ´õyya) isimli kitap, kiliseden bahseden önemli bir çalõ madõr16.
Yayõnda, kent tarihine ili kin kõsa bir bilgi verildikten sonra, kale ve
kale yerle imindeki yapõlar, plan-kesit ve foto raflarõ ile tasvir
edilmi tir. Yayõn, tez konusunu olu turan çkale Kilisesinin de ilk
kez plan ve kesitlerini vermesi açõsõndan önemlidir.

15

Binanõn verilen ölçülerinde birkaç cm.lik oynamalar vardõr (Rott, 1908: 79-80).

16

1964 ve 1989 yõllarõnda iki baskõsõ bulunmaktadõr. Çalõ mamõzda kullandõ õmõz

yayõn, 1989 yõlõna ait ikinci basõmdõr.

10

çkale Kilisesinden bahseden di er bir ara tõrmacõ, Bafa Gölü
Kuzeyinde Kirselikteki Bizans Manastõr Kilisesi isimli makalesinde,
Lloyddan aldõ õ kilisenin planõnõ vererek Kirselik Manastõr Kilisesi ile
kar õla tõrma
Ara tõrmacõ,
olmadõ õndan

ve

de erlendirme

bahsetti i

bina

bahsederek,

Kilisesinin de adõna de inmi

ile

kaleye

yapan

Z.

Mercangözdür17.

ilgili

monografik

yakõn

yerdeki

bir

Arap

yayõn
Evliyasõ

ve trikonchos planlõ yapõlar hakkõnda

bilgi vermi tir.
N. Çora an, 1989 yõlõna ait yüksek lisans tez çalõ masõnda ele
aldõ õ

Heybeliadada

bulunan

 stanbul-Heybeliada'daki

Bizans

dönemine ait Panagia Kamariotissa Kilisesi isimli çalõ masõnõn
kar õla tõrma

ve

de erlendirme

bölümünde,

tetrakonchos

ve

trikonchos planlõ yapõlar arasõnda bir tipoloji yaparak Alanya çkale
Kilisesini de bu kar õla tõrmaya dâhil etmi tir.
Kilise ile yararlanõlan en önemli kaynaklardan birisi, hiç üphe
yok ki, tez konusunun seçilmesinde ve incelenmesinde, M. O. Arõk
ba kanlõ õnda Alanya Kalesinde 1985 yõlõndan beri devam eden kazõ
çalõ malarõnõ anlatan raporlardõr. Bu raporlar, kale ve kale içindeki
yapõlar ile kentin tarihine ili kin elle tutulur veriler sunmaktadõr.
Özellikle 2003 yõlõndan sonra kilisede yapõlan kazõ çalõ malarõ,
kilisenin in aat a amalarõnõn belirlenmesinde ve bu a amalardan
yararlanõlarak elde edilen yapõnõn restitüsyonuna ili kin çalõ mamõzõn

17

Mercangöz, 1990.
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ortaya çõkmasõnda önemlidir18. M. O. Arõk ve Z. K. Bilici tarafõndan
izin verilen ve konumuzu olu turan çkale Kilisesi ile ilgili yapõlan
kazõ çalõ malarõ, özellikle 20032007 yõlõ kazõ kampanyalarõnda kilise
içinde ve çevresinde yapõlmõ tõr. Bu çalõ malarõ konu alan raporlarda
kilise, etraflõca tanõtõlmõ ve yapõnõn planõ ile etrafõndaki mezar alanõ
ve

buluntularõ

hakkõnda

bilgi

verilmi tir.

Özellikle

buluntular

arasõnda ele geçen sikke ve seramik kaplar, binayõ tarihlendirmeye
olanak sa lamõ ; ayrõca yapõlan kazõ çalõ malarõ sõrasõnda, kilisenin
önceki

yapõ

döneminde

üç

nefli

bir

bazilika

oldu u

ortaya

çõkarõlmõ tõr19. Buna ek olarak, 2001 yõlõnda, Cengiz Abazo lu ve
ekibi tarafõndan, kale içindeki saray yerle imi ve içindeki binalarõnõn
çizimleri de yapõlmõ tõr.
M. Tekinalpin 2009 tarihli Palace Churches Of The Anatolian
Seljuks: Tolerance Or Necessity? isimli makalesi ise, Selçuklu
Saraylarõnda bulunan Saray Kiliseleri ile ilgilidir. Burada, Alanya
çkale Kilisesi ve Konya Eflatun Mescidi ele alõnmõ

ve tanõtõlmõ ;

daha sonra bu iki kent arasõnda ili ki ile yapõlar arasõnda bir
de erlendirme

yapõlarak,

yapõlarõn

saray

içindeki

konumu

ve

Hõristiyan nüfusunun durumu hakkõnda ortaya çõkan bulgulara
de inilmi tir20.
18

M.O. Arõk tarafõndan yayõnlanan Alanya Kazõ Çalõ malarõ için bakõnõz Kaynakça

bölümü.
19

Arõk, 2004; 2005; 2006.

20

Tekinalp, 2009.
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Çalõ mada yararlanõlan üçüncü ve son grupta yer alan
kaynaklar ise

çkale Kilisesinin plan tipi olan trikonchos plan

tipindeki yapõlarla ilgili kar õla tõrma ve de erlendirme yapmaya
olanak sa layan yayõnlardõr. Bu yayõnlardan A. Aydõnõn Kilikya ve
Isaurya ile Likya Bölgelerindeki trikonchos planlõ yapõlar arasõnda
yaptõ õ

tipolojik

çalõ masõdõr21.

Ara tõrmacõ,

Kilikya

ve

Isaura

Bölgesindeki üç trikonchos planlõ yapõyõ ele alarak tarihlemi ve plan
tipi ile tanõtmõ tõr. Likya Bölgesindeki trikonchos planlõ yapõlar için
ise bir tipoloji yapmõ tõr. Bu yapõlarõ örtü sistemi, malzeme-teknik,
i lev ve tarihleme ba lõklarõ altõnda ele alarak de erlendirmi tir.
Ayrõca; ele aldõ õ bu yapõlarõ bir katalog ile tanõtmõ

ve birkaçõnõn

planõnõ vermi tir.
Trikonchos planlõ yapõlar ile ilgili di er bir kaynak, M. Tekinalpe
aittir. Ara tõrmacõnõn Geç Antik Dönem Sonrasõnda ve Ortaça da
(M.S. 4-14. yüzyõl) Andriake Kenti isimli doktora tezi daha sonra bir
makale halinde yayõnlanmõ tõr22. Bu çalõ mada, kent ve kentin tarihi
ile bilgiler verilmi

ve burada bulunan yapõlar ayrõntõlõ olarak ele

alõnarak tanõtõlmõ tõr.

çkale Kilisesi ile benzer plan tipindeki A

Kilisesinin güneydo usunda bulunan A2 Ek Yapõsõ, kar õla tõrma ve
de erlendirme yapmaya olanak sa lamõ tõr. Yayõnda ayrõca; aynõ
bölgede ana yapõyla birlikte in a edilen Letoon, Güceymen Tepesi,

21

Aydõn, 2005-2006.

22

Tekinalp, 2000.
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Melanippe B Kilisesi,

Xanthos Akropolis Kilisesi yapõlarõyla da

kar õla tõrma yapõlmõ tõr23.
Likya Bölgesinde yaptõ õ çalõ malarda, trikonchos planlõ yapõlar
ile ilgili ilk ve önemli bilgiler veren di er bir kaynak R. M. Harrisona
aittir.

Ara tõrmacõnõn

1963

yõlõnda

yayõnlanan

Churches

and

Chapels Of Central Lycia isimli makalesi, Likya Bölgesinde bulunan
kilise ve

apeller ile ilgili kapsamlõ bir çalõ madõr. Ara tõrmacõ,

bölgede yer alan ve bazõ yapõlarõ ilk kez burada ayrõntõlõ olarak
anlattõ õ 37 yapõdan söz etmi ; 17 yapõnõn da planõnõ vermi tir. Bu
çalõ mada, trikonchos planlõ yapõlara yer verilmi olmasõ, bu yapõlarõn
plan ve mimari özellikleri ile Alanya çkale Kilisesini kar õla tõrõlarak
bir de erlendirme yapmaya olanak sa lanmõ tõr.
Trikonchos
de erlendirme
yayõnlarõ da

planlõ

yapan

yapõlarla

Steppan,

ilgili

tipolojik

Stollmayer24

ve

anlamda

bir

Romancukun25

çkale Kilisesi ile kar õla tõrma ve de erlendirme

yapmaya olanak sa layan yayõnlardõr26. Özellikle Steppan, trikonchos
planõn geli imini, Athos Yarõmadasõndan yola çõkarak ele almõ ;
anlattõ õ yapõlarõ da, plan ve foto raflar ile destekleyerek görsel açõdan
zenginle tirmi tir.

23

Tekinalp 2001: 512.

24

Stollmayer, 1999.

25

Romancuk, 2005.

26

Romancuk, 2005; Steppan, 1995; Stollmayer, 1999;

14

Stollmayer ise, trikonchos planõ bir tipoloji yaparak ele almõ ve
yapõlarõ bu tipolojiye göre gruplamõ tõr.
Trikonchos

yapõlarla

ilgili

di er

bir

kaynak

Grossmann-

Severine aittir27. Ara tõrmacõlar, trikonchos planlõ birkaç yapõyõ ele
alarak tanõttõklarõ makalede, bu yapõlarõn planlarõnõ da vermi tir.
Bunlar

dõ õnda

yararlanõlan

Kaynakça bölümünde verilmi tir.

27

Grossmann-Severin, 2003.
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di er

kaynaklarõn

künyesi,

II. ALANYA:
KENT N ORTAÇA

A- Türk

Fethi

TAR H NE L

Öncesi:

Bizans

K N BAZI SAPTAMALAR

Ça õ

Kalonorosu

çin

Bilinenler

13.

yüzyõlõn

ilk

çeyre inde,

Anadolu

Selçuklularõnõn

hâkimiyetine girerek bir süre bu devlete ba kentlik yapan ve dönemin
önemli bir liman kenti olan Alanya28, Do u Akdeniz kõyõ

eridinde,

denize do ru bir çõkõntõ halinde uzanan sarp ve yüksek bir yarõmada
üzerine kurulmu tur.

28

Alanya Burnu ya da Cilvarda Burnu Katalan haritasõnda, Cape Ubaldo, Cape

Boldo

eklinde adlandõrõlmaktadõr (Beaufort, 1818: 176; Bilici, 1993:

Hellenkemper-Hild, 2004: 589; Lloyd-Rice, 1989: 6).

311;

Alanyanõn Antik Ça daki adõ Korakesion (Coracesium)dur29.
Kent, bazen Ta lõk Kilikya bazen de Pamphylia sõnõrlarõ içinde
sayõlõrken,

aynõ zamanda Pamphylianõn do u sõnõrõnõ te kil eden

Kilikya'ya ba lõ bir ehir olarak da tarif edilmi olup; bulundu u yerin
do al müdafaa kolaylõ õ gerektiren yerle imi ve limanõnõn güzelli i ile
her zaman korsanlarõn ve asillerin bir sõ õna õ olmu ve ço unlukla
Kilikyalõ korsanlarõn ana üssü olarak adõnõ duyurmu tur30.

29

Alanya,

ça lar

boyunca

Alâiyye,

Alâiye,

Alaya,

Kalonoros,

Korakesion,

Coracesium, Candiloro, al-Alaya, al-Alaiya, Candelor(e), Candelore, Candel(l)orum,
Candelorus, Chandeloro, Quandelor, Scandeloro, Scandiloro olarak da telaffuz
edilmektedir. Helenistik dönemde Kantiloros (Candelore)den türemi
ismini alan Alanya,

Kalonoros

bu dönemde önemli bir liman kentidir (Hellenkemper-Hild,

2004:587). Ortaça da Batõlõlar, Alâiyeye Candelore adõnõ vermektedirler (Heyd,
2000: 611). Selçuklu fethinden sonra bile Alanya; Ermeniler, Venedikliler,
Cenevizliler ve Kõbrõslõlar tarafõndan Candelor, Scandelore ve Galanorum olarak
bilinmeye devam etmi tir (Lloyd-Rice, 1989). Keza; Venedikin Do u Akdenizdeki
en önemli ilgi alanlarõndan biri de, batõ dünyasõ tarafõndan Candelore, Canderone
ve Escandelour olarak bilinen Alanya idi (Bilici, 2008: 12, dipnot 59-61). Bu isminin
Centalor,

Caloboros,

Cendeloros,

Skandeloros

ve

Candebor

olarak

çe itli

kaynaklarda geçti i; ayrõca, Kalonoros ya da Korakesion adõnõn corax: karga ve
caseium: gök sözcüklerinden olu tu u ve bunun da gök karga anlamõna geldi ine
de inilir (Bilim 1997: 197). Eskiça larda ise Alanyanõn adõ Coracecium adõnõ
ta õmaktadõr (Turan, 1990: 111).
30

Anonim, 1950: 286; ; Bean, 1997: 85-86; Hellenkemper-Hild, 2004: 587; Konyalõ,

1946: 16; Lloyd-Rice, 1989: 1;
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Strabon Korakesionu, Pamphylia ile Kilikya arasõnda bir sõnõr
kenti olarak sarp bir kaya üzerine kondurulmu
anlatõrken31;

C.Texier

kenti,

bir hisar

eklinde

Burnu

olarak

Coracesium

nitelendirmekte ve onun da õn ete inde, limanõn batõsõnda yerle imli
oldu unu aktarmaktadõr32.
2001 yõlõnda çkale Kapõsõnda yapõlan arkeolojik çalõ malarda
ortaya çõkartõlan temel kalõntõlarõ, bu anõtsal giri in yerinin Helenistik
Ça dan ba layarak Roma ve Bizans Dönemlerinde de de i medi ini
ortaya koymu tur. Yapõlan kazõ çalõ malarõnda ele geçen bu ça a ait
kimi bronz sikkeler33, kentin M.Ö. 3. yüzyõlda iskân edildi ini
göstermektedir34.
Kentin Helenistik Dönemine kadar geçmi ine i aret eden
kanõtlar ayrõca;

Ehmedekten ba layarak kuzeybatõ-güneydo u

do rultusunda uzanan Arap Evliyasõnõn da bulundu u surun alt
kesimlerinde dikkati çekmektedir35.

31

32

Beaufort, 1818: 107; Strabon, 1977: 231.
Da lõk

Kilikyanõn

Coracesium

Burnundan

ba layarak

burada,

Diodote

Tryphonun bir hisar yaptõrdõ õ söylenmektedir (Texier, 2002: 477).
33

çkale Kapõsõnda bulunan Tryphona ait (MÖ.142-138) bir bronz sikke, bu

dönemden kalan en önemli yazõlõ belgedir (Arõk, 2003: 520).
34

Arõk, 2003: 520.

35

Bugün, Arap Evliyasõnõn alt kesimlerinde güneydo u-kuzeybatõ yönünde devam

eden büyük blok ta lardan müte ekkil sur duvarõ ile sur duvarlarõnda ve kale
içindeki yapõlarda rastlanan dev irme malzemeler de, Helenistik Dönemin varlõ õnõ
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Alanyanõn, ilk Hõristiyan ve Bizans Ça larõndaki durumu
hakkõnda hemen hemen hiçbir

ey bilinmemektedir. Karanlõk Bir

Ça  olarak nitelendirebilece imiz kentin bu dönemdeki durumu
hakkõnda, kale ve çevresi ile çevre bölgelerde incelenen bir takõm yapõ
kalõntõlarõ bazõ fikirler elde etmeye olanak sa lar.
Korakesion, 3. yüzyõlda, Do u Praefecturasõ sõnõrlarõ içindedir
ve Asiana (Asya) Diocesine ba lanmõ tõr36. Eyalet merkezi ve
piskoposluk merkezi Selge37 olmu tur38.
Konstantinos Dönemi'nde imparatorluk, yeni bir sistem olan
themalara ayrõlmõ ; Korakesion, do usunu Seleukeia 39

ehrinin

gösteren kanõtlardõr. Büyük ta bloklarõndan olu an surun üst kesimleri Selçuklu
Ça õnda yenilenerek ve geni letilerek kullanõlmõ tõr. Buna ba lanan do u-batõ
yönlü surun 10. yüzyõlda küçülen kenti, daha iyi savunmak için yapõldõ õ
anla õlmaktadõr. Bu surdaki burçlar yarõ dairesel formdadõr. Selçuklu kale
surlarõnda dairesel planlõ burçlara rastlanmamõ tõr. Türklere ait olan surlarda da
dik açõsal burçlar görülür. Ayrõca; bu surun yapõldõ õ yerde herhangi bir tehlikenin
gelmesi de olanaksõzdõr (Tanyeli, 1987: 45-46).
36

3. yüzyõlda, mparator Dioclatianus zamanõnda, merkeziyetçi ve hiyerar i üzerine

kurulmu bir idare sistemi geli tirilerek eyalet idaresi de i ikli i yapõlmõ ve devlet
arazisi 12 dioceseye ayrõlmõ tõr. 4. yüzyõl sonlarõna do ru ise bunlarõn sayõsõ 14e
çõkmõ tõr. Kontantinos döneminde ise, birkaç dioceseden olu an praefecturalar
ortaya çõkmõ tõr.

Öyle ki;

eyaletler dioceselerin, dioceseler de praefecturalarõn

kõsõmlarõnõ te kil etmektedir (bakõnõz Ostrogorsky 1999: 31-32).
37

Serük.

38

Konyalõ, 1946: 37-38; Ostrogorsky, 1999: 32.

39

Silifke.

19

sõnõrlandõrdõ õ Sibyrrha Themasõ sõnõrlarõ içine alõnmõ tõr. Selge yine
bu dönemde piskoposluk ve eyalet merkezidir40.
6. yüzyõlda,

mparator Iustinianusun (527-565) kaleler ve

kiliseler in asõ için hususi vergiler çõkarttõrdõ õ; bundan hareketle,
Pompeusun bu bölgedeki korsanlõ õ ortadan kaldõrmak ve yurt
bütünlü ünü sa lamak amacõ ile yõktõrdõ õ Korakesion Kalesini ve
çevre kaleleri, tekrar yaptõrdõ õ bilinmektedir41.
Korakesionun içinde bulundu u Pamphylia Bölgesinin, Perge
ve Side metropolitlikleri ile iki dinsel bölgeye ayrõldõ õ; Korakesionun
ise Kilikya ve Pamphyliadaki di er ehirlerle birlikte erken bir tarihte
Hõristiyanlõ õ kabul etti i ve ilk kilise konsüllerinde bir piskopos
tarafõndan temsil edildi i anla õlmaktadõr42.

Nitekim kentin adõ,

metropoliti Side olan I Numaralõ Pamphylia
sayõlmakta

ve

12.

yüzyõla

kadar

Bölgesi içinde

piskoposluk

listelerinde

Korakesion/Korakision olarak geçmektedir (Tablo 1). Kent, 381
yõlõnda

stanbul II. Genel Konsülünde Piskopos Theodulos, 431

yõlõnda Efes, 451 yõlõnda Kadõköy ve 681 yõlõnda stanbul VI. Genel

40

41

Konyalõ, 1946: 38.
Öyle ki; Bizanslõlarõn, kale yapõmõnda, kendilerinden önceki bütün milletleri

geçti i; Türklerin de bu konuda Bizanslõlarõ geçmi oldu u söylenmektedir (Konyalõ,
1946: 38).
42

Do an, 2008: 1; Hellenkemper-Hild, 2004: 587; Lloyd-Rice, 1989: 2; Redford,

2008: 29.

20

konsüllerinde43 bir piskopos tarafõndan temsil edilmi ; 17. yüzyõlõn
ikinci yarõsõnda ise Myra Patrikli ine ba lanmõ tõr44.
mparatorlu unun en tehlikeli dü manõ

7. yüzyõlda, Bizans

olan Araplar, güney sahillerini tehdit eden bir kuvvet olarak ortaya
çõkmõ ; Kõbrõs ve Rodos adalarõnõ da topraklarõna katarak ve
stanbulu da ku atacak kadar güçlü bir devlet haline gelmi lerdir45.
Ancak, Korakesiona kadar ula tõklarõna dair bir bilgi yoktur.
Bizans Döneminde Güzel Da  anlamõna gelen Kalonoros
ismini alan kent, 724 yõlõnda, Likya (Patara-Meloetai) bölgesinden
gelen Eichstattlõ Piskopos Willibardõn Vitasõnda, ilk kez bu ad ile
telaffuz

edilmi tir.

Willibard

Gallianorum/Galanorum/

Gallianorum

Vitasõnda
olarak

bu

kullanmaktadõr

adõ,
ve

yemek ihtiyacõ için buraya geldi ini anlatmaktadõr46.
10.

yüzyõlda,

Konstantinos,

Konstantinos

913-959),

Kibyrraioten

Porphyrogennetos
Filosunu,

(VII.

çõkabilecek

sava larda ihtiyaç olmasõ durumunda onlarla ba lantõ kurabilmek
için Kalonorosa ve Selge ile Anamur arasõna yerle tirmi tir47.

43

Dvornik, 1990.

44

Hellenkemper-Hild, 2004: 587-590.

45

Konyalõ, 1946: 38.

46

Hellenkemper-Hild, 2004: 587.

47

Hellenkemper-Hild, 2004: 587.
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10. yüzyõla kadar Bizans hâkimiyetinde oldu u anla õlan
Alanyanõn 11. ve 12. yüzyõllardaki durumu daha da belirsizdir. Kent
bu iki yüz yõllõk dönemde, hemen batõsõndaki mparatorlu un en
önemli limanlarõndan biri olan Sattalia48 ile aynõ kaderi payla mõ tõr.
Nitekim burasõ da,
kalkmaya

ba ladõ õ

mparatorlu un merkezî otoritesinin ortadan
11.

yüzyõldan

itibaren

sadece

kent

de il,

Anadolunun güney kõyõlarõ da büyük ölçüde güvenlikten yoksun bir
bölge haline dönü mü tür. slâm ve Ermeni kaynaklarõna bakõlõrsa,
bu kentlerde, 11. yüzyõlõn sonlarõndan ba layarak Akdeniz kõyõ
eridinde

meydana

gelen

depremler

ile

salgõn

hastalõklardan

kaynaklanan bir bo luk söz konusudur49.
Öyle anla õlõyor ki; Korakesion, 8. yüzyõldan sonra Kalonoros
ismi ile önemli bir limana sahip bir Bizans kenti olmu ve 12. yüzyõla
kadar Pamphylianõn piskoposluk listelerinde yer alarak varlõ õnõ
sürdürmü tür50.
Alanya, Alara ve I. Alâeddin Keykubad tarafõndan fethedilen bu
civardaki di er altõ kale, Araplar Bizans sõnõrlarõna yerle tikten ve
Akdeniz sava larõna ba ladõktan sonra yapõlmõ ya da tahkim edilmi
olmalõdõr. Kentin de Komnenoslar döneminde, II. Ioannes (111848

49

Antalya.
Alanya Kalesinde 20 yõlõ a kõn bir süredir devam eden arkeolojik kazõlarda,

ortaya çõkan 11. ve 12. yüzyõllara ait sikke gibi tarihî bilgi içeren verilere tesadüf
edilmemesinin bir nedeni belki de budur (Bilici, 2009; Duggan, 2004-2005).
50

Hellenkemper-Hild, 2004.
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1143) Komnenos tarafõndan yeniden in a edilen yerler arasõnda
bulundu u dü ünülmektedir51.
12. yüzyõla kadar piskoposluk listelerinde adõ geçen; fakat
belirsiz bir tarihi olan kentin kalesinde52, 1985 yõlõndan beri M. Olu
Arõk ba kanlõ õnda devam eden kazõ çalõ malarõnda ortaya çõkan
seramik53, sikke, cam, maden gibi buluntular kentte, Roma ve Bizans
Ça õnõn kesintisiz devam etti ini göstermektedir54.

51

Konyalõ, 1946: 38; Redford 2008: 31.

52

1986-87 yõllarõnda burada yapõlan kazõlar sonucunda, bu döneme ait kimi yapõ

kalõntõlarõ, metal objeler, ba ta kandiller olmak üzere çe itli cam objeler ile 12.
yüzyõlõn ikinci yarõsõna ait sgraffito ve slip-boyalõ kap fragmanlarõ ortaya çõkartõlmõ ;
hatta güneydo u kö edeki burcun duvarlarõnda, Selçuklu sõvalarõnõn altõnda
Bizans Ça õna ait olmasõ muhtemel hayli bozulmu

durumda bazõ in-situ duvar

resimleri görülmü tür. Bu husus, çkalenin güney-do u kö esine yapõlan Selçuklu
Sarayõnõn in aatõ sõrasõnda büyük ölçüde Bizans ça õndan yararlanõldõ õnõ
göstermektedir (bakõnõz Bilici, 2009, Alanya Kalesi Kazõlarõ adõyla yayõmlanmasõ
dü ünülen kitabõn giri bölümünden yararlanmama izin verdi i için sayõn hocama
te ekkür ederim).
53

Bilici, 2002.

54

1986-87 yõllarõnda ortaya çõkan buluntularda görülen Bizans varlõ õ, 2001 yõlõnda

çkale Kapõsõnda yapõlan arkeolojik çalõ malarda ortaya çõkartõlan temel kalõntõlarõ,
Selçuklu döneminde ilâve olunan bu anõtsal giri in yeri ve konumunun, Helenistik
Ça dan

ba layarak,

büyük

olasõlõkla,

Roma

ve

Bizans

dönemlerinde

de

de i medi ini ortaya koymu tur (Arõk, 1989: 424; 2003: 520). çkale'de güneydo u
kö edeki burcun duvarlarõnda, Selçuklu sõvalarõnõn altõnda Bizans ça õna ait
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Kenti ikiye ayõran Helenistik suru, do u-batõ yönünde kesen
ikinci surun, mimari özellikleri ve yapõ malzemesine bakõlarak Bizans
Döneminden kaldõ õ ileri sürülebilir. Helenistik devirde sadece kuzeygüney hattõnda devam eden bir sur ile Ehmedekte de bir sur
bulunuyor olmalõdõr; Ehmedek ile çkale arasõnda uzanan ve Yukarõ
ehiri kuzey-batõ kenarõ boyunca sõnõrlandõran, bugün bile rahatlõkla
izlenebilen Bizans dönemine ait sur çizgisini olu turan dairesel planlõ
burçlarla takviye edilmi bu sur duvarõ55, topografyanõn e im çizgileri
boyunca batõ yönünde yükselerek

çkale'de, sonradan Selçuklu

Sarayõnõn da in a edilece i kesimdeki bir burca ba lanmaktadõr. Söz
konusu duvar, burcun güney kö esinde dik açõsal olarak dönüp
çe itli kõrõlmalar yaparak güneye yönelmekte ve kö ede tekrar bir
burç meydana getirip bu kez batõ yönünde devam ederek, aynõ
zamanda çkaleyi güneydo u kö esinden de sõnõrlandõrmaktadõr56.
Zira Selçuklu Türklerine ait surlar üzerindeki tüm burçlar dik açõsal

olmasõ

muhtemel

hayli

bozulmu

durumda

bazõ

in-situ

duvar

resimleri

görülmü tür (Arõk,1989: 424).
55

Surun 17. yüzyõldan daha eski olamayaca õ iddiasõ do ru de ildir (bakõnõz

Baykara, 1993: 17).
56

Malzeme-teknik açõdan ve plan olarak daire eklindeki burçlar, benzer özelliklere

sahip olup; di er sur duvarlarõ ve burçlarõndan farklõlõklarõ izlenebilmektedir (Bilici,
1995: 456; Bilici, 2009; Tanyeli, 1987: 45).
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planlõ

olup;

dairesel

planlõ

burçlara

ya

da

bir

kitâbeye

rastlanmamõ tõr57.
Surlar dõ õnda Bizansõn Alanyadaki varlõ õnõ kanõtlayan eserler
Alâiyedeki
Mahmutlar

Sarnõç
ve

Kalesi58

Kargõcak

ve

Cilvarda

köyleri

kiliselerle,

Burnundaki

arasõndaki

ören

bulunan

Syedra,

yerlerindeki

yapõlardõr59.
Alanyanõn

güneydo usunda

Roma

ve

Iustinianus döneminde geli meyi sürdüren Iotape/Aytap antik kenti,
Kõzõlca, Gazipa a/Selinus ve Dim Çayõ Mevkisi/Buza õ Avlusu da,
Bizans varlõ õnõ gösteren binalara sahiptir60.
Alanyada dini mimarinin yanõnda Erken Bizans Dönemi
mimari

özelliklerini

yansõtan

5.

yüzyõldan

12.

yüzyõla

kullanõlan sivil yapõlar ve yüzey buluntusu seramikler de,
Bizans

varlõ õnõ

destekleyen

unsurlardõr61.

57

Tanyeli, 1987: 45-46.

58

Tez konusunu olu turan çkale Kilisesidir.

59

Konyalõ, 1946: 38.

60

Do an, 2005: 98; Redford, 2008: 35. Kõzõlca

konusunu olu turan

Kentin

kadar
kentte
Toslak,

ehrindeki bir kilise ile Alanya Tez

çkale Kilisesi Aziz Georgeos olarak da bilinmektedir ve

Iotapedeki iki kilise, Komnenos Hanedanõndan olan asker azizlere adanmõ tõr
(bakõnõz Do an, 2008: 1). Aziz Georgeos, Teodoros ve Demetrios, bu asker
azizlerden

en

önemlileri

olup;

bunlarõn

imgelerine

Komnenoslar

sikkelerinde sõklõkla rastlanmaktadõr (bakõnõz Redford, 2008: 30-40).
61

Redford, 2008: 40.
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Dönemi

Gündo mu , Gazipa a, Nallavn, Türkler, Konaklõ, Obaköy, Kargõcak
gibi ilçe, köy ve beldelerinde Erken Hõristiyan ve Bizans Dönemine
i aret edecek sivil yapõ yerle imlerine de rastlanmõ tõr62.
12.

yüzyõlda,

Korakesion

ve

civar

yerle imlerde

Bizans

imparatorluk otoritesi zayõflamõ ya da ortadan kaybolmu tur. 1204
Latin stilasõ ile znikte ve Trabzonda birer beylik olarak varlõ õnõ
sürdüren Bizans mparatorlu u, merkezden uzakta bulunan Bizans
topraklarõ ile irtibatõnõ sa lamada yetersiz kalmõ tõr. Bu sõralarda,
Kalonorosta ve çevre bölgelerde bulunan Bizans kaleleri, küçük birer
beylik halinde varlõklarõnõ sürdürmü lerdir63.
Bu

sõrada

Ermeni

soylularõ,

Da lõk

Kilikya,

Manavgat,

Pamphylia içleri, Antalya ve Alanya arasõndaki bütün kaleleri elde
etmi tir64.

62

Bu

listedeki

Ermenilerden

bir

isim

de

Kalonoros

Bu bölgelerde yapõlan yüzey ara tõrma çalõ malarõnda, Bizans Dönemi kilise ve

apellerin yanõ sõra kale, garnizon gibi askeri yapõlar ile hamam, zeytin i çili i,
sarnõç ve sivil i levdeki yapõlar dikkati çeker (bakõnõz Do an 2004; 2005; 2006;
2007).
63

Hatta kale dizdarlarõ müstakil birer bey halinde ya amaktadõrlar (bakõnõz

Konyalõ, 1946: 9).
64

1198-1199 yõllarõnda Ermeni Kralõ I-II. Leonun taç giyme töreni sõrasõnda

Kondestabl Smbat, Alanyanõn 70 km. batõsõnda Manavgata kadar Akdeniz kõyõsõ
boyunca uzanan kalelerin beylerinden söz etmekte ve birkaç Yunan ve Latin ismi
dõ õnda tüm isimlerin Ermeni oldu undan bahsetmektedir (Redford, 2008: 42).
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(Galonoros) prensi olarak söz edilen Kyr Varddõr65. O, Sire Adam
olarak

tanõmlanan

Ermeni

Beyinin

erkek

torunudur.

Küçük

Ermenistan kralõ I. Leonun gözüne girerek Kalonoros hükümdarlõ õnõ
elde etmi tir66. Ayrõca; Kyr Vard Alanyaya ilaveten Iotape-Aytap,
Ayasofya,

Kotrada,

Nallavn

ve

Alavi

mevkilerini

de

elinde

tutmaktadõr67.

B- Selçuklu Ça õ: 13. Yüzyõlda Alâiye

1221 yõlõnda Rupenid soyundan Ermeni prensi Kyr Vardõn
elinde bulunan Alanya Kalesi, I. Alâeddin Keykubad tarafõndan Kyr
Vardõn sultana teslim olmasõ ile Selçuklu hâkimiyetine girmi tir68.

65

Kyr Vard , Adomun torunu olarak tanõtõlmaktadõr (Kondestabl Smbat, 951-1334:

80). Rupenid soyundan gelen Kyr Vard,

Alanyanõn aynõ zamanda ruhani ve

manevi lideridir. Rumca Efendi ya da Bay anlamõna gelen Kyr (kyros) lakabõ
ta õmasõ, bu Ermeni Beyinin Bizanslõ oldu unu göstermektedir ( bn Bibi, 1996:
259, dipnot 660).
66

Kyr Vardõn ismi, Smbat tarafõndan 1198de derlenen ve II. Leonun taç giyme

törenine katõlacak olan Kilikya baronlarõnõ gösteren listede geçmektedir (Kondestabl
Smbat, 951-1334) .
67

68

Hellenkemper-Hild, 2004: 587; Redford, 2008: 42.
Fetih ile ilgili ayrõntõlõ bilgi için bkz Bilici, 2000, Demir, 2001:541-544; Göde,

2001: 545-547; bn Bibi, 1941,1996; Turan 2003: 110-111. Ayrõca; Selçuklu Tarihi
ile ilgili detaylõ bilgi için bakõnõz Turan, 2003: 294; bu fetih sõrasõnda, Kyr Vardõn
Huand ya da Mahperi Hatun olarak bilinen ve Kayseride birçok yapõnõn banisi olan
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Bu fetihten sonra kentin ismi, fatihi olan Sultan I. Alâeddin
Keykubadõn lakabõna nispetle Alâiyye69 adõnõ almõ tõr. Böylece kent,
Antalya ve Sinoptan sonra Selçuklularõn üçüncü; Akdenizin ise
ikinci limanõ ve Sultanõn sarayõnõn bulundu u yeni kõ lõk ba kenti
olmu tur70.
I. Alâeddin Keykubad, Kalonorostan Antalyaya dönerken yol
üzerinde Kyr Vardõn bir karde ine ait olan Alara Kalesini görmü ve
burayõ da Selçuklu topraklarõna katmõ tõr71.
Fetih ile yeni kurulan ba kentin imar ve iskânõ için kente
ba ka

yerlerden

gelen

halk

ile

Bizans

Kalonorosunun

eski

sakinlerinin bir kõsmõnõn birlikte ya amõ olduklarõ anla õlmaktadõr72.
Fetihten hemen sonra ba lanõlan yapõ faaliyetlerini gösteren ve I.
Alâeddin Keykubadõn ismi geçen kitâbeler 1226-1231 yõllarõ arasõnõ
kapsamaktadõr. Buna göre önce limana, gemi yapõmõ ve tamiratõ için
kullanõlan ve burçlarla korunan be sivri kemerli bölümlerden olu an

kõzõnõ da Sultan I. Alâeddin Keykubada akrabalõk vesilesiyle verdi i bilinmektedir
(Konyalõ, 1946: 69-70).
69

Bugüne kadar Alâeddin Keykubad adõna Alâiyyede darbedilmi

bir sikkeye

rastlanmamõ tõr.
70

Turan, 2003: 112.

71

Lloyd-Rice 1989: 4;

72

Türkmenlerin de ekili alanlara girmelerine izin verildi i bilinmektedir (Bilici,

2009; bn Bibi, 1996).
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Tersane Burcu (H. 623/M. 1226)73 ve ardõndan da, batõsõnda,
sekizgen gövdeli kõrmõzõ tu lalardan in a edilen Kõzõl Kule74 (H.
623/M. 1226)75 yapõlmõ tõr. Yayõnlara Koca Kapõ, Yukarõ Kapõ ve
bazen de Eski Pazar Kapõsõ diye geçen76 kale kapõsõnõn gerisindeki
savunma sisteminin de aynõ tarihte tamamlandõ õ (H. 623/M. 1226)
görülmektedir. Kõzõl Kuleye batõ yönünden ba lanan sur duvarõ
üzerindeki

H.

623/M.

1226

tarihli

bir

kitâbeye77

bakõlõrsa,

topografyanõn e im çizgileri boyunca çe itli kõrõlmalar yaparak
Ehmedeke kadar uzanan ve kenti kuzey yönünden tahkim eden kara
suru ve gömlek surunun da bütünüyle aynõ yõl içinde tamamlanmõ
oldu u söylenebilir78.

73

Lloyd-Rice, 1989: 62; Yardõm, 2002: 92-93.

74

Kõzõl Kule, Tersane'yi ve kaleyi limandan koruma amaçlõ olarak in a edilmi tir

(bakõnõz Redford, 2008: 46).
75

Konyalõ 1946: 164-167; Lloyd-Rice, 1989: 56-60; Yardõm, 2002: 77-86.

76

Konyalõ, 1946: 181-186.

77

Konyalõ, 1946: 179; Lloyd-Rice, 1989: 64; Yardõm, 2002: 102-103.

78

Bilici, 2009. Ehmedek ile Kõzõl Kule arasõnda uzanan kara suru ile hende in

hemen önündeki gömlek surunun da dõ õnda bir üçüncü duvar daha vardõr.
Bugün hâlâ kalõntõ halinde de olsa izlenebilen söz konusu sur çizgisine, Konyalõ ve
Lloyd-Riceõn kent planlarõnda da rastlanõr (bakõnõz Konyalõ 1946: 144; Lloyd-Rice,
1989: 11, Resim 1). Malzeme ve teknik itibariyle, anõlan kalõntõlarõn, hiç de ilse
liman

kesiminde

izlenen

parçalarõnõn

Selçuklu

Ça õ

öncesine

ait

oldu u

söylenebilir. Alanyanõn ise 14. yüzyõlda bile önemli bir liman kenti oldu u
bilinmektedir (Tanyeli, 1987: 46-47).
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Yine aynõ dönem içinde,

çkalenin güneydo u kö esindeki

Bizans Ça õndan kalma yapõ alanõnda, arkeolojik kazõlarõn da
gösterdi i gibi kentin fethini takiben bir saray in a edilmi tir79
(Foto raf 1-2). Buna göre, 1221-23 yõllarõ arasõna tarihlendirilen,
giri bölümünü olu turan ön avlusu ve bunu çeviren iki katlõ odalarõ,
taht

eyvanõnõn

da

bulundu u

tören

Keykubadõn ikâmetine tahsis edilmi

avlusu

ile

I.

Alâeddin

odalarõ, cihannümâ ve harem

gibi donatõlarõ içeren bir avlu çevresinde kümelenmi mekânlarõn ve
bunlarõ birbirine ba layan revak ve koridorlarõn meydana getirdi i bir
mimari kompleks olu turan saray,

çkalede bulunan di er binalarla

ba lantõlõ olarak in a edilmi tir80.

çkalenin do usundaki Kale

Kapõsõ81 ve bu kapõnõn kuzeyindeki Tonozlu Ko u
ortasõndaki sarnõç83 kadar,

82,

ve çkalenin

çkaleyi güneyden sõnõrlandõran sur

duvarõ boyunca batõ yönüne do ru sõralanan ve bugün sarnõç denilen

79

80

Bilici, 1997.
Prof.Dr. M. Olu

Arõkõn ba kanlõ õnda Alanya çkalesinde sürdürülen kazõlar

sonucunda ortaya çõkartõlan kalõntõ halindeki bina,

en erken tarihli Selçuklu

Sarayõ örne idir.
81

Söz konusu kapõnõn, strüktür ve malzemesiyle, yine aynõ dönemden Kõzõl Kule ile

olan benzerli i dikkat çekicidir (Bilici, 2009).
82200

ve 2001 yõlõ arkeolojik kazõ çalõ malarõnda iki katlõ olarak in a edildi i ortaya

çõkmõ tõr (Arõk, 2001: 171-173; 2002: 523-528; Bilici, 2009: 10).
83

çkalede, kilisenin güney-batõ yönünde yer alan binanõn sonradan sarnõça

dönü türüldü ü anla õlmaktadõr (Bilici, 2009).
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zemin kat mekânlarõnõn da bütünüyle Selçuklu Ça õndan kaldõklarõ
iddia edilebilir84 ( ekil 2, Foto raf 3-4).
Kentin alt bölümünde, deniz surunun güney ucunda Tersane
ve

Tophane85

bulunmaktadõr86.

Bu

arada,

Kõzõl

Kulenin

güneybatõsõndaki küçük hamamõn da Selçuklular tarafõndan in a
edildi i mümkündür (Foto raf 5-6).

Bugün, Tophane Mahallesi

sõnõrlarõ içinde kalan ve kentteki Selçuklu Ça õnõn en anõtsal
in aatlarõnõn yer aldõ õ bu kesim, deniz ve kara surlarõ ile çevrili
durumdadõr ve bu

haliyle A a õ

ehir de

denilen Tophane

Mahallesinden de özenle yalõtõlmõ tõr87.
Tophane Mahallesi denilen, çevresi surlarla ku atõlmõ

kentin

bu bölümünde, Selçuklu Ça õnda, küçük de olsa bir nüfusun
barõndõ õ varsayõlabilir. Burada yer alan Andõzlõ Caminin H. 676/M.
1277 tarihli kitâbesi88, Selçuklu Ça õnda bu yerde bir iskân
oldu unu gösterir89. Bugün, kale kapõsõnõn gerisinde, yerle menin
kuzeybatõ ucunda ve en üst kotunda bulunan sarnõcõn da kentin bu

84

Bilici, 2009.

85

H.625/M.1227-28 tarihlidir (Konyalõ, 1946: 217-218; Lloyd-Rice, 1989: 61-62;

Yardõm, 2002: 94-98).
86

Tersanenin de Tophane ile aynõ yõllara ait oldu u dü ünülebilir (Bilici, 2009).

87

Bilici, 2001: 163-167; 2009: 12.

88

Konyalõ, 1946: 298; Lloyd-Rice, 1989: 68; Yardõm, 2002:121.

89

Konyalõ, 1946: 299; Lloyd-Rice, 1989: 67; Yardõm, 2002:123.
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bölümünün su ihtiyacõnõ kar õlamak amacõyla yapõlmõ

oldu u

anla õlmaktadõr90.
Kentin çkaleye yakõn bir ucunda yer alan Ak ebe Mescidi de
H. 628/M. 1230-31 tarihli Selçuklu Ça õna ait bir binadõr ve çe itli
müdahalelerle bugünkü hâlini almõ tõr91.
Alanya, Antalya ile birlikte Sinopa ula mak üzere Anadoluyu
yukarõdan a a õya do ru kesen ticaret yolunu payla makta ve
Ermenistan ile yapõlan ticaretten faydalanmaktadõr92.
1231 yõlõnda, Hõristiyanlara yakõnlõk gösteren Alanya komutanõ,
Alanya kentini Kõbrõsa vermek istemi ; ancak bu durum, halkõn I.
Alâeddin Keykubada bildirmesiyle engellenmi tir. Kale komutanõ da
I. Alâeddin Keykubad tarafõndan asõlmõ tõr93.
1243 yõlõnda Selçuklular, Mo ollar ile yaptõklarõ Köseda
Sava õnda yenilgiye u ramõ lardõr. Bu yenilginin ardõndan, II.
Keyhüsrevin (1237-1246) ölümünden sonra da, ülkedeki siyasî ortam
nedeniyle, artõk hiçbir Selçuklu Sultanõnõn kente geldi ine dair bir
kanõt yoktur. Zira Mo ol baskõsõ altõnda geçen zorlu yõllar ve böyle bir
ortamda Selçuklu tahtõna çõkan üç karde in fõrtõnalõ iktidarlarõ
sõrasõnda,

çkaledeki

sarayõn

bakõmsõzlõktan

dolayõ

1260

90

Bilici, 2009.

91

Konyalõ, 1946: 287-290; Lloyd-Rice, 1989: 67; Yardõm, 2002:118-119.

92

Lloyd-Rice 1989: 6.

93

Hellenkemper-Hild, 2004: 588.
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yõlõ

civarõnda yõkõldõ õ anla õlmaktadõr. Kent nüfusu da muhtemelen,
sahipsiz ve gerilimli bu ortamda azalmõ olmalõdõr.
1250-1260 yõllarõnda Ermeniler, Mo ollarla yaptõklarõ i birli i
sayesinde 1256 yõlõndan itibaren bazõ kaleleri ellerine geçirmi lerdir94.
1261 yõlõnda da, Mo ollar tarafõndan Alanya kale komutanlõ õna
Pervane atanmõ tõr.
Kentte, 13. yüzyõlõn ikinci yarõsõndan kalma tek kitâbe, Sultan
III. Gõyâseddin Keyhüsrev dönemine ait Tophane Mahallesindeki
Andõzlõ Camisindedir. Caminin 1276-77 yõlõnda Emîrüs-Sevâhil
Bedrüddin Ömer tarafõndan yaptõrõldõ õ bilinir95.
1289 yõlõnda, bir Ceneviz gemisinin,
yüküyle

eker, keten ve biber

skenderiye-Candelore (Alâiye) seferi yaptõ õ saptanmõ tõr.

Bir ba ka gemi ise

bn Battutayõ buraya getiren gemidir. Bu

dönemde, önemli bir ticaret

ehri olan kent, Mõsõr, skenderiye ve

Suriye'den birçok tüccarõn geldi i bir liman-kenttir. Ancak; yine de,
hemen yakõnõnda bulunan güney sahilindeki en canlõ pazar olan
Sattalia (Antalya) ile rekabet edememektedir96.
Karamano lu Mehmet Bey tarafõndan alõnan ve Alanyada
kurulan beyli in ilk müstakil beyi, Mecdüddin Mahmut Beydir. Emir
olarak tayin edilen Mahmut Bey, Alanyada yerle erek Mõsõr Türk
94

Redford 2008: 47.

95

Hellenkemper-Hild, 2004: 588; Konyalõ, 1946: 90; Yardõm, 2002: 121-122.

96

Heyd, 2000: 610-611.
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Hükümdarõ Melik E ref Selahüddin Halil (1290-1293) adõna hutbe
okutmu tur97.
II. Mesudun hükümdarlõ õnõ sürdürdü ü 1293 yõlõnda, oldukça
zayõflamõ

durumda olan Selçuklularõn en önemli liman kenti olan

Alanyanõn zaptõ için Karamano ullarõ ile Kõbrõs övalyeleri arasõnda
bir rekabet ba lamõ tõr. Karamano ullarõ, Mo ol saldõrõlarõna kar õ
durmak

için

Mõsõrõn

yardõmõnõ

sa lamõ lardõr.

Ancak;

Kõbrõs

övalyelerinin Akdenizde önemli bir liman olan Alâiyeyi almalarõndan
da

korkmaktadõrlar.

Bunun

için

de

Alâiyeyi

almaya

karar

vermi lerdir98.
C- 14.Yüzyõl ve Sonrasõnda Kent

14. yüzyõlõn ilk yarõsõnda kent, deniz-a õrõ ticaret sayesinde
canlõ bir alõ veri

merkezi haline gelmi

99;

Selçuklularõn tarih

sahnesinden çekilmeleriyle Konya ile birlikte Karamano ularõna
geçmi tir100.
Kõbrõs ise, giderek artan gücü ile güney kõyõlarda bir tehdit
haline gelmi ; ancak Alanya, Anamur, Antalya ve Silifkenin Kõbrõs

97

Konyalõ, 1946: 81-83; Uzunçar õlõ, 2003: 8.

98

Konyalõ, 1946: 81.

99

; Bilici, 2008: 3, dipnot 7; Tanyeli, 1987: 47.

100

Lloyd-Rice, 1989: 6.
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kralõ IV. Hugha (1324-1359) vergi ödediklerine dair bir veri
bulunmamõ tõr101.
1293-1341 yõllarõ arasõnda, Selçuklu soyundan geldi i iddia
edilen Alâiye Beyli i, Alanyaya hâkim olmu tur102. Bu dönemde,
Mõsõr Türk hükümdarlarõndan En-Nasõr Nasõrüddin Mehmet (12991309) adõna üç defa para basõldõ õ ve Alâiye Beylerinin de Mõsõr Türk
hükümdarlarõna

kar õ

Karamano ullarõna

kõyasla

daha

õlõmlõ

olduklarõ da anla õlmaktadõr. Nitekim Alanya, Mo ol ve Kõbrõs
tehlikesine kar õ daha güçlü bir dayanak arayõ õ içindedir103. Ayrõca;
Alanyada Mo ol- lhanlõlardan Olcayto Hudabende Mehmet Bey
(1304-1316) adõna da para basõldõ õ bilinmektedir104.
1332de, Lazkiyeden deniz yoluyla Alanyaya gelen

bn-i

Battuta, buraya geldi inde Celaleddin Erzincani ile tanõ tõ õnõ ve
onun kendisine ikramda bulunarak ziyafet verdi ini anlatõr105. Alanya
101

Lloyd-Rice, 1989: 6.

102

Uzunçar õlõ, 2003: 92.

103

Konyalõ, 1946: 82-83.

104Alâiye

Beyi, Olcayto adõna para bastõrarak bir çõ gibi büyüyen Mo ol istilasõnõn

buralara kadar yayõlmasõnõ önlemeye çalõ mõ tõr (bakõnõz Konyalõ, 1946: 83). 14.
yüzyõlda, Alanyada ayrõca; Memluk Sultanõ ve Alâiye Beyi adõna gümü sikkeler
vardõr. lk sikke, Emir-i azam lakabõyla bilinen Savcõ Bin emseddin Mehmedindir.
Ondan sonra yerine geçen o lu Emir-i azam Karaman Bin Savcõ Beyi olmu ve o da
babasõ gibi Memluk Sultanõ adõna gümü sikke bastõrmõ tõr (Uzunçar õlõ, 2003: 9293).
105

Battuta, 2004: 402; Lloyd-Rice, 1989: 6.
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ile Mõsõr arasõndaki ba lõca ihracatõn kereste oldu unu, Alaya Sultanõ
olan Karamano lu Yusuf Bek106 ile

ehirden on mil uzaktaki

sarayõnda görü tü ünü ve hediyeler aldõ õndan bahseder ki bu
durum Alanya Kalesi ve Sarayõnõn bu dönemde kullanõlmadõ õnõ
gösterir107.
1340 yõlõnda Alanya, yine önemli bir liman kenti olmu tur.
Özellikle, Kõbrõs Famagusta ile yo un bir ticaret söz konusudur108.
Türk takvim kayõtlarõna göre 134748 yõllarõ için veba, salgõn ve
ölümün, Kõbrõs ve Rodos adalarõndan ticaret ve di er ili kiler ile az da
olsa Antalya, Alanya ve Finikeye geldi i; bu nedenle bela ve
tehlikeden korunmak için az sayõda E ridir ve Alanyaya ait 13. yüzyõl
sonu Selçuklulara ve 1415. yüzyõllar Beylikler Dönemine paralarõn
Uluborluda basõldõ õ bilinmektedir109.

106

Hükümdar anlamõndadõr.

107

Battuta, 2004: 402; Lloyd-Rice, 1989: 6.

108

Bu dönemde, Türkiyenin güney kõyõlarõ, Kõbrõs Kralõna vergi ödememektedirler

(Hellenkemper-Hild, 2004: 589).
109

Kürkman-Diler, 1981: 542. 134647 yõllarõnda patlayan büyük veba salgõnlarõ

Likya ve Pamphylia bölgeleri dõ õnda o çevrede ve hatta tüm dünyada bilinen büyük
oranda bir nüfus kaybõna yol açmõ tõr. Bu iki salgõn liman yerle imlerinde belki
%50, iç kesimlerde ise %30a varan nüfus kayõplarõ son on yõlda arkeolojik
kazõlarda ortaya çõkan Patara ve Antalya toplu mezarlarõ da bu salgõnlarla ba lantõlõ
olabilir (Duggan, 2004, 2005).
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1364 yõlõnda, Alâiye Beyi Mahmut Bey, Hamito ullarõnõn
Antalyayõ i galine yardõm etmi ; Kõbrõs kralõ Pierreyi kar õsõna
almõ tõr. Bunun üzerine 1366 senesinde, Antalyayõ zapt eden Kõbrõs
Kralõ, Alâiyeye 22 kadõrga göndermi ; fakat halkõn savunmasõ ve
Karamano ullarõnõn yardõma gelmesi ile saldõrõ atlatõlmõ tõr110.
Alanya, 1373-1374 yõllarõnda Kõbrõs baskõsõndan kurtulduktan
sonra, 14. yüzyõl sonlarõ ile 15. yüzyõl ilk yarõsõnda, Mõsõr ve Suriye ile
liman ticareti ve gemi yapõmõnda önemli bir gelir sa lamaktadõr111.
1398 yõlõnda, Yõldõrõm Bayezid tarafõndan Karamano ullarõ
Beyli ine

son

Karamano ullarõ

verilmesi

ile

Alanya,

Hanedanõna

ba lõ

Osmanlõ
bir

hâkimiyetinde,

aile

tarafõndan

yönetilmi tir112.
1423 yõlõnda Alâiye Beyi olan Karaman Bey, Alâiye Kalesinde
ciddi tamir ve tahkimler yaptõrmõ tõr. Bu sõrada kent, Osmanlõ
tehlikesi ile kar õla mõ tõr113.
1427 yõlõnda, Alanya, Alara ve Manavgat, Karaman Beyi
tarafõndan,

Mõsõr-Memluk-

Sultanõ

Baybarsa

be

bin

altõna

satõlmõ tõr114.

110

Konyalõ, 1946: 89. Kõbrõs, bir hayli de esir vermi tir (Uzunçar õlõ, 2003: 92)

111

Hellenkemper-Hild, 2004: 589

112

Uzunçar õlõ, 2003: 16.

113

Ehmedekte bulunan bir kitabe bu tamiratõ gösteren bir belgedir (Konyalõ, 1946:

90).
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Karaman Bin Savcõ, Karamano lu

brahim Beyin te vikiyle

karde i Lütfü Bey tarafõndan öldürülmü ; yerine yine Memluk
Sultanõnõn yüksek hâkimiyetini tanõyan Lütfü (Latif) Bey Alâiye Emiri
olmu tur115.

1450 yõlõnda Alâiye Beyi Lütfü Bey, Kõbrõsa kar õ

Memluk Sultanõnõn emriyle bir sefer hazõrlamõ ; ancak Memluk
ordusunun Rodosta ma lup olmasõ ile Kõbrõsa yenilmi

ve Kõbrõs

Kralõ II. John ile aralarõnda altõ yõl sürecek bir dostluk ve ticaret
anla masõ yapõlmõ tõr116.
Lütfü Bey öldükten sonra yerine geçen Kõlõnç Arslan Bey,
beyli ini idame ettirmek için Kõbrõslõlar, Rodoslular, Karamanlõlar ve
Osmanlõlar arasõnda dalgalõ bir siyaset izlemi tir117.
1467 yõlõnda Konya, Fatih Sultan Mehmet tarafõndan alõnmõ ;
II. Beyazõt hükümdarlõ õnda 1482 yõlõnda ise Alâiye, Gedik Ahmet

114

Hellenkemper-Hild, 2004: 589; Konyalõ, bu dönem için 1426 senesini

vermektedir (Konyalõ, 1946: 92).
115

Lloyd-Rice, 1946: 8. Konyalõ, Lütfü Beyi Latif Bey olarak da tanõtmaktadõr.

Lütfü Bey, yerine göz diken Karamano ullarõ Beyli i hariç, bütün kom ularõ
tarafõndan Bey olarak tanõnmaktadõr. O Karamano ullarõna kar õ kendilerine
destek

olmalarõ

amacõyla

kõzõnõ,

Osmanlõ

vezirlerinden

Mehmed-er-Rumiye

vermi tir (Konyalõ, 1946: 95-101; Uzunçar õlõ, 2003: 93).
116
117

Hellenkemper-Hild, 2004: 589; ; Lloyd-Rice, 1989: 7; Uzunçar õlõ, 2003: 93.
Lütfü Beyin o lu de ildir. Belki karde i Ali Beyin o ludur. Zira Mahmudiye

Köyündeki 1462 tarihli cami ve Mahmude eydi Türbesindeki vakfiyede, babasõnõn
adõ olarak Ali smi geçmektedir (bakõnõz Uzunçar õlõ, 2003: 93).
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Pa a tarafõndan fethedilmi tir118. Gedik Ahmet Pa a, Alâiye Kalesinin
anahtarlarõnõ teslim almadan önce Kõlõçaslana, padi ahtan daha
geni

ve refahlõ bir hayat sürdürebilecek gelirler sa layabilece ini

vaat etmi ; Gümülcüne Bölgesini Kõlõnç Arslan ile karõsõ ve o luna
vermi tir119.
Gedik Ahmet Pa a, Alâiye Kalesini ve buna ba lõ olan Alara ve
Manavgat hisarlarõnõ aldõktan sonra, bu topraklar yeni ve müstakil
bir sancak halinde Osmanlõ mparatorlu u idari te kilat kadrosuna
alõnmõ tõr120. Pa a,

ehri aldõktan sonra kaleyi tamir ettirmi

ve

buraya kuvvetli toplar ve muhafõzlar yerle tirmi tir121.
1523 yõlõnda, Piri Reis tarafõndan tamamlanan ve Kanuni
Sultan Süleymana ithaf edilen harita, Alanya Kalesi ve kaledeki
yapõlarõn resmedilmesi açõsõndan önemlidir (Harita 5).

Tersane ve

limanõ metheden ünlü denizci, Alanya Kalesini ihti am bakõmõndan
Ba datõnki ile mukayese etmekte ve buranõn mahsulü olarak pamuk,
ipek ve susamõ saymaktadõr122. Seyyah, kalenin a a õ kesiminin

118

Hellenkemper-Hild, 2004: 589; Konyalõ, 1946: 111; Uzunçar õlõ, 2003: 32-33.

119

O lu ve ailesi ile Gümülcineye gönderilen Kõlõnç Arslan Bey, burayõ be enmemi

ve Mõsõra sõ õnmõ tõr (Konyalõ,1946: 114; Uzunçar õlõ, 2003: 94).
120

Konyalõ, 1946: 115.

121

Demir, 2000: 34.

122

Lloyd-Rice, 1989: 8.
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mamur, yukarõ kesiminin õssõz oldu unu; hisar içinde ise Erenlerin
bulundu unu söylemektedir123.
1571 yõlõnda Alanya, Tarsus ile birlikte Kõbrõs eyaletine
ba lanmõ tõr ve aynõ yüzyõlda, özellikle Mõsõr ile olan ticaretini
yitirmi tir124.

Yüzyõlõn ikinci yarõsõnda, Orta Hisarda I. Alâeddin

Keykubad tarafõndan 1231 yõlõnda in a edilen Kale Cami ya da Sultan
Alâeddin Cami ile Alanya Kalesinin de yõkõmõna sebep olan bir
deprem oldu u bilinmektedir125.
1608 yõlõnda Amiral Yakopo I. Portera komutasõndaki Medici
Donanmasõ'nõn Alanyaya saldõrõsõ sõrasõnda kent, Adanaya ba lõ bir
sancaktõr126. Alanya önlerindeki bu sava a, Türklerin de 45 kadõrga
ile katõldõ õ ve ortaya kanlõ bir sava

çõktõ õ bilinmektedir127 (Harita

6).
17. yüzyõl ba larõnda büyük seyyah Evliya Çelebi Alanyaya
geldi inde ise burasõ,

Adana Beylerbeyli ine ba lõ bir pa a

tarafõndan idare edilen bir sanca õn ba

ehridir. Bu sancak, Alara

Kalesi ile 60-70 evlik küçük bir köyü içine almaktadõr.

çinde

muhafõzlarõ bulunan iki kale çkale ve Ehmedektir. Bunlarõn ikisi de,
123

Piri Reis: 272.

124

Hellenkemper-Hild, 2004: 589

125

Cami yõkõldõktan sonra yerine bugün görülen Süleymaniye Camisi yapõlmõ tõr

(Duggan, 2004: 144).
126

Hellenkemper-Hild, 1989: 589; Mason, 1989.

127

Bilici, 1993: 310; Mason, 1989.
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uzun i gallere dayanacak kadar güçlüdürler ve su ihtiyaçlarõ büyük
sarnõçla temin edilmektedir. Bu askeri yerlere girmek, sivil halka
kapalõdõr. Evliya Çelebi, o dönemde bir dizdar ile 40 ki iden olu an
garnizonu olan Kõzõl Kuleye hayran kalmõ tõr128. Bu dönemde kentin
Yukarõ

ehir bölümü büyük ölçüde bo almõ ; çkale tamamõyla terk

edilerek askeri a õrlõk Kõzõl Kule ve Tersaneye kaydõrõlmõ tõr. Nüfus
yo unlu u ise A a õ ehirde bulunmaktadõr129.
Yine aynõ yüzyõlda Alanya, geçici bir patriklik altõndadõr. Fakat
yüzyõlõn ikinci yarõsõnda (1644 yõlõnda) tekrar Myra Metropolitine
ba lanmõ tõr130. Ayrõca bu dönemde, sayõlarõ üçyüzü bulan Rumlarõn
da, kendilerine ait bir mahalleleri bulunmaktadõr131.
16. ve 17. Yüzyõllarda Alanya, Antalya ile birlikte daha önceden
Mõsõra gönderdi i kereste ve odun ihracatõna devam etmi tir132.
1810

yõlõnda,

pa alõ õn ba

gelen

Francis

Beaufort,

kentin

ehri olmasõna ra men sokak ve evlerinin bakõmsõz

128

Lloyd-Rice, 1989: 8.

129

Bilici, 1993: 310.

130

Alanyaya

Bu durum, kentte Hõristiyan nüfusun ya adõ õnõ ve ibadet mekânlarõnõn da

kullanõldõ õnõ göstermektedir (Hellenkemper-Hild, 2004: 589).
131

Mevcut bir fermana göre Alanya halkõ bir Frenk, Ermeni ya da Yahudi

gördü ünde,

gördü ü

yerde

onlarõ

öldürme

bahsedilmektedir (Lloyd-Rice, 1989: 8).
132

Faroqhi, 1994: 147; Güçlü, 2002: 239.
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yetkisine

sahip

oldu undan

oldu unu ve alelade bir durumda olan bir-iki cami bulundu unu
anlatõr133.
1830lu yõllarda ise Alanya, Antalya ve Kõbrõsta karantina
istasyonlarõ kuruldu undan da bahsedilmekte; bu da salgõn bir
hastalõ õn geni bir bölge içinde yayõldõ õna i aret etmektedir134.
Alanya, 1846 yõlõnda, Karamana ba lanmõ ; 1864 yõlõnda
Konyanõn bir sanca õ olmu ; 1868 yõlõnda Antalyaya ba lanarak
1871 yõlõnda da buranõn ilçesi olmu tur135.
Tanrõnõn güzelliklerini öteki ülkelere ayrõ ayrõ da õtõrken;
burada hepsini bir araya getirdi i bir ehir olarak tarif edilen, susuz
bir kayanõn üzerine in a edilmi

yapõlarõn yanõnda

ehrin su

gereksinimini kar õlamak amacõyla büyük ve çok sayõda yapõlan
Sarnõçlar

ehri olan Alanya, skenderiye, Rodos, Kahire ve Suriyeli

tüccarlarõn yanõnda Cenevizli, Venedikli ve Kõbrõslõ tüccarlarõn da
alõ -veri etti i bir kenttir136. Antalyadan sonra en önemli liman olan
Alanyanõn Kõbrõs ve Mõsõr ile olan ticareti çok önemlidir. Kentin,
kerestesinin bol oldu u ve bunlarõn deniz in aatlarõnda gemi yapõmõ
için kullanõlmak üzere ziftle birlikte Mõsõra ihraç edildi i Mõsõrdan da
baharat, keten ve eker alõndõ õ bilinmektedir137.

133
134

Beaufort, 1818: 162-180.
Antalya ili ve çevre bölgelerde görülen önemli depremler kronolojik sõrayla

öyledir: .Ö.227, .S. 68,365, 52930, 1204, 1222, 1347, 1489, 1556, 1609, 1741,
1743, 1756 ve 1911, 1931. Bunlarda 1489, 1743, 1911 ve 1931 depremler Antalya
yapõlarõnda önemli hasara yol açan depremlerdir (Duggan, 2004:163164).
135

Hellenkemper-Hild, 2004: 589.

136

Redford, 2008: 46.

137

Bilici, 1993: 307; Uzunçar õlõ, 2003: 95.
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III. ÇKALE K L SES
A- Kilise ve Çevresinde Yapõlan Arkeolojik Kazõlar ve
Sonuçlarõ

Alanya Kalesi Kazõ Çalõ malarõ, 1985 yõlõndan beri M. Olu Arõk
ba kanlõ õnda devam etmektedir.
Kazõ çalõ malarõna, kentin surlarõnõn ve di er yapõlarõn mevcut
durumlarõnõ

tespit

etmek

üzere

tüm

kale

gözden

geçirilerek

ba lanmõ tõr138.
1985

yõlõnda

ba layan

dü ünülerek

öncelikle

verilmi tir139.

Saray,

çalõ malara

Sarayõn

ortaya

çkale'den

ba lanmasõ

çõkarõlmasõna

karar

çkale'nin güneydo u kö esinde yerle imli

muhtelif yapõ kalõntõlarõndan olu an bir düzlükten olu maktadõr140
(Foto 1-2). I. Alâeddin Keykubad tarafõndan in a ettirilen ve Kõ lõk
Saray olarak kullanõlan çkale Sarayõ, güneybatõ kenarõ boyunca bir
teras olu turacak

ekilde uzanan bir duvarla di er bölümlerden

ayrõlmõ tõr141. Çok katlõ bir bina oldu u ve çe itli fonksiyonlarda
ah ap asma katlarla bölüntülü fresklerle ve çinilerle bezeli odalardan
olu an sarayõn kuzeyinde ve vaktiyle törensel bir i leve sahip oldu u

138

Arõk, 1993: 15.

139

Arõk, 1993: 15.

140

Arõk, 1993: 16.

141

Arõk, 1993: 16.

dü ünülen avlunun bitiminde Tonozlu Ko u

ile Ön Avlu arasõnda

çkale Kilisesi yer almaktadõr (Foto 2). Yapõ, Akdeniz bölgesinde hayli
yaygõn olan trikonchos plan tipinde in a edilmi tir142 ( ekil 7-13).
2003

yõlõnda

kilisede

ba layan

kazõ

çalõ malarõ,

yapõnõn

geçmi inin Helenistik Dönem ve Roma Ça õna kadar inen bir
tapõna õn temelleri üzerine in a edildi ini ortaya koymaktadõr143 (Foto
7). Bu döneme ili kin terrakota figürin ba õ ve kolu, seramik kaplar
ve sikkelerden olu an buluntular burada, Helenistik Döneme ait bir
tapõnak oldu unu gösteren verilerdir144.
Sarayõn in asõ ve kullanõmõ sõrasõnda Capella Palatina olarak
i lev gördü ü ve bilinmeyen bir tarihte tahrip olarak kalõntõlarõ
yeniden de erlendirmek suretiyle bugünkü görünümüne kavu tu u
dü ünülen kilisenin, in aat a amalarõnõ tespit etmek amacõyla
öncelikle yapõnõn güney bölümünde çalõ malar yapõlmõ tõr145. Bu
mekânda ba layan çalõ mada, -0,15 m. derinli e kadar olan yüzey
topra õ atõlmõ

ve burada sõrsõz-sõrlõ seramik parçalarõ ile çini

kõrõklarõna rastlanmõ tõr146. Ayrõca; mekânõn batõsõnda, tek sõra ta
dizisi halinde örülmü ve mekânõ ikiye bölen kuzey-güney yönlü bir

142

Arõk, 2004a: 37.

143

Arõk, 2004b: 1; 2004a: 38.

144

Arõk, 2004b: 3.

145

Arõk, 2004b: 2; 2004a: 38.

146

Arõk, 2004b: 2; 2004a: 38.
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seki ortaya çõkarõlmõ tõr147 ( ekil 8-9). Bunun güneybatõsõnda,
ço unlukla a õz ve dip parçalarõndan olu an cam e ya kõrõklarõ ile
mekânõn

içini

dolduran

moloz

arasõnda

kiremit

parçalarõ

da

bulunmu ; -0,41 m. kotunda da bir yangõn tabakasõ oldu u
görülmü

ve bu tabakada 1225 tarihli bir bakõr Selçuklu sikkesine

tesadüf edilmi tir.
Mekânõn kuzeydo u-güneydo u kö esinde, -0,45 m. kotunda,
aplõ bir zemin ile kar õla õlmõ ; dö eminin tahrip oldu u orta
kesiminde bir sondaj yapõlmasõna karar verilerek ana kayaya kadar
inilmi

ve hayvan kemikleri, kur un bir a õr ak, bir ok ucu ve

seramik parçalarõna rastlanmõ tõr148.
Mekânõn güney duvarõ önünde yapõlan çalõ malarda ise -0, 35
m. kotuna kadar inilmi

ve burada tek renk sõrlõ turkuaz levha ile

sõratlõ çini fragmanlarõ, bazõ cam, çivi ve form vermeyen seramik
parçalarõ ele geçirilmi ; batõ kesimde de, tanõmlanamayan ve geç
devirlere mal edilebilecek bir konuta ait olmasõ muhtemel bazõ duvar
parçalarõ ile sert harçlõ zemin ile kar õla õlarak temizlik çalõ malarõ ve
belgelemeden

sonra

bu

bölüm

alõnmõ tõr149.

147

Arõk, 2004b: 2.

148

Arõk, 2004b: 3.

149

Arõk, 2004b: 4.

45

geçici

olarak

koruma

altõna

2003 yõlõnda kilisenin güney nefinde sürdürülen çalõ malara
2004 yõlõnda da devam edilmi ve mekânõn mevcut dö eme kotunun
-0,45 m. altõnda güney nefin orta duvarõnõn temel kalõntõlarõ ortaya
çõkarõlmõ tõr. Bu çalõ malar sõrasõnda ele geçen sa lam durumda slip
tekni indeki Bizans seramik kâsesi önemli bir buluntudur150 (Foto
206).
Daha alt kotlarda devam eden çalõ malar sõrasõnda; seramik
parçalarõ, kiremit kõrõklarõ kur un bir a õr ak151, metal parçalar,
bozuk sikkeler ve yo un istiridye kabuklarõna rastlanmõ tõr. Kalsiyum
kaynaklõ

istiridye

kabuklarõnõn

yo un

olarak

görülmesi,

cam

imalatõnda kullanõlmasõ ile ili kili olabilece i dü üncesini akla
getirmektedir152.
Mekânõn sürpriz buluntusu, güneybatõ kö esine yakõn bir
konumda ve do u-batõ yönünde uzanan bir iskelettir. Konumundan
anla õldõ õna göre iskeletin bir bölümünün mekânõn güney duvarõ

150

Arõk, 2005: 1. Bu kâsenin, yapõnõn trikonchos yapõ evresinde duvarlarda

dekoratif olarak kullanõlan tabaklardan biri oldu u dü ünülmektedir (bakõnõz
Bölüm V).
151

Benzeri 2003 yõlõnda bulunmu tur.

152

Arõk, 2004b: 1. stiridye kabuklarõ, yiyecek olarak kullanõlmõ olmalõdõr. Zira bu

ekilde yo un buluntulara Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazõ Çalõ malarõnda da
rastlanmõ tõr (bakõnõz Ötüken 1986-2007 yõllarõna ait Kazõ Sonuçlarõ Toplantõsõ).
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altõnda kalmõ

olmasõ, hiç

üphe yok ki, iskeletin, bu duvarõn

in asõndan önceye ait oldu unu göstermektedir153.
2004 yõlõnda, kilisenin kuzey cephesinde yapõlan çalõ malarda,
eski

bazilikanõn

kuzey

nefinin

güney

temel

duvarlarõ

ortaya

çõkarõlmõ tõr. Ayrõca; buradaki duvar kalõntõsõnõn, sonradan pik su
borusu dö enmesi sõrasõnda büyük ölçüde yõkõldõ õ anla õlmõ tõr. Bu
cephede yer alan ve kiliseye giri i sa layan ikinci kapõ önünde yo un
bir ekilde yanmõ çivi ve ah ap parçalarõna rastlanmõ tõr. Bu durum,
kapõ önünde ah ap bir dö eme oldu u izlenimi vermesinin yanõ sõra
ah ap bir sundurma ile de ili kilendirilebilir154.
Kilise içinde ve çevresinde yapõlan çalõ malara kuzey alanda da
devam edilmi

ve burada bir nekropol alanõ oldu u anla õlmõ tõr.

Kuzeybatõ ve kuzeydo u yönlerde, -0,80 m. kotunda iki mezar
bulunmu tur155. Bu mezarlarõn, kuzey alanõn kuzeybatõsõna do ru
yayõldõ õ anla õlmaktadõr. Hatta buradaki kaya formasyonlarõnõn
durumu, bu alanõn do al bir mezar yeri olarak kullanõlmasõna olanak
sa lamõ tõr (Foto 8-9). Bu alanda -0,40 m. ile -0, 80 m. kotunda
de i en üç mezar daha ortaya çõkarõlmõ (M3-M4-M5) ve M3 olarak
adlandõrõlan mezardaki iskeletin çenesinin altõna gelecek

153
154

Arõk, 2004b: 1-2.
Ah ap sundurma, binanõn batõ cephesinde de bulunmaktadõr (bakõnõz IV.

Bölüm, III. n aat A amasõ).
155

ekilde

M1 ve M2 olarak adlandõrõlmõ tõr.
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yerle tirilmi sedef bir haç bulunmu tur156(Foto 3-5 ve 207). Ayrõca;
Helenistik Döneme ait bol sayõda buluntu ele geçirilmi tir157.
2004

yõlõnda

kilise

çevresinde

ortaya

çõkarõlan

nekropol

alanõnda bulunan mezarlarda, 2005 ve 2006 yõllarõnda da devam
edilmi

ve ortaya çõkan mezarlar numaralandõrõlmõ tõr158. Kilisenin

etrafõnda toplam 8 mezar bulunmu ve bu mezarlardan 27 bireye ait
iskelet

kalõntõlarõ

eri kinlerden

ve

açõ a

çõkartõlmõ tõr159.

erkeklerden

olu an

A õrlõklõ

üzeri

kapaklarla örtülü ve etrafõ ta larla çevrili,

olarak

dev irme

genç

kiremit

batõ-do u yönlü bu

mezarlar Bizans dönemi Hõristiyan gömü adetlerini yansõtmaktadõr160.
Bunlardan M6da 0,90 m. kotunda, batõ-do u do rultusunda birbiri
üstüne gömüldü ü anla õlan üç iskelet ortaya çõkarõlmõ tõr (Foto 1011). M8de de batõ-do u do rultusunda ba langõçta sayõsõ üç olan
iskelet sayõsõ dokuza ula mõ
gözlenmi tir161

(Tablo

2).

ve burada çoklu bir gömü oldu u

M8de

ortaya

çõkan

iskeletin

le en

kemi inde de bir sikke bulunmu tur. Çõkarõlan iskeletlerden dördü

156

Sedef haç Alanya Müzesine teslim edilmi , benzer örnekleri ile 10. yüzyõla

tarihlenmi tir (Arõk, 2004b: 2).
157

Arõk, 2005a: 216.

158

M6-M7-M8-M9.

159

Üstünda -Demirel, 2009: 219-221.

160

Üstünda -Demirel, 2009: 221.

161

Mezarlardaki birey sayõlarõ, cinsiyet ve ya da õlõmõna ait tablodur (Üstünda -

Demirel, 2009: 223).
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Eski ehir

Anadolu

Üniversitesi

Antropoloji

Laboratuarõna

gönderilmi tir162.
Tonozlu Ko u

önüne kadar yayõlan bu mezarlarõn 0,45x0,65

m. boyutlarõnda, mezar için yapõldõ õ dü ünülen pi mi
kiremitlerle örtülü oldu u görülmü tür.

toprak

u halde, ortaya çõkan

durum, binanõn kuzey alanõnõn bazilikanõn ortadan kalkmasõndan
sonraki bir dönemde nekropol alanõna dönü türüldü üdür163. Alanda
ele geçen Bizans sikkelerinin ço unlu unun II. Iustinosa (565-578),
II. Konstans (641-668) ve VI. Leo (886-912) dönemlerine ait olmasõ
bahsedilen

bu

de i imin

10.

yüzyõlda

gerçekle ti ini

göstermektedir164.
Kilisenin batõsõnda yapõlan çalõ malara, cephenin güneyindeki
duvar önünde devam edilmi ve burada a zõ ve duvarlarõ moloz ta ve
tu la ile örülmü dairesel a õzlõ bir kuyuya rastlanmõ tõr. Kuyu içinde
ba layan

çalõ malar

sõrasõnda

yo un

olarak

II.

Gõyâseddin

Keyhüsreve (1237-1245) ait bakõr sikkeler, cam parçalarõ ve çini
hamurlu seramik parçalarõ bulunmu ve kuyunun daha derine gitti i
anla õlmõ tõr. Mevcut kalõntõlara göre kuyunun, güney kesimde
toprak altõnda görülen sarnõç ile ili kili oldu u; bilinmeyen bir tarihte

162

Arõk, 2004b: 3.

163

Çalõ malar sõrasõnda ele geçen buluntulardan anla õldõ õna göre bu dönü ümün

10. yüzyõl oldu u dü ünülmektedir.
164

Arõk, 2004b: 2.

49

ise doldurulup iptal edilerek ocak haline getirildi i ve kullanõldõ õ,
yanmõ tu la ve buluntulardan anla õlmõ tõr

165.

Kilisenin batõ giri inin önünde yapõlan çalõ malar, mevcut
dö eme kotu altõna inilmesi ve temel seviyesinde yer alan kayalõk
zeminin ortaya çõkarõlmasõndan olu maktadõr166. Bu çalõ malar
sõrasõnda,

dö eme

kotu

üzerindeki

kayalarõn

anla õlmakta olup; burada ele geçen yanmõ

elle

düzeltildi i

çivi, ah ap ve madeni

putrellere rastlanmasõ, vaktiyle binanõn ana giri

kapõsõ önünde

ah ap bir sundurma bulundu unu göstermektedir. Ayrõca; burada
küpe, seramik, yüzük ve metal parçalarõ da ele geçmi tir167.
Kilisenin dõ õnda yapõlan çalõ malara kilise içinde de devam
edilmi tir. Bu çalõ malarda yo un bir kül tabakasõna rastlanmõ ,
yüksek ate dolayõsõyla bozulan metal parçalarõ da bulunmu tur. Bu
veriler, pik boru dö emesi sõrasõnda, kaynak i leminin bu bölümde
yapõldõ õnõ akla getirmektedir168.
Apsis bölümünde devam eden çalõ malar sõrasõnda, büyük
ölçüde ortadan kalkmõ

kare tu lalarla dö eli bir dö eme ortaya

çõkarõlmõ tõr. Bu dö emenin bozulmu olmasõ, burada kaçak bir kazõ

165

Arõk, 2004b: 3.

166

Arõk, 2004b: 3.

167

Arõk, 2004b: 4.

168

Arõk, 2004b: 4.
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yapõldõ õnõ göstermektedir169. Aynõ tu la dö emelere, kilisenin giri
bölümünde yapõlan kazõlar sõrasõnda e i in yakla õk 0,40

m.

a a õsõnda da rastlanmõ tõr170.
2005 yõlõnda, kilisenin kubbe, kasnak ve duvarlarõndaki
yarõlma ve çatlaklarõn ciddi statik sorunlar yaratmasõ nedeniyle
binanõn çelik konstrüksiyonlu bir askõya alõnmasõ dü ünülerek çelik
kemer sistemi ve aksõnõn projelendirilmesi sürecine ba lanmõ tõr171.
Kiliseye ili kin kazõlar 2007 yõlõnda apsis cephesi önünde
devam etmi , fakat bir buluntuya rastlanmadõ õ için çalõ ma
durdurulmu tur.

B- Plan ve Strüktür Özellikleri
1- Kilise
Kaynaklarda H. Georgios172 ya da Prodromos (Müjdeleyen)
Hagia Ioannes (Vaftizci Yahya) Kilisesi173 olarak bilinen çkale Kilisesi,
do u-batõ yönünde uzanmaktadõr. Bina, do u yönde dehliz gibi
düzenlenen ve yarõm daire planlõ apsis ile kuzey ve güney yönlerde
eksedralarõn çevreledi i kareye yakõn planlõ naos, batõ yönde ise
169

Arõk, 2004b: 4.

170

Arõk, 2004b: 4.

171

Arõk, 2006: 3.

172

Hellenkemper-Hild, 2004: 590.

173

Voyacõo lu, 2002: 74.
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enlemesine dikdörtgen planlõ batõ koldan olu an trikonchos plan
tipinde in a edilmi tir ( ekil 7-13).
Yapõnõn biri batõ, di eri ise kuzey cephesinde olmak üzere iki
giri i vardõr: Ana giri i batõ cepheden sa lanmõ tõr (Foto 12-13).
Yapõ, kayalõk bir zeminde ve bir temel seviyesi üzerinde
yükselmektedir. Temel, yapõnõn batõ ve kuzey cephelerinde izlenirken;
di er cephelerde görülememektedir174.
Yapõnõn batõ cephesinin uzunlu u 5,68 m., yüksekli i ortalama
4,68 m.dir ve kuzey kanatta 0,26 m.lik bir girinti görülmektedir ( ekil
18-19, Foto 14-15). Cephenin orta kesiminden 0,72 m. güneye
kaymõ dikdörtgen kapõ açõklõ õ, yapõnõn ana giri idir. 1,88 m. eninde
ve 2,20 m. yüksekli indeki giri , kayalõk zeminden 0, 36 m.
yükseklikte dikdörtgen kesitli iki ta

bloktan olu an e ik ta õna

sahiptir175 (Foto 16).
Kapõ açõklõ õ üst kotta, içi dolgulu duvar tekni inde örülmü üç
dilimli bir kemer tarafõndan ku atõlmõ tõr (Foto 17). Kemerin üzengi
ta õ bugün görülememekle birlikte, ondan sonra gelen ve kemer
yayõnõ olu turan kemer ta õnõ yerinde görmek mümkündür. Bu

174

Yapõ temeli, Yapõdan Gelen zlerin De erlendirilmesi bölümünde de de inilece i

gibi, önceki yapõ döneminden günümüze ula an duvar kalõntõlarõ olmalõdõr (bakõnõz
IV. Bölüm).
175

E ikta õnõ olu turan bu iki ta

blok 1,03x0,79 m. ve 0,69x0,50 m.

boyutlarõndadõr.
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kemer, 0,98 m. yüksekli inde olup, üç dilimlidir176. Bunun hemen
altõnda, üst-ortadaki kemer dilimi ba langõcõnda, içte bir kõsmõ
kalabilmi

üç kemer ta õnõn olu turdu u bir kemer yayõ daha

görülmektedir177 (Foto 18). Bu
kemerden olu an bir kurulu

ekilde kapõ üstünde, iç içe iki
ortaya çõkmaktadõr: içte yuvarlak

kemer ve bunu dõ tan saran üç dilimli kemer.
Bu ikili kemer kurulu u, her iki yandan ta
olu turulmu

ve tu la ile

ve yüzeyden dikdörtgen planlõ çõkmalar yapan birer

sütünce ve üstten de tu ladan testere di i frizli, 1,25 m. yüksekli e
sahip üçgen bir alõnlõkla çerçeve içine alõnmõ tõr. Kemeri, iki yanda iki
bölümlenme

olu turarak

sõnõrlandõran

sütünceler

altta,

duvar

örgüsüne dü ey olarak gömülü178 birer dikdörtgen düzgün kesme ta
blok179; üstte ise dikdörtgen birer tu la180 ve bunlarõn üzerinde âdeta
sütun ba lõ õ izlenimi veren ve duvar örgüsüne yatay olarak

176

Kemer yan dilim yükseklikleri in-situ kemer ta õndan itibaren 0,47 m. olup;

bugün

yerinde

olmayan

üzengi

ta õnõn

var

oldu u

yerden

itibaren

dü ündü ümüzde 0,64 m. olmalõdõr. Üst-orta dilim yüksekli i ise 0,40 m. dir.
Böylece toplam kemer yüksekli i 1,04 m. olmaktadõr. çte görülen kemer yüksekli i
ise; yine üzengi ta õndan itibaren 0,50 m. olarak ölçülmü tür.
177

0,22 m. cidarlõ bu kemer kalõntõsõ yüksekli i 0,47 m. dir.

178

Cepheden dõ a 0,8 m. kalõnlõ õnda bir çõkõntõ yapmaktadõr.

179

Kuzeydeki 0,61 m., güneydeki 0,68 m. yüksekli indedir. Kalõnlõklarõ ise yakla õk

0,6 m. dir.
180

Kuzeydeki 0,35 m., güneydeki 0,37 m. yüksekli indedir. Kalõnlõklarõ 0,5 m. dir.
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yerle tirilmi

küçük tu lalardan olu maktadõr181. Testere di i frizli

üçgen çatõ alõnlõ õ, altta ve üstte iki er sõra yatay dikdörtgen sarõ
renkli tu lalarõn arasõna, kö eleri dõ arõ bakacak

ekilde yatay

biçimde yerle tirilmi kõrmõzõ renkli tu lalar ile meydana getirilmi tir.
Bu çerçeve ba langõcõnõn iki yanõnda kuzeyde bir, güneyde
iki182, örtüye yakõn kuzey üst kesiminde de bir tane kiri

yuvasõ

vardõr183 (Foto 19-21).
Ana giri

kapõsõnõn iki yanõnda simetrik olarak yerle tirilmi

sivri kemerli ve yarõ dairesel formlu dü ey dikdörtgen birer ni
bulunur184; bunlardan kuzey kanattaki, di erine göre daha sa lam
durumdadõr (Foto 22-24).

181

Bu tu lalarõn boyutlarõ 0,13x0,6 m.; kalõnlõ õ ise 0,4-0,5 m. arasõnda de i en bir

ölçüye sahiptir.
182

Yakla õk 1,85 m. yükseklikte simetrik olarak yerle tirilmi bu kiri yuvalarõndan

biri kuzey, ikisi güney kanattadõr. Üçü de dü ey dikdörtgen formludur ve düzgün
kesme ta ile örülmü tür.
183

Yakla õk kareye yakõn 0,15x0,16 m. boyutlarõnda düzgün kesme ta ve tu la ile

olu turulan kiri yuvasõ di er kiri yuvalarõ ile uygun boyutlardadõr ve bu yuvanõn,
giri in üzerini örten ah ap bir sundurma için alt seviyede açõlan kiri yuvalarõyla
ba lantõlõ oldu u dü ünülmektedir.
184

Kuzey ni in geni li i 0,54 m.dir. Üstteki sivri kemer geni li i 0,50 m. ve

yüksekli i 1,13 m. olup; 0,10-0,16 m. arasõnda de i en bir cidara sahiptir.
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0,50x 1,10 m. ölçülerindeki ni lerden kuzeydekinin denizli ine
yakõn güney kö esinde küçük bir açõklõk dikkati çeker185 (Foto 23).
Güney ni in ise, kuzey kanadõ ile alt kesimi yõkõlmõ tõr; ancak
kemerini güney kenarõnda izlemek mümkündür186 (Foto 24).
Yapõnõn kuzey cephesi 7,65 m. uzunlu undadõr ( ekil 12, Foto
31). Cephenin batõ üst kanadõnda187, batõ cephenin kuzey kenarõnda
gördü ümüz seki bulunmaktadõr188 (Foto 32). Cephe duvarõ orta üst
kesiminde, sekiden sonra 1,98 m.lik kuzeydo u-güneybatõ yönünde
yaptõ õ bir kõrõlma ile üç cepheli bir hale getirilmi tir. Duvar,

185

alt

Alt kenarõna do ru daralan koni formundaki bu açõklõk üst geni yerinde 0,19

m., alt dar kesiminde 0,11 m. ve 0,27 m. yüksekli inde ölçülere sahiptir. Buradan
yapõnõn iç mekânõnõn görülebiliyor olmasõ, geçmi te, bu açõklõktan kiliseye
dõ arõdan ba õ yapõldõ õ anlamõna gelebilir. Mevcut durum, söz konusu açõklõ õn,
özgün tasarõm olmadõ õnõ göstermektedir.
186

Ni in sivri kemer geni li i di er ni te oldu u gibi 0,50 m.dir Ölçülebilen

yüksekli i 1,33 m.dir.

Fakat di er ni e bakarak bu yüksekli in 1,13-1,15 m.

arasõnda olmasõ beklenir. Zira ni in alt ve kuzey yan kenarõnõn yõkõk olmasõndan
dolayõ daha fazla bir yükseklik ölçüsü ortaya çõkmõ tõr.
187

Do u-batõ yönündeki uzunlu u 2,05 m. olan seki, 0,26 m. geni li indedir.

188Seki,

batõ cephede de izlenen kademeye aittir. Sekinin yakla õk 0,50 m. üzerinde

paralel yerle imli düzgün bir forma sahip olmayan dairesel iki adet açõklõk vardõr.
Kuzeydo udaki açõklõk 0,5-0,6 m. kadar daha üst kottadõr ve çapõ yakla õk 10 m.
olup derinli i 0,95 m. dir. Kuzeybatõdakinin çapõ ise yakla õk 0,8 m. ve derinli i
0,65 m. dir. Bu iki açõklõk arasõndaki mesafe ise 1.34 m. dir.
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kesimde ise do u uçtaki kuzey-güney yönlü duvara189 kadar düz bir
ekilde devam etmektedir190 (Foto 33). Cepheyi dikey olarak kesen bu
duvar kalõntõsõnõn batõ kenarõnda dü ey dikdörtgen bir açõklõk
mevcuttur191 (Foto 34). Yõkõk durumda oldu u için yer yer farklõ ölçü
veren

bu

açõklõ õ

üstte,

cephe

duvarõnõn

kõsmen

kapattõ õ

gözlenmektedir192.
Kuzey cephenin, üç cepheli bölümünün ortasõnda do u kesimi
kõsmen yõkõlmõ dü ey dikdörtgen formunda, yapõnõn di er bir giri ini
sa layan kapõ açõklõ õ mevcuttur193 (Foto 35). Bunun hemen üstünde
ise yine dü ey dikdörtgen formda sa õr alõnlõ a sahip sivri kemerli ikiz
pencere açõklõ õ görülmektedir194.

189

Duvar kalõntõsõnõn do usu 0,32 m. ve batõsõ 0, 60 m. ölçülerinde kalabilmi tir.

Duvar kalõnlõ õ ise 0,62 m.dir.
190

4,93 m. uzunlu undadõr.

191

0,50x0,57 m. ölçülerindeki bu açõklõk, do u tarafõnda yõkõk durumdadõr.

192

Bu dü ey dikdörtgen açõklõk, batõ sõnõrõnda alt kotta temel seviyesine kadar

dikey bir hat eklinde devam etmektedir. Bu iz, bu açõklõ õn alt kota kadar devam
etti ini ve daha sonraki bir a amada kapatõlmõ oldu unu göstermektedir. Ayrõca;
cephe duvarõnõn dõ ta, açõklõ õn üst bölümünü kõsmen örtmesi, bu açõklõ õn
pencereden çok yapõ içinde bir ni

görevi gören bir i leve sahip oldu unu

dü ündürür.
193
194

Kuzey kapõ 2,10 m. yüksekli inde ve 1,25 m. enindedir.
0,55 m. eninde 0,74 m. yüksekli indedir. Yüksekli i kemer ba langõcõna kadar

0,74 m. olan yuvarlak kemerli ikiz pencere kurulu u dekoratif amaçlõ bir sütunce
ya da paye ile sa lamõ

olmalõdõr.

imdiki durumuyla yerinde bulunmayan bu
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Hemen hemen bütün cephelerde izlenebilen yakla õk kare
boyutlarõndaki

kiri

yuvalarõ,

bu

cephede

de

kapõ

kemerinin

ba langõcõnõn batõsõndadõr195.
Cephenin temelini olu turan duvar, batõ kanatta ise kapalõ bir
bölüm olu turmaktadõr196(Foto 36).
Yapõnõn apsisi de içeren do u cephesi, kayalõk zeminden
itibaren 2,50 m. yüksekli inde altlõk i levi gören bir sekiden itibaren
yükselmektedir ( ekil 13, Foto 37). Yarõ dairesel formdaki apsisin
güney ve kuzey kanatlarõnda büyük kiri

yuvalarõ vardõr. Bunlar,

mimari ö enin yeri, 0,20 m. bir bo lu a sahiptir. Yarõm daire planlõ kemerli ikiz
pencerelerin her biri ise 0,17 m. geni li indedir. Apsis penceresinde oldu u gibi
pencereyi olu turan kesme ta

yüzeyinde ve ortasõnda içte yarõ dairesel formda

yuvalar mevcuttur. Bunlar muhtemelen pencere camõnõn yerle mi

oldu u

yuvalardõr.
195Kiri

yuvalarõnõn boyutlarõ 0,18x0,15 m. 0,20x0,19 m. ölçülerindedir. Bu kiri

yuvalarõ, batõ cephe giri inde oldu u tahmin edilen ah ap sundurmanõn burada da
olabilece ine i aret eder. 0,18x0,22 m. boyutlarõnda yakla õk kare bir form veren
açõklõ õn i levi konusunda kesin bir fikir beyan edilemeyece i gibi; batõ cephede
görülen koni açõklõkla bir ba lantõsõ oldu u konusunda kesin bir yargõ söylemek de
mümkün de ildir.
196

Duvar kalõnlõ õ, do u ucunda 0,79 m. olup, batõya do ru incelenerek 0,49 m.de

son bulan duvar kalõntõsõ, muhtemelen buradaki mezarõ olu turmak için daha
sonraki bir dönemde yapõlmõ tõr.
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güney kanatta dört197, kuzey kanadõnda ise iki tanedir198 (Foto 3839).
Cephenin

ortasõnda,

dü ey

dikdörtgen

bir

pencere

izi

görülmektedir199 (Foto 40). Pencereyi üstten ku atan kemerin orta
bölümü yõkõlmõ ; kenarlarda ise duvar içine yerle tirilmi

impost

ba lõk

yaylarõ

üzerinde

yükselen

tu la

örgülü

kemer

bulunmaktadõr200 (Foto 41-42). Bu kemer yaylarõnõn üstte devam
eden bölümünde, duvar içine özensiz biçimde yerle tirilen tu la ve
kiremitlerden olu an ve üç dilimli sivri bir kemer olu turulmu tur201
(Foto 43).
Apsis penceresinin içi, dolgu duvar ile kapatõlmõ ve bu dolgu
içinde, önceki pencereden 0,25 m. güneye kaymõ

yuvarlak kemerli

1,15x1.10m boyutlarõnda, yakla õk kareye yakõn dü ey dikdörtgen bir
197

Güney kanatta bulunan dört kiri

yuvasõ 0,27x0,54 m. aralarõnda de i en

ölçülerdedir. Kuzey kanattaki iki kiri yuvasõ ise 0,47x0,20 m. boyutlarõndadõr.
198

Apsis penceresinin kuzey payesinin 0,61 m. kuzeyinde, 0,40x0,20 boyutlarõnda

ve bunun 0,74 m. kuzeyinde yine aynõ kotta 0,40x047 m. boyutlarõndaki bu kiri
yuvalarõnõn duvar örgüsünü âdeta tahrip edilerek açõlmõ oldu u görülmektedir. Bu
kiri lerin in aat a amalarõnda ele alõnaca õ gibi yapõnõn daha sonraki bir kullanõm
a amasõnda yapõlmõ

oldu u anla õlmaktadõr (bakõnõz IV. Bölüm- V.

n aat

A amasõ).
199

2,40 m. enindedir.

200

1,60 m. yüksekli indedir.

201

Üçüncü dilimi olu turan kemerin, yapõnõn II.

n aat a amasõnda yapõldõ õ

tahmin edilmektedir (bakõnõz IV. Bölüm - II. n aat A amasõ).
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pencere açõklõ õ daha bulunmaktadõr202 (Foto 44). Bu pencereyi üstte,
sa õr bir alõnlõ õ olan sivri bir kemer ku atmaktadõr. Kemer üzerinde,
önceki pencerenin içine yapõlan dolgu duvar yüzeyinde ters yay
eklinde yerle tirilen ve

imdi yerinde izleri kalabilmi tabaklara ait

oldu u anla õlan bo luklar bulunmaktadõr203 ( ekil 21, Foto 45).
Yapõnõn

güney

do u-batõ

cephesi,

uzunlu undadõr ( ekil 22, 28; Foto 46).

yönünde

8,02

m.

Bu cephenin orta

bölümünün üst kesimi, kuzey cephede oldu u gibi üç cephelidir.

202

1,15 m. enindedir. Pencere kemeri içte ve dõ ta iki er tane olmak üzere dört

yekpare ta tan olu maktadõr ve üzerinde 0,2 m.lik bir kademelenme görülmektedir.
ç ve dõ kemer aralarõnda görülen 0,5 m. ölçülerinde düzgün dikdörtgen yuvalar
pencere camõnõn yerle tirilece i oyuklar olmalõdõr. Pencerenin düzenlemesi, ikiz
kemerli oldu unu ve bu kemerleri ortada, en fazla 0,50 m. çapõnda bir sütunce
bulunmasõ gerekir.

Ancak; bugün hem bu pencerede hem de yapõnõn kuzey ve

güney cephesinde bulunan pencerelerde bulunmasõ gereken sütunceler yerlerinde
yoktur.
203

Bu üç taba õn yerle tirili

biçimi bir yay formu olu turur. Yerle tirildi i

bo luklardan tabaklarõn boyutlarõ

öyledir: üst-ortadaki 0,33 m. çapõnda ve 0,10

m. derinli inde; kuzey alt çaprazdaki 0,25 m. çapõnda ve 0,7 m. derinli inde;
güney çaprazdaki ise 0,23 m. çapõnda ve 0,12 m. derinli indedir. Geç dönemde
mimari bezeme unsuru olarak cephe ve duvar yüzeylerine yerle tirilen tabaklar,
muhtemelen burada da uygulama alanõ bulmu tur. Özellikle 11-12. yüzyõllarda
Yunanistandaki kiliselerde (Hosios Lukas ve Daphni Manastõr Kiliseleri gibi),
Ankarada Arslanhane Camiinde (Öney, 1990), Diyarbakõrda ve Kõbrõstaki
kiliselerde (Kanakaria Manastõr Kilisesi) görülmesi, bu uygulamanõn büyük bir
co rafyada yaygõn olarak kullanõldõ õnõ göstermektedir (Megaw 1990).
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Altta 4,75 m. uzunlu unda olan cephenin batõ kanadõ, güneydo ukuzeybatõ yönündeki bir kõrõlmadan sonra düz devam etmektedir204
(Foto 47).
Cepheyi do udan sõnõrlayan duvar kalõntõsõ kuzey cephedeki
duvar ile aynõ özellikte olup, güneyinde bulunan duvar ile kapalõ bir
bölüm olu turmaktadõr205.
Güney cephenin do u üst bölümünde, di er cephelerden farklõ
bir durum oldu u görülmektedir. Do u kanattaki açõklõ õn hemen
üstünde düz bir hat

eklinde ve hemen bunun 0,50 m. kadar

üstünde ise yatay bir hatõl bo lu u bulunmaktadõr206 (Foto 48-49).
Cephenin üç cepheli bölümünün üst-orta bölümünde, kuzey
cephedeki ikiz pencerenin simetri i bulunur207 (Foto 50). Pencerenin
kenarlarõndaki duvar yüzeylerinde de, apsis cephesinde izlenen
büyük kiri yuvalarõnõn benzerlerine rastlanmõ tõr208.

204

Bu kõrõlma, 2,07 m. uzunlu undadõr. Bu kõrõlmadan sonra düz olarak devam

eden batõ kanat ise 2,22 m. uzunlu undadõr.
205

1,02x0,64 m. kalabilmi tir (bakõnõz Güney Ek Yapõ).

206

Bu yuva izi 0,15-0,20 m. arasõnda de i en geni li e sahiptir. Hemen 0,45 m.

üstündeki yuva izinin geni li i ise 0,27 m. dir. Duvar tekni inin farklõlõ õ, burada
daha sonraki bir dönemde ah ap bir kata veya çatõ izine i aret eder.
207

2,75 m. yükseklikteki pencere 0,53 m. eninde ve 0,70 m. yüksekli indedir.

208

Yatay dikdörtgen yakõn formlu kiri yuvalarõ; 0,23x0,34 m. ve 0,24x0,29 m. ve

0,40x0,25 m. boyutlarõndadõr.
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Cephenin batõ kanadõ ile üç cepheli kanadõnõn birle ti i kö enin
üstünde, koni formunda ve bunun hemen alt do u çaprazõnda kareye
yakõn ah ap bir kiri

yuvasõnõn209 altõnda do u-batõ yönünde

cephenin temeli gibi görülen 0, 71 m kalõnlõ õnda bir duvar kalõntõsõ
bulunmaktadõr210 (Foto 51).
Yapõnõn, örtü sistemi kõsmen ayaktadõr. Orta bölümünün
yüksek kasnaklõ tambur bir kubbe ile örtülü oldu u ve bu yükünü
kuzey ve güney yönde yarõm kubbeler, do u ve batõ yönde ise bugün
yõkõlmõ

olmasõna ra men kubbenin kare oturtmalõ õnõn yüzeyinde

kalabilen izlerden anla õldõ õna göre do u-batõ yönünde sivri be ik
tonozlar ile kar õlandõ õ anla õlmaktadõr (Foto 52-61).
Tambur

kubbe,

toprak

zeminden

itibaren

7,29

m.

yüksekli indedir ve kö elerde pandantiflerle lokalize edilmi 5,19 m.
yüksekli indeki kare bir oturtmalõk ve üstte yüksek bir kasnak
üzerinde yükselmektedir (Foto 56-57). Kubbe kasna õ, sekizer adet
üç kademeli yarõm daire planlõ kemerli dü ey dikdörtgen formlu sa õr
ni

ve

pencerelerin

nöbetle e

çevreledi i

sahiptir211 (Foto 58-59). Sa õr ni
209

Kiri

onaltõgen

bir

forma

ve pencerelerin kemerleri, üstte

yuvasõ 0,27x0,20-0,13 m.; alt do u çaprazdaki ise 0,13x0,15 m.

boyutlarõndadõr.
210

Muhtemelen önceki yapõ dönemine ait duvarlardan biridir (bakõnõz IV.Bölüm - I.

n aat A amasõ)
211

Yakla õk 0,18-0,20 m. aralõklarla nöbetle e düzenlenmi tir. Üç kademe

olu turan yarõm daire planlõ kemer sa õr ni i, içte 0,48 m. eninde, 1,20-1,23 m.
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dõ arõ ta kõn olarak düzenlenmi olup; kubbe, bu haliyle dalgalõ bir
saçak görünümüne kavu mu tur212 (Foto 57).
Apsis örtüsü bugün yõkõk durumdadõr

213

(Foto 61).

Binaya giri , batõ cephedeki kapõ açõklõ õndan sa lanmaktadõr.
Giri te, kuzey-güney yönlü enlemesine dikdörtgen planlõ batõ kol
bulunur. Bu bölüm, âdeta bir giri bölümü gibidir ve kuzey duvarõ
güney duvarõna göre daha iyi durumdadõr214 (Foto 65). Bu duvarlarõn
örtüye geçilen üst bölümünde, belirli aralõklarla düzenlenmi
adet kiri

üçer

yuvasõ bulunmaktadõr215 (Foto 62-65). Kapõnõn hemen

yüksekli indedir.

Kademeler yakla õk 0,20-0,22 m. olup, dõ a do ru 0,80 m.

eninde ve 1.42 m. yüksekli inde, en dõ ta ise 0,97 m. eninde ve 1,59 m.
yüksekli indedir. nce uzun dü ey dikdörtgen pencere eni 0,30-0,38 m., yüksekli i
1,26-1,30 m. dir.
212

Kubbe kasna õ örgüsü altta ve dalgalõ saçakta 0,75 m., kubbe örgüsü ise 0,22

m.lik bir cidara sahiptir.
213

Apsis duvarõnõn üst kanadõnda görülen içe do ru bükülme ve daralma, burada

yarõm bir kubbe örtüsü oldu una i aret eder. Ayrõca, içten ve dõ tan yarõ dairesel
formdaki apsislerin örtüsün genel olarak yarõm kubbe ile örtülü oldu u birçok
Bizans Dönemi kilise ve apellerinde kar õmõza çõkmaktadõr.
214

3,34x1,85 m. boyutlarõndadõr. Dikdörtgen mekânõn batõ duvarõ 3,36 m.

uzunlu unda ve 4,97 m. yüksekli indedir.
215

Kuzey duvardaki kare

eklindeki kiri

yuvalarõ ,0,27-0,37-0,48 m. aralõklarla

düzenlenmi tir ve boyutlarõ 0,18x0,15-0,12 m. boyutlarõndadõr. Yatay kiri yuvasõ
ise 0,20x0,16 m. boyutundadõr. Güney duvardaki kiri yuvalarõ, 0,51 ve 0,63 m.
aralõklarla düzenlenmi

olup batõdan do uya do ru 0,20x0,21 m, 0,15x0,12 m.,
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kuzeyindeki duvarda, ters koni formundaki açõklõk daha önce batõ
cephede bahsedilen kuzey ni teki açõklõktõr. Kapõnõn hemen yanõnda
böyle

bir açõklõk

olmasõ

ve buradan

dõ arõsõnõn

görülebilmesi

önemlidir.
Batõ koldan 4,16x3,82 m. boyutlarõndaki yakla õk kare planlõ
naosa geçilmektedir. Naosu, üstte 3,75 m. çapõnda bir kubbe
örtmektedir (Foto 66). Pandantif geçi li, onaltõgen kasnak üzerinde
yükselen kubbe yükü, güneybatõ ve kuzeybatõ kö elerde duvara,
güneydo u

ve

kuzeydo u

kö elerde

ise

birer

beton

aya a

oturmaktadõr216 (Foto 67-68).
Pandantiflerin alt kö elerinde görülen dairesel açõklõklardan
güneydo u pandantifin yõkõlmõ olmasõ, bunlarõn küçük bir testiye ait
oldu unu göstermektedir217 (Foto 69-71).

0,15x0,14 m. ve 0,17x0,16 m.dir. Üstte güneydo u kö ede bulunan hatõl yuvasõ
0,14x0,14 m. boyutlarõndadõr.
216

Beton ayaklar yapõlmadan önce herhangi destek bulunmadõ õ ve bu

ekilde

kubbenin mucizevî bir ekilde ayakta durdu u ünlü seyyah bn Battuta tarafõndan
görülmü tür. Fakat kubbenin bu

ekilde ayakta durmasõ mümkün olamayaca õ

için, vaktiyle burada bulunan ayak ya da sütunlarõn ne zaman ortadan kaldõrõldõ õ
da bir muammadõr.
217

Küçük boyutlu bu testiler di er pandantiflerde a õz formlarõndan anla õlmõ ;

ayrõca güneydo u pandantif kö esindeki testinin kõrõlmõ

olmasõ nedeniyle de

testinin kaidesi ve gövdesi hakkõnda da bir fikir elde edilmektedir. Bu testilerin
yapõlõ amacõ kilisede akusti i ve hava geçi ini sa lamak içindir. Benzer örnekleri
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1,62 m. yüksekli indeki onaltõgen kasnak içinde, yapõnõn içini
aydõnlatma i levine sahip, ince uzun yarõm daire planlõ kemerli dü ey
dikdörtgen pencereler bulunur218. Bu pencerelerin hemen kemer
ba langõcõ hizasõnda düzgün aralõklarla yerle imli dü ey dikdörtgen
kiri yuvalarõ mevcuttur219.
Naos,

kuzey

ve

güneyde

sivri

kemerli

eksedralara

açõlmaktadõr220 (Foto 72-73).
Kuzey kol,

3,10x0,98 m.; güney kol ise 3,06x0,95 m.

ölçülerindedir221. Kuzey kol, güneydekinden farklõ olarak yapõnõn
ikinci giri

kapõsõnõ barõndõrmaktadõr222. Her iki duvarda da üstte

simetrik olarak yerle tirilen ikiz pencereler sa õr alõnlõklõ sivri bir

aynõ bölgede Arap Evliyasõnda ve Sige Kumyaka Ba melekler Kilisesinde
görülmektedir (Buchwald, 1969; Ötüken vd. 1986: 473-476).
218

Yakla õk 0,80-0,83 m. arasõnda de i en aralõklarla yerle imlidir.

219

Yakla õk

0,35-0,43

m.

aralõklarla

yerle imli,

boyutlarõnda düzgün kareye yakõn formda kiri
yapõlõrken kurulan iskeleye ait kiri

0,15-0,18x0,12-0,17

m.

yuvalarõ, muhtemelen, kubbe

yuvalarõ olup; sonradan kapatõlmayarak bu

ekilde bõrakõldõ õ anla õlmaktadõr.
220

4,15x3,82 m. olan naos bölümü ölçüleri, bugün görülen beton ayaklara göre

yapõlmõ tõr.
221
222

Kuzey kol yüksekli i 4,65 m.; güney kol ise 4,56 m.dir.
1,25 m. eninde ve 2,20 m. yüksekli indeki kapõ açõklõ õ batõ kenarõnda, batõ

yönünde içerde,0,19x0,11 m. ölçülerinde düzgün yatay dikdörtgen formunda bir
yuva görülmektedir.
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kemer ile ku atõlmõ tõr223. Güney koldaki pencerenin iki yanõnda,
dü ey dikdörtgen birer kiri yuvasõ bulunmaktadõr224.
Bu kollarõn hemen do usunda do u-batõ yönünde be ik tonoz
örtülü birer dehliz görülmektedir. Bunlardan kuzeydeki 1,56x1,05
m., güneydeki ise 0,96x1,44 m. boyutlarõndadõr225 (Foto 74 ve 76-75
ve 78). Kuzey dehlizin kuzeyinde, güney dehlizin ise güneyinde,
sonradan kapatõldõ õ anla õlan dü ey dikdörtgen açõklõklar226 her iki
kenarlarõnda da yõkõk durumdadõr ( ekil 26, Foto 75 ve 79). Ayrõca,

223

0,55 m. eninde ve 0,59 m. yüksekli indeki pencere açõklõ õ, 0,14-0,11 m.

yarõçapõnda yarõm daire planlõ kemerli ikiz pencere

eklinde düzenlenmi tir. kiz

pencere arasõndaki mesafe 0,27 m.dir. Güney koldaki pencere ise 0,53 m. eninde ve
0,90 m. yüksekli indedir.
224

Bu kiri yuvalarõ pencerenin 0,45 m. batõsõnda 0,17x021 m.; 0,40 m. do usunda

0,14x0,22 m. ölçülerindedir. Batõ ucunda, aynõ kotta 0,16x0,26 m. düzgün dü ey
dikdörtgen kiri

yuvasõ, düzgün tu la örgü ile kapatõlmõ tõr (Foto 146). Bu kiri

yuvasõnõn hemen altõnda 0,21x0,16 m. ölçülerinde düzgün olmayan ve üstteki kiri
gibi kapatõlmõ bir kiri yuvasõ daha görülmektedir.
225

Kuzey dehliz 2,26 m.; güney dehliz ise batõ uçta 1,85 m., do u kö esinde 2,40

m. yüksekli indedir.
226

Kuzey açõklõ õn batõ üst kenarda üç sõra tu la ve bir ta tan olu an kemer yayõ

dikkati çeker. 0,45 m. eninde, örtüye kadar olan yüksekli i 1,62 m.; kemer
ba langõcõna kadar ise 1,30 m. yüksekli indedir. Dilatasyon izinden anla õldõ õna
göre bunlarõn yan neflere geçi i sa layan kemerli açõklõklar olmalõdõr. Daha sonra
bilinmeyen bir tarihte, dõ tan kapatõlarak içerde ni olarak kullanõlmõ

olmalõdõr.

Zira dõ ta 0,37-0,40 m. eninde ve 0,49 m. yüksekli indeki duvar kalõntõsõ içerden
dõ arõsõnõ görmeyi engellemektedir. Güneydeki ise 0,51 m. enindedir.
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kuzey dehlizin güneydo usunda kuzey kenarõ kalabilmi

bir kemer

yayõ görülmektedir227 ( ekil 27-Foto 80-81).
Do uda, içten ve dõ tan yarõm daire planlõ, 5,65 m. çapõnda ve
3,58 m. derinli inde apsis bulunur (Foto 82).

Toprak zeminden

yüksekli i 4,64 m. olan apsisin iç yarõm dairesinde 1,25 m. eninde
büyük

ta lardan

blok

olu an

bir

basamaklõ

synthranon

bulunmaktadõr.
Apsis içinde dolgu duvar ile daraltõlarak daha küçük boyutlu
2,45 m. geni li inde 1,10 m derinli inde bir apsis daha görülür ( ekil
25, Foto 83).
çteki apsis penceresi, yuvarlak kemerli dü ey dikdörtgen
formundadõr

ve

üstten

sa õr

alõnlõklõ

bir

sivri

kemer

ile

ku atõlmaktadõr228 (Foto 84). Pencerenin üstünde, yatay dikdörtgen
formlu bir kiri yuvasõ mevcuttur229 (Foto 85).
Yapõ içi zemini topraktõr (Foto 86). Kazõ çalõ malarõ sõrasõnda
(2004

yõlõ

çalõ malarõnda),

apsis

zemininde

ve

batõ

kol

giri

bölümünde kare tu la dö emeye rastlanmõ tõr (Foto 87). Ayrõca;
227

Kemer yayõ, pastoforyon odalarõnda görülen, ayin sõrasõnda kullanõlan kutsal

e yalarõn konuldu u ni ler gibi düzenlenmi bir ni e ait olmalõdõr.
228

1,15 m. eninde ve kemer üzengi ta õna kadar 0,90 m. yüksekli indedir. 0,24 m.

geni li indeki kemer yaylarõ burada üçüz pencere olmasõna olanak verir (bakõnõz IV.
Bölüm-II. n aat A amasõ).
229

0,19x012 m. boyutlarõndadõr. Apsis örtüsü ile ilgili olup; örtünün ah ap

kiri lemeli oldu u dü ünülmektedir.
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yerinde yapõlan çalõ malarõmõzda, güney dehliz do u ucunda da
dikdörtgen formlu ta lar oldu u görülmü tür (Foto 88).

2- Güney Ek Yapõ
Yapõnõn güneyinde içten 8,02x3,75-4,75 m. boyutlarõnda, kuzey
yönden kiliseye biti ik kapalõ bir mekân bulunmaktadõr230 (Foto 8991).
Mekânõn, do u duvarõ orta kesiminde yõkõlmõ tõr231. Bu duvar,
güney kesimde devam ederek güney duvar ile birle mektedir. 2,07 m.
yüksekli inde kalabilen ve dõ tan 9,30 m uzunlu unda ölçülen güney
duvarõn ortasõnda, dikdörtgen bir açõklõk bulunmaktadõr232.
Batõ cephe 4,80 m. uzunlu undadõr (Foto 95). Cephenin kuzey
ucundaki açõklõk, cephe duvarõnõn yõkõlmasõ ile olu mu tur.

230

Kiliseden ayrõ olarak incelenen bölüm, esasen kilisenin önceki yapõ dönemine

aittir. Fakat yapõnõn planõ itibariyle ba õmsõz olarak ele alõnmõ

olan ek yapõnõn

kilisenin I. in aat a amasõnda in a edilen bazilikanõn güney nefi oldu unu
söylemek mümkündür.
231

Yõkõlan kesimle birlikte toplam uzunlu u 3.75 m.dir. Kuzey kanadõ 0,64 m

kalõnlõ õnda ve 1,05 m. uzanmaktadõr. Güney kanat duvarõnõn çok az bir kõsmõ
kalabilmi tir. 0,22 m.lik bir çõkõntõ yapmakta olan duvar kalõntõsõ 0,62 m.
kalõnlõ õndadõr.
232

Açõklõk pencere ya da kapõ açõklõ õ olmalõdõr. Açõklõ õn do usunda üstte

0,20x0,28 m. boyutlarõnda kiri yuvasõ vardõr.
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Güney ve batõ duvar, birbirinden farklõ duvar örgüsüne
sahiptir233. Batõ duvarõn daha sonraki bir döneme ait oldu u
malzeme-teknik özelliklerinin yanõ sõra her iki duvarõn birle ti i
kesimde de anla õlõr. Ayrõca; bu duvarlarõn birle ti i güneybatõ kö ede
duvar altõnda, do u-batõ yönünde uzanan moloz ta örgülü bir mezar
bulunmaktadõr234 (Foto 97).
Mekânõn do u kesiminde

aplõ bir zeminden olu an seki

bulunmu tur235 (Foto 93 ve 96). Bu seki mekânõ iki bölüme
ayõrmaktadõr.

C- Malzeme-Teknik
Yapõnõn ana malzemesi kireçta õdõr236 (Foto 98-99). Kaba yonu
kireçta õnõn yanõ sõra, özellikle kuzey-güney-batõ cephelerde ve
bunlarõn

üst

kesimlerinde

görülen

duvar

örgüsünde,

yer

yer

aralarõnda tu la-kiremit kõrõklõ bir teknik görülmektedir. Özellikle
pencere, kapõ ve kemerler ile üst örtüde düzgün kesme ta kullanõmõ
dikkati çeker (Foto 100).
233

Güney duvar kalõnlõ õ 0,72-0,74 m. arasõnda iken; batõ duvar kalõnlõ õ 0,66-0,70

m. arasõndadõr. Ayrõca; duvar örgüsünün yanõ sõra harç olarak da görülmektedir.
234

Bu mezarõn, yapõlan kazõ çalõ malarõnõn gösterdi ine göre güney duvar altõnda

kalmasõ, mezarõn duvardan önce yapõlmõ oldu unu göstermektedir.
235

0,22 m yüksekli indeki seki 0,24 m kalõnlõ õnda moloz ta örgüye sahiptir.

236Kireçta

õ, Do u Akdeniz kõyõ bölgelerde bulunan yapõlarda sõk olarak kar õmõza

çõkmaktadõr.
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Kesme ta

malzeme küflü, kolay eriyebilen bir ta

cinsinden

olu maktadõr. Ayrõca; duvar örgüsü içinde, kubbe kasna õ ile kemer
gibi detaylarda ve kesme ta örgü arasõnda sõklõkla kiremit ve tu la
kõrõklarõnõn kullanõldõ õ görülmektedir237.
Do u cephede, 2,50 m. yüksekli e kadar apsis cephesinin
altlõ õnõ olu turan seki, iri kaba yonu ve moloz kireçta õ duvar
örgüsüne sahiptir238. Seki üstünde görülen apsis cephesinde ise,
orta ve küçük boyutlu kaba yonu ve moloz kireçta õ ile yer yer
aralarda

tu la

ve

kiremit

kõrõklarõndan

olu an

duvar

örgüsü

izlenmektedir239 (Foto 101).
Yapõnõn

di er

cephelerinin

duvar

örgüsünde

kaba

yonu

kireçta õ aralarõnda, orta ve küçük moloz ta lar ile düzgün kesme ta
ve tu la-kiremit kõrõklõdõr240.
Düzgün kesme ta ve moloz ta örgülü kubbe kasna õ, kapõ ve
pencere kemerleri ile kiri

yuvalarõnda kullanõlan düzgün kesme

ta lar, kemerlerde, kemer formuna göre kesilmi ve kullanõlmõ tõr241.

237

Bu kullanõma yapõnõn temel ve alt seviyelerinde rastlanmamõ tõr.

238

Seki altõndaki duvar örgüsünde görülen ta lar 0,89x0,49; 0,78x0,45; 0,76x0,42;

0,54x0,42; 0,66x0,57; 0,33x0,47; 0,86x0,48; 0,66x0,57 m. ölçülerindedir.
239

Seki üstünde görülen kaba yonu ve moloz ta ölçüleri ise 0,40x0,34; 0,51x0,19;

0,30x0,18; 0,31x0,25; 0,53x0,46; 0,39x0,27; 0,19x0,21; 0,24x0,18; 0,19x0,16;
0,26x0,21 m. ölçülerindedir.
240

0,52x0,32; 0,50x0,42; 0,53x0,22; 0,45x0,36 m.; ortalarda 0,17x0,25; 0,27x0,34;

0,49x0,25, 0,22x0,53; 0,26x0,23; 0,30x0,15 m. ölçülerindedir.
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Yapõda,

duvar

örgüsünde

kullanõlan

tu lalar,

apsis

penceresinde, batõ cephe giri i üstündeki frizde ve kubbe kasna õnõ
çevreleyen ni lerin ve pencerelerin sövelerinde kullanõlmõ tõr242. Apsis
dõ

penceresini iki yandan sõnõrlayan kenar payelerinin üstündeki

kemerlerde kullanõlan tu lalar, kõrmõzõ renkli ve düzgün dikdörtgen
bir forma sahiptir243. Battõ cephede kullanõlan tu lalar ise kõrõk ve
küçük boyutlarda olup; iki bölümlemeli bir kurulu a sahip olan
üçgen alõnlõ õn ilk bölümünde ba lõk, ikinci bölümünde ise söve ve
ba lõk olarak kullanõlmõ tõr244.

Aynõ

ekilde görülen bu uygulama,

kubbe kasna õnõ çevreleyen pencere ve ni lerin sövelerinde de dikkati
çeker (Foto 57-59, 100).
241

0,15x0,17; 0,21x0,16; 0,15x0,24 m.; 0,20x 0,17 m. aralarõnda de i en

ölçülerdedir. Kilit ta õnda koni eklinde ve kemer yayõna göre ekillenen tiptedir.
242

Tu lanõn kõrõk, kesilerek

ekillendirilmesi gibi detaylardan, bu cephelerde

kullanõmõnõn (kuzey, güney ve batõ olmak üzere batõ cephe ve kubbe kasna õnda)
dev irme i levli oldu una üphe yoktur. Kõrmõzõ renkli bu tu lalar 0,10x0,21 m.;
0,12x0,20 m.; 0,19x0,9 m. ölçülerinde ve 0,4-0,7 m. arasõnda de i en kalõnlõklara
sahiptirler.
243
244

0,30x0,22 m. ve 0,25x0,20 m. ölçülerindedir.
lk bölümdeki ta lardan kuzey kenardaki 0,71x0,7 m., 0,8 m. kalõnlõ õnda;

güneydeki ise 0,62x0,10 m., 0,6 m. kalõnlõ õndadõr. Üstlerindeki ba lõklardan
kuzeydeki 0,13x0,18 m., 0,5 m.; güney kenarõnda 0,12x0,9 m., 0,5 m.
kalõnlõ õndadõr. kinci bölümdeki tu la sövelerden kuzeyde 0,38x 0,8 m., 0,6 m.;
güneydeki 0,40x0,10 m.,

0,7 m. kalõnlõ õndadõr. Üstteki ba lõkla ise kuzeydeki

0,8x0,11 m., 0,5 m., güneydeki ise 0,7x0,12 m., 0,4 m. kalõnlõ õndadõr.
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Malzeme yanõnda yapõda gözlenen ve incelenen en önemli
detay, kaba yonu kireçta õ, kesme ta

ve tu la malzemeyi birbirine

ba layan harçtõr. Bütün cephe ve duvarlar ile çevre yapõlarda yapõlan
çalõ malar

sõrasõnda

incelenen

harçlar,

yapõnõn

dönemlerinin

belirlenmesinde ve yakla õk olarak tarihlendirilmesinde yararlanõlan
en önemli veriler olmu lardõr. Bütün cephelerde, yapõ içinde ve
yapõnõn

örtüsünde

tek

tek

incelenerek

örnek

içerdikleri malzeme, sõkõlõk ve gev eklik, emi
kriterlere göre de erlendirilerek be

alõnan

harçlar,

gücü, renk gibi

gruba ayrõlmõ tõr. Bu harçlarõn

alõndõ õ-incelendi i yerler ve tarifleri ekte sunulan tabloda verilmi tir
(Tablo 3).
Yapõnõn duvarlarõ sõvalõdõr ve sivri uçlu bir cisimle yalancõ derz
çizgileri yapõlmõ tõr. Bazõ bölümlerinde bu derz çizgilerinin, cephede
ve kasnaktaki ni lerin içinde de oldu u gibi kõrmõzõ, beyaz ve sarõ
renklerle boyalõ oldu u görülmektedir245.
Apsis duvarõ yüzeyinde ise bu sõvadan farklõ olarak içi az
saman katkõlõ bir sõva izlenmektedir. Aynõ sõva, güney ek yapõnõn
do u ve güney duvarlarõnda da bulunmaktadõr.

245

Kõrmõzõ boyalõ derz çizgileri, kalede, sur duvarlarõnda; Konyada Alâeddin

Kö künde, Evdir Han ve Kõrkgöz Hanõnda da izlenmektedir (Duggan, 2008;
Redford, 1991, 1993; Tekinalp, 2009: 152-153, dipnot 14-16). Bu durum Selçuklu
Dönemi in aatõ ile ili kilendirilebilir (Redford, 1993).
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Yapõda, in aat sõrasõnda destek sistemi olarak ah ap hatõllar
kullanõldõ õ,

yapõ

içinde

görülen

bo luklarõndan

ve

kazõ

çalõ malarõnda ortaya çõkan buluntulardan anla õlmaktadõr. Kubbeyi
ta õyan ayaklarda ve duvarlarda da hatõl bo luklarõ izlenmektedir246.
Ah ap malzemeye, destek sistemi dõ õnda, batõ cephe giri i
önünde kazõ çalõ malarõnda ortaya çõkan buluntular içinde de
rastlanmõ tõr. Bu durum, batõ cephe önünde bir sundurma oldu u
fikrini ortaya çõkarmaktadõr. Aynõ ekilde, kuzey cephe kapõ giri inde
de ah ap malzeme buluntularõ olmasõ, ah ap bir sundurma ve ah ap
bir basamak fikrini destekler.
Yapõda ayrõca; dev irme malzemenin de kullanõlmõ

oldu u

görülmektedir: Batõ cephe güney kanadõnda, güney ni

güney

kenarõnõ olu turan yatay olarak yerle tirilmi

dev irme ta

dikkati

çekmektedir247 (Foto 102).

D- Süsleme
Yapõda

izlenebilen

süsleme

unsurlarõ,

yapõnõn

cephe

ve

duvarlarõ ile batõ cephe giri indeki ile kubbe kasna õnda bulunan
ni lerin içinde izlenebilen kõrmõzõ, beyaz ve sarõ boyalõ derz çizgileridir

246
247

0,15-0,13x0,21-0,18 m. aralarõnda de i en ölçülerdedir.
1,02x0,60 m boyutlarõnda ve pembe renklidir. Kaba yonu ta

üzerinde murç

izleri görülmektedir. Ta õn merkezinde 0,8 m.lik bir çapa sahip küçük bir oluk
vardõr.
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(Foto 103). Bu çizgiler yapõ içinde ve cephelerinde de, mala ile
kazõnarak belirli hale getirilmi ve ayrõca çizgilerin üzerinden boya ile
gidilerek belirginle tirilmi tir.
Bunlarõn

benzerlerine,

kale

içinde,

Kayseri

ve

Konyada

Selçuklu yapõlarõnda, Evdir ve Kõrkgöz Hanõnda da rastlanmõ tõr248.
Bunlarõn dõ õnda, batõ cephede giri in iki yanõndaki ni lerden
kuzeydekinin

kemerinin

iç

kesiminde

ve

ni in

hemen

kuzey

çaprazõnda duvar yüzeyinde de yine kazõma tekni inde X ve
üzerinde P
di erinde

harfleri görülmektedir (Foto 25-30). Güney ni te ise

oldu u

güney

kenarõnda

duvar

yüzeyinde

kazõma

tekni inde bir kristogram tasviri bulundu u görülmü tür249 (Foto 3133).
Ayrõca;

kuzey ve

güney

cephedeki pencereler

ile

kubbe

kasna õndaki pencere ve ni lerin alõnlõklarõnda, kazõma tekni inde iki
yana do ru dallarõ sarkan bir bitki tasviri bulunmaktadõr (Foto 104105).

248

Duggan, 2008; Redford, 1991, 1993; Tekinalp, 2009: 152-153, dipnot 14-16.

Kar õla tõrma ve De erlendirme bölümünde bu imitasyonlara de inilmi tir bakõnõz
V. Bölüm).
249

Kristogram tasviri, kalenin a a õsõnda bulunan Arap Evliyasõ Kilisesi içinde batõ

duvarõn güneydo u üst kö esinde ve dõ õnda do u cephede üst-orta kesiminde de
bulunmaktadõr. Kristogram,

çkale Kilisesinde oldu u gibi kazõma tekni inde

yapõlmõ tõr.
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E- Duvar Resimleri Üzerine Bazõ Saptamalar

Yapõ içinde hayli yõpranmõ

vaziyette, fresko tekni inde duvar

resimleri bulunmaktadõr. Bu resimler, bugün kuzey ve güney kol
duvarlarõ ile kuzey yarõm kubbesinde, güney dehliz-diakonikon güney
duvarõnda, pandantiflerde ve içteki apsis penceresinin sövelerinde ve
kemerinde görülebilmektedir250. Hayli yõpranmõ olan bu resimlerden
kalabilen izlerden, figürler ve sahneler hakkõnda birtakõm sonuçlara
ula õlmõ tõr: Güney kol yarõm kubbesi ve duvarlarõnda

sanõn

Çocukluk Ve Gençlik dönemlerine, kuzey kol duvarlarõnda ise sanõn
Çektikleri dönemine ait resimler sahnelenmi tir. Pandantiflerde ise,
Dört ncil Yazarõ, sembolleri ile tasvir edilmi

251;

güney pastoforyon

odasõ-diakonikonun güney duvarõnda bir yapõ ve iki havari ya da din
adamlarõnõn tasvir edildi i sahne bulunmaktadõr. ç apsis pencere
kemeri ile sövelerinde kõrmõzõ, sarõ ve mavi renkli hale izleri yer
almaktadõr252.
Yapõnõn kubbe iç yüzeyinde, batõ kolunda ve apsis duvarlarõnda
herhangi bir fresko izine rastlanmamõ tõr. Yalnõz; apsis duvar
yüzeylerinde fresko izine rastlanmamõ olmasõ, iç apsis duvarlarõnõn
bugün mevcut olmayõ õndan kaynaklanmaktadõr. Nitekim trikonchos
250

Yapõnõn içi muhtemelen duvar resimleri ile kaplõ idi. Fakat zamanõn, iklimin ve

insanlarõn yaptõ õ tahribatlardan dolayõ hepsi günümüze gelememi tir.
251

Rott, 1908: 80.

252

Geometrik ve bitkisel bezemeler kõsmen seçilebilmektedir.
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apsis pencere kemeri ve sövelerinde görülen boya izleri, burada da
günümüze ula amayan bir resim programõ oldu unu göstermektedir.
Yapõdaki

duvar

resimleri,

enlemesine

ve

boylamasõna

bölümlenen koyu kõrmõzõ eritler ile birbirinden ayrõlan sahnelerden
olu maktadõr.

Sahnelerde,

oldukça

canlõ

kõrmõzõ,

sarõ,

mavi

renklerden olu an bir kompozisyon görülmektedir. Ancak; bazõ
sahnelerde

turkuaz,

koyu

pembe

gibi

daha

pastel

renklerin

kullanõldõ õ da dikkat çeker (Foto 126-128).
Sahnelerde görülen figürlerin haleleri sarõ renkli olup, içten
dõ a do ru kõrmõzõ ve beyaz renklerden olu an çift konturlarla
belirtilmi tir. Yalnõz, Çobanlara Müjde sahnesinde tasvir edilen
mele in halesi turkuaz renklidir ve sahnenin genelinde kahverengi,
koyu pembe gibi pastel renkler kullanõlmõ tõr253 (Foto 126-128).
Sahnelerde tasvir edilen figürlerin karakteristik özelliklerinin
yüzlerine yansõtõldõ õ ve içinde bulunduklarõ hareketlere göre yo un
çizgisel kuma

kõvrõmlarõnõn giysilerinde verildi i gözlemlenmi tir.

Ayrõca; figürlerin genellikle ¾ profilden, oldukça sakin, zarif, uzun ve
ince olarak tasvir edildi i; bazõlarõnõn ise özellikle gözlerinin önemle
vurgulanarak badem eklinde betimlendi i görülmektedir. Figürlerin
elleri de, içinde bulunduklarõ hareketlerine göre zarif bir biçimdedir:
Yanlara do ru, dans eder gibi uzanmaktadõr (Foto 119)

253

Bu durum yapõdaki duvar resimlerinde iki farklõ döneme ya da bir onarõma

i aret eder.
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Sahnelerin yanõ sõra, özellikle kuzey ve güney kol duvarlarõnõn
alt kesimlerinde, haleli portre özelli i gösteren aziz ve azize ba larõ
tasvirleri bulunmaktadõr.
Tasvir edilen duvar resimlerindeki sahnelerden kuzey duvar
batõ kanadõnda görülen Golgotha Yolu sahnesi Anadolu için önemli,
yapõ için ise ünik bir örnektir254.
Duvar

resimleri

bulunduklarõ

yerlere

göre

tanõmlanarak

gruplandõrõlmõ olup; seçilebilen önemli ayrõntõlar da tasvir edilmi tir.

1- Pandantifler
Dört pandantifte, Dört ncil Yazarõ tasvir edilmi tir. Bunlardan
güneydo u

ve

kuzeydo u

pandantifteki

yazarlarõ

bugün

görebilmemize ra men; güneybatõ pandantifte sadece bir yapõ ve
yazarõn sembolü olan bir hayvan tasviri; kuzeybatõ pandantifte ise,
yüzeyinin tamamen is ile kaplanmõ

olmasõndan dolayõ hiçbir

ey

görülememektedir.
Pandantiflerde bulunan

ncil Yazarlarõ tasvirleri, üstte mavi

renkli, alt bölüme do ru ise koyu ye il-turkuaza yakõn bir renge
dönü en bir zemin üzerinde kõrmõzõ, mavi sarõ ve koyu pembe
renklerden olu an bir kompozisyon içindedir.

254

Kar õla tõrma ve De erlendirme bölümünde de inilmi tir, bakõnõz V. Bölüm

(Karakaya, 2007).
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Güneydo u Pandantif
Pandantifler içinde en iyi durumda olan

ncil Yazarõ tasviri

Güneydo u Pandantiftedir (Foto 106-108).
Merkezde yerle imli figür, mimari bir yapõ içinde tasvir
edilmektedir. Figür, hafif kel, beyaz saç ve sakallõ, uzun ve yorgun
yüzlü, zayõf ve öne do ru e ilerek hafifçe kamburunu çõkarmõ

bir

ekilde tasvir edilmi tir. Kõrmõzõ konturlu koyu pembe tonlarõnda,
ayak bileklerine kadar uzanan, dökümlü bir elbise giymektedir.
Elbise

kõvrõmlarõnda,

figürün

oturu undan

kaynaklanan

gölgelendirme ve katlanmalar, daha koyu renkli çizgilerle verilmi tir.
Figür, sol profilden sa tarafa do ru dönük olarak arkalõksõz iç
içe kare ve bu karenin kö e noktalarõndan çõkan çizgilerin birle erek
düz çizgiler meydana getirdi i geometrik desenli bir tabure üstünde
oturmaktadõr.

Figürün

sõrtõnda,

oturu undan

ve

ya lõlõ õndan

kaynaklanan bir kamburla ma görülmektedir. Yönü, apsise bakacak
ekilde yerle imli figürün ba õ, koyu sarõ renkli, içte kõrmõzõ dõ ta ise
beyaz renkli konturlu bir hale içine alõnmõ tõr. Figürün sa eli kalem
tutar gibi havaya kalkmõ , sol eli ise bir kitap ya da defter
tutmaktadõr ki; bu da ncil olmalõdõr.
Figürün içinde tasvir edildi i mimari ö eler de, figürün elbisesi
ile aynõ renktedir. Bir yapõ içinde oldu u anla õlan figürün arkasõnda,
bir konsol ile dikdörtgen pencere tasvirleri bulunmaktadõr. Bunlar,
koyu pembe renklidir. Pencerenin camlarõ ise koyu ye il renk ile
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verilmi tir. Pencerenin kenarlarõnda, alt tarafõndan dü ümlenmi
koyu pembe renkli ve kõvrõmlarõnõn çizgisel üslup ile verildi i perde
tasviri yer almaktadõr.
Konsol altõnda, duvar yüzeyinde, beyaz renkli oval hatlõ
yapraklardan olu an bir bitki tasviri vardõr.
Figürün ba õ üzerinde beyaz renkle yazõlmõ bir yazõ vardõr. Bu
yazõ, figürün kimli i ile ilgili önemli bir ayrõntõ verecek detaydõr:


 yazõlõ kelime Iootheo olarak okunmaktadõr (Foto 108).
Kuzeydo u Pandantif
yi durumdaki di er

ncil yazarõ Kuzeydo u Pandantiftedir

(Foto 109-113).
Kõsmen tanõmlanabilen bu

ncil Yazarõ da di erinden farklõ

olarak yapõ içinde de il; dõ arõda ve yapõlar arasõnda tasvir edilmi tir.
Mavi tonunda bir zemin üzerinde ve merkezde yerle imli figür,
ayaklarõna kadar görülebilmektedir. Figürün, bir önceki yazardan
biraz daha genç oldu u, karakteristik yüz ifadesi ve koyu gri
saçlarõndan anla õlmaktadõr. Figür, uzun ve ince bir vücuda sahiptir
ve ayaklarõ da çõplaktõr255. Ba õndaki halesi di erinde oldu u gibi
koyu sarõ renkli ve dõ ta beyaz, içte kõrmõzõ kontur içindedir.
Di erinden farklõ olarak sola dönüktür ve sa

profilden tasvir

edilmi tir. Bu

ncil yazarõ ile

255

ekilde güneydo u pandantifteki

Herhangi bir sandalet, çizme ya da bir ayakkabõ olabilecek bir unsur

görülmektedir.
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kar õlõklõ olarak birbirine ve apsise do ru yönelmi tir. Önünde ve
arkasõnda üst kö elerde koyu pembe renkli ve kõrmõzõ konturlu
kubbeli birer yapõ vardõr. Önde-sa daki kubbeli yapõnõn kasna õnda,
ortadaki yuvarlak kemerli iki, yandaki dü ey dikdörtgen formlu birer
üçüz pencere; solda arkada görülen kubbe kasna õnda ise yan yana
iki adet dü ey dikdörtgen pencere açõklõ õ görülmektedir. Sa daki
kubbeli yapõ giri inde kõrma çatõlõ bir sundurma bulunmaktadõr.
Giri in bu sundurma ile iki bölüme ayrõldõ õ ve ortalarõnda da bir
ah ap direk ile bunun sa landõ õ göze çarpar. Sol elinde tuttu u ve
sa

eli ile sayfalarõnõ açtõ õ bir

ncil net olarak seçilememekte

olmasõna ra men; figürün ellerinin konumundan elinde bir

ncil

oldu u anla õlabilmektedir. Di er ncil yazarõ gibi koyu pembe renkli
ve ayaklarõna kadar inen dökümlü bir elbise içindedir. Bu elbisenin
figürün oturu undan kaynaklanan kõvrõmlarõ elbisenin renginin biraz
daha koyu rengi ile çizgisel bir üslupla sa lanmõ tõr. Oturdu u
taburenin bele kadar bir arkalõ õ oldu u gözlenmektedir. Tabure,
koyu sarõ renkli ve alt kesimlerinde siyah geometrik motiflerin
seçilebildi i bir bezeme içermektedir.
Figürün ba õnõn üzerinde, di erinde oldu u gibi bir yazõ izi
görülmez; zira bu bölüm kõsmen dökülmü tür.
Güneybatõ Pandantif
Güneybatõ pandantifin ise kuzey bölümü oldukça tahriptir
(Foto 114-115).
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ncil yazarõ tasviri görülememektedir. Fakat güney üst kö ede
batõ-sa a dönük olarak oturmu beyaz renkli ve boynuz eklinde bir
kuyru u olan öküz tasviri vardõr. Bu tasvir, simgesi öküz olan
Mattayõ akla getirmektedir. Bu figürün hemen önünde ve batõsõnda,
di er pandantiflerde rastlanan koyu pembe renkli mimari tasvir
dikkat çeker. Bu yapõnõn saçak altõnda bir yuvarlak pencere ile alt ve
üst kö elerde çapraz yerle imli yuvarlak kemerli dü ey dikdörtgen
pencereleri olan kõrma çatõlõ ve yuvarlak kemerli bir geçi i olan
mimari yapõ tasviri bulunmaktadõr. Yapõnõn geri kalan bölümü
sahnenin tahrip olmasõndan dolayõ görülememektedir.
Kuzeybatõ Pandantif
Kuzeybatõ pandantif ise hiçbir fikir vermeyen ve hiçbir tasvir
görülemeyen

bölümdür.

Pandantifin

yüzeyi,

tamamen

is

ile

kaplanmõ siyah bir zemine sahiptir ve fikir verebilecek bir detay ya
da iz bulunmaktadõr (Foto 116).

2- Güney Kol

Güney kolda görülen resimlerde, belirlenen sahneler kõrmõzõ
eritlerle ayrõlan bölümlerler içinde tasvir edilmi tir.
Güney duvar, üstte yarõm kubbe sõnõrõndan itibaren yatay ve
dikey bölümlere ayrõlmõ tõr. Duvarõn do u kanadõnõn üst bölümünde,
herhangi bir sahne seçilememektedir. Bordo renkli bir figüre ait bir
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bacak ile hemen bunun güney üst çaprazõnda koyu sarõ renkli beyaz
pencereli bir kasna õ olan kubbeli küçük bir yapõ tasviri vardõr (Foto
117).
Duvarõn do u kanadõnõn alt bölümünde ise, koyu sarõ renkli
beyaz ve kõrmõzõ konturlu haleler içinde portre eklinde aziz ba larõ
tasvir edilmi tir.
Kuzey kanatta alt seviyede pencere altõnda yer alan sahnede,
kubbeli ve ön tarafõ kõrma çatõlõ bir giri i olan kõrmõzõ konturlu sarõ
renkli yapõ tasviri görülmektedir. Hemen bu yapõnõn batõsõnda,
yakla õk yapõ ile aynõ boyutlarda kõrmõzõ konturlu bir maphorion
içinde yine kõrmõzõ konturlu sarõ haleli bir kadõn figürü vardõr(Foto
118). Bu tasvirde figür ve yapõ boyutlarõ di er sahnelere göre oldukça
küçük ölçülerdedir.
Batõ kanatta üst seviyede hemen pencerenin batõsõnda, inceuzun-küçük suratlõ genç bir adam yüzü koyu sarõ renkli ve kõrmõzõ ve
beyaz konturlu hale içinde a a õ do ru yönelmi tir. Yöneldi i batõ alt
tarafta, koyu kõzõl saçlõ, koyu sarõ haleli bir figür ba õnõn sa
bölümü ile ve büyük badem

eklindeki sa

üst

gözü görülmektedir.

Figürün geri kalan bölümü sahnenin tahrip olmasõndan dolayõ
görülememektedir. Figürün, di erlerinde oldu u sarõ renkli kõrmõzõ ve
beyaz konturlu bir haleye sahiptir ve arkaya do ru nazik bir ekilde
uzanan elinin zarifli i göze çarpmaktadõr (Foto 119-120). Bunun
hemen batõ yanõnda kar õsõna gelecek biçimde yerle imli, koyu pembe
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renkli bir maphorion içinde oldukça zarif ve orantõlõ bir yüze sahip bir
kadõn figürü vardõr. Kadõnõn vücudu cepheden verilmi olup; omuz ve
boyun bölümünden itibaren sa

profilden tasvir edilmi tir. Oldukça

zarif bir biçimde ve gözleri kapalõ

ekilde âdeta kar õsõnda bulunan

figüre bir saygõ ve naz içinde tasvir edilmi tir. Batõ yanõnda ise yine
koyu pembe maphorion içinde bir figür göze çarpar. Figür, sola
dönük ve sa

profilden tasvir edilmi tir (Foto 120). Sahnenin

durumuna bakõlõrsa, bu sahne büyük olasõlõkla

sanõn Vaftiz

Edili idir (Foto 119). Kuzeyde-solda üstte görünen haleli genç figürün
Vaftizci Yahya, kõzõl saçlõ badem gözlü figürün sa256; hemen batõ
yandaki figürlerin ise Mecdelli Meryem ile Hz. Meryem olabilece i
dü ünülmektedir257.
Güney Yarõm Kubbe
Güney Yarõm Kubbede yapõnõn en önemli sahnelerinden
ikincisi görülmektedir. Burada, sanõn Do umu, sanõn lk Banyosu
ve Çobanlara Müjdededen olu an sahneler bütünü bulunmaktadõr258
(Foto 121-128). Merkezi bir kompozisyon düzeninde
sahnenin
256

merkezinde

sanõn

Do umu

sahnesi

ekillenen

bulunmaktadõr.

Zira sayõ kilisedeki görülen bütün sahnelerde kõzõl saçlõ ve ba õnõ da incili haçlõ

haleli olarak görmekteyiz. Burada incili haçlõ halesinin sadece sol üt kö esi
görülmektedir. Kõrmõzõ konturlu sarõ renkli hale içindedir.
257

258

Çünkü hemen üstte, yarõm kubbede sanõn do umu sahnesi bulunmaktadõr.
Burada Rott, bir taht içinde Meryem ve alt sõrasõnda kutsal figürlerin

oldu undan bahsetmektedir (Rott, 1908: 80).
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Merkezde kuzeydo u-güneybatõ yönde e imli büyük yatak üzerinde,
sa

profilden ve sa

uzanan

Meryem

eli ile hemen batõ yanõndaki küçük yata a

görülmektedir.

Ba õ,

net

olarak

görülemeyen

Meryemin yüzünün bir kõsmõ is ile kaplõ olmasõna ra men-gözleri ve
a zõ- seçilebilmektedir. Bordo konturlu koyu kõrmõzõ renkli bir yatak
üzerinde bulunan Meryem, koyu mavi ve kõrmõzõ renkli bir maphorion
giymektedir.

Yatmaktan

kaynaklanan

kõvrõmlarõnõn

çizgisel

üslup

bir

Meryemin sa -batõ tarafõnda

ile

hareket

verilmesiyle

ise,

kuma

gösterilmi tir.

efkatle elini uzattõ õ daire formlu ve

yine dõ tan içe do ru beyaz-kõrmõzõ konturlu sarõ zemine sahip incili
haçlõ hale içinde tasvir edilen yatakta, Bebek sa bulunmaktadõr (Foto
123). Açõk mavi ya da beyaz renkli bir kundak içindeki Bebek sanõn
duru u tam olarak anla õlamamaktadõr. ncili-haçlõ haledeki inciler
beyaz renklidir ve bir iki tane mavi renkli inciler göze çarpar.
Sahnenin üst bölümünde yazõ sahnenin tanõmõ için bilgi verici
olarak yazõlmõ tõr: 

 çevirisi IFPSOS eklindedir (Foto 122).

Meryem ve sanõn yata õnõn hemen altõnda, badem gözlü kõzõl
saçlõ bir figürün kuca õnda incili haçlõ haleli Bebek sa görülmektedir
(Foto 124). Üzerinde beyaz renkli bir örtü ya da havlu bulunmaktadõr.
Sola do ru dönük, sa

profilden tasvir edilen bu figürün hemen

önünde dikdörtgen koyu sarõ renkli ve kõrmõzõ konturlu bir tekne
içinde açõk mavi renkli su tasviri görülmektedir. Teknenin hemen
yanõnda-batõsõnda kõrmõzõ konturlu, dizleri üstüne çökmü , sa

83

profilden sa

tarafa dönük sakallõ bir erkek figürü bulunur (Foto

125). Sadece kõrmõzõ konturlu olarak tasvir edilen figürün kimli i
konusunda kesin bir yargõya varõlamamõ tõr.
sanõn

Do umu

sahnesinde

eksik

olan

Yusuf,

genellikle

sahnenin sol alt kö esinde otururken ve dü ünürken tasvir edilir
(Foto 147-154). Ancak; burada Yusuf figürü, sahnenin hayli tahrip
olmasõndan dolayõ görülememektedir. sanõn Banyosu sahnesinde ise
görülen erkek figürünün Yusuf olmasõ ihtimali de zayõftõr.
Sahnenin hemen batõ-sa
bir zemin üzerinde,

tarafõnda kemerin kö esinde, mavi

uzun kõzõl saçlõ ve saçlarõnõ beyaz bir bant ile

ensede ba lamõ koyu mavi bir giysi içindeki melek figürünün halesi,
daha önce gördü ümüz gibi koyu sarõ de il, koyu soluk ye il-turkuaz
renktedir (Foto 127).

Melek, hemen alt tarafta bulunan ve sa

profilden tasvir edilen bir figüre do ru yönelmi durumdadõr. Mele in
sa eli figüre do ru uzanmõ , takdis i areti yapmakta ve bir ey tarif
etmektedir. Figür ise oturur

ekilde ve sa

profilden üstte solda

bulunan mele e do ru bakmaktadõr. Kahverengi bir giysi içindeki
figürün elbisenin dõ konturlarõ ve oturu undan kaynaklanan kuma
kõvrõmlarõ koyu kahverengi ile verilmi

olan figürün sol omzunda

koyu kõrmõzõ konturlu koyu pembe bir kuma

parçasõ daha

görülmektedir. Kollarõnõn dirseklere kadar kapalõ olarak tasvir edilen
elbisesi dizlerine kadar uzanmaktadõr.

Figürün ayaklarõnda, birer

çizme vardõr. Koyu kahverengi uzun saçlarõ ve sakallarõ olan figürün
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ba õnda âdeta denizcilerin ba larõna taktõ õ apkalara benzeyen, öne
do ru sivrilen yine elbise ile aynõ renkte bir kep vardõr. Figürün sa
eli bo tur; sol elinde ise ipe benzeyen bir cisim bulunmaktadõr (Foto
128). Bu sahne, Çobanlara Müjde sahnesidir (Foto 126). Aslõnda,
genelde iki çobanõn tasvir edildi i sahnede figür sayõsõnõn bire
indirilmi

oldu u dikkat çekicidir. Sahnede, tasvir edilen figürler,

kullanõlan renkler ve üslup ile di erlerinden ayrõlan bir özellik
görülmektedir. Daha çok pastel renklerin tercih edildi i gözlenen
sahnede mele in halesinde görülen renk farklõlõ õ, burada daha önce
di er sahnelerde izlenen sarõ renkli halenin üzerinin mavi renk ile
boyanmasõ ile elde edilmi tir. Bu
dönü türülmü tür. Bu

ekilde hale, turkuaz bir renge

durum, bu

sahnenin, daha

sonra bir

dönemde gördü ü bir müdahale-onarõm ile açõklanabilir.

3- Kuzey Kol

Kuzeybatõ duvarda, üstte ve pencerenin batõsõnda, yapõnõn en
önemli sahnesi bulunmaktadõr (Foto 129-132). Bu sahne, güney kõyõ
bölgelerinde görmeye alõ õk olunmayan bir sahnedir. Golgotha Yolu
olarak tasvir edilen sahnede, batõdan do uya do ru sõralanan figürler
sõrasõyla: Mecdelli Meryem, sa ve Kayafadõr (Foto 129). Solda koyu
pembe renkli maphorion içinde güney duvardaki sanõn Vaftiz Edili i
sahnesindeki gibi tasvir edilen Mecdelli Meryem, zarif bir biçimde
ba õ sa

tarafa do ru hafifçe yönelmi
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ve sol yan profilden tasvir

edilmi tir. Genç kadõn figürü gözleri kapalõ olarak görünmektedir.
Figürün, boynu açõk bõrakõlmõ tõr. Uzun, ince ve zarif bir biçimde
küçük dudaklõ, küçük suratlõ figürün ince boynunun zarafeti de
gözler önüne serilmi tir. Figürün do usunda kalan duvar yüzeyi bir
hayli tahrip olmu tur. Ayrõca; figürün yöneldi i batõ tarafta da tam
olarak fikir veren bir durum söz konusu de ildir259 (Foto 130).
Figürün biraz do usunda, bedeninin üstü çõplak, belinden
dizlerinin üstüne kadar bir kuma parçasõ ile örtülü, uzun kõzõl saçlõ
ve sakallõ, uzun-zayõf genç erkek figürünün ba õndaki beyaz ve
kõrmõzõ konturlu koyu sarõ renkli incili-haçlõ halesi, bu figürün sa
oldu unu anlamaya yardõmcõ olmu tur.
ba lamõ

sa, ellerini göbe inde

ve ba õnõ hafifçe öne e mi , âdeta her

eyi kabullenen bir

durumda gösterilmi tir. Ayaklarõ çõplaktõr; herhangi bir sandalet veya
ayakkabõ bulunmamaktadõr (Foto 131).
sanõn do usunda-önünde, biraz daha üst seviyede yerle imli,
koyu kõrmõzõ renkli bir merdiven ile merdiven ba õnda gri saç ve
sakallõ, kel, beyaz renkli bir boyunluk takmõ koyu kõrmõzõ uzun bir
elbise içinde ya lõ bir erkek figürü bulunur (Foto 132). Merdivenin
ba õ

259

ve

sonu

tam

olarak

seçilememekte

olup;

dört

basma õ

Bu nedenle, figürün, batõsõnda ya da do usunda herhangi bir sahneye veya

biraz daha do u kesimde kalan Golgotha Yolu isimli sahne ile ba lantõlõ olup
olmadõ õ konusunda kesin bir yargõya varõlamamõ tõr; zira figürün do u bölümü
oldukça tahrip olmu , buradaki sõva tamamen dökülmü tür.

86

görülmektedir. Dõ konturlarõ koyu kõrmõzõ renkle verilen merdivenin
iç bölümlerinde daha açõk tonlarda bir renklendirme söz konusudur.
Bu sahne, Akdeniz çevresinde Demre Aziz Nikolaos Kilisesi
dõ õnda görülen ikinci yapõ olmasõ bakõmõndan önemlidir260.
Kuzeydo u

duvarda,

kanadõnda Çarmõhta

pencerenin

do usuna

gelen

do u

sa sahnesi bulunmaktadõr (Foto 133-136).

Sahnenin solunda kõrmõzõ maphorionunu acõ içinde a zõna götüren ve
ba õ yukarõ kalkmõ , beyaz ve koyu kõrmõzõ konturlu koyu sarõ renkli
haleli Meryem figürü, önünde-üst seviyede çarmõhta oldu u anla õlan
sa için a lamaktadõr (Foto 134). sanõn yalnõza sa
çarmõha gerilmi

kolu ve elinin

vaziyetteki durumu görülmektedir. Vücudunun

di er bölümü, sahne tahrip oldu u için tam olarak seçilememektedir
(Foto 135).
sanõn solunda, do u tarafta, Meryem ile aynõ seviyede koyu
kõrmõzõ ve koyu pembe renklerden olu an toga giysisi içinde bir Roma
askeri görülmektedir. Askerin ba lõ õ da koyu kõrmõzõ renklidir.
Giysisinin ön tarafõnda, elbisesinin üstünde püskülleri görülen koyu
sarõ renkli parçasõ bulunmaktadõr. Ayaklarõnõn oldu u bölümü tahrip
olan asker, sol elinde kõrmõzõ konturlu koyu sarõ renkli bir mõzrak
tutmaktadõr. Sa elini ise yukarõ kaldõrmõ ve sayõ i aret etmektedir

260

Bu sahnenin yapõlan çalõ malar ile Demreden de önce oldu u anla õlmõ tõr

(bakõnõz Bölüm IV - III. n aat A amasõ); Karakaya , 2005.
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(Foto 136). Uzun, ince ve koyu renkli bir yüze sahip asker dõ õnda
ba ka bir figür yoktur.
Bu üç ki i dõ õnda daha do uda tam olarak tarif edilemeyen
figürlerin haleleri görülmektedir. Bunlar da olasõlõkla Vaftizci Yahya
ve

Mecdelli

Meryem

gibi

sahnenin

tamamlayõcõ

di er

üyeleri

olabilecekleri gibi ba ka bir sahnenin tanõmõnda yer alan figürler
olma ihtimali de söz konusudur.
Kuzey

kol

duvarõnõn

alt

bölümlerinde,

kesimlerinde oldu u gibi kõrmõzõ

güney

kolun

alt

eritlerle ayrõlan beyaz ve kõrmõzõ

konturlu sarõ renkli haleli portre eklinde tasvir edilen Hõristiyanlõ õn
kutsal aziz ve azizelerinin ba larõ bulunmaktadõr. Bunlar, beyaz ya da
gri saç ve sakallõ ya da ba õ kapalõ maphorion içinde tasvir edilmi tir
(Foto 137-139).

4- Güney Dehliz-Pastoforyon (Diakonikon)

Güney duvarda bulunan sahnenin zemini, di er sahnelerde
oldu u gibi mavi renklidir (Foto 140).
Sahnede, batõya do ru hareket halinde iki figür görülmektedir.
Bu

figürlerin

arkasõnda-do uda,

muhtemelen

kõrma

çatõlõ

bir

sundurmaya sahip yapõ tasviri görülmektedir261. Yapõ, figürlerden

261

Daha önceki senelerde, daha iyi durumda olan bu sahnede yer alan yapõnõn, tez

konusunu olu turan kiliseye ait tasvir olmasõ mümkün olabilir.

88

daha küçüktür. Yapõnõn bu ekilde yapõlmasõ, perspektifle ba lantõlõ
olup; uzaklõ õ vermek için olabilir. Ancak; bu konuda çok ba arõlõ
olunmadõ õ görülmektedir (Foto 141).
Yapõnõn önünde-batõda, sõrtlarõ yapõya dönük olarak tasvir
edilen iki figürden do udakinin sa elinin çapraz biçimde iki anahtar
tuttu u görülmektedir. Figür, anahtarlarõ alt tarafõ üstte kalacak
ekilde tutmaktadõr. Oldukça üzgün bir yüz ifadesine sahip beyaz saç
ve sakallõ bu figür, öne do ru hafifçe e ik ve kamburu çõkmõ
ekildedir. Üzerinde de dökümlü, bir kuma

parçasõnõn bedene

sarõlmasõ ile olu turulan- ki kuma õn kenar kõsõmlarõ bele dolanmõ
ekildedir- açõk ve koyu pembe renkli ve kuma
pembe

renk

ile

verilen

elbise bulunmaktadõr.

kõvrõmlarõ koyu
Elbise,

figürün

ayaklarõna ve ellerinin bileklerine kadar uzanmaktadõr. Sa elinde iki
büyük anahtarõ tutan figür sol eli ile de üstten sa
tutmaktadõr (Foto 142). Ya lõlõ õ belki de bu
figürün önünde, yine aynõ

kolunu

ekilde tasvir edilen

ekilde ve aynõ renkte elbise içinde bir

figür daha bulunmaktadõr. Omuzlarõnõn üst bölümü tahriptir.
Figürün sa

eli ileriye do ru uzanmõ

biçimdedir. Arka tarafõnda

sütun ve sütun ba lõ õ262 görülmektedir. Bir yapõ içine do ru hareket
halinde olduklarõ anla õlan figürlerin önünde ise koyu kõrmõzõ bir
tasvir görülmektedir. Bunun bir figüre mi yoksa bir e ya ya da
sütunlarõ görülen yapõnõn kapõsõna mõ ait oldu u belirsizdir (Foto

262

Dor sütun ba lõ õna benzemektedir.
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143). Zira sahnenin durumuna göre tam olarak ne oldu u da
anla õlamamõ tõr.
Bu iki figürün havarilerden Petrus ve Paulus oldu u ya da
kilisede

görevli

din

adamlarõ

oldu u

ve

kentin

veya

yapõnõn

anahtarlarõnõ hemen yöneldikleri yöndeki kentin hâkimine ya da
saya- takdim ettikleri dü ünülebilir. Ancak, tasvir edilen her iki
figürün de kambur, çökmü ve üzgün olu u, yaptõklarõ i i istemeden
yaptõklarõnõ göstermektedir.
Figürlerin giysileri oldukça dökümlüdür. Bu dökümler, renk
tonlamalarõ ile yapõlan çizgisel üslup ile verilmi tir. Elbise, bir
kuma õn bedene sarõlmasõ suretiyle ve uçlarõnõn da omuzlarõnõn
üstüne atõlmasõndan olu an bir ekildedir. Bu giysi tasvirine birçok
yapõdaki duvar

resimlerinde havari ve din

adamlarõ üzerinde

rastlanmaktadõr. Bu da din görevlilerinin giysi modasõ hakkõnda fikir
vermesi açõsõndan önemlidir.

5- Apsis

Duvar resimlerinin izlerine, iki farklõ dönem içeren apsisin
ikinci pencere kemerinin iç yüzeyinde ve sövelerinde rastlanmaktadõr.
Burada kõrmõzõ, koyu sarõ ve mavi renklerden olu an geometrik ve
bitkisel

bezemeler

kompozisyon

ile

haleli

bulunmaktadõr.

figür
Fakat

90

tasvirlerinin
oldukça

yer

harap

aldõ õ

bir

durumda

oldu undan dolayõ burada, tam olarak ne tür bir sahne ya da bezeme
oldu u anla õlamamõ tõr (Foto 144-146).
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IV- YAPIDAN GELEN ZLER N DE ERLEND R LMES :
YAPI DÖNEMLER ,

TAR HLEND RME VE REST TÜSYON

DENEMES

Kilise

üzerine

yaptõ õmõz

incelemeler,

günümüze

kadarki

süreçte, yapõnõn iki farklõ in aat a amasõ ve üç farklõ eklenti ve
müdahalelerden

olu an

evreden

olu maktadõr.

Mevcut

izlere

bakõlõrsa, ilk iki in aat a amasõ, Geç Antik Ça a ait bir bazilikadan
Ortaça da

imdiki kiliseye dönü üm süreçlerini içermektedir263

( ekil 7).

A- n aat A amalarõ

1- I. n aat A amasõ

Kale içinde bulunan binanõn bulundu u alanõn, Helenistik
Ça a kadar inen bir geçmi i oldu u ve bu dönemde Korakesionun
akropolü olarak i lev gördü ü dü ünüldü ünde; Roma Ça õnda da
kullanõldõ õ

iddia

edilebilir264.

Bu

husus,

binanõn

imdiki

konumunun, geçmi te de kutsal sayõlan bir yerle ili kilendirilmesine
263

Malzeme-teknik açõdan incelenen yapõ, duvar örgüsünde ba layõcõ olarak

kullanõlan harçlarõ ile birlikte de erlendirilmi ; söz konusu harçlar da içeriklerine
ve sertliklerine göre gruplandõrõlmõ tõr (Tablo 3).
264

Arõk, 2004: 37.

imkân sa lar. Hiç ku ku yok ki akropol, Bizans Ça õnda da aynõ
görevi görmü olmalõdõr.
Yapõnõn ilk in aat dönemi, apsisin 2,50 m.lik altlõk i levi gören
parçasõ üzerinde yükselen imdiki duvarõ ile apsis yayõnõn bitiminde
ve batõ ucunda kuzey ve güney yönlere do ru devam eden duvar
kalõntõlarõnõ içermektedir ( ekil 3, 7).
Apsis yayõnõn bitti i batõ uçta, apsisi dikey olarak keserek
kuzey ve güney yönlere do ru çõkõntõ yapan duvar kalõntõlarõ, ortadan
yok olan binanõn do u cephesini te kil etmektedir. Kuzey duvar
kalõntõsõ 0,60 x 0,32 x 0,64 m. ölçülerinde; güney duvar kalõntõsõ ise
1,02 x 1,05 x 0,64 m. ölçülerinde cepheden güney yöne devam
etmektedir (Foto 148-149 a-b).
Güney cephedeki bu duvar kalõntõsõ, hemen güneyinde görülen
aynõ malzeme-teknik özellikteki duvar ile birle erek batõ yönüne
do ru devam ederek burada dikdörtgen bir mekân olu turmaktadõr.
Mekânõ, batõ yönünde sõnõrlandõran duvar malzeme-teknik özellikleri
ile güney duvardan ayrõlmakta olup, daha sonraki bir dönemde
yapõlmõ tõr. Güney duvar, yer yer yõkõlmõ

olmasõna ra men batõ

alanda devam etmektedir. Kuzeyde ise, güney cephedeki gibi bir
duruma i aret edecek herhangi bir ize rastlanmamõ tõr. Fakat batõ
alanda güney bölümde oldu u gibi yer yer yõkõlmõ , batõ yöne do ru
devam eden duvar kalõntõlarõ, binanõn planõ ve ölçüleri hakkõnda fikir
yürütmeye yardõmcõdõr (Foto 152-154).
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Mevcut duvar kalõntõlarõnõn

sonlandõ õ yere bakõlõrsa bina apsis çõkõntõsõ ile birlikte yakla õk
17,00x29.00 m.lik dikdörtgen bir oturum alanõna sahiptir265.

u

halde, duvar kalõntõlarõndan ortaya çõkan ve ilk in aat dönemini
olu turan binanõn üç nefli bir bazilika olarak in a edilmi

oldu u

anla õlmaktadõr266.
Günümüzde bazilikanõn apsis cephesinin ortasõnda, 2,28 m.
geni li inde dikdörtgen formlu bir açõklõk bulunur (Foto 43). Anõlan
bu açõklõ õn iki yanõnda, duvara gömülü ve kar õlõklõ birer impost
ba lõk üzerinde kalõntõ halinde kalabilmi

tu la örgülü kemer

e rilerinin

kemerli

durumu,

burada

vaktiyle

ikiz

bir

pencere

oldu unu ortaya koymaktadõr267 ( ekil 6, Foto 44-45). Bu pencerenin
üstünde, tam bir form vermeyen üçüncü kemer, ikiz pencere
kemerleri ile ça da

olmayõp;

üphesiz daha sonraki bir a amada

yapõlmõ tõr. Nitekim bu kemerin düzenleni i farklõ bir tekniktedir;
çünkü kemer, sivri bir kemer kurulu u gibi kõrõk tu la ve kiremit
parçalarõnõn

cephe

duvar

örgüsü

içine

yerle tirmesiyle

265

Apsis, 4,00 m.dir. Bazilikanõn dikdörtgen alanõ 25,00 x 17, 00 m.dir.

266

Hellenkemper-Hild, 2004: 590; Lloyd-Rice, 1989: 38; Riefstahl, 1931: 57; Rott,

1908: 79.
267

Kuzeydeki yakla õk 0,72 m., güneydeki ise yakla õk 0,62 m. eninde olan kemer

yaylarõnõn kalõnlõklarõ ise yakla õk 0,20-0,22 m. arasõnda de i mektedir.
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olu turulmu tur. Bu durum, müdahalenin kesinlikle sonraki bir
a amada yapõldõ õnõ göstermektedir268 (Foto 46).
Binanõn apsis geni li i içte 5,65 m.269, dõ ta ise 7,95 m.dir. çte,
1,25 m. geni li inde tek basamaklõ bir synthranon bulunmaktadõr.
Bina, apsis yayõnõn bitti i her iki batõ ucunda, kuzey yönünde 0,64
m., güney yönünde ise 0,58 m. ölçülerinde birer payanda ile
desteklenmektedir270. Bu haliyle orta nef, yan neflerden 3,00 m. daha
fazla bir geni li e sahiptir.
Yapõnõn naos bölümü 24,40 x 15,40 m. ölçülerindedir. Orta nef,
6,75 m, yan nefler ise 3,75 - 3,80 m.dir. Anadoludaki üç nefli
bazilikalara bakõlarak yapõlan çkale Bazilikasõnõn restitüsyonunda,
nefler birbirinden iki sõra 6 sütun dizisi ile ayrõlmõ tõr. Sütunlar
arasõndaki uzaklõk 2, 60 m., bu sütunlarõn çaplarõ ise 0,50 m.
de erinde gösterilerek yapõlan çiziminde, narteks bölümü dâhil
edilmemi tir271 ( ekil 4).

268

Bu durum, bazilika ile ça da olmadõ õ net olarak anla õlmaktadõr. Muhtemelen

II. n aat a amasõnda anlatõlacak olan trikonchos planlõ binanõn in asõ sõrasõnda
do u cephenin yeniden düzenlenmesi sõrasõnda yapõlan bir müdahaledir.
269

270

Derinli i 3,58 m.dir.
Burada, hiç

üphe yok ki kuzey-güney yönlü dikdörtgen bema bölümü

bulunuyordu.
271

Buchwald, 1999a; Ceylan, 2000: 93.
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Orta nefin kuzey ve güney duvarõnda mevcut durumunda
kapatõlan açõklõklarõn do u kenarlarõndaki dilatasyon izi, bunlarõn
vaktiyle yan neflere geçi i sa layan kemerli açõklõklar oldu unu
göstermektedir272. Dü ey dikdörtgen formundaki bu açõklõklardan
kuzeydekinin batõ üst kenarõnda kalabilen üç sõra tu la ve ta örgülü
kemer izi, açõklõ õn kemer düzeni hakkõnda tam bir fikir yürütmemize
olanak vermemektedir273 (Foto 36-37, 80-82).
Kuzey ve güneyde,

imdiki yapõnõn altõnda izlenen duvar

kalõntõlarõ, bazilikanõn stylobatõdõr274.
3,75 m. geni li indeki güney yan nefin 8,02 m.lik bölümü
bugün görülmekle birlikte, batõya do ru devam eden duvar kalõntõlarõ
da batõ alanda izlenebilmektedir.
Kuzey yan nefin güney duvarõnõ ise batõ alanda,

imdiki

binanõn 10,00 m. batõsõnda görmek mümkündür (Foto 154 mor renkli
ok). 2,26 m. uzunlu undaki duvar temel kalõntõsõnõn devamõnda
kareye tamamlanabilecek nitelikte farklõ bir malzeme-teknik özellik
gösteren ve duvar kalõnlõ õ daha az olan bir temel kalõntõsõ

272

Bu açõklõklar, daha sonraki II. n aat A amasõnda dõ tan kapatõlarak içte bir ni

haline dönü türülmü tür.
273

0,45 m. eninde,örtüye kadar olan yüksekli i 1,62 m.; kemer ba langõcõna kadar

ise 1,30 m. yüksekli indedir.
274

Yapõnõn II.

n aat A amasõ olan trikonchos planlõ döneminde aynõ i lev ile

kullanõldõ õ görülmektedir.
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görülmektedir275 (Foto 154 mavi renkli ok).

Bu duvar kalõntõlarõ

dõ õnda kuzey nefe ait ba ka bir duvar kalõntõsõna rastlanmamõ tõr.
Binanõn kuzey yan nefi, büyük olasõlõkla,

bilinçli bir müdahale ile

yõkõlmõ tõr. Selçuklu Ça õnda in a edilen çkale yapõlarõndan kilisenin
kuzeydo usunda yer alan Tonozlu Ko u
muhtemelen

bu

binanõn

yapõmõ

ile çakõ an kuzey yan nef,

sõrasõnda

ortadan

kaldõrõlmõ

olmalõdõr. Zira kuzey yan nef olarak tarif edilen kuzey alanda yapõlan
kazõ çalõ malarõnda, toplu gömü mezarlarõna rastlanmõ tõr (Foto 35)276.

Bu durum, kuzey alanõn, bazilikanõn ortadan kalkmasõndan

sonraki

bir

döneminde

nekropol

olarak

i lev

gördü ünü

göstermektedir277. Ne var ki; kuzey nefin güney duvarõna ait duvar
kalõntõsõ,

imdiki binanõn kuzeybatõ kö esinde kazõ çalõ malarõ

sõrasõnda ortaya çõkan bir mezarõn duvarlarõnõ te kil etmektedir (Foto
5, 38).
Bazilikanõn batõ kesiminde devam eden duvarlar, 25,00 m.de
bitmektedir. Bu nedenle, binanõn giri ine ve narteksine dair bir fikir

275

0, 40 m.dir. Bu duvar kalõntõsõ, büyük olasõlõkla daha sonraki bir dönemde

yapõlmõ tõr. Fakat i levi konusunda hiçbir fikre sahip de iliz.
276

Üstünda -Demirel, 2009; Mezarlarõn, yapõlan kazõlar sonucunda kireç ile

kaplandõ õ

ve

üzerlerinin

de

büyük

boyutlu

kiremitler

ile

örtüldü ü

gözlemlenmi tir.
277

Kilisenin çevresinde ya da bir alanõnda, geç dönemlerde ise nekropol olmasõ,

Bizans Döneminde sõklõkla görülen bir uygulamadõr (Eyice, 1977).
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yürütülememektedir278. Fakat binanõn bulundu u alanõn topografyasõ
dikkate

alõnõrsa,

burada

bir

narteks

bölümünün

bulunmasõ

dü ünülemez. Çünkü topografya buna izin vermemektedir. Çok
büyük olasõlõkla bina, 25.00 m.de son bulmakta ve binaya burada
her bir neften ya da sadece orta neften açõlan kapõ açõklõklarõndan
girilmektedir. Ayrõca; kuzey ve güney cephelerde bir giri in olup
olmadõ õ da belli de ildir. Binanõn benzer örnekleri ile yapõlan
de erlendirme sonucunda, restitüsyonda da gösterildi i gibi giri
bölümünün batõ cephede olmasõ beklenir ( ekil 4) .
Bazilikanõn örtü sistemi hakkõnda, yine benzer örneklerden
yararlanõlarak fikir yürütmek mümkün olmu tur. Binanõn apsis
bölümünün yarõm bir kubbe ile örtülü oldu u hem apsis duvar
kalõnlõ õndan hem de duvar örgüsünün üst seviyede iç kesime do ru
içbükey olarak kõvrõlmasõndan anla õlmaktadõr.

Güney yan nefin

bugün mevcut olan durumunun yanõ sõra, orta ve yan neflerin
ortadan kalkmõ olmasõ, bu bölümlerin örtü sistemi hakkõnda bir fikir
yürütmemize olanak vermemektedir. Ancak; binanõn benzer örnekleri
ile yapõlan de erlendirmesinde, çkale Bazilikasõnõn örtü sisteminde,
naos bölümünün ah ap kiri lemeli bir çatõ; apsisin ise yarõm bir
kubbe ile örtülü oldu u sonucuna varõlabilir279 ( ekil 5).

278

279

Binanõn nartekse sahip olup olmadõ õna dair bir iz yoktur.
Hellenkemper-Hild, 2004: 590.
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Binanõn güney nefinin do u kesiminde ve yer yer duvar
diplerinde, kuzey nefi olu turan kesiminde ise yine duvar diplerinde
aplõ bir zemin dikkati çeker. Bu zeminin bazilika ile

rastlanan

ça da olup olmadõ õ konusunda kesin bir yargõya sahip de iliz.

Malzeme-Teknik

lk

in aat

a amasõnda

görülen

malzeme-teknik

özellikler

incelendi inde binanõn, 2,50 m.lik apsis altõnda altlõk i levi gören
parçasõ

ile

üst

bölümde

görülen

malzemenin

farklõ

oldu u

görülmü tür. Aynõ harç ve teknik ile ba lanan kireç ta õ altta, büyük
bloklar halinde kaba yonu olarak ve aralarõnda yer yer küçük ve orta
büyüklükte moloz ta larõ ile örülmü tür280. Malzemenin daha büyük
boyutlu olarak tercih edilmesi, bazilikanõn kot olarak da daha altta
olan do u bölümüne bir altlõk sa layarak bir temel olu turmak
istenildi i açõktõr. Burada ve binanõn tamamõnda ba layõcõ olarak
kullanõlan harç (H1); yo un kireç, iri çakõl ta õ ve az kum katkõlõ
beyaz-bej renginde sert bir karõ õma sahiptir (Tablo 3).
Apsis üst cephesi ile di er cepheler ise, aynõ harç ile ba lanan
daha orta ve küçük boyuttaki kaba yonu ve moloz kireç ta larõ

280

Kireçta õ iri büyük blok kaba yonu ta

ölçüleri 0,89x0,41m., 0,42x0,72 m.,

0,55x0,52 m., 0,57x0,66 m. ve 0,78x0,45 m. boyutlarõnda de i mektedir.
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aralarõnda yer yer tu la-kiremit kõrõklarõndan olu an bir duvar
örgüsüne sahiptir281.

Tarihleme

lk yapõ a amasõnda üç nefli bir bazilika olarak in a edilen
yapõnõn

tarihlendirilmesi

konusunda,

çevrede

ele

geçen

buluntulardan yararlanõlmõ tõr. Bu çevrede bulunan 36 sikkeden
10u Zenon (474-475/476-491) ve I. Anastasiosa (491-518) ait
sikkeler ile Prof. Dr. M. Olu

Arõk ba kanlõ õnda, 2003 yõlõndan

itibaren kilise ve çevresinde yapõlan arkeolojik kazõ çalõ malarõnda ele
geçirilen II. Iustinos (565-578), II. Konstans (641-668) ve VI. Leo
(886-912) dönemlerine ait sikkeler282, bu in aat a amasõnõn 5. yüzyõl
üçüncü çeyre i ile 10. yüzyõl arasõnda gerçekle tirilmi olabilece ini
göstermi tir.

2- II. n aat A amasõ

Hiç

üphe yok ki I. in aat a amasõnda üç nefli bir bazilika

olarak yapõlan bina, en geç 10. yüzyõl içinde kentin ya adõ õ ve ancak

281

Moloz kireçta õ 0,41x0,44 m., 0,40x0,34 m., 0,21x0,19 m., 0,26x0,17 m. ve

0,33x0,21 m. aralarõnda de i en ölçülerdedir.
282Arõk,

2002: 529; 2003; 2005-3; 2005: 216. Hellenkemper-Hild, 2004: 590, dipnot

81.
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bir afet olarak nitelendirilebilecek bir dönemde ortadan kalkmõ
olmalõdõr. Nitekim bu durum,
yönündeki
çõkartõlmõ

alanõnda

imdiki kilisenin özellikle kuzey

sürdürülen

kazõ

çalõ malarõnda

ortaya

mezarlardan da rahatlõkla anla õlabilmektedir. Mevcut

duruma bakõlõrsa, bazilikanõn, vaktiyle kuzey nefinin bulundu u bu
alan, söz konusu nefin ortadan kalkmasõndan sonra bir nekropole
dönü tü ü

gibi,

bu

kesimdeki

mezarlara

da

toplu

gömü

yapõlmõ tõr283. Kazõlar, mezarlarda ikili-üçlü-dörtlü ve be li gruplar
halinde gömü yapõldõ õnõ; ayrõca belli ki bir salgõnõn önüne geçilmek
üzere mezarlarõn da kalõn bir kireç tabakasõ ile örtüldü ünü ortaya
koymu tur. Bu husus, kentte 10. yüzyõl içinde ya anõlan bir deprem
ve ardõndan ba layan bir salgõn tehdidi ile yüz yüze gelindi i eklinde
yorumlanabilir.

M3de iskeletin çenesinin hemen altõna gelecek

ekilde yerle tirilmi

oldu u anla õlan sedef haç buluntusu 10.

yüzyõla tarihlendirilmektedir284 (Foto 180, 207). Bu durumda, anõlan
felaketin en geç 10. yüzyõlda ya andõ õ dikkate alõnõrsa, terminus post
quem olarak, bu tarihte bazilikanõn da ortadan kalktõ õ söylenebilir.
Kazõ çalõ malarõ sõrasõnda,

imdiki kilisenin kuzeybatõ kö esinde,

duvar altõnda ortaya çõkartõlan bir mezarõn durumuna bakõlõrsa, söz
konusu nekropol alanõnõn henüz imdiki kilise in a edilmeden önce,
eski bazilikanõn yõkõlan nefinin içinde yayõldõ õ, hatta binanõn yõkõlmõ
güney nefinde de devam etti i anla õlmaktadõr. Nitekim
283

Arõk, 2005a: 216-218.

284

Arõk; 2005a: 216; 2005b: 2.
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imdiki

kiliseye güney yönünde biti en mekânõn güneybatõ kö esinde ve
mevcut

yapõnõn

naos

bölümünün

altõnda

da

kimi

iskeletlere

rastlanmõ tõr. Öyle anla õlõyor ki, eski bazilika ortadan kalktõktan
sonra, arsanõn üzerinde en geç 10. yüzyõldaki nekropol olu mu ;
akabinde, 10-11. yüzyõllar içinde, eski bazilikanõn ba ta apsisi olmak
üzere, do u bölümüne ait kalõntõlardan yararlanõlmak suretiyle,
imdiki kilise in a edilmi tir. Bu i lem sõrasõnda, eski bazilikanõn
yapõ malzemelerinin de kullanõldõ õ varsayõlabilir ( ekil 7).
Bina, önceki yapõnõn mevcut kalõntõlarõna da uyum sa lamak
suretiyle, Akdenizde hayli yaygõn olan trikonchos plan tipinde in a
edilmi tir:

Do u

bölümünde,

eski

bazilikanõn

apsisinin

içten

daraltõlarak dehliz ekline getirilerek olu turuldu u yarõm daire planlõ
apsis, kuzey ve güney yönlerde içten eksedra dõ tan ise üç cepheli bir
kõlõf içindeki kuzey ve güney kollar, batõda güney-kuzey yönünde
dikdörtgen planlõ batõ kolun çevreledi i kare naostan olu maktadõr285
( ekil 11).
Do u-batõ

do rultusunda

uzanan

trikonchos

planlõ

bina,

12,80x 5,70 (batõ) x 8,18 m. (do u) ölçülerindedir286 ( ekil 11).

285

Binanõn Latin haçõ Formuna yakõn bir özellik gösterdi i de söylenmektedir (Arõk,

2004a: 37; 2004b: 1). Kuyulu ise binanõn planõ için, üç yapraklõ yonca ve serbest
haç plan tiplerinin kayna tõrõldõ õnõ söyler ( Kuyulu, 1978-80:25).
286

Rott, kiliseyi 10,75 x 7,45 m. ölçülerinde vermi tir (Rott, 1908: 79).
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Binanõn dõ tan 7,95 m., içten 5,65 m. geni li indeki eski
bazilikanõn apsisi, içten daraltõlarak 2,46 m.ye dü ürülmü tür287. Bu
ekilde eski bazilikanõn geni li i yarõ yarõya dü ürülmü tür288.
Cephenin ortasõnda, önceki bazilikanõn penceresi içine yerle tirilmi
1.15 x 1,10 m. ölçülerinde dü ey dikdörtgen formundaki pencere
açõklõ õ üçüz kemerli bir pencere

eklinde düzenlenmi tir. Bugün

sadece yekpare ta tan olu an iki yarõm daire planlõ kemer yayõ
görülebilmektedir289. Bu kemerleri birbirine ba layan dekoratif iki
sütunce bugün yerinde yoktur (Foto 47). Önceki yapõnõn ikiz kemerli
penceresinden farklõ olarak üçüz

ekilde kullanõmõ, Orta Bizans

Dönemi yapõlarõnda yaygõn olarak rastlanan bir durumdur290.
Pencere üstten, sivri kemerli bir alõnlõk ile ku atõlmõ tõr. Bunun
hemen

üstünde

cepheyi

süslemek

için

duvar

örgüsü

içine

yerle tirilen ve 0,20-0,30 m. çaplarõ arasõnda de i en ölçülerdeki
287

Apsis Rott tarafõndan dõ taki 5,80 m.; içteki 2,50 m. olarak verilmi tir (Rott,

1908: 79)
288

5,65 m. olan bazilika apsisi çapõ, trikonchos döneminde 2,46 m. ölçülmü tür.

289

Kemer çaplarõ 0,22 m. olup; 1,15 m.lik pencere eni, 22,50 x 0,50 x 0,22 m.

eklinde bölümlenerek, ortada dekoratif bir sütünce barõndõrõyor olmalõdõr.
290

Çora an, 1989; Schafer, 1973: 73; stanbul Konstantin Lips Manastõrõ (Fenari

sa) , Pantokrator (Zeyrek Kilise Camii), Heybeliada Panagia Kamariotissa, Selanik
Aziz

Eliah,

Mistra

Hodegatria,

Trabzon

Hagia

Sophia,

Pherrai

Panagia

Kosmosoteria, Atina Panagia Lykodemou, Sakõz Adasõ Hosios Lukas Manastõrõ,
Skripou Koimesis ve Kithairon Da õ Aziz Meletios Manastõrõ kiliseleri apsis
cephelerinde, üçüz kemerli pencere açõklõklarõna sahiptir (Mango, 2006: 158-210).
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tabaklara ait oyuklar, uçlarõ a a õ bakan bir yay formu eklindedir291
( ekil 21-Foto 48). Bu süsleme unsuru, geç dönemde özellikle
Kõbrõstaki binalarda kar õla õlan bir mimari süsleme ö esi olup; ele
aldõ õmõz binanõn tarihlenmesine de õ õk tutacak verilerdir292.
Apsis batõ ucunda kuzey-güney yerle imli bema, kuzey ve
güney duvarlarõnda, yapõnõn bazilikal döneminden kalan ve yan
neflere geçi i sa layan açõklõklarõn ni

haline getirildi i bölümler ile

sonlanmaktadõr293 ( ekil 26). Bunlarõn hemen batõsõnda, do u-batõ
yönünde uzanan be ik tonozlu dikdörtgen mekânlar dikkati çeker.
Kuzeydeki mekânõn do usunda bir ni e ait kemer yayõ dikkat
çekicidir ( ekil 27). Yaptõ õmõz ölçüler, bu mekânlardan kuzey
yönündekinin 1,56x1,36 m.; güney yönündekinin ise 1,44x1,28 m.
boyutlarõnda oldu unu ortaya koymu tur. Söz konusu odalarõn,

291

Üst-orta kesimdeki 0,33 m. yarõçapõnda ve 0,10 m. derinli inde; altta 0,22 m.

güney çaprazõnda 0,25 m. yarõçapõnda, 0,7 m. derinli inde; 0,20 m. kuzey
çaprazõnda, 0,23 m. yarõçapõnda ve 0,12 m. derinli inde olup, hepsi beraber bir
yay formu olu turur.
292

Geç dönemde mimari bezeme unsuru olarak cephe ve duvar yüzeylerine

yerle tirilen tabaklarõn örnekleri, 18. yüzyõlda Atina akropolünde görülmü
damla

boyalõ

kaplar

olarak

tasvir

edilmektedir

(Megaw

1990).

olup

Özellikle

Yunanistan kiliselerinde (Hosios Lukas ve Daphni Manastõr Kiliseleri) 11-12.
yüzyõllarda yaygõn olarak kullanõlan bu bezeme unsuruna Ankara Arslanhane
Camisinde ve Diyarbakõrda da rastlamak mümkündür (Öney, 1990).
293

Kuzey ni in güneyinde mevcut olan kemer yayõ, burada, üçüncü in aat

a amasõnda yapõlan ikinci bir ni oldu unu göstermektedir.
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geçmi te,

kutsal e yalarõn saklandõ õ ve hazõrlandõ õ pastoforyon

mekânlarõ olarak i lev gördüklerine üphe yoktur294.
Anõlan her iki oda da, kapalõ birer mekân olup; kuzey ve güney
yönünde kollara açõlmaktadõr. Lloyd, dehliz eklinde düzenlenmi bu
odalarõn kubbeyi ta õdõ õnõ; fakat bugün yerinde görülmedi ini
belirtmekte; yayõnladõ õ planda da bunu göstermektedir295 ( ekil 12).
Pastoforyon odalarõnda hazõrlanan kutsal e yalar bemaya getirildi ine
ve bu hazõrlama i lemi diakonikonda yapõldõ õna göre Lloydun bema
ve pastoforyon odalarõ için önerdi i çizim yanlõ sayõlmaz. Pastoforyon
odalarõna giri , kemerli ya da dü ey dikdörtgen birer kapõ ile
sa lanõyor olmalõdõr. Bu giri lerin kapalõ olup olmadõ õ konusunda
kesin bir yargõya varõlamamõ
duvar

sistemi

bulunuyor

olsa da; Lloydun gösterdi i gibi bir
olsa

idi,

bugün

bunlarõn

izlerine

rastlamamõz gerekirdi. Oysa buna i aret eden herhangi bir iz
günümüze

ula mamõ tõr.

Ancak;

Lloydun

önerdi i

çiziminde

gösterdi i gibi, güney odanõn kuzey yöne açõlan kapõsõnõn da kapalõ
oldu unu ve her iki odaya da batõ yönde bulunan birer kapõ
açõklõ õndan

giri -çõkõ õn

sa landõ õnõ

söyleyebiliriz.

Bu

kapõ

açõklõklarõnõn da ah ap bir gergi üzerine yerle tirilen perde ya da
ah ap bir geçi kapõsõ ile sa landõ õ dü ünülebilir.

294

u halde, kubbe

Kuzey dehliz, prothesis olup kutsal e yalarõn hazõrlandõ õ mekândõr. Güney

bölüm ise diakonikon olup ayin sõrasõnda kutsal e yalarõn saklandõ õ yerdir.
295

Lloyd, 1989: 38.
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yükünün do uda, bu odalarõ olu turan duvarlar ve apsis be ik
tonozu ile sa lanmõ oldu u anla õlmaktadõr.
Binaya giri i sa layan kapõlardan batõ cephedeki ana giri
kapõsõ, üzerinde sa õr alõnlõklõ iki sõra kemerli ve hemen bunun
üstünde üçgen bir çatõ alõnlõ õ ile vurgulanmõ tõr.

Di er bir giri

kapõsõnõ barõndõran kuzey cephede de kapõ açõklõ õ batõdakine göre
daha dar tutulmu ve üstte sa õr alõnlõklõ yarõm daire planlõ bir kemer
ve üstte sivri kemerli ikiz bir pencere ile vurgulanmõ tõr. Her iki cephe
önünde yapõlan kazõ çalõ malarõ, batõ cephedeki ana giri

kapõsõ

önünde ah ap bir sundurma; kuzey cephe önünde ise ah ap bir
dö eme oldu unu ortaya koymu tur296.
Kareye yakõn dikdörtgen bir alan meydana getiren naos
üzerinde yükselen 3,75 m çapõndaki kubbe, kare oturtmalõ õ ile
birlikte, binadan ayrõ bir birim olarak dikkati çekmektedir. Kubbe,
16 adet üç kademeli yarõm daire planlõ kemerler ile ku atõlan dü ey
dikdörtgen formlu sa õr ni

ve pencerelerin nöbetle e çevreledi i

onaltõgen bir kasna a oturur ( ekil 23-24). Kubbe iç yüzeyinde ise
belli ve sõk aralõklarla düzenlenmi
sahiptir. Bu kiri
iskele

296Kuzey

kiri lerine

kare

eklindeki kiri

yuvalarõna

yuvalarõnõn, kubbenin yapõmõ sõrasõnda kurulan
ait

olabilece i

gibi,

esasen

binanõn

içten

cephede -0, 35 m. kotunda ortaya çõkan çivi ve ah ap buluntular burada

bir dö eme oldu unu; batõ cephe önünde ele geçen yanmõ çivi, ah ap ve madeni
putreller ise ah ap sundurmaya i aret eder (Arõk, 2005: 216-217).
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aydõnlatõlmasõnõ sa layan e yalarõn asma düzenekleriyle de ili kili
olabilir (Foto 69).
Kubbenin yükü, güneybatõ ve kuzeybatõ kö elerde pandantiflere
ve duvarlara; bugün ise VI. n aat a amasõnda yapõlan kuzeydo u ve
güneydo u kö elerde görülen beton ayaklara bindirilmi tir297.
Kuzey ve güney kollar bugün de görüldü ü gibi yarõm
kubbelerle, batõ kol ve do u kol ise örtüleri yõkõlmõ olmasõna ra men
mevcut izlerden anla õldõ õna göre sivri be ik tonoz ile örtülüdür. Bu
örtüler dõ tan, bugün yerinde görülemeyen ve bilinmeyen bir nedenle
ortadan kalktõ õ anla õlan harçlõ kiremitler (H3) ile kaplanmõ
olmalõdõr298 (Tablo 3).
Apsis üstündeki sivri be ik tonozun yõkõlmõ olmasõ, bir önceki
apsis geni li inin büyük olmasõna ba lanõrken; oldukça dar bir
geni li e sahip olan batõ kol üzerindeki sivri be ik tonozun yõkõlmõ
olmasõ a õrtõcõdõr. Zira orta mekân üzerindeki kubbenin bir dönem
beton ayaklar olmadan ve yõkõlmadan günümüze kadar ayakta
kalabilmesine ra men, bu kadar dar bir mekânõ örten tonozun

297

Lloyd burayõ gördü ünde bu ayaklar yerinde de ildir. esas kubbenin kö e

ayaklarõnõ te kil eden bu apellerin iç duvarlarõ bugün yõkõlmõ durumda olmasõna
ra men kubbe mucizevî bir ekilde ayakta durmaktadõr demektedir (Lloyd, 1989:
38).
298

Kubbelerde izlenen ve daha sert, mermerimsi bir özellik gösteren harç, üstten

kaplanan kiremitleri tutmak için binanõn harcõndan farklõ olarak yapõlmõ tõr.
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ortadan kalkmasõ ancak; bilinçli bir müdahaleden kaynaklanan bir
durum oldu unun göstergesidir299.
Binanõn içinde kalabilmi

duvar resimleri bugün, kubbe

pandantifleri, kuzey ve güney kollar ile apsis pencere ve kemeri ile
güney dehliz-pastoforyon odasõnda görülmektedir. Özellikle kuzey ve
güney yarõm kubbe ve duvarlarõnda belirlenebilen sahneler, sanõn
ya amõna aittir ve bu sahnelerin altlarõnda ise portre eklinde haleli
aziz ile azize ba larõ; pandantiflerde ise dört

ncil yazarõ tasvir

edilmi tir. Güney pastoforyonda ise yapõnõn anahtarlarõnõn

ehrin

hâkimine teslim edildi i bir sahne bulunmaktadõr. Bir hayli harap
olmu

duvar resimleri, hiç üphe yok ki, yapõnõn in asõndan sonra

bina içinde bütün duvar yüzeylerini kaplamaktaydõ. Özellikle sanõn
ya amõndan

sahnelerin ele

alõndõ õ

örneklerden Golgotha

Yolu

sahnesi Anadoluda, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi dõ õnda ve ondan
önce rastlanan ilk ve tek örnek olmasõ açõsõndan önemlidir. Di er
sahnelerin benzerlerine ise hemen yakõn çevresindeki

apellerde ve

Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Mezar Odasõ duvarlarõnda; ayrõca
Kapadokya Bölgesindeki yapõlarda rastlanmõ tõr.

299

Bu müdahale, muhtemelen 1922 mübadelesinden sonra Hõristiyan nüfusun

kentten ayrõlmasõ ile onlara ait yapõlara yönelik olarak yerel halk tarafõndan
yapõlmõ tõr (bakõnõz IV. n aat A amasõ).
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Malzeme-Teknik

Bina, bu dönemde kaba yonu ve kesme ta ile tu la ve kiremit
kõrõklarõndan olu an malzemenin daha sert beyaz-gri renkli bir harç
(H2) ile ba landõ õ bir duvar örgüsüne sahiptir (Tablo 3).
Bu duvar örgüsünde daha önceki bölümlerde ayrõntõlõ olarak
anlatõldõ õ gibi kesme ta

ve kaba yonu kireç ta õ ile bunlarõn

aralarõnda bol tu la-kiremit kõrõklõ bir duvar tekni i görülmektedir.
Özellikle, kubbe kasna õnda ve batõ cephe giri i üstünde görülen
üçgen alõnlõkta, tu lanõn çok sõk olarak dekoratif bir
ba lõ õ ve testere di i frizde kullanõldõ õ, bu

ekilde sütun

ekilde cepheye de bir

hareket kattõ õ görülür.
Kubbe, yarõm kubbeler ile bugün yerinde görülmeyen be ik
tonozlar üzerinde ise, daha sert ve sõkõ, mermerimsi bir özellik
gösteren õ õltõlõ ve gri renkli bir harç (H3) ile ba lanan kiremitler
oldu u anla õlmaktadõr (Tablo 3).

Tarihleme

Beaufort, çkale Kilisesini tarih vermeden eski bir yapõ üzerine
in a edildi inden bahsederken300; Riefstahl, kilisenin kuzey ve güney

300

Beaufort, 1818: 171.
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yönlerden yarõm kubbelerle desteklenen merkezi bir kubbe ile örtülü
oldu unu tarif ederek herhangi bir tarih vermez301.
Thierry, I. Aleksios Comnenos (1081-1118) tarafõndan Akdeniz
Limanlarõnõn yeniden fethedildi i sõrada Alanyanõn da bu yerler
içinde oldu unu ve bu fetih ile Alanya Kalesinin de restore edildi ini
anlatmaktadõr. Ara tõrmacõ, bu in aat döneminde, buradaki kilisenin
de

yaptõrõldõ õnõ

söyleyerek

çkale

Kilisesini

12.

yüzyõla

tarihlendirmektedir302.
Tanyeli de, hiçbir kanõt göstermeden, Selçuklu Sarayõnõn
yapõldõ õ

sõrada

burada

bulunan

11-12.

yüzyõla

ait

kiliseye

dokunulmadõ õnõ söylemektedir303.
13. yüzyõl ba õnda Selçuklularõn gelmesinden önce kentin Kyr
Vardõn elinde bulundu u dikkate alõnõrsa, binanõn da Kyr Vard
tarafõndan yaptõrõldõ õ ve kullanõldõ õnõ söylemek mümkündür. Kyr
Vardõn sarayõnõn da muhtemelen

imdiki kalõntõ harabelerinden

anla õldõ õ üzere Selçuklu Sarayõnõn bulundu u yerde bulunuyor
olmasõ ve Capella Palatina olarak i lev gördü ü anla õlmaktadõr304.
11-12. yüzyõla tarihlenen Yunanistan ve ba kent
örnekleri,

çkale

Kilisesinin

301

Riefstahl, 1931: 57, fig.105.

302

Thierry, 1975: 83 ve 103, fig.11.

303

Tanyeli, 1987: 48.

304

Arõk, 2004: 37.

bu
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tarihler

arasõnda

stanbul
yapõlmõ

olabilece ini,

bu

in aat

sürecinin

esasen

kentin

Selçuklu

hâkimiyetine girdi i 1221 yõlõndan önce, 13. yüzyõl birinci çeyre ini
de içerdi i anlamõna gelir. Geç Orta Bizans Komnenoslar Hanedanõ
Döneminde (1081 - 1185) eski yapõ üzerine yapõlan daha kullanõ lõ ve
daha küçük boyutlu yapõlan trikonchos planlõ kilise, 1221 yõlõndan
önceye tarihlendirilmektedir305 (Foto 151). Bu ba lamda,

çkale

Kilisesi için en erken 11. yüzyõl ba õ, en geç 13. yüzyõl ilk çeyre ini
verebiliriz.

A- Ek-Onarõm A amalarõ

1- I. Ek-Onarõm A amasõ

Yapõnõn iki in aat a amasõndan sonra geçirdi i onarõm ve
müdahaleler üç evrede incelenmi tir.
Trikonchos planlõ yapõ, kent Türk hâkimiyetine geçtikten sonra
büyük olasõlõkla kilise olarak kullanõlmaya devam edilmi tir. Nitekim
yapõ içinde, yapõnõn Selçuklular tarafõndan kullanõldõ õna i aret eden
herhangi bir iz olmadõ õ gibi, yapõ içinde görülen duvar resimlerinin
de kapatõlmamõ

ya da tahrip edilmemi

niteliktedir.

305

Hellenkemper-Hild, 2004.
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olmasõ bunu kanõtlar

Yapõ kilise olarak kullanõlmaya devam ederken bu in aat
evresinde yapõnõn güneybatõsõna, bazilikal dönemine ait güney nefini
batõdan sõnõrlayarak kapalõ bir mekân haline getiren kuzey-güney
yönlü batõ duvar eklenmi tir306 (Foto 156-157). Bu ekilde do u-batõ
do rultusunda 3,75-4,75 x 8,02 m. boyutlarõnda uzanan mekân,
güney ek yapõyõ olu turmu tur. Ayrõca; bu mekânõn güneybatõ
kö esinde, 2003 yõlõnda yapõlan kazõ çalõ malarõnda ortaya çõkan ve
güney duvarõn altõnda kalacak ekilde yerle tirilmi bir mezar ile yine
mekânõn kuzeybatõ kö esinde alt seviyede, seramik bir kap ile
oldukça yo un istiridye kabu una rastlanmõ tõr307. Bu durum,
mekânõn

i levi

konusunda

kesin

bir

yargõ

söylemeye

imkân

sa lamamaktadõr. Belki de mekânõn, bu kilisede görevli din adamõ
veya din adamlarõnõn barõndõ õ bir oda ya da bir atölye gibi
kullanõlmõ olabilece i gibi, yo un istiridye kabuklarõnõn bulunmasõ,
yemek olgusundan

hareketle mutfak

olma ihtimalini de

akla

getirmektedir.
Yine bu çalõ malar sõrasõnda, mekânõn do usunda, kuzeygüney yönlü tek sõra ta dizisinden olu an -0,45 m. kotunda aplõ bir
zemin ile kaplõ seki ortaya çõkmõ ve burada yo un miktarda cam ve

306

Bu duvar, 4,75 m. uzunlu unda ve 0,66-0,72 m. arasõnda de i en kalõnlõ a

sahiptir.
307

Arõk, 2005: 1.
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seramik e ya kõrõklarõ, bol sayõda kiremit parçasõna tesadüf edilmesi
de mekânõn i levi açõsõndan önemlidir308.

Malzeme-Teknik

Bu duvar, kaba yonu, moloz ta

ve aralarõnda tu la kiremit

kõrõklõ bir duvar örgüsüne sahip olup; H4 olarak adlandõrõlan daha
sert, kum, az kireç katkõlõ yer yer õ õltõlõ gri bir harçtõr (Tablo 3).

Tarihleme

0,41 m. kotunda 1225 tarihli bakõr bir sikkeye rastlanmõ tõr.
Bu durum, mekânõn, en erken 1225 yõlõnda bu hale getirildi ini ve
Türk döneminde de kullanõlmaya devam edildi ini göstermektedir309.

2- II. Ek-Onarõm A amasõ

Bu dönemde, binaya yapõlan müdahaleler, güney ek yapõda ve
apsis dõ

cephesindedir. Ayrõca; daha önce de de indi imiz batõ ve

do u kol üzerindeki tonozlarõn yõkõlmasõ da bu döneme ili kin bir
müdahaledir.

308

Yapõnõn üst örtüsünün kiremitle kaplõ oldu unu gösterir (Arõk, 2005a: 1;

2004a).
309

Arõk, 2005.: 38.
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Bu dönemde, binanõn güney nefinin batõ kesimi ile apsis
cephesi ve do u sur arasõnda da bir konut oldu u bilinmektedir. Bu
duruma i aret eden veriler, güney ve do u cephelerde görülen büyük
kiri

yuvalarõnõn yanõ sõra, 2003 yõlõ kazõ kampanyasõnda güney ek

yapõda yapõlan çalõ malarda, batõ kesimde tanõmlanamayan ve form
vermeyen geç devirlere mal edilebilecek bir konuta ait olmasõ
muhtemel bazõ duvar parçalarõ ile sert harçlõ bir zemin ile de
açõklanabilir310 (Foto raf 38-42, 50).
Güney

cephenin

do u

kanadõnõn

üst

seviyesinden

orta

bölümündeki ikiz pencerenin alt sõnõrõna kadar devam eden 0,130,23 m. arasõnda de i en düz bir

erit halindeki yatay yuva izi,

burada ah ap bir kata i aret etmektedir (Foto 49-53) .
Güney ek yapõnõn hemen önünde, güneybatõ kö ede bulunan
ocak, yapõnõn bu döneminde kullanõlan bir kurulu tur. Daha önceki
in aat a amasõnda kuyu olarak kullanõlan kurulu un bu evrede
içinin doldurulmasõ ile bir ocak haline getirildi i anla õlmaktadõr311.
u durumda, ortaya çõkan sonuç; güney ek yapõ ile apsis
çevresinde acil bir müdahale ile yapõlan ah ap bir kata sahip ve
ah ap bir örtü ile kapatõlan bir konutun varlõ õna i aret etmektedir.

310

Arõk, 2005 : 38.

311

Trikonchos planlõ binaya ait olmalõdõr.
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Malzeme-Teknik

Bu döneme ili kin malzeme ve teknik, binanõn cephelerinde,
cepheyi darp eder

ekilde açõlan büyük kiri

yuvalarõ ile güney

cephedeki kat izinde bugün yerinde görülmeyen ah ap malzemedir.

Tarihleme

Bu dönemde, konut haline dönü türülen bina, kilisenin i levini
yitirmi

oldu u mübadeleden sonraki dönemde, Hõristiyan halkõn

kenti terk etmesi ile buraya gelen Türkler tarafõndan kullanõlmõ tõr.
Bu müdahaleler için en erken mübadelenin yapõldõ õ 1922 yõlõ
verilebilir.

3- III. Ek-Onarõm A amasõ

Yapõnõn güney cephesinde görülen ve son a amayõ olu turan
in aat

izleri,

halen

anõlan

cephe

üzerinde

görülebilmektedir.

Cephenin üç cepheli bölümünün batõ kanadõ ile do u kanadõnõn
üstünde görülen müdahale, yapõnõn dökülen ta larõnõn çimento
katkõlõ bir harç (H5) ile yeniden örülmesi ile açõklanabilir (Tablo 3,
Foto 158 a-b).
Yine yapõnõn bu dönemine tarihleyebilece imiz bir müdahale de
yapõ içindeki kubbeyi güneydo u ve kuzeydo udan destekleyen beton
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ayaklardõr. 0,22x0,23 m ölçülerinde olan kare ayaklar, bilinmeyen bir
tarihte ortadan kalkan destek sisteminin yerine, kubbe yükünü
kar õlamak amacõyla yapõlmõ tõr312.

Malzeme-Teknik

Binanõn, güney cephesinde dökülen ta larõnõn yeniden örülerek
kapatõldõ õ duvar örgüsünde kullanõlan harç çimento katkõlõ koyu gri
renklidir (H5, bakõnõz Tablo 3).
Tarihleme

Bu onarõm, 1940-1960li yõllarõ arasõnda, Alanyada yapõlan
onarõmlar dönemini kapsayan dönem içinde de erlendirilmektedir313.

312

Arõk, 2005: 37.

313 313

Arõk, 2005: 37.

116

V. KAR ILA TIRMA ve DE ERLEND RME

A-Bazilikal Yapõ A amasõna li kin Saptamalar

çkale Kilisesinde iki büyük in aat a amasõ ile üç ek-onarõm
a amasõ belirlenmi

olup; bu iki büyük in aat a amasõ üzerinde

durulmu , her iki a amaya ili kin planlara yönelik analojiler
yapõlmaya çalõ õlmõ tõr314.
lk in aat a amasõndan kalan izler, apsis ile kuzey ve güney
yan nef do u duvarlarõnõn çok az kalabilen bir bölümü ve batõ alanda
do u-batõ yönünde uzanan ve yer yer rastlanan duvar kalõntõlarõdõr.
Mevcut bu kalõntõlardan ortaya çõkan sonuç; binanõn ilk in aat
döneminde, üç nefli bir bazilika olarak in a edilmi oldu udur ( ekil
2).
Binanõn örtü sistemi ve batõ bölümü ile ilgili ise tahminlerden
öteye gidilememi ; yakõn çevresindeki bölgelerde bulunan benzer
örneklerine bakõlarak de erlendirme ve restitüe yapõlmõ tõr ( ekil 34).
çkale Bazilikasõ gibi üç nefli bazilikal planlõ yapõlardan iki sõra
sütun dizisi ile üç nefe ayrõlan kiliselere; Pamphylia Bölgesinde

314

n aat a amalarõ için bakõnõz IV. Bölüm.

Alanya ve çevresinde Halil Limanõ Ören Yerinde315 ve Laertes Ören
Yerinde, Alanyaya 35 km uzaklõktaki Mylome A ve B316, Sidede317,
Kilikya Bölgesinde Anamur A- Nekropol ve Merkez, Sömek Köyü Batõ,
Öküzlü Güney ve Silifkede Tapureli A318 Bazilikalarõnda;

Likya

Bölgesinde Ka ta Susuz Da õ Kolybrassos antik kentinde319 bulunan
kiliseler ile Andriake A-E320, Apollonia A a õ321, Aperlae Yukarõ, Sura
Vadisi322 Bazilikalarõnda ve Kõbrõstaki Panagia Kanakaria323 ile
Soli324 Kiliselerinde rastlanmõ tõr325 ( ekil 34-58).

315

Batõ Anadoluda

Do an, 2005a; 2000b: 101, resim 4; 2006: 537; Hellenkemper-Hild, 1986: 120-

122, resim 183-184.
316

Do an, 2005a.

317

Mansel, 1978: 257-261.

318

Aydõn, 2002.

319

Do an, 2005a.

320

Borchhardt, 1975: 402-411, fig. 61-65; Harrison, 1963: 141-142, fig. 17;

Tekinalp, 2000; 2001: 495.
321

Alpaslan, 2002: 129.

322

Harrison, 1963: 144-145, ekil 21.

323

Arbel, 1999; Çalõ , 2006; Englezakis,1995; Megaw, 1977.

324

Çalõ , 2006; Megaw, 1977.

325

Bunlardan Side Bazilikasõnda 12, Andriake Kiliseleri 6-7, Anamur Merkez

Kilisesi 7, Hasanaliler Kilisesi 6, Sura Vadisi ve Aperlae Yukarõ Kiliseleri ise 6 kare
eklindeki payeler; Kõbrõs Asamatos Kilisesinde ise T

eklindeki 3 payeler;

Kanlõdivane Bazilikalarõ ise 4-6 ve Sömek Köyü Batõ Kilisesi 3, Öküzlü Güney
Kilisesi 6, Kõbrõs Kanakaria Kilisesinde 5, Kõbrõs Soli Bazilikasõ 11 ve Hagia Trias
Bazilikasõ ise 5 sütun dizisi ile yan neflere ayrõlmõ tõr.
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ise 4-7. yüzyõllar arasõna tarihlenen Assos Güney, Sardis EA,
Gülbahçe, Hierapolis Katedral, Hierapolis Direkli, Hierapolis Tiyatro,
Milet H. Michael, Iasos Mousoleum, Do u ve Akropolis, Bergama
A a õ,

Efes

Do u

Gymnasium,

Bazilikalarõnda görülmektedir326.

Milet

Katedral,

Iasos

Agora

Bu örnekler, çkale Bazilikasõnõn

orta ve yan neflerinin de benzerleri gibi vaktiyle paye ya da sütunlarla
bölüntülü oldu u anlamõna gelir327.
Örnekleri

verilen

sütunlu

bazilikalar

arasõndaki

sütun

aralõklarõnõn 2,00 ile 2, 40 - 3,10 ile 3,40 m arasõnda de i ti i
anla õlmõ tõr328. 2 sütundan 12 sütuna kadar de i en de erlerle üç
nefe ayrõlan Anadoludaki bu bazilikalara bakõlarak yapõlan çkale
Bazilikasõnõn restitüsyonunda, nefler birbirinden iki sõra 6 sütun
dizisi ile ayrõlmõ ; sütunlar arasõndaki uzaklõk 2, 60 m., sütun çaplarõ
ise 0,50 m. olarak gösterilmi tir ( ekil 4).
Bu binalarõn apsis cepheleri, çkale Bazilikasõnda oldu u gibi
içten ve dõ tan yarõm daire planlõdõr. Ancak; bu örneklerden Öküzlü
Güney,

Sömek

Köyü

Batõ,

Kanlõdivane,

Anamur

Merkez

ve

326

Ceylan, 2000: 189.

327

Alanya Müzesinde, Bizans Dönemine tarihlenen ta eserlerden sütun ba lõklarõ,

templon paye ve sütun ba lõklarõ, atlar aya õ, sütun kaidesi, paye ve plaster
ba lõklarõnõn bulundu u bilinmektedir (Do an, 2004). Kõzõl Kule, Konstantin
Kilisesi gibi çevre yapõlarda ve bölgedeki ev ve kafelerde de rastladõ õmõz sütun,
sütun ba lõklarõ ve kaideleri bazilika ile ili kilendirilebilir kanõtlardõr.
328

Buchwald, 1999a: 25; Ceylan, 2000: 193.
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Hasanaliler Bazilikalarõnõn apsis cephesi içten yarõm daire planlõ
iken; dõ tan düz bir duvar halinde düzenlenmi tir ( ekil 34-43).
çkale Bazilikasõnõn apsis cephesinde görülen ikiz kemerli pencere
açõklõ õ Halil Limanõ, Laertes 3 ve 5 numaralõ, Yabancõ Ören,
Andriake B ve C, Kanlõdivane 1 ve 3 numaralõ, Öküzlü Güney,
Aperlae Yukarõ, Sura Vadisi Bazilikalarõnda da bulunmaktadõr ( ekil
34- 37, 40-41, 48, 50, 53-55).
çkale Bazilikasõnõn apsis yayõ bitiminde kuzey ve güney
yönlerde görülen payandalara Andriake A-E, Laertes 3 numaralõ,
Anamur A, Merkez ve Nekropol, Hasanaliler, Kanlõdivane 3 numaralõ,
Sömek

Köyü

Batõ,

Sura

Vadisi,

Aperlae

Yukarõ

Kiliselerinde

rastlanmõ tõr ( ekil 35, 39-43, 44-47, 50, 52, 54-55).
Binada, pastoforyon odalarõna ait izler yoktur329. Bu yönüyle
Laertes 5 numaralõ Bazilika, Andriake Kiliseleri, Anamur A ve Aperlae
Yukarõ Kiliselerini hatõrlatõr ( ekil 36, 39-43, 44, 55).
Apsis

çõkõntõsõ

ile

birlikte

yakla õk

29,00

x

17,00

m.

boyutlarõndaki çkale Bazilikasõ ile de erlendirmeye alõnan üç nefli
bazilikalarõn ölçüleri yakla õk olarak birbirine uymaktadõr330 (Tablo
4). Bu ölçülere apsis çõkõntõsõ dâhil edilmi , narteks ise dâhil

329

330

Hellenkemper-Hild, 2004: 590.
Apsis çõkõntõsõ 4,00 m.dir. Bazilikanõn dikdörtgen bölümünü ölçüsü 25,00 x

17,00 m.dir.
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edilmemi tir331 (Tablo 7). Bu ölçülere göre çkale Bazilikasõnõn en-boy
oranlarõ da hesaplanmõ tõr. Yan nef oranõ 1/6; orta nef oranõ 1/3; yan
neflerin orta nefe oranõ ½; naosun en-boy oranõ ise yakla õk ½dir. Bu
oranlar

ile

de erlendirilen

örneklerin

oranlarõ

yakla õk

olarak

benzemektedir332 (Tablo 9).
çkale Bazilikasõna plan ve ölçü bakõmõndan benzer yapõlara,
Pamphyliada Alanya ve çevresindeki Halil Limanõ Mevkiindeki Kilise
ile Mahmutlar Köyünde yer alan Laertes Ören Yeri harabelerinde
bulunan 3-4 numaralõ ve Yabancõ Ören Bazilikalarõ333, Karamanda
Da

Pazarõ Nekropol Kilisesi334, Kilikyada Canbazlõnõn 10 km

kuzeyinde bulunan Tapureli A ve C (6. yüzyõl) Bazilikalarõ335, Aya õn
8 km. kuzeybatõsõndaki Karaahmet Köyü yakõnõndaki Çatõören
Bazilikasõ336, Silifke ve Uzuncaburç arasõndaki

mamlõ Bazilikasõ,

Silifkenin yakla õk 40 km. uzaklõ õnda bulunan Sömek Köyü
yakõnõndaki iki kiliseden biri olan Batõ337, Mersin ( çel)de Yanõkhan
Kuzey ve Güney338, çel ili Erdemli lçesinde 6. yüzyõla tarihlendirilen

331

Buchwald, 1999a: 28, Tablo 1 ve 2.

332

Buchwald, 1999a: 29, Tablo 3 ve 4; Ceylan, 2000: 190-192.

333

Akkaya, 2001: 5-7.

334

Hill, 1996: 160-162.

335

Hill, 1996: 174-175; 246-249.

336

Hellenkemper-Hild, 1986: 76-77, fig. 11; Hill, 1996: 147-148.

337

Aydõn, 2004: 85-88.

338

Hellenkemper-Hild, 1986: 82-85, fig. 13-14.
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Hasanaliler Köyü Kilisesi339, Kanlõdivanedeki dört bazilika, Likya
Bölgesi

Sura

Vadisinde

6.

yüzyõla

tarihlendirilen

bazilika

ile

Aperleadaki bazilikalar ile batõda Mu la antik kentindeki Knidos (E)
Bizans Kiliselerinde rastlanmaktadõr ( ekil 34-58).
Binanõn ölçüleri en çok Andriake B ve D ile Binbirkilise 5 ve 7
numaralõ Kiliseleri ile benzemektedir. Nef uzunlu u ile ise Binbirkilise
3 numaralõ kilise ile Sura Vadisindeki kilise ile aynõdõr (Tablo 7).
Kilikya Bölgesinde Anamur'un 8 km. kuzeyinde Kõzõlaliler Köyü
içerisinde bulunan Kõzõlaliler Kilisesi, yakla õk kare formundaki
nasou ve boyutlarõ ile çkale Kilisesinden küçük bir yapõdõr. Ancak;
planõ, apsis kurulu u ve apsis cephesindeki ikiz pencerelerinin
düzenleni i açõsõndan

çkale Bazilikasõnõ hatõrlatan 5-6. yüzyõl

yapõsõdõr340.
Silifke ve çevresindeki Kanlõdivanede bulunan dört bazilikadan
1 numaralõ kilise, boyutlarõ ve ikiz kemerli pencere kurulu u ile341; 6.
yüzyõla tarihlendirilen 2 numaralõ bazilika ise boyutlarõ ile çkale
Bazilikasõnõn ölçüleriyle yakõndõr342 ( ekil 48-49).

339

340

Aydõn, 1999-2000; Hellenkemper-Hild, 1986: 64-65.
15,00 x 13,60 m. boyutlarõndaki yapõnõn apsis geni li i de 4,20 m.dir

(Hellenkemper-Hild, 1986: 119, fig.19).
341

342

Eyice, 1976-77: 424-425.
Eyice, 1976-77: 429
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Kanlõdivane

3

ve

4

numaralõ

bazilikalar,

yamuk

bir

dikdörtgenden olu an üç nefli bazilikal planlõ kiliselerdir. 3 numaralõ
bazilikanõn naosu ile ilgili kesin bir fikir olmamasõna ra men, 4
numaralõ bazilikanõn plan açõsõndan farklõlõk gösterdi i, transeptli
bazilika plan tipini yansõttõ õ göze çarpar. Bu yönü ile

çkale

Kilisesinden ayrõlan yapõ, naos bölümünün, kuzey ve güney yan
neflerinin de farklõ ölçüler vermesi dõ õnda, sütunlu ve üç nefli olu u
açõsõndan çkale Bazilikasõ ile benzerlik gösterdi i söylenebilir ( ekil
50-51).
Likya bölgesinde, Sura Vadisinde 6. yüzyõla tarihlendirilen
kilise, çkale Bazilikasõ ile oldukça benzer bir yapõdõr343. Yapõnõn apsis
ve apsis pencere düzenlemesi çkale Bazilikasõndaki gibidir. Boyutlarõ
ile

çkale

Bazilikasõna

yakõn

bir

özellik

gösteren

yapõ,

do u

cephesinde yer alan 2,10 m. geni li indeki ikiz pencere kurulu u ile
de

2,20

m.

geni li indeki

çkale

Bazilikasõ

apsis

penceresine

benzemektedir344 ( ekil 54).
Yine

Likyada

Aperlae

bölgesinde

bulunan

ilk

in aat

a amasõnda üç nefli bir bazilika olarak in a edilen Yukarõ Kilise,
çkale Bazilikasõ ile yakla õk ölçülere sahiptir. Binanõn apsisi ve apsis
penceresi, çkale Bazilikasõ gibi ikiz pencere eklinde düzenlenmi tir.
Tarihi konusunda kesin bir bilgi vermeden ikinci dönemde yapõnõn

343

Grossmann-Severin, 1981: 103; Harrison, 1963: 144-145, ekil 21.

344

Borchhardt, 1975: 414, fig. 67.
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içinde meydana gelen de i ikliklerle kilise için verilen 10-11. yüzyõllar
çkale Bazilikasõndan daha geçtir345 ( ekil 55).
Batõda ise Sardiste ve Mu la Knidosta, üç nefli bazilikalara
rastlanõr.

Sardis

EA

Bazilikasõ,

boyutlarõ

ve

planõ

ile

çkale

Bazilikasõna benzer. Binanõn içten ve dõ tan yarõm daire planlõ apsis
geni li i

çkale

Bazilikasõndan

biraz

büyüktür

ve

4.

yüzyõla

tarihlenmektedir346 ( ekil 56).
Mu lanõn Datça antik kentinde bulunan Knidos E Kilisesi, nef
geni likleri ve boyutlarõ açõsõndan çkale Bazilikasõna yakõn ölçülerde
olup, binanõn yan neflerinin do usunda da içten ve dõ tan yarõm
daire planlõ birer küçük apsis vardõr347.
çkale Bazilikasõ ile de erlendirmeye alõnan yapõlara kentin
yakõnõnda bulunan Kõbrõs Adasõnda da rastlamak mümkündür.
Karpaz Yarõmadasõnda Bolta lõ Köyü giri inde yer alan Panagia
Kanakaria Manastõr Kilisesi348 dört in aat a amasõna sahiptir. çkale
Kilisesi ile benzer biçimde, birçok in aat a amasõna sahip olmasõ ve

345

Vann- Hohlfender, 1998: 447, ekil 11.

346Yapõ

ile ilgili yararlanõlan kaynakta, Batõ Anadoludaki Bizans mimari formlarõ

periodlar halinde incelenerek gruplandõrõlmõ tõr (Buchwald, 1999b: 204, fig. 1-3).
347

Love, 1974.

348

Çalõ , 2006; Megaw, 1997.
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mimari özellikleri ile çkale Bazilikasõ ile benzerlik gösteren yapõ, en
erken 6. yüzyõla tarihlenmektedir349 ( ekil 58).
Bazilikanõn giri

kapõsõnõn yeri konusunda, herhangi bir iz

kalmadõ õ için hiçbir fikir yürütülememektedir. Ancak; kar õla tõrõlan
örneklerden hareketle, binanõn ana giri

kapõsõnõn batõ cephede

bulundu unu söylemek mümkündür. Di er cephelerde kapõ olup
olmadõ õ konusunda ise kesin bir yargõ söylemek, verilerin eksik
olmasõndan dolayõ zordur.
Andriake

A-E

Kiliseleri,

Anamurdaki

Nekropol,

Merkez,

Kanlõdivane 1 ve 3 numaralõ Bazilika, Sömek Köyü Batõ, Öküzlü
Güney Kiliseleri her bir nefe açõlan birer kapõ ile üçüz bir giri e
sahiptir ( ekil 39-43, 45-46, 48, 50, 52-53).
Sura Vadisi, Kanlõdivane 2 numaralõ, Kõbrõs Kanakaria ve
Laertes Ören Yerindeki kiliseler orta nefe açõlan birer giri e
sahiptirler ( ekil 35-37, 49, 54).
Plan emasõ ve iç mekân düzenlemesi ile kar õla tõrma yapõlan
yapõlara ve kazõ çalõ malarõnda ele geçen buluntulara göre çkale
Bazilikasõ, 5. yüzyõl sonu ile 6. yüzyõl arasõna tarihlendirilebilir350.

349

Çalõ , 2006: 15-17, Megaw, 1977.

350

Hellenkemper-Hild, 2004: 590; kazõ çalõ malarõnda ele geçen II. Iustinos (565-

578), II. Konstans (641-668) ve VI. Leo (886-912) dönemlerine ait sikkeler, bina için
yakla õk tarihler vermektedir (Arõk, 2004).
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A-1- Cephe Düzeni

çkale

Bazilikasõnõn

kar õla tõrmasõnda

ele

malzeme-teknik

alõnan

örneklerden

açõdan
ço u

ile

yapõlan
benzedi i

görülmü tür.
çkale Bazilikasõ, cephe düzenlemesi açõsõndan özellikle apsis
cephesinde yer alan ikiz kemerli pencere açõklõ õ ile Halil Limanõ
Kilisesi ile benzemektedir . Yapõ, cephenin ortasõnda görülen pencere
kenarlarõnda kalabilmi kemer yaylarõnõn bir kõsmõna sahip olmasõ ile
çkale Bazilikasõnõn pencere düzenlemesini hatõrlatõr351 (Foto 158159).

Alanyaya

yakõn

bir

yerle imde

bulunan

binanõn

cephe

düzenlemesinin yanõnda binanõn duvarlarõnda kullanõlan malzemeteknik özellikleri de çkale Bazilikasõnõn çok yakõn benzeridir. Bina,
çkale Kilisesi gibi 6. yüzyõla tarihlenmektedir352.
Laertes Ören Yerinde bulunan 3 numaralõ bazilika, moloz ta
ve düzensiz kesme ta

malzeme ile örülen duvar tekni i ile çkale

Bazilikasõ malzeme-teknik özellikleri ile benzemektedir353. Yine aynõ

351

Özellikle malzeme-teknik yönünden de benzerdir (Do an, 2006: 537; 2005;

Hellenkemper-Hild, 1986: 120-122, resim 183-184).
352

çkale Kilisesi kazõlarõnda bulanan II. Iustinos (565-578), II. Konstans (641-668)

ve VI. Leo (886-912) dönemlerine ait sikkeler bazilikanõn tarihi hakkõnda bilgi
vermektedir (Arõk, 2002: 529; 2003, 2005-3, 2005).
353

Akkaya, 2001: 5-6.
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bölgedeki 4 numaralõ bazilika, küçük moloz ta

ve düzensiz kesme

ta örgülüdür ve apsiste yer yer fresko izleri mevcuttur354.
Silifke ve çevresinde Kanlõdivanede bulunan dört bazilikadan 1
numaralõ kilise, apsis cephesinin ortasõnda bulunan ikiz pencere
kurulu unun yanõ sõra, kemerlerinin düzgün kesme ta larla örgülü
olmasõ ve binanõn batõ cephesinde iki sütunun ta õdõ õ iki kemerli
üçüz bir giri e sahip olmasõ ile

çkale Bazilikasõ ile benzerlik

gösterir355.

A-2- Örtü Sistemi

çkale

Bazilikasõnõn

örtü

sistemine

ili kin

hiçbir

iz

bulunmamaktadõr. Ancak; planõ itibariyle ve benzer örnekleri ile
yapõlan

kar õla tõrmalar

do rultusunda

bir

sonuca

varõlabilir.

Mersinin Erdemli lçesindeki Hasanaliler Köyündeki Kilisenin orta
nefi be ik, yan nefleri ise tek pahlõ kõrma bir çatõ ile Kõbrõsta,
Asamatos

Kilisesi356

ah ap

çatõ

ile

Diskarpazda

bulunan

örtülmü tür.

Bu durumda, çkale Bazilikasõnõn naos bölümünün

ah ap kiri lemeli bir çatõ; apsisin ise yarõm bir kubbe ile örtülü
oldu u sonucuna varõlabilir357.
354

Akkaya, 2001: 6.

355

Eyice, 1976-77: 424-425.

356

Megaw, 1946: 50, fig. 6-7.

357

Hellenkemper-Hild, 2004: 590.
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B- Trikonchos Yapõ A amasõna li kin Saptamalar

çkale Kilisesi II. in aat a amasõnda, trikonchos plan tipinde
in a edilmi tir ( ekil 11). Trikonchos, üç yapraklõ yonca eklindeki
yapõlara verilen plan tipidir. Merkezi bir plan çevresinde e it
büyüklükte yarõm daire planlõ üç konkhosun -yapra õn- yer aldõ õ
plan tipi cella trichora, cella trichorum (triclinium) ve üç konkhoslu plan
olarak adlandõrõlmaktadõr358. Merkezdeki kare bölüm çapraz tonoz ya
da kubbe ile yarõm daire-eksedra formundaki yan kollar ise yarõm
kubbe ile örtülmektedir. Yan kollar bazen karenin aynõsõ ölçülerinde
veya çkale Kilisesinde oldu u gibi çokgen kõlõf içine alõnõrken bazen
de yapõnõn tümü kare ya da do u-batõ yönünde bir dikdörtgen içine
alõnõr359.
Stollmayer,

üç yapraklõ yonca

planlõ

yapõlarõ

aralarõnda;

ba õmsõz (serbest), tek nefli ve çok nefli olmak üzere üç gruba
ayõrmõ tõr. Ayrõca her birinin bir alt grubunu olu turmak da
mümkündür360.
Trikonchos planõn ba õmsõz (serbest) olan türü, yapõnõn tümüne
hâkim

olan

trikonchos;

kollarõnõn yonca

tek

nefli

trikonchos

kuzey-güney-do u

eklinde, batõ kolunun do u-batõ do rultusunda

358

Aydõn, 2005: 244; Deichmann, 1954: 944.

359

Aydõn, 2005: 244; Deichmann, 1954: 945-946.

360

Aydõn, 2005: 244; Stollmayer, 1999: 116.
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uzanan türü; çok nefli trikonchos ise, bazilikalarõn do u bölümünün
trikonchos, batõsõnõn ise bazilikal planlõ oldu u Mõsõr Ege Tipi olarak
adlandõrõlan bir bazilika türüdür.
Trikonchos plan tipi, Erken Bizans Döneminden itibaren çe itli
yapõ türlerinde görülmektedir361 (Tablo 6). 3. ve 4. yüzyõllarda
Hõristiyan mimarisinde merkezi tipte çokgen, yuvarlak, kare, haç ve
tetrakonchos ile birlikte trikonchos plan tipini, farklõ i levler üstlenen
saray362, kabul salonlarõ, vaftizhane ve martyriumlar gibi yapõ
türlerinde görmek mümkündür363. Trefoil ya da trikonchos plan
olarak bilinen üç yapraklõ yonca planõnõn ilk örneklerinden biri,
Sardiste Antonia Claudia Sabina Mezar Yapõsõnda364 görülmektedir.
Roma imparatorluk tarihinde daha çok mezar yapõlarõnda
kullanõlan trikonchos plan, Erken Hõristiyanlõk Dönemi 5. ve 6. Yüzyõl
ba õndan itibaren Filistin, Mõsõr, Anadolu, Ermenistan, Hõrvatistan ve
talyanõn yer aldõ õ geni

bir co rafyada yerini almõ

ve genellikle

apellerde uygulanmõ tõr365.

361

362

Mercangöz, 1990: 126.
Bizans saray yapõlarõnda bir hayli yaygõn olan trikonchos planõ,

mimarisinde de yaygõn olarak kullanõlmaktadõr (Bent, 1887); Lavin, 1962.
363

Aydõn, 2005: 244; Mercangöz, 1990: 127.

364

Butler, 1913: 477; Ward-Perkins, 1966: 297, dipnot 3.

365

Aydõn, 2005: 244; Harrison, 1963: 149; Stollmayer,1999: 135.
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slam

Trikonchos planõnõn görüldü ü ilk örnekler, saray, sivil mimari
yapõlarõ ya da piskoposluk mekânlarõdõr366. Özellikle Erken Dönem
Bizans Saray Mimarisinde triclinium367 olarak da adlandõrõlan kabul
salonlarõ veya odalarda yaygõn olarak uygulanan trikonchos planõ,
Stollmayerin gruplandõrmasõnda ilk yapõ grubunda yer alan yapõnõn
tümüne

hâkim

olan

ba õmsõz

trikonchos

eklindedir368.

Bu

mekânlarõn, ak am yemeklerinin yendi i, yakõn arkada lar ile
ailelerin oturdu u ve bazen de büyük yemek davetlerinde ve soylu
misafirlerin kabulünde rol oynayan salonlar olarak tarif edilirken369;
ayrõca,

geç

antik

ça da

bahsedilmektedir: Bir kolu giri

farklõ

görevler

üstlendi inden

bölümü ve di er bölümleri ise ana

mekânõ olu turmaktadõr370. Merkezi triclinium ya da kabul salonunda
tercih edilen trikonchos planõ, erken Bizans sivil yapõlarõnda ve Roma
Saray Mimarisinde Neronun Domus Aureasõna kadar geri giden
yaygõn bir uygulamadõr371.
Ptoleamisdeki trikonchos planlõ kabul salonunun benzerini,
Apollonia yakõnõndaki Duxda, Aphrodisiasda, Bosra Sarayõnda,

366

Trikonchos planlõ yapõlarla ilgili geni

tipoloji ve örnekler için bakõnõz

Romancuk, 2005; Steppan, 1995; Stollmayer, 1999.
367

Lavin, 1962.

368

Ward-Perkins, 1966: 298.

369

Dark, 2004: 38

370

Dark, 2004: 40.

371

Mango, 2006: 79.
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Sicilya Piezza Armerinada ve III. Leo Triclinium Lateranda görmek
mümkündür372 ( ekil 59-60, 62-63).

slam Mimarisinde de, 6.

yüzyõlõn sonuna tarihlenen Mshatta Sarayõnda rastlanõr373 ( ekil 61).
Ptoleamisdeki trikonchos planlõ oda, çkale Kilisesi planõnda
oldu u gibi do u kolu kuzey ve güney kollara göre daha derin
tutulmu , batõ kolunun ise enlemesine dikdörtgen planlõ olarak
düzenlenmi tir374. çkale Kilisesinin de do u kolunun dehliz eklinde
uzanmasõ, önceki yapõnõn apsisinden kaynaklanan bir durumdur
( ekil 59).
Di er yapõlar ise serbest trikonchos grubundadõr ve bunlar,
kare bir mekânõn üç yönden yarõm daire planlõ kollar ile sonlanmasõ
ile elde edilmi tir.
Anadoluda da trikonchos planlõ kabul salonlarõna Sidede
rastlanõr. Buradaki Piskoposluk Sarayõnda VII ve III ile gösterilen
odalar

kare

bir

mekânõn

trikonchos

planlõ

hale

getirilmesiyle

olu turulan serbest trikonchos grubunda yer almaktadõr ( ekil 64).
Stollmayerin çok nefli trikonchos plan tipi içinde inceledi i Mõsõr
Ege

Tipi

olarak

adlandõrõlan

do u

bölümü

bazilikalar Mõsõr, Suriye, Filistin, Yunanistan ve

372

Dark, 2004: 39-40, ekil 2.1; Steppan, 1995.

373

Grabar, 1964.

374

Dark, 2004: 39-40, ekil 2.1.
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trikonchos

planlõ

talya bölgesinde

yaygõn olarak kullanõlan bir yapõ türü olup; örnekleri, Anadolu
topraklarõnda da görülmektedir375.
Do u bölümü trikonchos planlõ yapõlar özellikle güneyde Mõsõr,
Suriye ve Filistin bölgelerinden Anadolu topraklarõna girmi tir376. Bu
yapõlardan özellikle Anadolu örneklerinin orta nef ve bema bölümünü
375

Trikonchos planlõ yapõlarla ilgili birçok örneklerin ele alõndõ õ geni kapsamlõ bir

kaynaklar Steppan, 1995; Stollmayer, 1999.
376

5. yüzyõl ortalarõna tarihlendirilen Hermopolis (Ashmunein)teki katedralde ve

Beyaz

Manastõr

olarak

bilinen

Deir-el-Abiad,

430-440

yõllõlarõna

tarihlendirilmektedir (Krautheimer, 1975: 120-121, ekil 67-68; Teteriatnikov,1988:
67, fig. 8-9). Sühag Bazilikasõ 431-451 yõllarõ arasõna tarihlendirilir(Grossmann,
2008: 35,

ekil 1). Beytüllahim Do um Kilisesinde de bu plana rastlanmõ tõr

(Ebersolt, 1934; Krautheimer, 1975: 279, ekil 227; Steppan, 1995: 66). Atinada
11. yüzyõl ba õna tarihlenen Panagia Lykodemou Kilisesinde de bu plan tipi görülür
(Krautheimer, 1975: 431, 446, Mango, 2006:182, ekil 192; Steppan, 1995: 126);
Distomo Stiriste Hosios Lukas Manastõrõ Katholikon Kilisesinin (11. yüzyõl ilk
yarõsõ) IX. Konstantinos Monomakhos (1042-1055) tarafõndan yapõldõ õ iddia
edilerek, yapõnõn 7. yüzyõl Ermeni mimarisi yapõlarõ ile benzer plan emasõna sahip
oldu una de inilir (Curcic, 1977: 104, fig.18); Phociste 6. yüzyõl tarihli St. Luc
Kilisesi 11. yüzyõl ba õna aittir ( Millet, 1916: 163-165, ekil 131); 7. yüzyõl tarihli
Paramythia Bazilikasõ, Sparta Bazilikasõ ve 6-7. yüzyõl tarihli Epiros Bölgesindeki
Dodona Bazilikasõ, talyada piskoposluk merkezi Napel dõ õnda Cimitile-Nolada St.
Felix Manastõr kilisesi, do usu trikonchos planlõ kiliselerdir ve 4 yüzyõl sonu ile 5.
yüzyõl ba õna tarihlendirilmektedir (Krautheimer, 1975: 207,

ekil 159; Steppan,

1995: 35; Stollmayer, 1999). Syracuse S.Pietro Baias Kilisesi 5. yüzyõl sonu-6.
yüzyõl ba õna tarihlenmektedir (Krautheimer, 1975: 513; Nicklies, 1994: 18-19,
fig.12).
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içeren kesiminde, daha sonraki bir dönemde daha küçük boyutlarda
bir kilise in a edildi i görülmü tür.
Anadoluda güney kõyõlarda kendini gösteren bu yapõlara,
Antalyanõn antik Myra kenti kuzeyinde yer alan ve birbirine yakõn
yerle imli dört manastõr grubunda rastlanmaktadõr: Alacahisar377,
Dikmen378, Karabel379, Batõ Asarcõk380 ve Devekuyusunda381 bulunan
bu manastõrlar Mõsõr örneklerinden farklõ olarak transeptsiz olup,
neflerin do u bölümü trikonchos ile kayna mõ durumdadõr382 ( ekil
65-69). Sadece apsis bölümü trikonchos planlõ di er bir yapõ yine
Likya bölgesinde Aperleada383 ve Patara Do ucasarõ Akropolünde384,

377

Aydõn, 2006: 43.

378

4,50 m. ölçülerindedir (Aydõn, 2006: 44; Foss, 1994: 29; Harrison, 1963: 130,

fig.8).
379

Foss, 1994: 28; Harrison, 1963: 132, fig. 11; Krautheimer, 1975: 286; Steppan,

1995: 42.
380

Aydõn, 2006: 43; Harrison, 1963: 137, fig. 14.

381

Devekuyusunda bulunan yapõ, apsis duvarõnda ikiz pencere açõklõ õna sahiptir.

6,20 m. çapõndaki apsisin ölçüleri Karabeldeki Manastõr yerle iminde bulunan
trikonchos ile yakõn ölçülere sahiptir. lk yapõ döneminde do u bölümü trikonchos
planlõ olan yapõnõn yarõm daire mekânlarõ yarõm kubbeler ile örtülüdür (Aydõn,
2006: 41, 44; Harrison, 1963: 137, ekil 10; Harrison 1979: 527).
382

Aydõn, 2006: 43-44; Çora an, 1989: 90; Grossmann-Severin, 1981: 101-111;

Harrison, 1963: 126-147; Harrison, 1979: 526-527; Kuyulu, 1978-1980: 52;
Mercangöz, 1990: 127.
383

Hohlfender-Vann, 1999-2000.
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stanbulda ise Toklu Dede Mescidindedir385 (11-12. yüzyõl) ( ekil 7071).
Apsis dõ õnda, pastoforyon odalarõnda da sõklõkla kullanõlan
trikonchos planõ, stanbulda Komnenoslar ve Palailogoslar Dönemi
yapõlarõndan 10. yüzyõl ilk yarõsõna tarihlendirilen Molla Fenari sa
(Theotokos Konstantinos Lips Manastõrõ) Kuzey386 (907) ve Güney
Kilisesi387(1282), 1100 yõlõ civarõna tarihlendirilen Kilise Cami388 ve

384

Erken Bizans Dönemi ikinci evre yapõsõ olan bazilika, do u bölümü trikonchos

planlõ ve üç neflidir. 4 ayak ile 3 nefli hale getirilen bazilika ta ve kiremit kõrõklõ bir
duvar ile örülmü tür (Aydõn, 2006: 40,45; I õk, 2000: 85).
385

386

Mathews, 1975: 38-39; Müller-Wiener, 2002: 206-207; Steppan, 1995: 78.
stanbul Fenari

sa Kuzey Kilisesi Patrik ve Drungarios Konstantinos Lips

tarafõndan 907 yõlõnda in a edilmi tir. Lekesiz Meryeme ithaf edilen yapõ, 11-12.
yüzyõllarda temelinden itibaren yeniden in a edilmi tir. Üç yapraklõ yonca formlu ve
çapraz tonoz örtülü pastoforyon odalarõ, imparatoriçe Theodora tarafõndan 1296
yõlõndan önce yapõlmõ

olan Güney Kilisesinin diakonikonunda da uygulanmõ

olup; farklõ olarak kuzey ve güney ni leri fazla bir derinli e sahip de ildir. Aynõ
durum, apsis için de geçerlidir. Bu yönü ile özellikle Likya Bölgesinde kar õla õlan
örneklerde görülen do usu trikonchos planlõ yapõlarõ akla getirmektedir (Curcic,
1977: 109; Eyice, 1980: 17; Krautheimer, 1975: 380-381; Mango, 2006: 165, 236,
ekil 245-246; 220, ekil 225-226; Steppan, 1995: 75, 78).
387

Eyice, 1980: 15-21; Krautheimer, 1975: 80-83, 312-313; Mango, 2006: 220.

388

Molla Gürani Cami adõ ile de bilinmektedir. Kilise aynõ zamanda cephe düzeni,

yuvarlak kemerli pencerelerin çevreledi i yüksek kasnaklõ kubbe örtüsü ile ve
malzeme-teknik açõdan da çkale Kilisesi ile benzerlik göstermektedir (Eyice, 1980:
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Laleli semtinde bulunan ilk kapalõ yunan haçõ planlõ kiliselerden biri
olan manastõra ait Myrelaion (Bodrum Cami) Kilisesi389 (920), Zeyrek
Kilise Cami Pantokrator Kilisesi390 (1118-1124), Gül Cami391 (10501150); Bithynia bölgesinde Dil skelesinde bulunan Yõlanca Bayõr
Kiliselerinde (9. yüzyõl)392; Likya Bölgesinde, Finikenin yakla õk 50
m.

güneyindeki

Kumlucanõn

27

Bazilikasõnõn

Kök
km.

sadece

Burnundaki
kuzeyindeki

Kilisesinde393,

Manastõr
Akalissos394

güneydo u

ve

kö esindeki

Melanippe
diakonikon

mekânõnda395 görülmektedir ( ekil 72-77).

62; Krautheimer, 1975: 386,

ekil 317, Mango, 2006: 224-229; Müller-Wiener,

2002: 169-171; Steppan, 1995: 76.
Bu mekânlarõn do usunda birer pencere açõklõ õ bulunmaktadõr: Kuzeydeki

389

odanõn pencere açõklõ õ güney odaya göre daha büyüktür. Tamamõ tu la malzeme
ile yapõlmõ , yüksek bir alt yapõ üzerine in a edilmi tir (Mango, 2006: 166-167,
ekil 174-175; Müller-Wiener, 2002: 103-104; Steppan, 1995: 75).
Sadece prothesis mekânõ trikonchos planlõdõr. 1118-1124 yõllarõna tarihlenen

390

kilise, imparatoriçe Hz. Eirene tarafõndan yaptõrõlmõ tõr (Mango, 2006: 197-203,
ekil 206-208; Müller-Wiener, 2002: 209-215; Steppan, 1995: 76).
391

Krautheimer, 1975: 388-390, Mango, 2006: 201; Müller-Wiener, 2002: 140-142;

Steppan, 1995: 77.
392

Curcic,1977: 99, fig.7.

393

Aydõn, 2006: 42; Grossmann-Severin, 1981: 104-105; Harrison, 1963: 138, fig.

15.
394

Aydõn, 2006: 43.

395

Aydõn, 2006: 42; Harrison, 1963: 138-19, ekil 15; Jacobek, 1994: res.6.
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Trikonchos planõ kabul salonu-triclinium-, pastoforyon, apsis
bölümleri dõ õnda manastõr ve kiliselerin ek yapõlarõnda, özellikle
vaftizhane, martyrium gibi yapõlarda daha çok tercih edilmi tir.
Anadoluda yaygõn olarak görülen trikonchos planlõ ek mekânlar,
Likya

Bölgesinde

Güceymen

Tepesi396,

Letoon397,

Andriake 398,

Xanthos Akropolis399 ve Olymposta Piskoposluk400 Kiliselerinde
görülmektedir401: Andriake Limanõnda bulunan A Yapõsõna ek olarak
yapõlan A2 Ek Yapõsõnda402, Elmalõ Hacõmusalar Köyü Kilisesi ikinci
yapõ

dönemi403

yanõndaki

güneydo u

yapõ404,

Akalissos

cephede,

Gülmez

Kilisesinin

Asar

Bazilikasõ

kuzeydo usunda

ve

Limyradadõr405. Andriake A2 Ek Yapõsõ, di er ek yapõlar gibi 10-11.
yüzyõla

tarihlenmekte

olup

Orta

Bizans

Dönemi

özelli i

göstermektedir406 ( ekil 78-39).

396

Aydõn, 2006: 40; Grossmann-Severin, 1981: 107.

397

Aydõn, 2006: 42; Foss, 1994: 13.

398

Foss, 1994: 25; Grossmann-Severin, 1977: 101-102; Harrison,1963: 142.

399

Aydõn, 2006: 42.

400

Mezar ya da vaftizhane oldu u dü ünülmektedir (Parman, 2001: 137-144 çizim

1; Uçkan Olcay, 2008: 53).
401

Aydõn, 2006: 41-42; Harrison, 1963: 126-147.

402

Aydõn, 2006: 41; Tekinalp, 2000, 2001: 512-513.

403

Aydõn, 2006: 41.

404

Aydõn, 2006: 41.

405

Aydõn, 2006: 42; Harrison, 1963: 126-147.

406

Tekinalp, 2001: 495, 512.
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Tez konusunu olu turan
planlõ grupta

yer

almaktadõr

çkale Kilisesi tek nefli trikonchos
ve bu

grupta yer

alan yapõlar

de erlendirmeye alõnacaktõr.
çkale Kilisesi,

önceki yapõ dönemine ait bir yapõnõn 

bazilikanõn- apsisi kullanõlmak suretiyle yeniden in a edilmi tir.
Önceki yapõnõn kalan mimari kalõntõlarõyla yeniden in a edilmesi,
Likya Bölgesinde sõkça rastlanan bir durumdur407. Gürses, Sura Ova
Kilisesi, Patara, Karabel Manastõr Kilisesi (5-6. yüzyõl)408, Dikmen,
Alacahisar, Deve Kuyusu, Batõ Asarcõk409, Arycanda Mabet Kilise ve
Side

AA

Bazilikasõ410

gibi

yapõlarda411

bu

tür

uygulama

bulunmaktadõr412.
Bina ile öncelikle Anadolu örnekleri ile kar õla tõrma yapmak,
bu plan tipinin Anadoluda tercih edilmesinin nedenlerini de ortaya
çõkarmak açõsõndan gereklidir. Daha çok güney kõyõlarda görülen
trikonchos planlõ yapõlardan Alanya ilçesine daha yakõn bir bölge olan
Kilikya ve Isaura Bölgesinde bulunan yapõlar ele alõnmõ tõr. Antakya

407

Tekinalp, 2000: 321; Peshlow-Jacobeck, 1993: 61.

408

Alpaslan,1998: 164, 167; 2002: 127; Grossmann-Severin, 1981: 106; Jacobek,

1994: 12-13, res.6.
409

Grossmann-Severin, 1981: 109.

410

Eyice, 1978: 258; Mansel, 1978: 257-266.

411

Alacahisar Kilisesi, do u bölümü kayaya oyulmak suretiyle yapõlmõ

trikonchos plan te kil eden bir bazilikadõr (Harrison, 1963).
412

Tekinalp, 2000: 321.
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do usu

Simeon Stylites Kilisesi, Mersinin Mut ilçesinde bulunan 5. yüzyõla
tarihlenen Mahras Da õndaki yapõ413, yine 5. yüzyõla tarihlenen
Gazipa ada Güney Köyü Nohut Mahallesindeki Kragos Antiokheiasõ
ve Adana Feke ilçesinde yer alan Süphandere Köyündeki yapõ (12-14.
yüzyõl) trikonchos planlõdõr414 ( ekil 82-84).

Adana Feke ilçesinde

halk tarafõndan ziyaret olarak adlandõrõlan Süphandere Köyündeki
trikonchos yapõ tek nefli trikonchos tipindedir. Yapõ, do u, kuzey ve
güney kollarõnõn içten ve dõ tan yarõm daire planlõ; batõ kolunun ise
dikdörtgen planlõ olu uyla çkale Kilisesi ile benzer ( ekil 82).
Likyada,

Kumluca

ilçesi

Güne li

Köyünde,

kalenin

kuzeyindeki tepenin yamacõnda yer alan tek nefli trikonchos planlõ
kilise, çkale Kilisesinde oldu u gibi önceki evreye ait bir yapõnõn
apsisi

kullanõlarak

yapõlmõ tõr.

biçimdedir ve yapõya giri

Apsis,

eksenden

biraz

kaymõ

güney ve batõ cephelerde bulunan birer

kapõ açõklõ õndan sa lanmaktadõr415. Binanõn,

çkale Kilisesinden

ayrõlan yönü batõ kolun do u-batõ yönünde uzanmasõdõr. Kuzey ve
güney kollar ise,

çkale Kilisesinden farklõ olarak kare bir kõlõf

içindedir ( ekil 85).
Likya ve Kilikya dõ õnda Kapadokya Bölgesinde de trikonchos
yapõlara

rastlanmõ tõr.

Kapadokya

Bölgesinde,

413

Aydõn, 2005: 242-243.

414

Aydõn, 2005: 241-262; Rosenbaum vd.; 1967:18-20, fig.12.

415

Do an, 2004: 79, çizim 2.
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Maden ehir

9

numaralõ yapõ, Ortaköy H. Georgios, Tagar416, Kõzõlören ve Göstesin
Kaya Kiliseleri trikonchos planlõdõr417.

Özellikle Maden ehir 9

numaralõ yapõ, Ortaköy H. Georgios ve Göstesin Kaya Kiliselerinin
planlarõ

ile

çkale

Kilisesi

ile

hemen

hemen

aynõ

ekilde

düzenlenmi tir ( ekil 86-89).
Karada da

Madenda õnõn

ete inde

yer

alan

günümüze temelleri ula abilen 9 numaralõ yapõ,

yapõlardan
6 numaralõ

bazilikanõn kuzeyinde üç yapraklõ yonca planlõ küçük bir
eklindedir418 ( ekil 86).

apel

Vaftiz binasõ olarak tarif edilen yapõnõn

çkale Kilisesinden farkõ, kollarõn dõ tan da yarõm daire planlõ olmasõ
ve batõ kolun do u-batõ yönünde uzanmasõdõr. Orta kare mekân ise
üçgen kö e ta larõ ile geçilen bir kubbe ile örtülüdür419.
Ortaköyde bulunan H. Georgios Kilisesinin do u kolu dõ tan
yedi cepheli, di er kollarõ ise be

cepheli kõlõf içindedir. Bu yönüyle

bina, çkale Kilisesinin dõ tan üç cepheli kõlõf içindeki kuzey ve güney
kollarõ ile benzerlik gösterir ( ekil 87). Yalnõz,

çkale Kilisesi, bu

kollarõnõn üç cepheli kõlõf içine alõnmasõ, do u kolun da dõ tan yarõm

416

Restle, 1967; Steppan, 1995: 130.

417

Çora an, 1989: 86.

418

Tamamen yõkõlan bina, temel izlerden anla õldõ õna göre üç yonca yapra õnõn

ortasõnda kare bir mekân bir kule halinde yükselmekte ve pandantif gibi üçgen
biçimli kö e ta larõ ile geçilen bir kubbe ile örtülmektedir (Eyice, 1971: 34 resim 7278).
419

Eyice, 1971: 34.
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daire planlõ olmasõ, batõ kolun ise enlemesine bir dikdörtgenden
olu masõ ile farklõdõr. H. Georgios Kilisesi giri i, çkale Kilisesinden
farklõ olarak bir tanedir ve farklõ bir cephede düzenlenmi tir420. çkale
Kilisesinde ise batõ kolun batõ duvarõndaki kapõnõn yanõ sõra kuzey
kolda da bir giri

mevcuttur. Yapõnõn örtü sistemi, çkale Kilisesi

gibidir. Orta kare mekân pandantif geçi li tambur bir kubbe, kuzey
ve güney eksedralar yarõm kubbe, bema ve batõ kol ise be ik tonoz
örtülüdür421. Kuzey-güney yönündeki bema, çkale Kilisesindeki gibi
enine dikdörtgen planlõdõr ve do u-batõ yönlü be ik tonoz ile
örtülüdür422.
Kapadokyada, Ni de-Nev ehir illeri sõnõrlarõ içinde Göstesin
(Ova ören) Köyü yakõnõndaki ören yerinde, yüksekçe kayalõk bir
kesimde yerli kayalara oyularak yapõlan nekropol ile trikonchos planlõ
apel, çkale Kilisesi ile oldukça benzer bir plan tipindedir. Apsis
ni inin do usunda 0,25x0,60 m. ölçülerinde yarõm daire planlõ bir ni
daha bulunmaktadõr. 6-10. yüzyõllar arasõna tarihlenen bina, H.
Georgios Kilisesi gibidir. Orta kare bölüm, çkale Kilisende oldu u
gibi kubbe ile örtülüdür; farklõ olarak kubbeye geçi burada tromp ile
sa lanmõ tõr. Batõ kol da, çkale Kilisesinde oldu u gibi do u-batõ
yönünde be ik tonoz, di er kollar ise birer yarõm kubbe ile örtülüdür.
420

Batõ kolun güney cephesinde bulunmaktadõr (Ebersolt, 1934: 38, fig. 27.; Rott,

1908: 149, resim 48).
421

Rott, 1908: 149, fig. 48.

422

Rott, 1908: 149-150.
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Ölçüleri ile çkale Kilisesinin 2 katõ küçüklü ünde olan bina, plan
tipi ile

çkale Kilisesini yansõtõr. Yapõya giri , batõda batõ kolun

ortasõndaki dikdörtgen kapõ ile sa lanmasõ ile

çkale Kilisesine

benzemektedir423. Bu giri in önünde kuzey-güney yönünde uzanan
dikdörtgen planlõ nekropol odasõ bulunmaktadõr. Bu bölüme giri de
batõ cephede bulunan dikdörtgen kapõ ile sa lanõr ( ekil 88).
Batõda ve Trakya Bölgesinde de trikonchos planlõ kiliseler
bulunmaktadõr. Bunlar, Mu lanõn Bafa Adasõndaki Kilise ile Trakya
Bölgesindeki Vize Kaya Kilisesidir424 ( ekil 90-91).
çkale Kilisesi ile en çok benzerlik gösteren yapõ Mu lanõn
Milas ilçesinin Selimiye buca õ sõnõrlarõ içinde yer alan Bafa Gölü'nün
kuzeyinde eski bir manastõr kalõntõsõ içindeki Bafa Menet Adasõndaki
kilisedir ( ekil 90). Do u-batõ yönünde uzanan yapõ, 3,40 x 1,70 m.
ölçülerinde bir apsis ile içten yarõm daire planlõ dõ tan ise be cepheli
kollara sahiptir. Yapõ, kuzey ve güney kollarõn boyutlarõ ve dõ tan be
cepheli olmasõ ile

çkale Kilisesi ile benzerlik gösterir.425. Yapõnõn

tarihi Maden ehir 9 numaralõ yapõ gibi belirsiz olup, benzer
örnekleriyle 9-11. yüzyõllar arasõna tarihlendirilmektedir426.

423

Gürçay - Aktok, 1965: 35-36.

424

Çora an, 1989: 90.

425

Mercangöz, 1990: 120-122.

426

Mercangöz, 1990: 132.
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Anadolu dõ õnda tek nefli ve ibadet mekânõ olarak in a edilen
trikonchos yapõlardan, özellikle Yunanistan ve Giritte bulunan
örnekler önemlidir. Trikonchos planõn ortaya çõkõ õ erken 9.-10.
yüzyõllarda, Yunanistanõn Athos Yarõmadasõndadõr.
planõ, bu bölgede yeniden ortaya çõkmõ

Trikonchos

ve bunu takip eden üç

yüzyõlda da yaygõn olarak kullanõlmaya devam etmi tir427. Serbest
haç planõnõn kuzey ve güney kollarõnõn içten yarõm daire planlõ olarak
in a edilmesiyle ortaya çõkan trikonchos planõn Balkanlarda yaygõn
olarak kullanõmõ, Ortodoks Kültürü içinde koro ve müzi e verilen
önemden kaynaklanmaktadõr. Bu
geni

hale gelmi

ekilde, apsis önü ve bema daha

ve vurgulanmõ tõr. Planõn Athos Yarõmadasõnda

çõkmasõ, bu bölgenin mistik bir karakter ta õmasõnõ sa lamõ tõr.
Athos Yarõmadasõ kiliselerinin hepsi üç yapraklõ yonca planõnda in a
edilmi tir ve bu plan, Athonit olarak adlandõrõlan ke i

ve rahipler

tarafõndan 961 yõlõndan sonra Balkanlara ta õnmõ tõr. Plan, özellikle
Yunanistan,

Romanya,

Sõrbistan

ve

Bulgaristandaki

manastõr

yapõlarõnda tercih edilmi tir428.
Athos Yarõmadasõ dõ õnda, Yunanistan ve Giritte oldukça fazla
sayõda 10-11. yüzyõllara tarihlenen trikonch yapõ bulunmaktadõr429.
Kumpelidiki ve Varasovas Hagios Demetrios Kiliseleri, çkale Kilisesi
427

Anonymous, 1874; Palade, 2007: 53.

428

Anonymous, 1874; Babic, 1969: 44; Curcic, 1977: fig.5; Mango, 2006: 177-180,

ekil 186; Orlandos, 1999a : 105-120; Palade, 2007: 49-63.
429

Orlandos, 1999a: 117.
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ile aynõ plan tipinde yapõlardõr; farklõ olarak bu yapõlarõn batõsõnda
narteks bölümü bulunmaktadõr430 ( ekil 92-93). Buradaki di er
yapõlardan H. Ioannes Salaminos ve H. Nikolaos Koropiou Kilisesi
planlarõ çkale Kilisesi ile benzer olmalarõna ra men farklõ olarak
do u, kuzey ve güney kollar e it ölçülerdedir. Yunanistanda H.
Demetrios Saraniku, H. Sozon Skripu, H. Ioannes Elaionos ve
H.Nikolaos Methanon ve Platinideki H. Nikolaos Kiliseleri

çkale

Kilisesi gibi düzenlenmi tir431. Bu yapõlarõn do u kollarõ daha derin
tutulmu ; batõ kollarõ ise enlemesine dikdörtgen planlõ olarak
yapõlmõ tõr432 ( ekil

94-100).

Yapõlarõn

örtü

sistemi

de

çkale

Kilisesindeki gibidir: Orta kare bölüm kubbe, kuzey ve güney
eksedralar yarõm kubbeler, batõ kol ise be ik tonoz ile örtülmü tür.
Aynõ bölgede, bütün kollarõ e
yapõlar

ise

unlardõr:

Sternes,

boyuttaki trikonchos planlõ

Sfakia,

Myopotamos,

Sikalaria,

Kyrgiana, Molla ve H. Nikolaos Serres Kiliseleridir433 ( ekil 101 A-F102). Molla ve Kyrgiana Kiliseleri dõ õnda, bütün di er yapõlarõn do ukuzey ve güney kollarõ, içten ve dõ tan yarõm daire planlõ, orta bölüm
kare planlõdõr. Batõ kol ise Molla Kilisesi dõ õnda do u-batõ yönünde

430

Millet, 1916: 93-94,

ekil 47-48; Varasovas Kilisesi ile ilgili makalede, yapõ

benzer örneklerle kar õla tõrõlarak 10-11. yüzyõllar arasõna tarihlendirilmektedir
(Orlandos, 1999a: 107, fig. 3 ve fig. 8).
431

Orlandos, 1999a: 110-116, fig. 5-6-7,12.

432

Mercangöz, 1990.

433

Orlandos, 1999a: 110-114, fig.10.

143

dikdörtgen

eklinde uzanmaktadõr. Molla Kilisesinde orta bölümde,

dikdörtgen bir bölüm olu turulmu tur. Bu yapõlar, planlarõ itibariyle
trikonchos ile Latin Haçõ planõnõn kayna tõrõlmõ

bir uygulamasõ

gibidir. Özellikle Kyrgiana Kilisesinin, kuzey ve güney kollarõ dõ tan
dikdörtgen

bir

kõlõf

içine

alõnarak

dõ ta

Latin

Haçõ

formu

yansõtõlmõ tõr434.
H. Nikolaos Serres Kilisesi, Athos Yarõmadasõndaki trikonchos
planlõ yapõlarõ anõmsatan bir düzenlemeye sahiptir ve bu yapõda batõ
kol yoktur. Bunun yerine batõda üç kubbeli kuzey-güney yönünde
dikdörtgen

eklinde

uzanan

bir

giri

mekânõ-narteks

bulunmaktadõr435 ( ekil 102).
10-11. yüzyõllar arasõna tarihlenen bu bölgedeki di er yapõlar
Vinenis ve Aulisteki H. Nikolaos Kiliseleridir436 ( ekil 103-104). Do u
kolu, kuzey ve güney kollardan daha geni

ve derin olan yapõ,

pastoforyon odalarõnõn düzenlenmesi ile de ilgi çekicidir. Kuzey
pastoforyon odasõ bir dehliz eklinde kuzey kola; güneyinde ise apsise
açõlmaktadõr. Güney oda ise kapalõ bir mekân olup, sadece apsise
açõlõr437.

Odalarõnõn

özellikle

kuzey

odanõn

dehliz

eklinde

düzenlenmesi ve kuzey kola açõlmasõ, çkale Kilisesinin pastoforyon
odalarõna benzer. Ancak, çkale Kilisesinde bu odalar, önceki yapõnõn
434

Orlandos, 1999a: 114.

435

Orlandos, 1999a: 110-115, fig.11.

436

Orlandos, 1999a: 117, fig. 13-14.

437

Orlandos, 1999a: 117.
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do u bölümünün kullanõlmasõndan kaynaklanan durumdan dolayõ
apsisin iki yanõnda de il; biraz daha batõda, kuzey ve güney kol do u
ucunda yerle imlidir. Bütün bu yapõlarõn, apsis cephesinde birer
pencere açõklõ õ vardõr. Bu pencerelerin geneli ikiz pencere
düzenlenmi

eklinde

iken; birkaç yapõda tek bir açõklõktan olu an pencere

açõklõ õ bulunmaktadõr.
çkale Kilisesi ile oldukça benzer tipte olan di er bir yapõ,
Selanikte 1864 yõlõnda camiye çevrilen ve Saraylõ Cami olarak anõlan
trikonchos planlõ Eliah Kilisesi (Peygamber

lyas)dir. Yapõ,

çkale

Kilisesi ile benzerlik göstermektedir ve Athos Yarõmadasõndaki
Manastõr Kilisesinden daha büyüktür438. Do u kolu, çkale Kilisesi
gibi daha uzun olan yapõnõn, dikdörtgen eklindeki bemasõ da çkale
Kilisesi ile benzerdir. Ancak; yapõ, batõsõnda bulunan narteksi ile
çkale Kilisesinden ayrõlõr. ( ekil 105). Do u-kuzey ve güney kollarõ
içten yarõm daire planlõ, dõ tan ise be cepheli kõlõf içindedir ve her bir
cephenin ortasõnda üçüz pencere açõklõ õ mevcuttur. Bu hali ile çkale
Kilisesinin kuzey ve güney kollarõnõn dõ tan üç cepheli durumunu
hatõrlatõr. Pencereler ise çkale Kilisesinde her cephede birer ikiz
pencere

eklindedir439. Bina, Papazotos tarafõndan 12. yüzyõl ikinci

438

Papazotos 1991: 121-122.

439

Orlandos, 1999b: 178-180, fig. 1-2.
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yarõsõna, bazõ ara tõrmacõlar tarafõndan ise Palailogos Döneminde
yapõldõ õ iddia edilerek 14. yüzyõla tarihlendirilmektedir440
Athos Yarõmadasõndaki Büyük Lavra441nõn ana yapõsõ ve güney
ek yapõsõ trikonchos planlõdõr ve çkale Kilisesi gibi içten yarõm daire
planlõ, dõ tan ise üç cepheli bir kõlõf içindedir. Orta kare mekân ise
kubbe ile örtülüdür ( ekil 106).
Athos Yarõmadasõnda çkale Kilisesi ile benzerlik gösteren di er
yapõlar St. Laure Athanese442 (10-11. yüzyõl), Vatopedi443 (10-11.
yüzyõl) ve Iviron444 (10-11. yüzyõl)dur

445.

Vatopedi ve Iviron

Kiliselerinde, dõ tan üç cepheli bir kõlõf içindeki daha derin do u

440

Bina, daha sonralarõ camiye çevrilmi tir (Ebersolt, 1934: 38, fig. 28;

Kontogiannis, 2008; Mango, 2006: 233, ekil 243; Mercangöz, 1990: 11, dipnot 26;
Papazotos 1991: 121-127).
441

961 yõlõnda Aziz Athanasiosun Büyük Lavrasõnõn441 kurulmasõndan sonra

Bithynia Olymposu yerine Bizans manastõr ya amõnõn merkezi haline gelecek olan
Athos Yarõmadasõ'ndaki manastõrlar, Yunanistandaki mimari geli imden farklõ bir
konuma sahiptir (Babic, 1969: 44; Curcic, 1977: fig.5; Mango, 2006: 177-180, ekil
186; Palade, 2007: 49-63.).
442

Babic, 1969: 45-47, fig.17.

443

Babic, 1969 : 44-47, fig.18; Ebersolt, 1934: 81; Steppan, 1995: 121-123.

444

Babic, 1969: 47, fig.19; Ebersolt, 1934: 81, fig. 64; Steppan, 1995: 123-125.

445

St.Laure Athanase Kilisesi ve Iviron Kilisesi her bir cephede dar dikdörtgen

pencere; Vatopedi Kilisesi, apsis cephesi kuzey ve güney kanatta birer pencere
açõklõ õna sahiptir. Yan apsisler ise birer pencere açõklõ õna sahip pastoforyon
mekânlarõndan olu maktadõr.
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kolun her iki yanõnda, do usu yarõm daire planlõ birer küçük apsise
sahip dikdörtgen planlõ pastoforyon odalarõ bulunmaktadõr ( ekil
107-108). Kuzey ve güney kollar ise içten yarõm daire planlõ, dõ tan
da kare ya da üç cepheli kõlõf içindedir. Bu yönleri ile çkale Kilisesini
hatõrlatan

yapõlar

10-11.

yüzyõllara

tarihlenmektedir446.

yapõlardan sadece Chilandar Kilisesinin dõ tan be

Bu

cepheli olarak

planlanan apsis kolunun daha derin olarak in a edilmesi

çkale

Kilisesi ile benzerlik göstermektedir447 ( ekil 109).
Bütün yapõlarda orta kare mekân dört serbest deste e oturan
kubbe ile örtülüdür. Bu yönüyle dört yönde duvarlara oturan çkale
Kilisesinin kubbesinden ayrõlõr.
Yunanistanda trikonchos plan yapõ içinde her bir kolda ayrõ
ayrõ uygulanan bir yapõ da, 9. yüzyõl ikinci yarõsõna ait Selanikin
yakla õk

20

mil

güneydo usundaki

Peristeraidaki

Kilisesidir448. Yapõnõn planõ dört yapraklõ yonca

Manastõr

eklindedir. Her bir

kolu da içten ve dõ tan trikonchos plana sahiptir. Biri merkezdeki
kare mekânõ, di erleri ise dört kolu örten be

kubbeli yapõnõn

do usunda pastoforyon hücreleri bulunmaktadõr449 ( ekil 110).
446

Babic, 1969: 44-47, ekil 17-18-19.

447

Ebersolt, 1934: 82, fig.65; Millet, 1916: 61-62.

448

Ebersolt, 1934: 80, fig.61.

449

Pastoforyon mekânlarõ do u-batõ yönünde uzanan dikdörtgen

eklinde olup;

do usunda içten ve dõ tan yarõm daire planlõ bir apsis ile sonlanmaktadõr (bakõnõz:
Krautheimer, 1975: 395, ekli 328; Mango, 2006: 170, ekil 178).
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Bulgaristan mimarisindeki trikonchos yapõlar, St. Panteleimon,
Poganovo Manastõrõ ile Kulata Köyündeki Aziz Athanas Manastõr
Kiliseleridir. Makedonyanõn Ohrid kentinde 10. yüzyõla ait St.
Panteleimon Kilisesinin batõ kolu yoktur450 ( ekil 111-113). Poganovo
Manastõr Kilisesi, dikdörtgen mekânõ örten kubbesi ile

çkale

Kilisesinin naosu ile oldukça yakõn ölçülere sahiptir. Yapõnõn batõ
kolu

çkale Kilisesinden daha derindir ve do u-batõ yönünde

uzanmaktadõr. Kuzey ve güney kollar ise ölçüleri ile çkale Kilisesine
yakla õr451. Ayrõca; 2.17 m. ölçülen apsis geni li i,

çkale Kilisesinin

2.46 m.lik apsisi ile uyumludur452.
Aziz Athanas Manastõr Kilisesinin ölçüleri de çkale Kilisesi ile
hemen hemen aynõdõr453 ( ekil 113). Yapõ, di er trikonchos yapõlardan
farklõ olarak dõ tan dikdörtgen bir kõlõf içine alõnmõ tõr. Seramik ve
mozaik

buluntularõ

ile

10.

yüzyõla

tarihlenen

yapõ,

Athos

Yarõmadasõndaki trikonchos planlõ yapõlara benzemektedir454. Do u
kolunun daha derin tutuldu u yapõnõn kuzey ve güney kö elerinde
pastoforyon odalarõ bulunmaktadõr. çkale Kilisesinde de do u kol,

450

Bu ni ler, pastoforyon odalarõna ait olmalõdõr (Krautheimer, 1975: 393-394,

ekil 327C). Steppan, 1995: 155.
451

4.20x2.20-2.17 m.dir. Kuzey kol 3.08 m. iken; güney kol 2.89 m. geni li indedir.

452

Ebersolt, 1934.

453

Milcev, 1964: 290-292, fig 2,6,11,12 a-c.

454

Milcev, 1964: 306.
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di er kollara göre daha derin tutulmu ; pastoforyon odalarõ ise, kuzey
ve güney kollarõn do u ucuna eklenmi tir455.
Sõrbistanda, Treska Aziz Andre Kilisesi456 ve Yugoslavyada
Kursumlijada ile Caricin Graddaki yapõlar da trikonchos planlõdõr457
( ekil 114-115).
Athos Yarõmadasõnda ba layarak Romanyada da oldukça
benimsenen trikonchos planlõ kiliseler, toprak sahipleri ve Roman
prensleri tarafõndan özel olarak yaptõrõlmõ tõr.

Trikonchos plan,

Romanyanõn baskõn mimari plan tipi olarak geli mi

ve Athos

Yarõmadasõ ile Roman mimari prensibi olarak benimsenerek herkesi
birle tirmek için uygulanmõ tõr458. Bir prense ait Kurtea de Arge teki
1150 tarihli Aziz Nikolaos Kilisesi, trikonchos planlõ olarak in a
edilmi tir459.
Trikonchos planõnõ, yaygõn olarak Ermeni ve Gürcü mimari
yapõlarõnda da görmek mümkündür460. Bu plan türü, Ermeni
mimarisinde 7. yüzyõldan itibaren sõklõkla tercih edilmi tir. Özellikle

455

Yapõnõn duvar kalõnlõklarõ 0,78 m.dir kuzey ve güney kol duvarlarõ 1,10 m.dir

(Milcev, 1964: 294 fig.2).
456

Aziz Andre Kilisesinin özellikle apsis geni li i ile çkale Kilisesi apsisi ile aynõ

ölçüye sahiptir (Ebersolt, 1934: 79-80).
457

6. yüzyõla tarihlendirilir (Stricevic, 1957: 173, ekil 1a-b; 1963).

458

Palade, 2007: 62.

459

Steppan, 1995: 164-166.

460

Marancõ, 2001; Teteriatnikov, 1988: 69.
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trikonchos

ve

tetrakonchos

planõ,

kilise

ve

apellerde

sõklõkla

kullanõlmõ tõr461. Bunlardan Atamanda trikonch S. Ananias Kilisesi,
orta kare mekânõ pandantif geçi li kubbesi ile

çkale Kilisesi ile

benzerlik gösterir462.
Sevanda Arakelot Kilisesi (12 Havari)463, S.Astvatsatsin (Tanrõ
Anasõ Meryem) Kilisesi464 ve Magazberd'in 10 kilometre güneyindeki
bir köyde bulunan Alem Kilise465 trikonchos planlõ olup; çkale Kilisesi
ile oldukça benzer tiptedirler. Bu yapõlarda kuzey, güney ve do u
kollar çten yarõm daire dõ tan üç cepheli kõlõf içine alõnmõ tõr. Batõ
kol

ise

do u-batõ

yönünde

uzanan

dikdörtgen

bir

mekândan

olu maktadõr ( ekil 116-118, 138).
Ermeni yapõlarõndan iki büyük katedral de sonraki in aat
a amalarõnda trikonchos planlõ olarak yenilenmi lerdir. Dvin (5.
yüzyõl-7. yüzyõl-10-11. yüzyõllar) ve Thalin (7. yüzyõl-10-11. yüzyõllar)
Katedralleri, ilk a amalarõnda kubbeli bazilika iken, 10-11. yüzyõlda

461

1-5 arasõndaki örneklerde Ermeni Mimarisinde tercih edilen plan tipleri

bulunmaktadõr (Bachmann, 1913: 54).
462

Kuyulu, 1979-80: 55.

463

Kuyulu, 1979-80: 55.

464

Farklõ olarak bir nartekse sahiptir (Kuyulu, 1979-80: 55-56).

465

Bu kiliseler trikonchos planlõ olup; yarõm daire mekânlar dõ tan üç cepheli kõlõf

içine alõnmõ tõr. Batõ kol ise do u-batõ yönünde uzanan dikdörtgen bir mekândan
olu maktadõr (Steppan, 1995: 71-72; Teteriatnikov, 1988: 69 dipnot 38).
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yenilenerek

Athos

Yarõmadasõ

yapõlarõnõn

plan

tipinde

in a

edilmi lerdir466 ( ekil 119-120).
Trikonchos planlõ yapõlara Gürcü Mimarisinde de rastlamak
mümkündür. Gürcistanda Kutaiside Gürcistan Kralõ III. Bagratõn
11. yüzyõlõn ba larõnda yaptõrdõ õ Bagrati467 ve Ahmeta ilçesi sõnõrlarõ
içindeki Alaverdi468 Katedrali (11. Yüzyõlõn ilk yarõsõ), Gurjaanide
Kvelacminda

Kilisesi

(10-11.

Yüzyõl)

trikonchos

planlõdõr469.

Kadiro lunun Çoruh nehri, Oltu ve Tortum Çayõ vadilerinde yaptõ õ
çalõ malar sõrasõnda ele aldõ õ kiliselerden Bahçeli Kõ la Manastõr (9.
yüzyõl sonu) ve Ö k (Oshki) Manastõr (963-973)470 Kiliseleri ile
Ardahan Göle ilçesinin U urta Köyünde köy mezarlõ õ içindeki Dört
Kilise Manastõrõ Kilisesi471 trikonchos plan tipindedir472. Ara tõrmacõ,

466

Ebersolt, 1934: 79, fig.63; Khatchatrian, 1971: 53-65, fig. 50-53, 69; Steppan,

1995: 71-73.
467

Steppan, 1995 : 70-71 ; Teteriatnikov , 1988 : 69, dipnot 38.

468

Steppan, 1995: 71.

469

Steppan, 1995: 68-69.

470

10-11. Yüzyõllara tarihlenir (Steppan, 1995: 69-70). Teteriatnikov, 1988: 69-70,

fig. 18.
471

18,5x12,00 m. ölçülerinde olan kilise ba õmsõz trikonchos plan tipine yakõn

Athonit kiliseleri plan tipindedir (Leube Kadiro lu-Karaca-Yazar, 2001: 93-94, çizim
1; Teteriatnikov, 1988: 69, fig. 18).
472

Leube-Kadiro lu, 2001: 283, dipnot 11, 288. Ö k (Oshki) Manastõr Kilisesi

Erzurum ili Tortum ilçesi Çamlõyamaç Köyünde 963-973 yõllarõ arasõnda Kral
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çalõ masõnda Bahçeli Kõ la Kilisesinin planõnõ vermi ; di er iki
kiliseyi ise katalog içinde göstermi tir ( ekil 121-125). Yapõnõn do ukuzey-güney kollarõ e it ölçülerde yarõm daire planlõdõr. Batõ kolu ise
do u-batõ yönünde uzanmakta olup; çkale Kilisesinden ayrõlõr. Bina,
bu ekliyle T tipinde serbest haç plan tipi özelli i de göstermektedir
ve

ara tõrmacõlar

tarafõndan

10.

yüzyõl

ikinci

yarõsõna

tarihlendirilmektedir473.
Anadoluda örnekleri bulunan ve trikonchos ile birlikte tercih
edilen

tetrakonchos

planlõ

yapõlardan

en

erken

tarihlisi

I.

Konstantinostan (327-337) önceye tarihlenen Pergedeki yapõda
görülmektedir474 ( ekil 126). Aynõ plana Side Nekropolunda bulunan
Mausoleumda ve Piskoposluk Sarayõndaki vaftizhanede (5. Yüzyõl ilk
yarõsõ)475 ve Antakya Samanda õndaki (Seleucia Pieria) Martyriumda
rastlanõr476 ( ekil 127-128). Likyada Alakilisenin güneydo usundaki
tetrakonchos planlõ Ek Yapõda477 (9. yüzyõl öncesi), Prienedeki

Bagrat ve karde i Davit Magistros tarafõndan yaptõrõlmõ

olup Vaftizci Yahyaya

adanmõ tõr (Bayram, 2002: 178, plan 1).
473

Leube Kadiro lu, 2001: 285-289 plan 4.

474

Buchwald, 1999b: 206, fig. 4-7 dipnot 25; Çora an, 1989: 85 ve 88; Kleinbauer,

1987: 278-279, fig.1.
475
476

Kleinbauer,1987; Mansel, 1978: 271 fig. 303,318-324, resim 377-382.
ç içe tetrakonchos planõ uygulanarak bir dehliz olu turulmu tur (Çora an,

1989: 88; Krautheimer, 1975: 146, Fig. 93)
477

Çora an, 1989: 89; Harrison, 1963: 129-130, fig. 3.
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kilisede478, Kapadokyada Kayseri Yahyalõdaki Çamlõca Köyündeki
yapõda479, Edirnede Sinaitikon480 (4/12. yüzyõl) ve Hagia Sophia
Kiliselerinde (6/12-14. yüzyõl)481 ve stanbulda Palailogoslar Devrine
ait

13.

yüzyõla

tarihlenen

Fenerde

(1265-1282)

Panagia

Mouchliotissa482, Heybeliadada Panagia Kamariotissa483 Kiliselerinde
görülmektedir484 ( ekil 129-135). Ayrõca, Antalya Ka ta bulunan
Derea zõ

Kilisesinin

pastoforyon

odalarõnda

da

bu

plana

rastlanmaktadõr485.
Tetrakonchos planlõ yapõlara,

Anadolu ve dõ õnda Ermeni ve

Gürcü kilise ve apellerinde de rastlanmaktadõr. Bunlardan Kars Ani
Katedrali (10-11. yüzyõl) ve Van Akdamardaki (10. yüzyõl) kiliseler ile
Agrak (7. yüzyõl), Soradõr (7. yüzyõl) ve Khtskonk (11. yüzyõl) Ermeni
kiliseleri486 ile Bana Katedrali (10. yüzyõl ilk yarõsõ), Sveti ve Bobosgiri

478

Çora an, 1989: 89.

479

Çora an, 1989: 89; Yõldõz, 1986: 16-17.

480

Çora an, 1989: 89; Eyice, 1965: 73-74; Gurlitt, 1999: 37.

481

Çora an, 1989: 89; Eyice, 1965: 69-71.

482

Eyice, 1980: 54-56; Müller-Wiener, 2002: 204-205; Özdemiro lu, 2000.

483

Çora an, 1989; Eyice, 1980: 57-61; Mango, 2006: 188-189.

484

Çora an, 1989: 86-87.

485

Mango, 2006: 138, fig. 143; Morganstern, 1973: fig.25; 1983; Teteriatnikov,

1988: fig.1.
486

Bachmann, 1913; Çora an, 1989: 87; Ebersolt, 1934: 42, fig.34; Khatchatrian,

1971.
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(10. yüzyõl ikinci yarõsõ) Gürcü kiliselerinde tetrakonchos planõ
uygulanmõ tõr487 ( ekil 136-139).
Kar õla tõrõlan örneklerden hareketle trikonchos planõn, 3. ve 4.
yüzyõllardan itibaren çe itli yapõ türlerinde kullanõldõ õ; 10. yüzyõldan
itibaren ise Balkanlarda yeniden ortaya çõkarak Anadoluya kadar
ibadet mekânlarõnda yaygõn olarak tercih edildi i anla õlmaktadõr. Bu
ba lamda, de erlendirmeye alõnan örneklerin, çkale Kilisesi gibi 1112. yüzyõllara tarihlendi i; trikonchos planõn da, 9-13. yüzyõllar
arasõnda yeniden ortaya çõkarak geni

bir yayõlõm alanõ buldu u

ortaya çõkmõ tõr (Trikonchos tipoloji ve bölgelere da õlõmõ listesi için
bakõnõz sayfa 212).

B-1- Cephe Düzeni

çkale Kilisesi, kaba yonu ve düzgün kesme ta

ile bu ta lar

arasõnda tu la ve kiremit kõrõklõ bir duvar tekni inde in a edilmi tir.
Malzeme-teknik

ve

cephe

düzenlemesi

bakõmõndan

en

yakõn

benzerlerini kale içinde Helenistik sur üzerindeki Arap Evliyasõ ve
Cilvarda Burnunda bulunan Manastõr Kilisesinde de görülmektedir.
Plan açõsõndan her iki yapõ da, do usunda içten ve dõ tan yarõm daire
planlõ birer apsise sahip yakla õk kare boyutlarõnda tek nefli, küçük
boyutlu yapõlardõr ( ekil 140-141). Arap Evliyasõnõn özellikle batõ

487

Leube-Kadiro lu, 2001: 283-284.
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cephe giri i üzerinde görülen yuvarlak kemeri ve bu kemeri üstten
ku atan üçgen alõnlõ õ, çkale Kilisesi ile aynõ düzenlemeye sahiptir.
Malzeme-teknik açõdan da çkale Kilisesini hatõrlatan kilise 11-12.
yüzyõla tarihlenmekte olup; yapõnõn, çkale Kilisesi ile ça da oldu u
anla õlmaktadõr488 (Foto 178-179 ve 181-184).
Cilvarda Burnundaki manastõr içinde görülen kilise de cephe
düzeni açõsõndan çkale Kilisesi ile benzerdir. Malzeme-teknik açõdan
da benzer olan yapõnõn batõ cephe giri inde, her iki yanda çkale
Kilisesinde oldu u gibi ni lere sahip olmasõ, Arap Evliyasõ ile birlikte,
bu üç yapõnõn da ça da olduklarõnõ göstermektedir489.
Ayrõca; batõ cephe giri i üzerinde dekoratif olarak yapõlan
testere di i örgüsü, Orta Bizans Döneminden itibaren stanbulda ve
Balkan

yapõlarõnda

yaygõn

olarak

kullanõlmaktadõr.

Buradaki

yapõlarda bulunan testere di i frizler genellikle yapõlarõn saçak
altlarõnda görülmektedir. Bu düzenlemeyi, Bafada kiz Adada, Kahve
Hisar Adasõ, Sakõz Adasõ, Mistra ve Arta ile Sart yapõlarõnda bu frizleri
görmek mümkündür490 (Foto 189-191).
çkale Kilisesinin giri i üzerinde görülen yuvarlak kemerli sa õr
alõnlõk, kale

çindeki Arap Evliyasõ dõ õnda Antiocha Cragum III

488

Lloyd-Rice, 1989: 40.

489

Lloyd-Rice, 1989: 44.

490

Ötüken, 1978: 220. Bu yapõlar 7. yüzyõldan 13. yüzyõla kadar uzanan karga a

döneminden sonra askeri ve dini yapõ faaliyetlerin yo unla tõ õ 1204-1261 tarihleri
arasõnda Laskarisler Dönemine tarihlenir (Mercangöz, 1990: 136-137).
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Numaralõ

apeli491, Beymelek 3 numaralõ

apel492 (11-12. yüzyõl) ve

Atinada H. Theodoroi Kiliselerinin batõ cephelerindeki giri

kapõsõ

üzerinde de görülmektedir493. Kapõ üstündeki yuvarlak kemer ve
bunun da üzerinde görülen testere di i friz

çkale Kilisesi kapõ

giri indeki düzene i hatõrlatõr. Bu yapõ, özellikle konsollarla ta õnan
kemeri ile Arap Evliyasõnõn giri ine daha çok benzemektedir (Foto
179).
Testere di i frizlere, Yugoslavyadaki Kursumlija Kilisesinin
pencere kemerleri üstünde rastlanõr. ki kademeli kemerli pencereler
testere di i

eklinde örülmü tür494. Bu mimari süslemenin bu

dönemde yaygõn olarak tercih edilmesi, yapõlarõn birbiri ile ça da
oldu unun göstergesidir.
Yunanistanda 1152 yõlõna tarihlenen Samari Kilisesinin güney
cephe giri i üzerinde, çkale Kilisesi batõ giri i gibi düzenlenmi yarõm
daire kesitli kemerli üçgen çatõlõ bir alõnlõk dikkati çeker495.
Testere di i frizli sütunlu giri lere, özellikle Ermeni

ncil

kapaklarõndaki resimlerde rastlanmaktadõr496 (Foto 180).
491

Rosenbaum vd., 1967: ekil. XIV 1-2.

492

Borchhardt, 1975: 420-424; Tekinalp, 2009: 151, dipnot 6.

493

Krautheimer, 1975: 413.

494

Kursumlija St. Nicholas Kilisesi, Stephan Nemanja tarafõndan bulunmu olup

1168e tarihlenmektedir (Krautheimer, 1975: 401-402, ekil 333). Stricevic, 1963.
495

Millet, 1916: 64-67, fig. 31-32.

496

Nersessian, 1987: 19, fig., MS Or. 2283 fol. 93b numaralõ Markus ncili kapa õ.
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çkale Kilisesinin giri

kapõsõnõn iki yanõnda görülen ni lerin

benzerlerine ise, Anadoluda 5. Yüzyõl ilk yarõsõna tarihlenen Perge
Kilisesi, Adanada Anazarvada 12. yüzyõl ba larõna tarihlendirilen 3
numaralõ Bazilika497, Beymelek 2 Numaralõ
Katedrali

ve

Anadolu

dõ õnda

Yunanistanda

apeli498, Kars Ani
Kastoriadaki

H.

Anargyroi Kilisesinde kar õla õlmaktadõr (988-1000) ( ekil 126, 136Foto 185).
Likyada da, Myra yolunda bulunan Beymelek 2 Numaralõ
apelinin kuzeyinde görülen küçük bir ni , çkale Kilisesi kapõsõnõn
her iki yanõnda bulunan ni ler gibi bir i leve sahip; tek bir kesme
ta tan örülen yuvarlak kemerli bir düzendedir499 (Foto 186-187).
Aynõ bölgede Obaköyün kuzeybatõsõndaki Çõplaklõ Aksaray
mevkiinde, tek nefli do usu içte ve dõ ta yarõm daire planlõ apsisli
yapõ, duvar örgüsü ve cephe düzeni açõsõndan; yine aynõ plan tipinde
Likya Bölgesindeki Beymelek Dalyan 2 ve 3 numaralõ apel de cephe
düzenlemesi ve giri i ile çkale Kilisesine benzeyen yapõlardõr500.
11. yüzyõl ilk yarõsõna tarihlendirilen Kastoria H. Anargyroi
Kilisesi batõ cephesi ile oldukça benzerdir. Kilisesin giri inin iki
yanõnda çkale Kilisesinde oldu u gibi yarõm daire planlõ bir kemere
sahip birer ni bulunur. Bu ni ler, çkale Kilisesinde sivri kemerlidir.

497

Albüm C-198, (www.gerty.ncl.ac.uk).

499

Borchhardt, 1975: 420.

500

Borchhardt, 1975: 419-420, fig. 70-71; Tekinalp; 2009: 151, Dipnot 6.
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Ayrõca, giri in üzerinde bulunan ikiz pencereyi üstten ku atan yarõm
daire planlõ kemerinde görülen testere friz de, çkale Kilise giri inde
görülen

üçgen

friz

gibi

giri i

vurgulamak

olmalõdõr501. Ayrõca; yapõnõn apsis cephesi de

amacõyla

yapõlmõ

çkale Kilisesine

benzemektedir502 ( ekil 142).
Yunanistan kuzeydo usunda bulunan di er bir yapõ, cephe
düzenlemesi ve malzeme-teknik açõdan

çkale Kilisesi ile yakõnlõk

gösterir. Yine 11. yüzyõla tarihlendirilen Kastoria Kumpelidiki Kilisesi,
hem plan açõsõndan hem de cephe düzenlemesi açõsõndan benzer
özelliklere sahiptir503.
Kastoriada Taxiarches ve Hagios Stephanos Kiliseleri (10.
yüzyõl sonu-11. yüzyõl ilk yarõsõ) de cephe düzenlemesi açõsõndan
çkale Kilisesi ile benzerdir504.
Cephe düzenlemesi bakõmõndan, Asenovgrad (Stanimaka) Hz.
Meryem Kilisesi, çkale Kilisesini hatõrlatõr. Üç kademeli yuvarlak
kemerli sa õr ni ler, yine üç kademeli yuvarlak kemerli dü ey
dikdörtgen pencereleri üstte, üç sõra testere di i tekni inde örülen
yuvarlak kemerli çerçeve içine alõnmõ tõr505.

501

Krautheimer, 1975: 234-235, ekil 294; Mercangöz, 1990: 136, ekil 10.

502

Epstein, 1980: 196; Krautheimer, 1975: 354-355.

503

Krautheimer, 1975: 234-235, ekil 294; Mercangöz, 1990: 130, ekil 6.

504

Epstein, 1980: 194; Krautheimer, 1975: 396.

505

Krautheimer, 1975: 450, ekil 382.
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Kõbrõs St. Chrysostomos Manastõrõnõn 1090 yõlõnda in a edilen
Güney Kilisesinin ve 1100 yõlõnda buna eklenen Kuzey Kilisesinin
binalarõ,

cephe

düzenlemesi

benzemektedir. Batõ cephe giri

açõsõndan

çkale

Kilisesine

kapõsõ ve örtü sistemi açõsõndan

benzerlik gösteren yapõnõn apsis cephesinin üçüz kemerli penceresi
ile bunu çevreleyen yuvarlak kemerli uzun ince pencereli kasna õ ve
kubbesi ile çkale Kilisesi gibi düzenlenmi tir506.
çkale Kilisesinin apsis cephesinde görülen üçüz kemerli
pencere kurulu u, Orta Bizans dönemi yapõlarõnda yaygõn olarak
kullanõlmaktadõr:

stanbul Konstantin Lips Manastõrõ (Fenari

sa),

Pantokrator (Zeyrek Kilise Cami), Heybeliada Panagia Kamariotissa,
Selanik Aziz Eliah, Mistra Hodegatria, Trabzon Aya Sofya, Pherrai
Panagia Kosmosoteria, Atina, Panagia Lykodemou, Sakõz Adasõ
Hosios Lukas ve Holy Apostles, Skripou Koimesis ve Kithairon Da õ
Aziz Meletios Manastõrõ Kiliselerinde apsis cephesinde üçüz kemerli
pencere açõklõklarõna sahiptir507.

B-2- Örtü Sistemi

çkale Kilisesinin örtüsünün bugün yalnõzca kubbe ve yarõm
kubbeleri

kalabilmi tir.

Binanõn

orta

mekânõ,

506

Mango- Hawkins-Boyd, 1990.

507

Çora an, 1989: 97-99/102; Mango, 2006:158-210.
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kare

oturtmalõk

üzerinde pandantif geçi li onaltõgen bir kasna a sahip kâgir, yüksek
kasnaklõ tambur508 bir kubbe ile örtülüdür. 3,75 m. çapõndaki bu
kubbeyi, kuzey ve güney yöndeki eksedralar üstünde bulunan yarõm
kubbeler, do u yönünde apsis üstünde bugün yõkõlmõ

olmasõna

ra men kubbenin kare oturtmalõ õnõn do u kanadõnda görülen
izlerden be ik sivri tonoz ve batõda yine kare oturmalõk üzerinde izi
kalmõ be ik sivri tonoz kar õlamaktadõr.
Side Piskoposluk Sarayõndaki VII ve III numaralõ odalarõn
güney ve kuzey kollarõnõn üst kõsõmlarõnda görülen tu la kemer
ba langõçlarõ her kolun üzerinin yarõm kubbelerle örtülü ve orta
bölümün ise kâgir bir kubbe ya da ah ap bir çatõya sahip oldu u
bilinmektedir509. çkale Kilisesinde ise orta kare mekân kubbe ile
örtülüdür510 ( ekil 38).
Bafa Menet Adasõ Kilisesinin orta mekânõnõ örten kubbe
sekizgen bir kasna a sahiptir ve her bir cephesinde iki kademeli tu la
508

509

Rott, 1908: 8.
VI numaralõ odanõn bir kenarõ 9,20 m boyutunda kare planlõ olup; üstünün

muhtemelen 9 m. çapõnda bir kubbe ile örtülü iken, daha sonra bilinmeyen bir
nedenden çöktü ü için tahta bir çatõ ile yetinilmi

olmalõdõr. 6,65 m. çapõndaki

yarõm daire planlõ kollardan do udaki üç pencere açõklõ õna sahiptir. Üst
kesimlerinde görülen tu la örgülü kemer ba langõçlarõ, bu mekânlarõn yarõm
kubbelerle örtülü oldu unu göstermektedir. Duvarlarõ ise mermerle kaplõ oldu unu
gösteren delik ve kalõn sõva tabakasõna sahiptir. Mekânõn zemininde ise mermer
dö eme oldu u anla õlmaktadõr (Mansel, 1978: 268-282).
510

Mansel, 1978: 267, III numaralõ yapõ.
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örgülü yuvarlak kemerli uzun dar pencere açõklõklarõna sahiptir.
Örtüsü bakõmõndan çkale Kilisesi ile aynõ örtü çe idine sahip olan
yapõnõn yarõm daire planlõ kollarõ, içten oldu u gibi dõ tan da yarõm
daire planlõdõr ve yarõm kubbe ile örtülüdür. Bema ve batõ kol ise
be ik tonoz örtülüdür511.
11. yüzyõl ba larõnda stanbulda görülmeye ba layan dalgalõ
kubbe etekleri Kastoria ve Mistra yapõlarõnda da uygulanmõ tõr512.
Kubbe kasnaklarõ, yüksek, genelde sekizgen ve silindirik formdadõr.
Kar õla tõrdõ õmõz örneklerde, az sayõda onaltõgen olanlarõna rastlanõr:
Sakõz Adasõ Nea Moni, Selanik Panagia Eliah, Mistra Thedori ve
Daphni Manastõr kiliselerinde onaltõgen kasnaklara oturan kubbe
bulunmaktadõr513.
Kahve Hisar Adasõndaki Büyük Kilise514, duvar tekni i ve
yüksek kasna õ, Mistra Brontochion Manastõrõ Aphentikon Kilisesi515,
Misivri-Nesebar Pantokrator Kilisesi516 yüksek kasnaklõ kubbeleri ile
çkale Kilisesi ile benzerlik gösterir.
Heybeliadada Komnenoslar Dönemine tarihlendirilen Panagia
Kamariotissa Kilisesi kasna õnõn bir kaideye oturmasõ ile
511

Millet, 1916: 159, ekil 79.

512

Ersen, 1990: 14.

513

Ersen, 199014-16; Krautheimer, 1975; Mango, 2006.

514

Ötüken, 1978: 225, Foto 23-24.

515

Ötüken, 1978: 227, Foto 26.

516

Ötüken, 1978: 231, Foto 33.
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çkale

Kilisesi gibi düzenlememi tir. Kare kesitli bir kaideye oturan çkale
Kilisesi

kasna õ

onaltõgen,

Kamariotissa

Kilisesi

kasna õ

ise

sekizgendir. Ayrõca, her cephesinde yuvarlak kemerli ni lerin ve
pencerelerin açõlmasõ ile çkale Kilisesi kasna õ ile aynõ özelliktedir517.
çkale Kilisesi, sekizgen yüksek kasnaklõ kiremit kaplamalõ
kubbesi ile stanbul son dönem yapõlarõndan Fenari sa (Konstantin
Lips) Manastõr kiliseleri, Kilise Cami, Zeyrek Kiliseleri, Gül Cami,
Koca Mustafa Pa a Cami gibi yapõlarla yüksek kasnaklõ kubbeleri ile
benzerlik gösterir518.
11. yüzyõla tarihlendirilen Kastoria Kumpelidiki Kilisesi, hem
plan

açõsõndan

hem

de

cephe

düzenlemesi

açõsõndan

benzer

özelliklere sahiptir519. Orta kare mekân, silindirik kasnaklõ bir kubbe
ile örtülü ve kiremit kaplamalõ olup520, tu lanõn baskõn oldu u bir
duvar örgüsüne sahiptir521. Apsis cephesindeki yarõm daire planlõ dar
uzun dü ey dikdörtgen pencere açõklõ õ ile çkale Kilisesinden ayrõlõr.

517

Çora an, 1989: 98-99.

518

Krautheimer, 1975; Mathews, 1976; Müller-Wiener, 2002.

519

Krautheimer, 1975: 234-235, ekil 294; Mercangöz, 1990: 130, ekil 6.

520

Kubbe çaplarõ 1,90-2,55 m. arasõndaki Yunanistan örneklerinden Kastoria

Kumpelidiki ve Varasovas Hagios Demetrios Kiliseleri 10. ve 11 yüzyõl arasõna
tarihlendirilmektedir (Curcic, 1977: 100-101, fig. 8; Mercangöz, 1990: 128; Millet,
1916:

92-94,

ekil

47-48).

Kumpelidiki

Kilisesi

tarihlendirilmektedir (Krautheimer; 1975: 355).
521

Krautheimer, 1975: 354-355; Steppan, 1995: 128.
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11.

yüzyõl

ilk

yarõsõna

Sakõz Adasõndaki 1230-1245 yõllarõ arasõna tarihlenen Panagia
Sikaleia Kilisesi, 5.50 x 5.50 m. ölçülerindeki orta kare mekânõ örten
pandantif geçi li kubbe, sekizgen bir kasnak üzerindedir ve kiremitle
kaplanmõ tõr522. Sekizgen kasna õ nöbetle e çevreleyen yarõm daire
planlõ kemerli sa õr ni ve pencereler Alanya çkale Kilisesi kasna õ ile
benzer özellik göstermektedir ( ekil 55, Foto 169). Ayrõca; tu la
malzemenin yo un olarak kullanõldõ õ yapõnõn nef pencereleri de, bir
sütünce

ile

ikiye

ayrõlan

sivri

kemerli

ve

tek

pencerelerden

olu maktadõr.
Aynõ bölgede Sakõz Adasõndaki Holy Apostles Kilisesi, tek nefli
bir kilise olup; orta mekânõ örten kubbesi silindir

eklindeki seki

yarõm daire planlõ kemerli uzun-ince dar pencerelere sahiptir523.
Dalgalõ saçak görünümündeki kubbe üzerinde kiremit kaplamasõ
bulunmaktadõr. Ayrõca, dõ a çõkõntõlõ yarõm daire planlõ apsisin do u
cephesinde görülen pencere, üç dilimli bir kemere sahiptir. Bu
yönüyle,

Alanya

çkale

Kilisesi

apsis

penceresi

ile

benzerlik

göstermektedir. Yapõnõn kubbe örtüsünde izlenen tu la malzemeye,
cephe duvarlarõnda rastlanmõ tõr (Foto 191).
Selanikte, tu la örgülü duvarlara sahip 1028 tarihli Panagia
Chalkeon Kilisesi, kapalõ yunan haçõ planlõ olup; kubbe ile örtülüdür.

522

5.50 m.lik apsisi ile 5.50 x 13.30 m. ölçülerinde transeptli bir bazilikadõr

(Buchwald, 1984: 276, 293).
523

Buchwald, 1984: 278; Curcic, 2003.
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Kubbeler, çkale Kilisesi'nde oldu u gibi sa õr ni

ve pencerelerin

nöbetle e çevreledi i yüksek bir kasna a sahiptir.
yuvarlak kemerli ni

ki kademeli

ve pencereler üstte de testere di i

eklinde

düzenlenen bir kemerle ku atõlmõ tõr524.
Selanik Budisavci Transfigürasyon Kilisesi, H. Panteleimon
Kilisesi, H. Aikaterina Kilisesi yüksek kasna õ ve kasna õ çevreleyen
dörder sa õr ni ve dar uzun pencerelerle çkale Kilisesi kasna õ ile
benzer

özelliklerdedir

(Foto

192-193).

Ayrõca;

H.

Aikaterina

Kilisesinin kubbesinin harçlõ kiremitlerle kaplanan örgüye sahip
olmasõ, çkale Kilisesinin kubbesinin de bu

ekilde düzenlendi ini

dü ündürür(Foto 193).
Bulgaristanda, Ohrid St. Klemens Kilisesi, 1294-95 tarihli
olup; Yarõm daire planlõ kemerli pencere ve ni lerin çevreledi i
sekizgen kasna õ ile

çkale Kilisesi kasnak düzenine yakõn bir

benzerlik gösterir. Ayrõca; cephede görülen kademeli tu la örgülü
kemerli ni lere, çkale Kilisesinin kasna õnda rastlanõr525.
Ohridde bulunan bir di er yapõ, St. Sophia Kilisesidir. Yapõnõn
kasna õ da aynõ

ekilde düzenlenmi tir. Yalnõz, kasna õ çevreleyen

ni ve pencereler, üç kademeli kemerlerini dõ ta, tek sõra testere di i

524

Krautheimer, 1975: 397-398, ekil 330; Mango, 2006: 207-208.

525

Mango, 2006: 263, ekil 267.
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kemer ku atmaktadõr. Kasnak, ni ler ve kemerlerle ile sekizgen hale
gelmi tir526.
1290-96 tarihli Mistra Theodori Kilisesi ile de aynõ

ekilde

kasna a sahip bir yapõdõr. Yalnõz farklõ olarak sa õr ni in ortasõnda
yakla õk kare boyutlu kiri

delikleri mevcuttur. Güney cephesinde

bulunan yuvarlak kemerli dar uzun ikiz pencere açõklõ õ,

çkale

Kilisesinde kuzey, güney ve do u cephede bulunan pencereler gibi
düzenlenmi tir527.
Asenovgrad

(Stanimaka)da,

13.

yüzyõlda

yapõlmõ

olup;

yuvarlak kemerli sa õr ni ler ve pencerelerle onaltõgen hale gelen
kasna õ ile çkale Kilisesi kasna õ benzerdir528.
Yugoslavya, Kursumlija Kilisesinde orta kare mekân, sekizgen
bir kasna a sahip kubbe ile örtülüdür ve kasnakta sekiz pencere
açõklõ õ bulunmaktadõr.

B-3- ç Mekân Düzenlemesi

çkale Kilisesinin iç mekânõnda, kuzey ve güney eksedralarõ
merkezi bölüme ba layan kemerlerin bulunmasõ, do uda bema ile
birlikte kuzey ve güney eksedralara açõlan pastoforyon mekânlarõnõn

526

Krautheimer, 1975: 328-329; Mango, 2006: 271, ekil 272.

527

Krautheimer, 1975: 451, ekil 384.

528

Farklõ olarak kasnak silindirik formdadõr (Mango, 2006: 259, ekil 262).
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yer

almasõ

açõsõndan

Vize

Kaya

Kilisesi529,

Fener

Panagia

Mouchliotissa Kilisesi530 ve Heybeliada Panagia Kamariotissa531
Kilisesi ile benzerdir. Ayrõca; bemanõn konumu da Heybeliada ile
benzerdir532.
çkale Kilisesinde dehliz

eklinde düzenlenen pastoforyon

odalarõ, batõda yer alan giri -çõkõ a sahiptir. Heybeliada Panagia
Kamariotissa Kilisesi ile Bafa Menet Adasõndaki örneklerinde oldu u
gibi

bemaya

da

açõlan

bir

kapõlarõ

yoktur533.

Kõbrõs

Karpaz

Adasõndaki Kanakaria Kilisesinin pastoforyon odalarõ ise, dehliz
eklinde düzenlenmi

olmasõna ra men kapalõ bir mekân haline

getirilmemi tir (Foto 177).

çkale Kilisesinin pastoforyon odalarõ,

önceki bazilikanõn yan neflere geçi kapõlarõnõn kapatõlarak ni haline
dönü türülmesi ile olu turulmu tur. Bu odalar kutsal e yalarõn
saklandõ õ tonoz örtülü küçük mekânlardõr. Odalarõn benzerlerinin
bulunmamasõ,

önceki

yapõnõn

elemanlarõnõn

kullanõlmasõndan

kaynaklanan bir durumdur. Ancak; Anadoluda Ermeni yapõlarõndan
tetrakonchos planlõ Akdamar (915-21) ve Ani Katedrallerinin (988-

529

Bauer, 2006.

530

Eyice, 1980: 54-56; Özdemiro lu, 2000.

531

Çora an, 1989: 90-93; Eyice, 1980: 57-61; Mango, 2006: 188-189, ekil 196-

197.
532

Çora an, 1989: 93.

533

Çora an, 1989: 102-103; Mercangöz, 1990.

166

1000) pastoforyon odalarõ da batõ duvarda bulunan bir giri i olmasõ
ile çkale Kilisesine benzemektedir534.
Kubbeye geçi

ö esi pandantiflerin ba langõcõnda görülen

delikler, Arap Evliyasõnda ve Mudanya yakõnõnda Kumyaka Köyünde
bulunan Sige Ba melekler Kilisesinin pandantiflerinin alt kö elerinde
de izlenmektedir535. Bunlar, bina içindeki ses düzeni ile ilgili olup;
akusti i sa lamak amacõyla yapõlmõ düzenlemelerdir.
Yapõ içinde ve dõ õnda mala ile yapõlan yalancõ derz çizgileri 11.
yüzyõl Orta Bizans dönemi özellikle stanbul yapõlarõnda görülen bir
tekniktir. Çift çizgi ile yapõlan derz çizgileri Fodele yakõnlarõndaki
Meryem Kilisesi, Roukanideki St. John Kilisesi ve Kurbinovo St.
George

apeli batõ cephesi çkale Kilisesi ile aynõ ekildedir536 (Foto

196-197).
Aynõ

ekilde yapõlan derz çizgilerine, 12-14. yüzyõllar arasõna

tarihlenen Gemiler Adasõ'ndaki (Lebissos) yapõlar grubunda da
rastlanmaktadõr537 (Foto 198).
Mala ile yapõlan derz çizgileri dõ õnda, kõrmõzõ-beyaz ve sarõ renk
boyalar ile yapõlan derz çizgileri imitasyonlarõ çkale Kilisesinin dõ
cephelerinde, ni lerde ve kubbe kasna õnõ çevreleyen pencere ve

534

Ebersolt, 1934: 42-43, fig. 34-35; Mango, 2006: 193, fig. 200-203.

535

Buchwald, 1969.

536

Vocotopoulos, 1981: 557, ekil 4-5.

537

Foss, 1994: 6-7, fig. 12.
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ni lerde

yer

almaktadõr.

Bu

boyama,

kaleyi

çevreleyen

sur

duvarlarõnda özellikle Ana Kale Kapõsõnõn bulundu u duvarda ve
cephelerinde de izlenmektedir538 (Foto 199). Selçuklu

Kõzõl Kule Dõ
Dönemine

ait

bir

onarõm

sõrasõnda

yapõldõ õ

anla õlan

bu

imitasyonlar, Antalya yakõnõndaki Evdir ve Kõrkgöz Hanõnda, Alara
Kalesi ve Konya Kö künde de görülmektedir539. Ayrõca; bu kõrmõzõ
boyalõ derz çizgilerini, Karatay Hanõ ve kent içindeki hanlar ile
Kayserideki kimi yapõlarda da rastlamak mümkündür540 (Foto 200201).
Anla õlan o ki; Selçuklu Dönemi özelli i olan derz çizgilerinde
görülen ve sõva üzerine yapõlan imitasyonlar, Selçuklularõn Alanyaya
gelmesi ile ba lanan in aat sürecinde
yapõlardan

ayõrt

edilmeden

onarõldõ õ

çkale Kilisesinin di er
ve

bezendi i

sõrada

yapõlmõ tõr541.
Arap Evliyasõnõn, kapõ yanõndaki güney duvarda ve yapõnõn
do u dõ

cephesinde, kazõma tekni inde yapõlmõ

olan daire içine

yerle tirilen altõ kollu ekil, çkale Kilisesindeki batõ cephe giri indeki
ni lerde görülen bezemeler ile benzemektedir542 (Foto 183).
538

I õn, 2001: 13; Redford, 1993:150-151, fig.2-4.

539

Duggan, 2008: 336; Redford, 1991: 59; Tekinalp, 2009: 153, dipnot 15-16.

540

Duggan, 2008, 19,2829; Tekinalp, 2009: 153.

541

Bu imitasyonlarõn Suriye etkili bir özellik oldu u da söylenmektedir (Redford,

1991: 59); Redford, 1993; Tekinalp, 2009: 152.
542

Hellenkemper-Hild, 2004: 590; Konyalõ 1946; Lloyd-Rice, 1989;
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Mimaride tabak-kâselerin kullanõmõ, Orta Bizans Döneminin
son evresinde 11-12. yüzyõllarda Kõbrõs ve Yunan Kiliselerinde sõklõkla
rastlanan bir durumdur. Bu bezeme türü, Yunanistanda Hosios
Lukas (10-11. yüzyõl) ve Daphni Manastõr Kiliseleri ile H. Theodoroi
Kilisesi (1060-70) ve 12. yüzyõla tarihlendirilen H. Sotir Manastõr
Kilisesi dõ cephelerinde pencere kemeri üstünde ve daha sonra Geç
Bizans Döneminde yapõlarõn iç dekorasyonunda tercih edilmeye
ba lanmõ tõr543.
Batõ dõ õnda, güneyde de bu bezeme türünün uygulandõ õ
binalara

rastlamak

mümkündür.

Kõbrõsta

Panagia

Kanakaria

Kilisesinin narteks tonozunda da sõrlõ kâseler tercih edilmi tir544
(Foto 202). Anadoluda ise, Mudanya yakõnõndaki Kumyaka Köyünde
bulunan Sige Ba melekler Kilisesi (H. Taxiarchoi Kilisesi 780-797)
kubbe kemerinde ve Ankara Arslanhane Cami do u cephesi giri
kapõsõ kemer kö elerinde kar õla õlmaktadõr545 (Foto 203-205).
çkale Kilisesinde bugün yerinde olmayan bu kâse-tabaklar da
hiç

üphe yok ki sõrlõ ve renkliydiler. Nitekim binanõn güney

cephesinin batõ kanadõnda -0,45 m. kotunda sa lam olarak ele geçen

543

Krautheimer, 1975: 405-419; Megaw, 1977: 15; 1990.

544

Megaw, 1977, 1990.

545

Buchwald, 1969; Megaw 1990; Ötüken vd., 1986: 473-476.
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sõrlõ kâsenin de bu kâselerden biri olmasõ söz konusu olabilir546 (Foto
206).
çkale Kilisesinin, kentin Türk hâkimiyetine girdikten sonra,
Konya, Niksar, Ravenda, Amasra, Enez, Bodrum, Bitlis, Urfa ve
Bayburt gibi yerlerden farklõ olarak; kilisede yapõlan incelemeler
buranõn mescide ya da camiye çevrildi i konusunda bir bilgi olmadõ õ
gibi buna ili kin bir veri de yoktur547. Bütün bu veriler,
Kilisesinin,

cami

ya

da

mescide

çevrilmemi

çkale

oldu unu

göstermektedir.

C-Duvar Resimleri

Bugün büyük bir bölümü dökülmü

olan duvar resimlerinin

günümüze gelebilen bir kõsmõnda bazõ sahneler tespit edilmi tir.
Bu sahnelerden tanõmlanabilen sahneler; güney kol yarõm
kubbesini tamamen kaplayan

sanõn Do umu ve

lk Banyosu,

Çobanlara Müjde ve Üç Müneccimin Tapõnmasõndan olu an tek bir
sahne, batõ duvarda sanõn Vaftizi; kuzey kol batõ duvarõnda Golgotha
Yolu, do u duvarõnda Çarmõhta sa ve pandantiflerde yalnõz ikisinin
tasviri kalan ncil Yazarlarõndan olu maktadõr.

546

Arõk, 2005a: 1; 2004a.

547

Boran, 2000: 68; Hellenkemper-Hild, 2004: 590.

170

çkale Kilisesinde, bulundu u yere göre incelenen resimler,
Kapadokya Bölgesi Kaya Kiliseleri ile benzerlik gösterir.
çocukluk dönemine ait sahnelerin güney kolda;

sanõn

sanõn çektikleri

dönemine ait sahnelerin kuzey kolda bulunmasõ, kapalõ yunan haçõ
planlõ Hacõ smail Dere ile Göreme Kõlõçlar Kilisesinin hatõrlatõr548.
sanõn Do umu Sahnesinin bu

ekilde bir bütün halinde ele

alõndõ õ duvar resimlerine Kapadokya Bölgesindeki birkaç kilisede ve
Kõbrõs Adasõnda da rastlanmaktadõr. So anlõ Barbara, Tahtalõ,
Karaba , Göreme Çarõklõ,

apel A, Karanlõk Kilise, Kõlõçlar Kilise,

Tagar Kaya Kilisesi ve Trabzonda St. Babas Kiliselerinde549 görmek
mümkündür. Bu yapõlarda

sanõn Do umu sahnesinde Meryem,

çkale Kilisende oldu u gibi bir yatakta uzanmakta ve hemen
yanõndaki küçük yataktaki

saya bakmaktadõr. Altta hizmetçiler

sayõ yõkarken, ahõr ya da ma ara olarak tarif edilen yerin dõ õnda
sa

tarafta bir ya da iki çobana bir mele in

sanõn do du u

müjdesini verdi i gözlenir. Do um sahnesinin bölümlerinden biri olan
Üç Müneccimin saya Tapõnmasõ sahnesinden yalnõzca kubbeli bir
yapõ ve bir figüre ait oldu u anla õlan bacak tasviri görülmektedir.
Duvar resimleri 13. yüzyõl ba õna tarihlenen Göreme Karanlõk
Kilisesi, 12. yüzyõl 2. Yarõsõna tarihlenen Çarõklõ, (1080), Kõlõçlar
(900),

So anlõ

Barbara

548

Ötüken,1984: 147-151.

549

Restle, 1967: 144-149.

(1006),
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So anlõ

Karaba

(10.

yüzyõlõ/1050/1060), Trabzon St. Sabas (1060/1411) ve Tagar Kaya
Kiliselerinde duvar alõnlõ õnda yer alan sanõn Do umu sahnesi çkale
Kilisesindeki gibi resimlenmi tir550 (Foto 147-154).
Kõbrõsta, duvar resimleri 1160-1180 yõllarõ arasõna tarihlenen
Perachorio
düzenlemesi

Holy

Apostles

Kilisesindeki

Do um

Sahnesinin

çkale Kilise ile aynõ biçimdedir551. Solda Meryem

yatakta uzanmaktadõr ve solundaki yatakta yatan Bebek

saya

bakmaktadõr. Bu sahnenin hemen altõnda, incili bir küvette iki
hizmetçi tarafõndan yõkanan Bebek sanõn görüldü ü  sanõn

lk

Banyosu; sa da üstte bir kaval çalan ve oturan çoban figürü ile
Çobanlara Müjde Sahneleri bulunmaktadõr552 (Foto 154).
sanõn Vaftiz Edildi i tahmin edilen sahnede, yine Kapadokya
Bölgesi Kiliselerinde oldu u gibi çizgilerle anlatõlan su ö esi içinde
sa ve sol üst yanda Vaftizci Yahyanõn eli ile vaftiz edi i, sa yanda
ise Melek ya da daha çok bir kadõna benzeyen bir figür553 yer
almaktadõr. Bu figürün elinde muhtemelen havlu bulunmaktadõr.
sanõn Vaftiz edildi i sahne, Kõbrõsta Stavros Ayiasmatti, Göremede

550

Restle, 1967.

551

Megaw, 1964: 264.

552

Megaw, 1962: fig.80; 1964: 264, fig. 7;

553

Muhtemelen Maria Magdelanadõr.
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Karanlõk

(13.

yüzyõl

ba õ)

ve

Kõlõçlar

(900)

Kiliselerinde

de

bulunmaktadõr554 (Foto 155-156).
sanõn

Çarmõhta

gösterildi i

rastlanmaktadõr. Burada sanõn sa

sahnelere

birçok

yapõda

elinin bir kõsmõnõ ve üstündeki

elbiseyi yüzüne do ru götürerek a layan Meryemi solda, sa da ise eli
ile

sayõ

i aret

eden

toga

giysili

Roma

askeri,

bu

sahnede

gördü ümüz figürlerdir. Fakat sahnenin tahrip oldu u dü ünülürse
burada

Vaftizci

Yahyanõn

ve

çok

az

ihtimalle

de

Meryem

Magdelananõn bulunmasõ gereklidir. Komnenoslar Dönemi 10-11.
yüzyõllara tarihlenen Göreme El Nazar; Güzelöz Haç, Ihlara Yõlanlõda
kuzey haç kolu kuzey duvarõnda ve 12. yüzyõl ikinci yarõsõna
tarihlenen Göreme Çarõklõ, Kõlõçlar (900), Karanlõk (13. yüzyõl ba õ),
Tagar Kaya

(1080) ve So anlõ Karaba

(10. yüzyõlõ/1050/1060),

Tokalõ II Kiliselerindeki gibi bu temanõn resmedildi i örnekler ile
çkale Kilisesi arasõndaki benzerlik ilgi çekicidir555 (Foto 157-161).
Özellikle Golgotha Yolu konulu duvar resmi, benzer örne ini,
hemen yakõnõndaki bir yerle im olan Demre Aziz Nikolaos Kilisesi
Mezar

apelinde bulmaktadõr556 (Foto 162). Benzer örnekleriyle ve

özellikle Kõbrõs duvar resimlerine bakõlarak 12. yüzyõla tarihlenmi tir.
Anadoluda

tek

örnek

olarak

nitelenen

554

Restle, 1967.

555

Ötüken, 1984: 149, Restle, 1967: 146-148.

556

Karakaya, 2007: 179-192.
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sahnenin

Demrede

bulundu u söylenmekte ise de,

çkale Kilisesinde görülen bu

sahnenin, binanõn 1221 yõlõnda, Selçuklu hâkimiyetinin gelmesinden
önce yapõldõ õ dikkate alõnõrsa, Demre örne inden önce oldu u; bu
nedenle de Anadoludaki en erken tarihli sahne oldu unu söylemek
mümkündür

ki;

bu

da

çkale

Kilisesinin

önemini

ortaya

inci

yazarõ

tasvirlerine,

Göreme

Çarõklõ

koymaktadõr.
Pandantiflerdeki

Kilisede rastlanõr. Burada, pandantiflerde, yapõlar etrafõnda profilden
oturarak tasvir edilen ncil yazarlarõ birbirlerine dönmü

ekildedir.

Kucaklarõnda bulunan açõk kitaplar üzerine yazarken tarif edilen
yazarlar 12. yüzyõlõn ikinci yarõsõna tarihlenmektedir557 (Foto 163).
11.

yüzyõla

tarihlenen

znik

Koimesis

Kilisesinin

pandantiflerinde de ncil yazarlarõnõn tasvir edildi i bilinmektedir558.
Kõbrõs Kanakaria Kilisesinin farklõ dönemlerine tarihlenen
duvar resimleri 12. yüzyõldan 1500 sonrasõna kadar de erlendirilir.
Kubbe pandantiflerinde de

çkale Kilisesinde oldu u gibi

yazarlarõnõn tasvirleri vardõr (Foto 164-165).
profilden

ve

yapõlar

içinde

tasvir

edili i,

ncil

Figürlerin oturu u,
özellikle

halelerinde

kullanõlan renklerle çkale Kilisesi ile hemen hemen aynõdõr559. çkale

557

Restle, 1967.

558

Ötüken vd., 1986: 233; 1065teki depremden sonraya tarihlenen yapõnõn ilk yapõ

dönemi ve tarihi konusunda bir bilgi yoktur (Mango, 2006: 16).
559

Megaw, 1977:156.
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Kilisesinin in a edildi i dönemler ile aynõ tarihsel süreç içerisine
tarihlenir560.
Pandantiflerde ncil yazarlarõnõn tasvir edilmesi 10. yüzyõldan
itibaren görülmekle birlikte 12-13. yüzyõllarda yo unla tõ õ izlenir.
Demre Aziz Nikolaos Kilisesi II. Güneydo u

apelinin güneybatõ

pandantifinde resimlenen ncil yazarõ profilden oturur vaziyette tasvir
edilmi tir. Bu

ekilde profilden oturarak tasvir edilen ncil yazarlarõ

tasvirlerinin 12-13. yüzyõllarda yo unla tõ õ görülür. Sa

eli ile açõk

kitap üzerine yazarken tasvir edilen yazarlar 12. yüzyõldan sonra
yaygõnla õr561.
çkale Kilisesinde sembolleri ile profilden otururken ve elleri
kitap üzerinde tasvir edilen ncil yazarlarõ tasvirleri, bu örneklere
bakõlarak 12-13. yüzyõllara tarihlendirilebilir.
Yapõnõn duvarlarõnda, özellikle alt kesimlerde haleli aziz ve
azize ba larõ görülmektedir. Bunlar, Kapadokya kiliselerinde oldu u
gibi Demre Aziz Nikolaos Kilisesinde de yer almaktadõr.
Kõbrõs Chrysostomos Manastõr Kiliseleri duvar resimleri, üslup
ve renk kullanõm açõsõndan

çkale Kilisesini hatõrlatõr. Figürlerin

halelerinde içten dõ a do ru sarõ, kõrmõzõ ve beyaz renk kullanõmõ,
çkale Kilisesi figürlerinin halelerinde de görülmektedir. Kuzey Kilisesi

560

Megaw, 1990 : 159.

561

Karakaya, 2009: 92, dipnot 19-20.
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ile aynõ tarih içinde ele alõnan duvar resimleri, 17. ve 18. yüzyõllarda
koruma altõna alõnmõ tõr562.
çkale Kilisesi duvar resimleri, bütün olarak aynõ üslupla ve
renklerle yapõlmõ tõr. Yalnõz, güney duvarda Do um sahnesinin
batõsõnda üstte görülen Çobanlara Müjde sahnesi, kilisedeki di er
resimlerden farklõdõr. Mele in halesinde kullanõlan renklerin yanõ sõra
kahverengi-kõzõl saçlarõnõ ensesinde bir bant ile ba lamasõ; çobanõn
çizmeleri ve

apkasõ ile giyim tarzõ, sa

profilden üst yana do ru

dönerek mele e bakõ õ, daha geç bir devire mal edilebilecek özellikler
gösterir. Muhtemelen duvar resimleri, yapõldõktan sonra günümüze
kadar ula tõ õ sürede zaman ve hava faktörleri ile zarara u ramõ
olmalõdõr. Bu tahribat, daha geç bir devirde dönemin üslubu, renkleri
ve giyim modasõ ile yenilenmi tir. Bu onarõmõn, Kõbrõs Chrysostomos
Kilise duvar resimlerinin 17. Yüzyõl sonu-18. Yüzyõl ba õnda yapõlan
onarõm ile aynõ tarihlere rastlamõ olabilece ini dü ündürür563.
Üslup

ve

renkler

açõsõnda

de erlendirdi imizde,

özellikle

kõrmõzõ, koyu kõrmõzõ ve kahverengi-kõrmõzõ tonlarõ ile canlõ sarõ ve
mavi gibi ana renklerin hâkim oldu u sahnelerde figürler, oldukça
uzun

ince

ve

zarif

tiptedirler.

Üzerlerindeki

giysiler

âdeta

uçu maktadõr. Figürlerden en dikkat çekici olanõ çobandõr. Çizmeleri,
üçgen

eklindeki

apkasõ ile âdeta talyan bir denizciyi anõmsatan

562

Mango vd., 1990: 63.

563

Mango vd. , 1990.
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figürün rahat oturu u ve sa üste dönerek verdi i profille de geç bir
döneme ve ba ka bir usta ele i aret etmektedir. Kapadokyada
So anlõ Barbara, Karaba , Elmalõ, Tagar Kiliseleri en erken 10.
yüzyõldan

13.

yüzyõla

kadar

uzanan

bir

tarihlendirme

içinde

de erlendirilmektedir. Bu örneklere bakõldõ õnda çkale Kilisesi duvar
resimlerinin de, yapõnõn trikonchos planlõ olarak in asõndan hemen
sonra yapõldõ õ dikkate alõnõrsa, 11-13. yüzyõl ilk çeyre i arasõna ait
oldu u söylenebilir. Ne var ki, duvar resimlerine daha geç dönemlerde
yapõlmõ

müdahaleleri ve ekleri, konservasyon ve analiz i lemleri

yapõlmadan,

bugünkü

durumuna

mümkün görünmemektedir.
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bakarak

çözümleyebilmek

VI. SONUÇ

Alanya çkale Kilisesi,

do u-batõ yönünde uzanan kilise iki

büyük in aat a amasõ ve üç ek-onarõm a amasõ içermektedir.
lk in aat a amasõnda bina, üç nefli bazilika; ikinci in aat
a amasõnda ise trikonchos planlõ olarak in a edilmi tir.
Üç nefli bazilika, kazõ çalõ malarõ sõrasõnda ele geçen sikkeler
õ õ õnda 6.-10 yüzyõllarõ kapsayan bir dönemi içermektedir564. 10.
yüzyõlda, bazilikanõn kuzey yan nefi nekropol alanõna dönü mü

ve

kireç katmanlarõ ile kapatõlan mezarlarda toplu gömüler oldu u
ortaya çõkmõ tõr.

Bu durum 10. yüzyõlda, bölgede, salgõn bir

hastalõ a i aret etmektedir.
11. yüzyõl ile en geç 13. yüzyõl ba õna tarihleyebilece imiz
trikonchos, Selçuklu hâkimiyetinden önce yapõlmõ olmalõdõr. Ayrõca;
yapõ içinde duvar yüzeylerinde görünen resimleri de, yapõnõn
in asõndan bir süre sonra yapõlmõ

olmalõdõr. Özellikle  sa konulu

sahneleri

Golgotha

içeren

resimlerinden

Yolu

sahnesinin,

Anadoluda ilk ve en erken tarihli duvar resmi oldu u ortaya
çõkmõ tõr.
564

II. Iustinus (565-578), II. Konstans (641-668) ve VI. Leo (886-912) dönemlerine

aittir (Arõk, 2002: 529; Arõk, 2003, 2005-3,2005); Bu çevrede ele geçen 36 sikkeden
10u Zenon (474-475/476-491) ve I. Anastasiosa (491-518) ait sikkeler bazõ
bölümleri ile günümüze gelebilen bazilikanõn 6. yüzyõl ba õna ait oldu unu
dü ündürür (Hellenkemper-Hild, 2004: 590, dipnot 81).

Binanõn geçirdi i üç ek-onarõm a amasõndan ilki 1225 yõlõndan
sonraki güney ek yapõnõn-odanõn olu turulmasõ; ikincisi apsis dõ
cephesi ile güney ek yapõnõn konut haline dönü türüldü ü 1922
yõlõndaki mübadele sonrasõnda; üçüncü ve son a ama ise 1940-60
yõllarõnda binanõn güney cephesinde dökülen ta larõnõn yeniden
örüldü ü ve yapõ içinde kubbeyi do udan destekleyen iki beton
aya õn eklendi i dönemi içermektedir565.
En erken 11. yüzyõldan beri ayakta olan ve günümüze kadar
varlõ õnõ koruyan binanõn kubbe ve kasna õnda belirlenen yõkõlma ve
dökülmeler, binanõn acil bir korumaya ve onarõma ihtiyacõ oldu unu
göstermektedir. Ayrõca; kõsmen tanõmlanabilen duvar resimleri içinde
erken

tarihli

oldu u

dü ünülen

Golgotha

Yolu

sahnesinin

bulunmasõ da, binanõn ne denli önemli oldu unu gözler önüne
sermektedir. Selçuklu ve Osmanlõ hâkimiyetinde ya ayarak ve
benli ini de i tirmeyerek günümüze kadar ula abilen bu özel
yapõnõn bir an önce koruma altõna alõnmasõ art ve gereklidir.

565

Arõk, 2005: 37.
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Bölge Ara tõrmalarõ

EKLER

TR KONCHOS

PLAN

T POLOJ S

VE

BÖLGELERE

DA ILIMI

TR KONCHOS PLAN T POLOJ S VE BÖLGELERE DA ILIMI
1- Villa Ve Kabul Salonlarõ (Triclinium)
talya
Nero Domus Aurea
Apollonia Dux
Aphrodisias
Ptoleamis (Kabul Salonu)
Sicilya Piezza Armerinadaki

mparatorluk Villasõ (4.

Yüzyõl)
Dalmaçya Spalato Kentinde (300 Civarõ) Diocletian Sarayõ
Ravenna Theodoric Sarayõ (6. Yüzyõl Ba õ)
Bosra Sarayõ
Ilgelheim Charlemagne Sarayõ
Leo Triclinium Lateran Villasõ
Suriye
Qasr bn Wardan Sarayõ (564)
Mshatta Sarayõ (5. Yüzyõl Sonu)
Anadolu
Side Piskoposluk Sarayõ (Kabul Salonu) (5-6. Yüzyõl)
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2- Mõsõr Ege Tipi-Do u Bölümü Trikonchos Planlõ
Bazilikalar
Mõsõr
Hermopolis (5. Yüzyõl)
Deir-El-Abiad Kiliseleri (5. Yüzyõl)
Sühag Bazilikasõ (5. Yüzyõl Ortasõ)
Suriye Admirable Adasõ Manastõr Kilisesi (6. Yüzyõl)
Ürdün Jordonda Nebo Adasõndaki Kilise
Filistin Beytlehemde Do um Kilisesi (327-41)
Yunanistan
Panagia Lykodemou Kilisesi (11. Yüzyõl Ba õ)
Hosios Lukas Manastõrõ Katholikon Kilisesi (11.Yüzyõl. lk
Yarõsõ)
Daphni Kilisesi (1080)
Phociste St. Luc Kilisesi (11. Yüzyõl. Ba õ)
Paramythia Bazilikasõ (7. Yüzyõl)
Sparta Bazilikasõnda (7. Yüzyõl)
talya
Napel

Dõ õnda

Cimitile-Nolada

Kilisesi(4-5. Yüzyõl)
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St.

Felix

Manastõr

Epiros Bölgesindeki Dodona Bazilikasõ (6-7. Yüzyõl)
Sicilyada Syracuse S.Pietro Baias Kilisesi (5. Yüzyõl
Sonu-6. Yüzyõl Ba õ)
Anadolu
Lykia
Alacahisar Kilisesi (5-6. Yüzyõl)
Dikmen Kilisesi (5-6. Yüzyõl)
Karabel Bazilikasõ (5-6. Yüzyõl)
Batõ Asarcõk Kilisesi (5-6. Yüzyõl)
Devekuyusu Kilisesi (5-6. Yüzyõl)
Aperlae Kilisesi (5-6. Yüzyõl)
Patara Do ucasarõ Akropolü Kilisesi (5-6. Yüzyõl)
Diyarbakõr
Meryem Kilisesi
stanbul
Toklu Dede Mescidi (11-12. Yüzyõl)
Hagia Sophia (6. Yüzyõl.)
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3- Pastoforyon Odalarõ
stanbul
Molla Fenari sa (Theotokos Konstantin Lips Manastõrõ)
Kuzey Kilisesi (907) Ve Güney Kilisesi (1282)
Kilise Cami (1100)
Myrelaion (Bodrum Cami) Kilisesi (920)
Zeyrek Kilise Cami Pantokrator Kilisesi (1118-1124)
Gül Cami (1050-1150)
Bithynia Bölgesi
Dil skelesinde Yõlanca Bayõr Kilisesinde (9. Yüzyõl)
Likya Bölgesi
Kök Burnundaki Manastõr Kilisesi (5-6. Yüzyõl)
Akalissos Bazilikasõ (5-6. Yüzyõl)
Melanippe Bazilikasõnõn Sadece Güneydo u Kö esindeki
Diakonikon Mekânõnda (5-6. Yüzyõl)
Mistra
Kvelada Tsminda Vatchnadziani Kilisesi (8-9. Yüzyõl)
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4- Ek Yapõlar (Martyrium/Vaftizhane)
Anadolu
Likya Bölgesi
Güceymen Tepesi Bazilikasõ
Letoon Bazilikasõ
Andriake A2 Ek Yapõsõ (10-11. Yüzyõl)
Xanthos Akropolis Bazilikasõ
Olymposta Piskoposluk Sarayõ Mezar Odasõ/Vaftizhane
Elmalõ Hacõmusalar Köyü Kilisesi kinci Yapõ Dönemi
Güneydo u Cephe
Gülmez Asar Bazilikasõ Yanõndaki Yapõ
Akalissos Kilisesinin Kuzeydo usunda Limyra
Yunanistan
Corinth Bazilikanõn Güneyinde Bulunan Mezar Odasõ
talya
Parenzo Katedrali Piskoposluk Kilisesi Kuzeydo usunda
Martyr apeli (550)
Roma S.Simforosa Bazilikasõnõn Do usundaki Yapõ
Libya
Apollonia Bölgesinde Do u Bazilikasõ Vaftizhanesi
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5- Kilise Ve apeller
Anadolu
Mardin
Midyat Hah Köyü El-Hadra Kilisesi
Antakya
Simeon Stylizes Kilisesi
Kilikya Bölgesi
Gazipa ada Güney Köyü Nohut Mahallesindeki Kragos
Antiokheiasõ (5. Yüzyõl)
Süphandere Köyündeki Kilise (10-11. Yüzyõl)
Mersinin Mut Mahras Da õndaki Kilise (5. Yüzyõl)
Likya Bölgesi
Likyada Kumluca lçesi Güne li Köyündeki Kilise
Hacõmusalar Khoma Kilisesinin lk n aat A amasõ
Kapadokya Bölgesi
Maden ehir 9 Numaralõ Yapõ (10-11. Yüzyõl)
Ortaköy H.Georgios (10-11. Yüzyõl)
Tagar Kaya Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Kõzõlören Kaya Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Göstesin Kaya Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
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Marmara Bölgesi
Bythinia
Bafa Menet Adasõndaki Kilise (10-11. Yüzyõl)
Trakya
Vize Kaya Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Yunanistan Ve Girit
Kumpelidiki Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Varasovas Hagios Demetrios Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
H. Ioannes Salaminos Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
H.Nikolaos Koropiou Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
H. Demetrios Saraniku Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
H. Sozon Skripu Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Platini H. Nikolaos Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Profit Eliah Kilisesi (Peygamber Eliah Kilisesi) (10-11.
Yüzyõl)
Athos Yarõmadasõ Büyük Lavra Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
St. Laure Athanese Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Vatopedi Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Iviron Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Kutaisi Katedrali (11. Yüzyõl)
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Aulis St. Nicholas Kilisesi (11. Yüzyõl)
Vinenis Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Skripou St. Sozon

apeli (10-11. Yüzyõl)

Sternes Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Sfakia Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Myopotamos Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Sikalaria Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Kyrgiana Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Molla Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
H. Nikolaos Serres Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
H. Ioannes Elaionos Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
H.Nikolaos Methanon Kiliseleri (10-11. Yüzyõl)
Chilandar Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Hagia Triada Kilisesi (10-11. Yüzyõl)
Bulgaristan
Ohridde St. Panteleimon Kilisesi (10. Yüzyõl)
Poganovo Manastõr Kilisesi
Kulata Köyü Aziz Athanas Manastõr Kilisesi
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Sõrbistan
Treska Aziz Andre Kilisesi
Yugoslavya
Kursumlijadaki Kilise (12. Yüzyõl)
Caricin Grad Kilisesi (12. Yüzyõl)
Romanya
Kurtea De Arge teki Aziz Nikolaos Kilisesi (1150)
Ermenistan
Sevan Arakelot Kilisesi (12 Havari)
S.Astvatsatsin (Tanrõ Anasõ Meryem) Kilisesi
Dvin Katedrali (10-11. Yüzyõllar 3. Yapõ Dönemi)
Thalin Katedrali (10-11. Yüzyõllar 2. Yapõ Dönemi)
Alem Kilise (10-11. Yüzyõl)
Gürcistan
Gürcistanda Kutaisi Bagradit (11. Yüzyõl)
Alaverdi Katedrali (11. Yüzyõlõn lk Yarõsõ)
Gurjaani Kvelacminda Kilisesi (10-11.Yüzyõl)
Anadoludaki Gürcü Yapõlarõ (Çoruh Nehri, Oltu Ve Tortum
Çayõ Çevresi)
Bahçeli Kõ la Manastõr Kilisesi (9. Yüzyõl Sonu)
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Oshki (Ö k) Manastõr Kilisesi (963-973)
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