
KAPPADOKYA BÔLGESÏNDEKÏ KAPALI YUNAN HAÇI 

KiLISELERDE RESÏM PROGRAMI 

S. Yildiz ÔTUKENf*) 

Kappadokya bôlgesindeki kiliselerle ilgili araçtirmalar yapilann 
tarihlendirilmesinde fresko analizini genelde on plana almiçlardir. 
Ancak bu analizlerde hemen hemen her metod denenmis. ve çogu 
kez birbirine zit sonuclara ula§ilmi§tir. Freskolar ikonografi veya 
ùslûp ôzelliklerine, kitabelerindeki harf tùrlerine veya kimyasal bi-
leçimlerine gôre tarihlendirilirler(l). Yapilann mimari geli§im için-
deki yerleri ise yeterince degerlendirilmemiç, bunun yanisira tas-
virlerin mekân içindeki dagilimi, mimari ile iliçkisi ve resim prog-
rammm ôzellikleri ara§tirilmami§tir(2). Çahçmamizda fresko prog
ramma aynntili bir çekilde egilmeyi ve konunun genis kapsamli olu-
§unu dikkate alarak yalniz belirli bir yapi tipinde, kapali yunan haci 
kiliselerde, program ôzelliklerini incelemeyi amaçladik. Ancak kar-
§ilaçtirmalarda bôlge içindeki ve Bizans imparatorlugu'nun diger ki-
simlarmdaki fresko sikluslari, yapi tipine bagimli kahnmadan de-
gerlendirilecektir. 

(*) Doç. Dr., Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Arkeoloji - Sanat Tarihi 

Bôlùmù Ogretim Uyesi 

(1) Tarihlendirme metotlanm tamtmak amaci ile yayinlardan bazi ôrnekler ve-

rebiliriz. îkonografik analiz için bkz. G. Millet, Remarques sur l'iconographie 

des peintures cappadociennes, CRAcInscr 1912, 326-334; G.P. Schiemenz, 

Eine unbekannta Felsenkirche in Gôreme, BZ 59 (1966), 307-333. Ûslûp ana-

lizi için bkz. Jerphanion II, 2, 412-424; Thierry, 113-114; Restle I, 18-22. Kim

yasal analiz için bkz. Restle I, 220-230, dipnot 261 de araçtirmacinm verdigi 

bilgiye gôre Fr. Mûller-Skjold tarafindan hazirlanan konuyla ilgili bir ça-

hçma bugùne kadar yayinlanmamiçtir. K§1. Restle, Kappadokien, 1074. Ki-

tabe analizi için bkz. N. — M. Thierry, Ayvali kilise ou Pigeonnier de Gùlli 

Dere. Eglise inédite de Cappadoce, CArch 15 (1965), 97-154, bil. 142-143. 

(2) Mimari degerlendirmeyi konu alan bir çahçma için bkz. Y. Ûtûken, Kappadok

ya bôlgesinde Bizans mimarisi araçtirmalari, Ankara 1981 (Yayinlanmamiç 

doç. tezi), 
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Kapah yunan haçi kiliseleri kapsayan monografik yayinlari 
program açismdan inceledigimizde, bilinen alti yaym içinden yalniz 
M. Restle'nin Haci Ismail dere kilisesini tanitan makalesinde konuy-
la ilgili kisa bilgiler buluruz(3). Diger monografiler ûslûp ve iko-
nografiyi tarihlendirmelerine esas almiçlardir. 

Kappadokya ile ilgili genel yaymlarda «tarihlendirme çikmazi-
m» bir yapiyi ôrnek alarak açiklayabiliriz. Gôreme'deki Elmali kilise 
1908-1978 yillan arasmda yaymlanan otuzalti araçtirmada onbes. 
farkli tarihe yerle§tirilir(4). Yapi onuncu yûzyil ile onaltmci yùzyil 
arasinda hemen her dôneme tarihlendirilmiçtir. Sorun freskolarm 
genelde degiçik metodlarla degerlendirilmesinden kaynaklanir. Bôl-
gedeki diger kapah yunan haçi kilise ômekleri için de durum farkli 
degildir. G. de Jerphanion'un ùslùp ve ikonografi analizlerine gôre 
onbirinci yùzyilm ortasma tarihledigi Gôreme'deki Karanhk, Elmali 
ve Çarikli kiliseler, Thierry, Budde ve Epstein gibi onu izleyen ara§-
tirmacilarca ayni dônem içinde degerlendirilir(5). Bôlgede yeni ya-
pilarm bulunmasiyla ikonografi ve ùslùp analizlerinde daha kritik 
gôrûçler egemen olmuçtur. Ayni kiliseler ba§ta Rice, Lafontaine 
-Dosogne, Lazarev, Cormack ve Restle gibi araçtirmacilar tarafindan 
onikinci ve onùçùncû yùzyillara tarihlendirilmiçtir(6). Buna ragmen 
bugùne kadar yaymlarda mimari veriler ve resim programi sorun-

(3) Bkz. M. Restle, Zwei Hôhlenkirchen im Haci Ismail Dere bei Ayvah, JbÔB 
22 (1973), 251-279, bil. 275-276. 

(4) Elmali kilise ile ilgili yaymlar ve tarihlendirmeler için bkz. Otùken, a.g.e. 

not 2, Katalog no. 250, 126-127. 

(5) Jerphanion II, 2, 421-422 de Karanhk, Elmali ve Çankli i l . yûzyila tarihlen-

dirilmektedir. Bu araçtirmaciyi izleyenler için bkz. L. Budde, Gôreme, 

Hôhlenkirchen in Kappadokien, Dûsseldorf 1958, 16, 20-21, 32-33; A. W. Epstein, 

Rock-cut Chapels in Gôreme Valley, Cappadocia: The Yilanh Group and 

the Column Churches, CArch 24 (1975), 115-135, bil. 126; N. Thierry, L'art 

monumental byzantin en Asie Mineure du Xie siècle au XIVe , DOP 29 

(1975), 75-111, bil. 87 vd. 

(6) D. T. Rice, The Beginnings of Christian Art, London 1957, 92; J. Lafontaine 

—Dosogne, Nouvelles notes Cappadociennes, Byzantion 33 (1963), 121-183, 

bil. 132; V. N. Lazarev, Storia délia pittura bizantina, Torino 1967, 163, 213, 

dipnot 121; R. Cormack, The Byzantine Cappadocia: The Archaic Group of 

Wall-paintings, Journal of the Brit. Arch. Association 30/31 (1967/68), 19-36, 

bil. 36. Restle, Kappadokien, 1031-32, 1043, 1101-1102, 1080. 
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Ian dikkate ahnmamiçtir. Restle bazi çah§malarinda «sahne sayi-
sinm azalmasmi», «siklus duzeninde kronolojinin bozulmasmi» ve 
«bazi sahnelerin boyutlarmm bûyùtùlerek vurgulanmasini», geç dô-
neme has ôzellikler olarak tanimlar(7). Ayni ara§tirmaci freskolari 
degerlendirirken sahnelerin seçiminde «mimari tip, yapi boyutu, ba-
ni istegi ve modanin» rol oynadigmi vurgular, ancak bu verileri 
sentezlerinde ya da tarihlendirmelerinde çogu kez dikkate almaz(8). 

1980 de yaymlanan bir makalede Epstein Gôreme'deki Karan-
hk, Elmah ve Carikli kiliselerinin «kendi aralarmdaki kronolojisi-
ni» ve «resimlerde kullanilan modelleri» tesbit edebilmek için, ûslûp 
ve kompozisyon analizini esas ahr(9). Ancak araçtirmaci ùslûbun 
tek yapiyi tarihlendirmede ônem taçidigmi, tasvirlerin kilise içinde-
ki dagihminin ise, ùç kilisenin hangi sira ile yapildiklanni ortaya 
çikarabilmek için incelenmesi gerektigini vurgular. Buna bagimli 
olarak Karanhk'da sahne seçimine ve belirli sahnelerin mekândaki 
yerine «mimari ile iliçkili ve sembolik» anlammi verir. Epstein'nin 
çaliçmasi bu tùrde yaymlanan ilk denemedir. 

Bizans resim sanatmda belirli bayram sahnelerinin, meselâ «Ga
ge çikiç» sahnesinin, kilise içindeki sembolik yeri kubbe içidir. Kap-
padokya'daki tasvirlerin bazilan taçidiklari sembolik degere gore 
belirlenmi§, ancak îsa'mn yaçami siklusunun turn sahneleri için ge-
nel bir gôzlem yapilmamiçtir(lO). Kiliselerin apsis tasvirleri, Lafon-
taine-Dosogne ve Thierry'nin bazi çaliçmalannda incelenmi§, buna 
kar§ihk siklus sorununa egilinmemi§tir(ll). 1071-1261 yillari arasm-

(7) 11. ve 12. yùzyillara tarihlenen bazi kiliseler için ara§tirmaci bu ôzellikleri 
belirtmektedir; bkz. Restle, Kappadokien, 1084, 1095-96, 1099. 

(8) Restle, Kappadokien, 1090. 
(9) Bkz. A. W. Epstein, The Fresco Decoration of the Column Churches, Gôreme 

Valley, Cappadocia. A Consideration of their Chronology and their Models 
CArch 29 (1980), 27-45. Ayni makalenin kisaltilmis baskisi için bkz. a.g.y., 
Les trois églises a colonnes d'Orgûp, Archéologie 63 (Mai 1982), 83-86. 

(10) Bizans kiliselerinde kubbe program! için bkz. E. Giordani, Das mittel-
byzantinische Ausschmùckungssystem als Ausdruck eines hiearchischen 
Bildprogramms, JbÔB 1 (1951), 103-132; O. Demus, Problème byzantmischer 
Kuppel-Darstellungen, CArch 25 (1976), 101-108. 

(11) Kappadokya kiliselerindeki apsis programi için bkz. J. Lafontaine-Dosogne, 
Théophanies-Visions auxquelles participent les prophètes dans l'art byzantin 
après la restauration des images, Synthronon, éd. A. Grabar, Paris 1968, 135 
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da Bizans resim programi geliçimini geniç bir araçtirmasmda tani-
tan Lafontaine-Dosogne, ne yazik ki Kappadokya'daki fresko prog-
ramlan ile ilgili hiçbir açiklama getirmez(12). 

Kappadokya bôlgesinde tesbit edebildigimiz kaya ve duvar ka-
pali yunan haçi tipindeki kiliselerin sayisi kirkùçtûr(l3). Bunlardan 
onûçùnde hiçbir bezeme yoktur. Diger otuz yapidan ùçûnde, Kepez'-
deki Sarica, Ihlara'daki Karanlik kale, Gôreme'deki 25 no.lu yapida, 
duvarlar geometrik motiflerle bezenmiçtir. Sekiz yapida ise geomet-
rik bezemelerin yamsira tek panolar seklinde Isa, Meryem veya aziz-
lerin tasvir edildigini gôrûrùz. Bunlar Ortahisar Hallaç manastiri 
Bùyûk kilisesi, Ihlara'daki Direkli, Avcilar'daki Bezirhani, Uluagaç'-
taki H. Basileios, Gôreme'deki 32 no.lu kilise, Kizlar ve Barbara, So-
ganhdere'deki A kilisesidir. Bes. yapida geni§ bir program uygulan-
madan Isa veya Meryem siklusundan tek bir sahne seçilmiçtir: Se-
lime'deki Dervis Akm ve Baskôy'deki H. Nikolaos'da «Koimesis», Av-
cilar Yusuf Koç'da «Mûjde», Gùzelyurt Siviçh'da «Ùç Mùneccimin tar 
pmmasi», Mamasun H. Mikael'de «Mabede takdim»(14). Bùtùn ôr-

-143; a.g.y., L'église rupestre dite Eski Baca kilisesi et la place de la Vierge 

dans les apsides cappadociennes, JbÔB 21 (1972), 163-178; N. Thierry, A 

propos des peintures d'Ayvahkôy (Cappadoce). Les programmes apsidaux 

à trois registres avec Deesis en Cappadoce et en Géorgie, Zograf 6 (1975), 

5-22. îsa'nm hayatim kapsayan zikluslan konu alan yaymlar arasindan iki 

ôrnek verebiliriz: J. Lafontaine- Dosogne, Iconography of the cycle 

of the infancy of Christ ed. P. Underwood, The Kariye Djami, IV, New Jersey 

1975, 195-242; H. Belting - C. Mango - D. Mouriki, The Mosaics and Frescoes 

of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Washington 1978, 

bil. 45-73. 

(12) J. Lafontaine-Dosogne, L'évolution du programme décoratif des églises de 

1071 a 1261, Actes du X V e Congrès International d'études byzantines, Athens 

Sept. 1976, I, Athens 1979, 285-329. 

(13) Kappadokya'da tesbit ettigimiz 43 kapali yunan haçi tipindeki kilise ve 

bunlarla ilgili bibliyografya için bkz. Otùken, a.g.e. not 2, Katalog. 

(14) Dervis, Akin kilisesi için bkz. Y. Otûken, Selime'de Dervi§ Akm kilisesi ve 

mezar odasi, Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin'e Armagan, Hacettepe Universi-

tesi, Beçeri Bilimler Dergisi Ozel Sayi, Ankara 1983 (Baskida); H. Nikolaos 

için bkz. Jerphanion II, 1, 247-248; Yusuf Koç için bkz. N. Thierry, Yusuf Koç 

kilisesi. Eglise rupestre de Cappadoce, Mélanges Mansel I, Ankara 1974, 

193—206; Siviçh ve H. Mikael için bkz. Lafontaine- Dosogne, ag .e . not 6, bil. 

177-179. 
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nekler arasinda Eski Gùmûs'teki manastir kilisesinin ayn bir yeri 
vardir. Yapmin kuzey haç kolu duvarmda Isa siklusundan «Miijde», 
«Mabede takdim» ve «Dogum» sahneleri alt alta dizilmi?tir(15). 

Genis bir siklus içeren kiliselerin sayisi onûçtùr; çalismamizda 
bunlar arasindan gùnùmùze enaz oniki sahnesi kalabilenleri seç-
tik : Gôreme'deki Kiliçlar (otuzùç sahne), Elmali (onbes. sahne), 
Karanlik (onbes sahne), Çarikh (oniki sahne), Haci Ismail dere 
(onbes sahne), Karlik (oniki sahne) (16). 

Gôreme Kihçlar kilisesi 

Kappadokya bôlgesindeki kapah yunan haçi kiliseler içinde en 
genis Isa siklusunu içeren yapidir. Siklusun toplam 33 sahnesi var
dir; bunlardan 12 si isa'nm çocuklugu, 3 ù tsa'nin yetiskinlik çagi, 
18 i isa'nin çektikleri dônemine aittir(17). 

Bôlgede Kihçlar ile karsilastirabilecegimiz kapsamda sikluslar 
onuncu yûzyila tarihlenen Gùzelôz'deki Haç ve Gôreme'deki Toka-
h I kilisesindedirds). Gùzelôz'de ve Tokah'daki Apokrif kaynakli 

(15) Eski Gûmu§ kilisesi için bkz. M. Gough, The Monastery of Eski Gûmû§. A 
preliminary report, AnatSt 14 (1964), 147-161. 

(16) Resim programlan kismen gùnùmùze ulaçabilen bu yapilar, Açiksaray'daki 
kilise, bkz. G. P. Schiemenz, Die Kreuzkirche von Açik Saray, IstMitt 
23/24 (1973/74), 232-262; Kepez'deki Sanca kilise, bkz. J. Lafontaine- Dosogne, 
Sanca kilise en Cappadoce, CArch 12 (1962), 263-284; Ihlara vadisindeki Kara-
gedik, bkz. Restle I. 172-173, III, res. 507-509i; Ortahisar'daki Cambazh, bkz. 
N. —• M. Thierry, Une nouvelle église rupestre de Cappadoce: Cambazh ki
lise à Ortahisar, JS (Janv. — Mars 1963), 5-23; Gùzelôz'deki H. Bustathios, 
bkz. Jerphanion II, 1, 235-236, lev. 24. 2; Ihlara vadisindeki Ala, Thierry, 
193-200, lev. 90-92 ve Akhisar'daki Çanh kilisedir, bkz. Y. Otùken, Akhisar 
Çanh kilise freskolan, Bedrettin Cômert'e Armagan, Ankara 1980, 303-320. 

(17) Kihclar kilisenin resim programi için bkz. Jerphanion I, 1, 199-242, lev. 9. 2, 
44-58; Restle I, 18-22, 57, 130-133, res. 251-278. 

(18) Gùzelôz'deki Haç kilise Kappadokya bôlgesindeki serbest haç plânh yapilar 
arasinda 33 sahneyi kapsayan zengin ziklusu ile dikkati çeker. Kilise ile ilgili 
en aynntili bilgi için bkz. Jerphanion II, 1, 229-234. Arastirmaci fresko ziklu-
sunu «hikàye edici» (narratif) ôzelliklerini ve ikonografik unsurlarim dikkate 
alarak îkonoklasmus ôncesine tarihlemiçtir. N. Thierry bu tarihlemeyi eles-
tirisiz kabul eder, bkz. N. Thierry, Notes critiques à propos des peintures 
rupestres de Cappadoce, REB 26 (1968), 337-366, bil. 349. M. Restle ise yeni 
yayinlarinda freskolarin bugunkù arastirma dùzeyinde artik ikonoklasmus 
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Yahya sahneleri ve îsa 'nm mucizelerini içeren sahneler Kiliçlar prog-
rammda kisitlanmiç, buna karçilik Isa'nm çektiklen dônemine ait 
sahne sayisi çogaltilmiçtir. 

Kihçlar'daki 33 sahneden 11 i bayram tasvirleridir; yalniz «Meta-
morfosis» sahnesi almmami§tir. Serbest haç tipindeki kiliselerin prog-
rami incelendiginde Kiliçlar'da bayram sahnelerinde çogalma oldu-
gu tesbit edilir. 10 bayram sahnesi ile Kiliçlar'a en yakm ôrnek ise 
tek nefli Tokah I kilisesidir. 

Kihçlar'da siklus duvar, tonoz ve kubbe yûzeylerïne dagilmi§-
tir. Dùz duvar yùzeylerindeki enlemesine resim çeritlerinin sayisi 
degiçkendir: haç kollarmda ùç veya dort, kô§e mekânlarda iki, bati 
haç kolunda ise tek §erit gôrùlùr. Dort haç kolu tonozundan batida-
ki tek, digerleri ikiçer resim yùzeyine aynlmiçtir. Kihçlar bùtùn ka-
pah yunan haçi tipindeki kiliseler arasmda en zengin enlemesine 
çerit dùzenine sahip olan ôrnektir. Bu dùzen genis. bir siklusun 
amaçlandigmi kamtlamaktadir. Serbest haç tipindeki yapilardan Ki-
hçlar'a en yakm ôrnek, ùç enlemesine çerit ve 33 sahne ile Gûzelôz'-
deki Haç kilisedir. 

Olaylar kronolojik bir çekilde dizilmiç ve narratif (hikâye edi-
ci), anlatimm mùmkùn oldugu kadar muhafaza edilmesine ôzen 
gôsterilmiçtir. Saat yônùnde dûzenlenen siklus, dogu haç kolunun 
gùney yansmda «Mûjde» ile baçlayarak, gûney ve kuzey kollari do-
laçir ve «îsa'nm mabede takdimi» sahnesi ile dogu haç kolunun ku
zey yansmda sonuçlanir. 

îsa'nm çocuklugu dônemine ait bùtùn sahnelerin ôrtù ve kuzey 
—gùney ahnhkta toplanmasi, Kihçlar'i serbest haç tipindeki Gûzelôz 
Haç, Soganhdere Belli II (ùst kilise) ve Gôreme'deki El Nazar kili-
sesine yakla§tinr(l9). îsa 'nm yetiçkinlik ve çektikleri dônemine ait 
sahneler ise, Kihçlar'da gùneybati kôçe mekânmm gûney duvarmda 
baçlayarak, kuzey duvann dogu ucuna kadar uzanir. Kihçlar prog-
rammda «Pentekost» sahnesinin mekândaki yeri ile vurgulanmasi, 
aynca apokrif kaynakh «Koimesis» tasvirini içermesi ilginçtir. 

ôncesine yerleçtirilemeyecegini ve 10. yûzyila ait olduklarini savunur. Bkz. 

Restle, a.g.e. not 3, bil. 271 ve Restle, Kappadokien, 1077. Kammizca eser monog-

rafik bir çahçmada yeniden tanitilmali ve degerlendirilmelidir. Gôreme'deki 

Tokah I (Eski Tokali) için bkz. Jerphanion I, 1, 262-294. 

(19) Gûzelôz Haç kilise için bkz. not 18; digerleri için bkz. Jerphanion I, 1, 177 

-198 (Gôreme El Nazar) ve II, 1, 292-302 (Soganh Belli II Ûst). 
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Kihçlar'da bazi sahnelerin kilise içindeki yeri, serbest haç tipin
deki yapilarda ayni sahnelerin yerine eçittir: «Mùjde» sahnesi, Gù-
zelôz Haç, Ihlara Yilanli veya Damsa Haç kilisesindeki gibi dogu haç 
kolu tonozunda, «Çarmihta Isa» sahnesi, Gôreme El Nazar, Gùzelôz 
Haç, Ihlara Yilanh'daki gibi kuzey haç kolunun kuzey duvarmda, 
«Gôge çikis», hemen bùtùn haç tipi kiliselerdeki gibi (El Nazar, Gù
zelôz, Agaçalti, Damsa, Balkanderesi, Belli ID, ana kubbe içindedir. 

Kihçlar kilisesinin programma almmayan «Metamorfosis» tasvi-
rine Kappadokya'daki diger kapali yunan haçi tipindeki kiliselerden 
yalniz Açiksaray, Karanhk, Elmali ve Çarikh'da rastlariz. Sahne se-
çiminde ileride gôrecegimiz gibi Kiliçlar ve onun benzeri yapilardan 
aynlan bu kilise grubu kanimizca geç devir eserleri olarak degerlen-
dirilmelidirler. Bôlgedeki turn yapi tiplerini inceledigimiz zaman, 17 
kilisede tesbit edebildigimiz «Metamorfosis» sahnesi, genelde naos me-
kâninm bati duvarinda, ayni duvardaki kapinm kemer almligmda 
veya ôrtù sisteminin bati kismindadir(20). Kiliçlar'da bati haç kolu 
tonozu «Havarilerin gôrevlendirilmesi» ve bati tonoz almhgi «Pen-
tekost» sahneleri ile kaplanmistir. Mustafapaça'da 12 Havari kilisesi 
ve Açiksaray'daki kapali yunan haçi kilisesinde Kihçlar'dakine ben-
zer bir §ekilde, bu sahnenin giris kapismm uzerindeki ahnhga yer-
lestirildigini gôrmekteyiz. «Pentekost» Kappadokya bôlgesinde olduk-
ça ender rastlanan bir bayram tasviridir; inceledigimiz 54 kiliseden 
yalniz 11 inde mevcuttur(2l) . Kapali yunan haçi yapilarda Kiliçlar'm 

(20.) Metamorfosis tasvirleri için k§l. G. Walter, Ikonographie der Verklaerung 

Bonn 1970; J. Myslivec, «Metamorphosis» mad., LCI 4 (1972), 416-421. Kap

padokya'daki Metamorfosis ôrnekleri için bkz. Jerphanion II, 2, 490. Bun-

lara yeni ara§tirmalara gôre ekleyebilecegimiz ôrnekler; Akhisar Çanh ki

lise, bkz. Ôtùken, a.g.e. not 16, 310-311, res. 7; Açiksaray kilisesi, Schiemenz, 

a.g.e. not 16, 244-245; Gùllùdere Ayvali, bkz. Thierry, a.g.e. not 1, 116; Gôre

me 2 a Sakh, bkz. Restle II, res. 30; Ihlara H. Georgios, bkz. Thierry, 210, 

lev. 97 a. 

(21) Pentekost tasvirleri için ksi. S. Seliger, Pfingsten, Dûsseldorf 1958; a.g.y., 

«Pfingsten» mad., LCI 3 (1971), 415-423. Kappadokya'daki Pentekost ôrnek

leri için bkz. Jerphanion II, 2, 492. Bunlara yeni arastirmalara gore ekleye

bilecegimiz ôrnekler: Akhisar Çanh kilise, bkz. Otùken, a.g.e. not 16, 309, res. 

5; Açiksaray kilisesi, Schiemenz, a.g.e. not 16, 258-259, lev. 120; Gulludere Ay

vali, Thierry, a.g.e. not 1, s. 124; Ihlara Kokar, Thierry, 128-132 lev. 63-64; 

Avcilar Karabulut, bkz. N. Thierry, Quelques monuments inédits ou mal 

connus de Cappadoce, centres de Maçan, Çavusin et Mavrucan, 

L'information de histoire de l'art 14 (1969), 7-17, bil. 12, res. 8. 
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diijmda yalmz Açiksaray'daki tsa'nin yaçami siklusunda tasvir edil-
mesi de dikkatimizi çeker-

Kihçlar'in programinda, mekânda ùç ônemli resim yùzeyinin o-
niki havariyi esas alan konulara ayrilmasi ilginçtir : Prothesis'te «Ha-
varilerin Komminyonu», bâti haç kolu tonozunda «Havarilerin gô-
revlendirilmesi» ve bâti ahnlikta «Pentekost». Ana kubbe içindeki «î-
sa'nm gôge ç.ikiçi» sahnesinde havari figûrlerini de gôzônùne alacak 
olursak, kilisenin orijinalde 12 Havari'ye ithaf edildigini dùçûnebiliriz. 
«Havarilerin Komminyonu» sahnesinin Bizans resim sanatinda 11. 
yûzyildan itibaren Apsis programma girdigi ara§tirmacilarca tesbit 
edilen bir husustur(22). Bu nedenle Kiliçlar kammizca en erken 10. 
yùzyila tarihlendirilebilinir. 

«Koimesis» genis, bir Isa siklusu içeren kapah yunan haçi kilise-
ler arasmda yalniz Kihçlar'da karçimiza çikar(23). Kappadokya'da 
inceledigimiz 54 yapidan 18 inde tesbit ettigimiz sahnenin mekân için
deki yeri çok degiçkendir. Bu da bize bayram sahneleri arasinda « Ko
imesis »in daima ikinci derecede kaldigmi ve gerektiginde program 
diçi birakildigmi kanitlayan bir ôzelliktir. 

Karlik kilisesi 

Kihçlar kilisesine resim programi açismdan en yakm ôrnek 
10. yùzyila tarihlenen Karlik kilisesidir(24). Bùyûk capta harap olan 
siklusundan yalniz 12 sahne gùnùmùze gelmiçtir. Bunlardan 11 i 

(22) 11. yûzyilda kiliselerin apsis programma alinan bu sahnenin en erken ôr-
nekleri Serres'teki Metropolis, Ohri'deki H. Sophia, Kiev'deki H. Sophia'da 
karsimiza çikmaktadir. Ksi. K. Wessel, «Apostelkommunion» mad., RBK I 
(1966), 239-245. Soganh'daki Karabas kilisesindeki ôrnek için bkz. Jerphanion 
lev. 196, 1. 

(23) Koimesis tasvirleri için ksi. J. Myslivec, «Tod Mariens» mad., LCI 4 (1972), 
333-338. Kappadokya'daki Koimesis ôrnekleri için bkz. Jerphanion II, 2, 492. 
Bunlara yeni arastirmalara gôre ekleyebilecegimiz ôrnekler: Selime, Dervis 
Akin, bkz. ûtùken, a.g.e. not 14; Gùllûdere, Ayvah, bkz. Thierry, a.g.e. not 
1, s. 128, res. 21-22; Gôreme 2 a, Sakh, bkz. Restle II, res. 25, 26; Ihlara Agaç-
alti, Yilanh, Sûmbûllû, H. Georgios, bkz. Thierry, 79-80, lev. 39 b; 105-106, 
lev. 51 b-52; 179-180, lev. 78; 209-210; Selime Kale, J. Lafontaine-Dosogne, La 
Kale kilisesi de Selime et sa représentation de donateurs, Zetesis, Melanges 
E. de Strycker, Utrecht 1973, 741-752 bil. 747. 

(24) Karlik kilisesi için bkz. Jerphanion II, 1, 184-186. 
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isa'nm çocuklugu, biri ise isa 'nm çektikleri dônemine aittir. Yalniz 
ùç bayram tasviri, «Mùjde», «Dogum» ve «Gôge çiki§» mevcuttur. Ki-
hçlar'daki gibi ôrtù sistemi isa'nm çocuklugu sahnelerine aynlmis. ve 
siklus kronolojik olarak saat yônùnde «Mùjde» sahnesi ile dogu tonoz 
kolundan ba§layarak gerçekle§tirilmi§tir. Hikâye edici anlatim bize 
yine Kihçlar'm dùzenini hatirlatir. 

Haci Ismail Dere kilisesi 

Kilisedeki Isa siklusu 15 sahne içermektedir. Bunlardan 8 i isa 'nm 
çocuklugu, diger 7 si ise isa'nm çektikleri dônemine aittir (25). Yetiç-
kinlik dônemine ait hiçbir sahnenin bulunmayi§i, buna karçihk 
isa'nm yaçamma ait diger iki bôlûmùn es. degerde olu§u dikkati çeker. 

15 sahneden 7 si bayram tasvirleridir; siklus diçi birakilan bay-
ramlar, Kiliçlar'daki gibi «Metamorfosis», bunun yanisira «Lazarus'un 
diriltilmesi». «Gôge çikiç», «Pentekost» ve «Koimesis» sahneleridir(26). 
Dort destekle smirlanan merkez mekânm ûzeri kubbe yerine dûz ta-
vanlidir; kammizca bu nedenle, geleneksel yeri kubbe olan «Gôge 
çikiç» sahnesi, siklus diçi birakilmiçtir. 

Sahne sayismdaki kisitlama kilisenin duvar yùzeylerinde Kihç-
lar 'dan farkli olarak iki enlemesine §erit kullanilmasma baglanabilir. 
Dûz duvar yùzeyleri ikiye aynlmiç, ait çerit perde emitasyonu ile kap-
lanarak, siklus bilinçli bir çekilde ùst §eride sigdinlmi§tir. 

Olaylar Kihçlar'daki gibi kronolojik dùzenle dizilmiç ve saat yô-
nùndedir. Siklus dogu haç kolunda «Mùjde» ve «Ziyaret» sahneleri 
ile baçlayarak, gùney haç kolu ve bâti haç kolunu dola§ir. Ancak 
normal olarak sahnelerin kuzey haç kolunda devam etmesi bekle-
nirken, gùneybati kô§e odasma geçilir. Bunun belirli bir amaçla ya-
pildigi, naos mekânmin kuzey bôlùmùndeki sahneler toplu olarak iz-
lendiginde anla§ihr: dùzenlemede amaçlanan prensip, çocukluk dô
nemine ait sahnelerin gùney ve bâti haç kollarma, isa'nm çektikleri 
sahnelerinin ise kuzey haç kolu ve iki yanmdaki kô§e odalarma top-
lanmasidir. Bu ôzelligi ile Kihçlar ve Karhk kiliselerinden ayrilan Haci 

(25) Restle, a.g.e. not 3, 265 de Haci Ismail dere kilisesinin bùtûn fresko'annin 

gùnùmûze ulaçamadigim, kb. ve kd. kôçe mekânlarmdaki sahnelerin kay-

boldugunu belirtir. 

(26) Kilisede bir Koimesis tasviri vardir, ancak bu tasvir araçtirmacinm belirt-

tigi gibi sonraki bir dôneme aittir; bkz. Restle, a.g.e. not 3, 274-275. 

— 151 — 



S. YILDIZ ÔTÛKEN 

Ismail Dere kilisesi, kanimizca Kappodokya kapah yunan haçi resim 
programmda degi§imi içaret eden bir ôrnektir. 

Gôreme Karanlik kilise 

îsa'nin hayati siklusu 15 sahneden olu§maktadir; bunlardan 5 i 
îsa'nui çocukluk, 2 si yetiçkinlik ve 8'i isa'nin çektikleri dônemine 
aittir. Onuncu yùzyil Kappadokya sikluslarinm geniç, hikâye edici ô-
zelliginden uzakla§ilmi§, bilhassa çocukluk dônemi sahneleri belirgin 
bir §ekilde azalmi§tir. 9 Bayram sahnesi vardir; siklusun diçmda bira-
kilan bayram sahneleri «Mabete takdim», «Pentekost» ve «Koimesis» 
tir (27). Program oluçturulurken seçilen sahnelerde genelde bayram 
sahnelerinin tercih edildigi, buna kar§ihk diger sahnelerden kisitla-
maya gidildigi açiktir. 

Kisitlamamn bilinçli bir dùzenleme ile gerçekleçtirildigi , dûz 
duvar ve ôrtù sisteminin bôlùnme sisteminden anlaçilir. Duvarlar iki 
enlemesine çeride ayrilmiç, ancak siklus için yalniz ùst §erit kullanil-
miçtir. Kihçlar ve Haci Ismail dere kiliselerinde tek aziz tasvirleri 
kubbeyi taçiyan destek dizilerinde iken, Karanhk' ta yan duvar lann 
ait çeridine almmiçtir. Dogu haç kolu, kapah yunan haçi tipinde a-
hçilageldigi gibi tonozla degil, bir kubbe ile ôrtùlmûçtùr. Mimarideki 
bu degiçim, resim programmi da etkilemi§, siklus sahneleri azalmiçtir. 
Gûney ve bâti haç kollarmm tonozlan, ilk grupta inceledigimiz ya-
pilardaki gibi, iki bôlûme aynlmaz; her tonoz tek bir sahne içermek-
tedir. 

isa'nin hayati siklusunun baçlangici olan «Mùjde» sahnesi gele-
neksel yerinden, dogu haç kolundan, alinarak nartekse, giriç kapisi 
kemerine yerle§tirilmi§tir. Onu izleyen «Dogum» sahnesi kuzey haç 
kolu tonoz almhgindadir. Bu sahnenin gùney haç kolu içinde tasvir 
edilmeyiçi, naosta saat yônùnde bir dùzenleme amaçlanmadigim 
gôsterir. Bôylece saat yônùnùn aksine siralanan sahnelerden çocukluk 
dônemine ait olanlar kuzey, yetiçkinlik dônemine ait olanlar bâti ve 
çektikleri dônemine ait olanlar ise gûney duvarda toplanmi§tir. Bu 
gruplaçmadan ayrilan tek sahne «Kudùs'e giri§»tir; tasvir bâti haç 
kolu tonozu içinde yer ahr. isa'nin çektikleri dôneminin ilk sahnesi 
olan tasvirin, bâti duvardaki yeti§kinlik dônemi sahneleriyle birlikte 
canlandirilmasi bir rastlanti degildir. Karanlik kilisede hikâye edi-

C27) Karanlik kilisenin resim programi için bkz. Jerphanion I, 2, 393-430, lev. 95. 
2, 96-110, i l l . 1-3, 112. 7; Restle I, 128-129, II, res. 218-244. 
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ci anlatim dûzeni, yerini isa'nin belirli yaçam dônemlerini birleçtirici, 
cnlari kendi içinde ônem ve degerlerine gôre toplayici bir duzene 
birakmiçtir. «Kudus'e giris» bati tonoza almarak hem sembolik an-
lamda kilise mekânma giris. vurgulanmis, hem de gùney ve kuzey 
duvarlardaki sahnelerin konusal bùtùnlùgù saglanmistir. Gùney du-
varda merkezde «Çarmm'ta Isa», dogusunda «Anastasis», batisinda 
«Bo§ mezar baçinda kadmlar» tasvirleriyle, adeta bir Triptikon olu§-
turulmuçtur. «Çarmih'ta Isa» nm tarn karçisina gelecek çekilde ku
zey duvara yerleçtirilen «Dogum» sahnesi, dùzenlemede mekân için
de de tasvirler arasmda bir iliçki kuruldugunu dùçùndùrùr. isa'nin 
yasammin ilk ve son anini belgeleyen bu iki sahnenin karçihkh ko-
numu bilinçli bir dùzenlemeyle gerçekleçtirilmiçtir. 

Karanhk kilisede geleneksel yerinden alman diger bir sahne 
«Gôge çiki§»tir; ana kubbede Isa Pantokrator tasvir edilmiç, «Gôge 
çiki§» narteks mekâmni ôrten tonoza geçirilmiçtir. Resim programma 
«ïbrahim'in misafirperverligi» ve «Firinda ûç ibrani genci» tasvir-
lerinin ahniçi ilginçtir. 

Karanhk kilisede oniki bayram tasvirleri arasmda program di§i 
birakilan «Mabete takdim» sahnesi Kappadokya'da inceledigimiz 54 
yapidan 28 inde karçimiza çikmaktadir(28). Bu veriye gôre sahnenin 
bôlgedeki sikluslarda yaygm oldugunu sôyleyebiliriz. Buna kar§ihk 
kapah yunan haçi kiliselerden yalniz Gôreme'deki Kihçlar, Haci Is
mail dere ve Kepez'deki Sarica kiliselerinde siklus içinde tasvir edi-
liçi ilginçtir. Ayni mimari tipin çeçitli ôrneklerinde resim programmi 
inceledigimizde, sahnenin mekân içindeki yerinin de çok degiçken 
oldugu sonucuna varinz. Kaxanhk kilise ve onu izleyen Elmah ve 
Çankli'da «Mabete takdim» in olmayiçi, bu kiliselerin sahne seçimin-
deki benzerliklere kamttir. Ondôrdùncù yùzyilda istanbul'da Pam-
makaristos manastin gùney kilisesinin mozaik siklusuna da ayni 

(28) Mabete takdim tasvirleri için k§l. K. Wessel, «Darstellung Christi im Tem-

pel» mad., RBK 1 (1066), 1134-1145; E. Lucchesi Palli-L. Hoffschclte, «Darbrin-

gung Jesu im Tempel» mad., LCI 1 (1968), 473-477. Kappadokya'daki ôrnekler 

için bkz. Jerphanion II, 2, 489. Bunlara yeni araçtirmalara gôre ekleyebilece-

gimiz ôrnekler: Akhisar Çanh, Ôtùken, a.g.e. not 14, 310; Gùllùdere Ayvah, 

Thierry, a.g.e. not 1, 111, res. 5, 9, 30; Eski Gùmùç, Gough, a.g.e. not 15, 160, 

res. 5; Haci Ismail dere, Resfcle, a.g.e. not 3, 268, res. 15; Gôreme 2 a, 6 a ve 

15 a kiliseleri, Restle II, res. 21, 31; res. 58-59; III, LXXVI; Mamasun H. Mikael, 

Ihlara Bahattin samanligi, Ihlara Sùmbùllù, Thierry, 27; 164, 166, res. 40; 179. 
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sahnenin almmamasi dikkatimizi çeken diger bir unsurdur(29). 

«Mûjde» sahnesinin narteks mekânmda kapi kemeri ùzerinde tas-
vir ediliçi, Karanhk kilisedeki dùzenlemede bir yeniligi belgelemekte-
dir. Kappadokya'daki sikluslarda çok yaygm olan bu tasvirin kilise 
içindeki yeri, her yapi tipinde genelde sabittir(30). Tek, iki ve ùç nefli 
kiliselerde ôrtù sisteminin içinde, apsise yakin veya ender olmakla 
birlikte, gùney duvarm apsise yakm dogu kismmda yer alir. Ser-
best haç tipi kiliselerde dogu haç kolu tonozu veya T tipi ôrneklerde 
gùney haç kolu tonozundadir. Bu gelenege bagimh olarak kapah 
yunan haçi kiliselerde, meselâ Gôreme'deki Kihçlar, Karhk, Haci Is
mail dere, Kepez Sanca kiliselerinde dogu haç kolu tonozu, Ortahisar' 
daki Cambazh kilisede ise gùney haç kolu tonozunda tasvir edilir. Bu 
gelenekten ayrilan Karanhk kilisedeki yer seçimini, kanimizca bôl-
gedeki bazi istisnalarla birlikte çôzùmleyebiliriz. Meryem ve Cebrail 
figùrlerinin birbirinden ayri iki kemer yùzeyinde tasvir edilmeleri 
Soganhdere'deki Karabas. (11. yy.), Damsa'daki Haç (13. yy.) ve 
Gùlçehir'deki Karsi kilisede (1212) izlenebilir. Resim yùzeyi olarak 
apsis kemeri seçilmistir. Eski Gùmùs/te (12.yy.) kuzey haç kolundaki 
mezar niçinin kemeri, bôlgedeki en gùzel «Mùjde» tasvirini içermek-
tedir. Bùtùn bu ôrneklerde sahne Karanhk' tan farkh olarak naos i-
çindedir. Bizans resim sanatmda ilk kez Kiev H. Sophia'smda kar-
çimiza çikan «bipolar» dûzenleme, 12. ve 13. yùzyillarda yaygmlas-
mis, ve yukanda belirtilen ôrneklerden de anla§ilacagi gibi, Kappa-
dokya'da ender de olsa uygulanmiçtir(3l). Karanhk' ta «Mùjde» sah
nesinin narteks içine almmasi bizi daha benzer bir ôrnek aramaya zor-
ladi. Gôreme'deki Sakh kilisede, naosu batidaki giris sahnmdan ayi-
ran ùçlù kemer açikhgmda yer alan ôrnek, kammizca mekân para-
lelligi açismdan en yakm karsilaçtirma malzemesidir. Anadolu'nun 

(29) Kçl. Belting-MangoMouriki, a.g.e. not 11, bil. 47-48 dipnot 5. 

(30) Kappadokya kiliselerindeki Mûjde tasvirleri için bkz. G. P. Schiemenz, a.g.e. 

not 1, bil. 313-321. Bôlgedeki ôrnekler için bkz. Jerphanion II, 2, 486-487. Bun-

lara yeni ara§tirmalara gôre ekleyebilecegimiz ôrneklerin sayisi çok oldu-

gundan, yalniz kiliselerin ad lanm vermekle yetiniyoruz. Ihlara, Sùmbullû, 

Kokar, Bahattin Samanligi, Agaçalti, Egrita§, Yilanh, Açikelaga; Gùllùdere, 

Ayvali; Gùzelyurt, Çômlekçi; Eski Gùmûç; Gôreme 2 a, 6 a; Ortahisar, Cam

bazh; Avcilar Yusuf Koç; Kemerlidere. 

(31) Apsis kemeri ùzerindeki Mùjde tasvirlerinin ôrnekleri için kçl. S. Kalopissi 

-Vërti, Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi in der Argolis (1244), Mûnc-

hen 1975, bil. 31. 
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farkh bir bôlgesinde, Trabzon'daki H.Sophia kilisesinde «Mujde» sah-
nesinin aynen Karanlik kilisedeki gibi narteks ve naos arasmdaki 
kapi kemeri ùzerinde tasvir edili§i, bu çôzùmùn ancak 13. yuzyillar-
da benimsendigine diger bir kanittir (32). Karanhk' ta sahne dagih-
mmda en dikkati çeken yenilik «Gôge çiki§» tasvirinin naostan 
narteks mekâni içine geçirilmis. olmasidir. Geleneklerden bôylesine 
ônemli bir sahne ile kopu§, hiç çùphesiz rastlanti degildir (33). 20. Yùz-
yilin baçlarmda kiliseyi gezen H.Rott yapinin «Analepsis» veya «Pe-
leme» adlari ile tammlandigmi ve narteksteki «Gôge çiki§» tasviri ile 
bu adlar arasmdaki ili§kiyi belirtmekte, aynca narteks mekânmin 
bir mezar yeri oldugunu vurgulamaktadir(34). Kilisenin orijinalde 
de «îsa'nin gôge çiki§i» bayramma ithaf edildigini dùçûnebiliriz. Bu-
nun yanisira narteksin gôrevi ile ôrtù sistemini kaplayan tasvir ara-
smda da sembolik bir bûtùnlùk mevcuttur. 

Naos içinde ana kubbede «Isa Pantokrator», dogu haç kolu kub-
besi içinde ise «Isa Emmanuel» tasvirleri yer alir. Orta ve geç devir 
Bizans resim sanatmin benimsedigi ve 12.—13. yûzyillarda yaygm-
laçan «Emmanuel» Isa tipi, Karanhk kilise di§mda bôlgede 13. yûz-
yila tarihlenen Gùzelôz Agaçlik, Gôreme Tokali II ve 12. yùzyila ta-
rihlenen Ihlara Sûmbùllù ve Bezirana ile Ortahisar Cambazli kili-
selerinde karçimiza çikmaktadir(35)- Karanhk ve ayni tasvirin 

(32) Kappadokya ôrnekleri için bkz. Jerphanion II, 1, 179 (Damsa); lev. 196. 2; 

(Karabaç); Restle II, res. 21, 22, 24 (Gôreme Sakli); III, plan II (Gùlsehir Karsi); 

Gough, a.g.e. not 15, 156, res. 5; Trabzon H. Sophia'smdaki Mùjde tasviri için 

bkz. D. T. Rice, Hagia Sophia at Trebizond, Edinburgh 1967, bil. 145, res. 108, 

lev. 58, B. 

(33) Gôge çikis tasvirleri için ksi. K. Wessel, «Himmelfahrt» mad., RBK 2 (1972), 

1224-1262. Kappadokya'daki ôrnekler için bkz. Jerphanion II, 2, 492. Bun-

lara yeni ara§tirmalara gôre ekleyebilecegimiz ôrnekler: Tatlarin, bkz. Restle, 
Kappadokien, 1106; Ihlara Kokar, Pùrenli seki, Agaçalti, Yilanh, H. Georgios, 

bkz. Restle III, res. 475, 477, 479, 483, 488, 499, 510-512, Giillùdere Ayvah, bkz. 

Thierry, a.g.e. not 1, 115, res. 11. 

(34) Bkz. H. Rott. Kleinasiatische Denkmaeler aus Pisidien, Pamphylien, Kap

padokien und Lykien, Leipzig 1908, 212 ve 214. 

(35) îsa Emmanuel tasvirleri için ksi. K. Wessel, «Christusbild» mad., RBK 1 

(1966), 966-1047, bil. 1008-1010. Kappadokya'daki ôrnekler için bkz. Jerphanion 
II, 2, 494. Bunlara yeni ara§tirmalara gôre ekleyebilecegimiz ôrnekler: Ihlara 

Bezirana, bkz. J. Lafontaine-Dosogne, Une église inédite la fin du XII e siècle 
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yer aldigi Çarikh kiliseleri aym dônemler içinde degerlendirmek ge-
reklidir. 

Gôreme Elmah kilise 

isa'nm hayati siklusu Karanlik kilisedeki gibi 15 sahneden olu-
§ur. Bunlardan 3 ù çocukluk, 2 si yetiçkinlik, 10 u çektikleri dônemi-
ne aittir(36). Siklusta 8 baypam sahnesi vardir; Karanlik'taki gibi 
«Mabete takdim», «Pentekost», «Koimesis» ayrica «Mùjde» sahneleri 
programm di§inda birakilmiçtir. Elmah kilisenin orijinalde bir nar-
teksinin oldugu eski yaymlarda belirtilmektedir. Muhtemelen «Mùj
de» sahnesi Karanliktaki gibi narteks içinde yer aliyordu (37). 

Elmah kilisede dort haç kolu kubbe ile ôrtùlmùçtùr; kô§e odalari 
ve merkezle birlikte dokuz kubbeli bir ôrtû sistemi olu§turulmu§tur. 
Mimarideki bu degi§im resim programmi da belirgin bir §ekilde et-
kiler. Siklus sahneleri, bâti haç kolu kubbesinde yer alan «Gôge 
uçu§» hariç, duvar ve kemer alinliklarmdaki yùzeylere yerle§tiril-
miçtir. Ana kubbe Karanlik'taki gibi Isa Pantokrator, diger yedi kub
be ise ba§melek tasvirlerine aynlmiçtir. Mimari verilerle kisitlanan 
resim yuzeyleri hiç çùphesiz siklus içerigini etkilemiçtir. Ancak iki 
enlemesine çeride ayrilan duvarlarda bilinçli bir §ekilde yalmz ùst 
çerit isa 'nm hayatmdan sahnelerle kaplanmiç, ait çerit aziz tasvir-
leri ve Tevrat kaynakh «ibrahim'in misafirperverligi» ve «Finnda ûç 
ibrani genci» sahnelerine ayrilmiçtir. 

en Cappadoce: La Bezirana kilisesi dans la vallée de Belisirma, BZ 61 (1968), 

291-301, bil. 296; Gùzelôz Agaçlik bkz. Thierry, a.g.e. bkz. not 21, 17; Ortahi-

sar Cambazh, bkz. Thierry, a.g.e. not 16, bil. 9; Ihlara Sùmbùllù, bkz. Thierry, 
178 ve Eski Andaval'daki H. Konstantinos kilisesidir. Eski Andaval kilise-

sinin freskolariyla ilgili bir çaliçmamizi ileride yayinlayacagiz. Gô-

reme'deki Tokali II kilisesi freskolan G. de Jerphanion tarafindan 

10. yy. sonuna tarihlendirilmektedir, bkz. Jerphanion I, 2, 297-376. Son yil-

larda yapilan fresko restorasyonundan sonra, bu tarihlendirme ile 

ilgili ele§tiriler dikkati çeker. M. Restle freskolarm 13. yy. a ait oldugunu 

savunmaktadir, bkz. M. Restle, «Iconoclasm Papers given at the ninth Spring 

Symposium of Byzantine Studies, ed. A. Bryer — J. Herrin, Birmingham 

1977, Eleçtiri, JbÔB 29 (1980), 380-389, bil. 389. 

C36) Elmah kilisenin resim programi için bkz. Jerphanion I, 2, 431-454, lev. 113-124; 

Restle I, 123-125, II, res. 160-192. 
(37) K§1. Jerphanion, I, 2, 431. 
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Siklus kuzey haç kolunda baslar; sahnelerin dagihmmda krono-
lojik sira dikkate ahnmamiçtir. Yalniz ko§e mekanlanndaki ikiser 
sahne kendi aralarmda kronolojik bir bùtûndùrler. 

Karanlik kilisede tesbit ettigimiz, yan yana dizilen sahneler ara-
smdaki konusal iliçki diizeni Elmali'da tamamen terkedilmistir. iki 
kilisenin siklus duzenlemesinde karsilaçtirabilecegimiz unsurlar, «Do-
gum» ve «Çarmihta Isa» sahnelerinin kuzey ve guney haç kollarm-
daki konumlari; Diakonikon kemer almligmda «Son aksam yeme-
gi» ve guney duvarda «Anastasis» sahnesinin yer almasidir. 

Gôreme Çarikh Kilise 

Çarikli kilisenin plan tipi Karanlik ve Elmali kiliselerden 
farkhdir: iki serbest destekli kapah yunan haçi tipinde ya-
pilan kilisenin batida kôse mekânlari yoktui'. Bùyùk bir ola-
silikla siklustaki sahne sayisi mimarideki bu degisime bagimli bir 
sekilde 12 ye inmistir. Bu sahnelerden 3 ù îsa'nm çocukluk, 2 si ye-
tiskinlik ve 7 si çektikleri dônemine aittir(38). Elmali kilisedeki gibi 
«Mujde», «Mabete takdim», «Pentekost» ve «Koimesis» bayram tas-
virleri siklus disi birakilmis ve yalniz 8 bayram canlandinlmi§tir. 

Sahnelerin siralamasmda kronoloji tamamen terkedilmis ve ye-
rini hie bir nedenle izah edemeyecegimiz bir karmaçikhk almiçtir. 
Geleneksel yerini koruyan yalniz kuzey haç kolu almligmdaki «Çar-
mihta Isa», gûneydogu kôse mekanmin guney duvarmdaki «Anas
tasis» tasvirleridir. Prothesis kemer almligmda «Son aksam yemegi» 
sahnesine konusal paralellik gôsteren Tevrat kaynakh «ibrahim'in 
misafirperverligi» yerlestirilmistir. 

Gôreme'deki Karanlik, Elmali ve Çarikh kiliselerinin program-
larmda karsimiza çikan Tevrat kaynakh «Firinda ûç ibrani genci
ve «ibrahim'in misafirperverligi» tasvirlerinin tarihlendirmede yar-
dimci olacagi kanismdayiz. 

ibrahim'in hayatmdan ahnan sahnenin Bizans resim sanatmda 
11. yiizyilda elyazmalarmda, Ohri ve Kiev'deki H. Sophia kiliselerin-
deki ôrneklerle de amtsal resim sanatmda benimsendigini ve 13.— 
14. yùzyillarda çok yayginlastigmi biliyoruz (39). Kappadokya bôlge-

(38) Çarikh kilisenin resim programi için bkz. Jerphanion, I, 2, 455-473, lev. 125 

-132; Restle I, 127, II, lev. 193-217. 

(39) ibrahim'in misafirperverligi tasvirleri için ksi. K. Wessel, «Abraham» mad., 

RBK 1 (1966), 11-12, bil. 18-19. Kappadokya'daki ôrnekler için bkz. Jerphanion, 

I, 2, 396, 604 (Karanlik); 435, 441 (Elmali); 378, 460-461, lev. 128, 1 (Çarikh); 

325, 604 (Tokah II); Thierry, 117 (Kokar). 
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sinde Karanlik, Çarikli ve Elmali'nin yamsira son araçtirmalara go
re 13. yùzyila tarihlenen Tokali II kilisesinde yer alan tasvir, «Ùçlû 
birligi» simgelemektedir (40). 

«Finnda ùç îbrani genci» tasviri de «îbrahim'in misafirperver-
ligi» ile birlikte 11. yùzyilda ilk kez Ohri ve Kiev H. Sophia'larinda 
kar§imiza çikar. 13. ve 14. yùzyillarda, Ohri Sv. Kliment (1295) 
veya Elasson Olympiotissa (1330) gibi daha birçok ôrnekte belgele-
yebilecegimiz tasvir Kappadokya'da on kilisede mevcuttur(41). Bu 
kiliselerin Ihlara'daki Ala veya Bezirana kiliseleri gibi 12. yùzyila, 
ya da Gùlçehir'deki Kar§i kilise gibi 13. yùzyila tarihlenen eserler 
oluçu, Karanlik, Elmali ve Çarikh'nm ayni dônem içinde degerlendi-
rilmelerini gerektirir. 

Ihlara'daki Bezirana kilisesindeki «Finnda ùç îbrani genci» sah-
nesini inceleyen J. Lafontaine-Dosogne, bu sahnenin 11. yùzyildan 
itibaren resim programlarma almiçim, «liturjinin kilise tasvirlerine 
yansimasi» çeklinde açiklar (42). Araçtirmaciya gôre 12. yùzyilin ikin-
ci yansmdan itibaren Bizans resim programi yeni yorumlarla litur-
jiye bagimlihgmi kanitlamaktadir. Kanimizca bu dù§ùnceler 11. ve 12. 
yùzyillara ait sayisiz Mezmur (Psalter) ve Vaiz kitabi (Homllye) 
yazmalarmdaki «Ùç îbrani» tasvirlerinin varhgi ile de dogrulanabi-
lir(43). 

«îbrahim'in misafirperverligi» ve «Finnda ùç îbrani genci» tas
virlerinin birlikte ayni kilisede yer almalan bir rastlanti degildir; ùç 
genç «înanç ugruna kendini kurban edenleri ve tanrmm mucizevi 
kudreti ile kurtuluçu» sembolize etmekte ve bu açidan îbrahim'in 

(40) K§1. Kalopissi-Verti, a.g.e. not 31, bil. 169-170. 

(41) Finnda ùç îbrani genci tasvirleri için bkz. k§l. K. Wessel, «Junglinge in 

Feuerofen» mad. RBK 3 (1978), 668-676; B. Ott, «Junglinge, Babylonische» 

mad. LCI 2 (1970), 464-466. Kappadokya'daki ôrnekler için bkz. Jerphanion 
II, 1, 12, lev. 145, 1 (Karçi); I, 2, 409-410, lev. 102. 1 (Karanlik); 442, lev. 118. 

4 (Elmah); 556 (S. Stilites). Bunlara yeni ara§tirmalara gôre ekleyebilece-

gimiz ôrnekler: Ihlara Egrita§, Kokar, Sûmbùllù, Ala için bkz. Thierry, 63; 

117, lev. 59 b; 177-178, lev. 79 b; 195, res. 46; Ihlara Bezirana, Lafontaine — 

Dosogne, a.g.e. not 35, 295, res. 9; Avcilar Yusuf Koç, bkz. Thierry, a.g.e. 

not 14, 198, lev. 78. 

(42) Bkz. Lafontaine — Dosogne, a.g.e. not 35, 299. 

(43) Elyazmalan ve ilgili bibliyografya için bkz. Wessel, a.g.e. not 41. 
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yaisami ile paralellik gôstermektedirler(44). Her iki tasvirin geç dô-
r.emde Kappadokya resim programmda benimsenmesinin nedenini 
açiklamak zordur. Baskent resim sanatmm etkisinin yanisira, Ana-
dolu'nun 12.—13. yùzyillardaki tarihi ve sosyal durumunu dikkate 
almak dogru olur kanismdayiz. Gittikçe gùçlenen Selçuklu Devleti 
ve her gun biraz daha zayiflayan Bizans împaratorlugu Anadolu'-
nun bu dônemlerinde sosyal ve dini yaçami sekillendiren unsurlar-
dir. «Kurtulus» fikrinin liturji ve liturji yolu ile resim sanatma yan-
simasi belki de bu ortamda dogal bir sonuçtur. 

Dipnotlarda kullanilan kitap kisaltmalan : 

Jerphanion: G. de Jerphanion, Une nouvelle province de l'art byzan
tin. Les églises rupestres de Cappadoce, Paris 1925-1942 

Restle: M. Restle, Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, 
Recklinghausen 1967 

Restle, Kappadokien: M. Restle, «Kappadokien» mad., RBK 3 (1978), 
968-1115 

Thierry: N. M. Thierry, Nouvelles églises rupestres de Cappadoce, 
Region du Hasan Dagi, Paris 1963. 

(44) Bkz. R. Hamann-Mac Lean, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedo-

nien, II, Giessen 1976, bil. 184. 
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Çek. 1- Gùzelôz, Haç kilise, resim programi (Ôtùken) 
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Çefc. 2- Gôreme, Kihçlar kilise, resim programi (Restle'den degistirilerek) 
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Çek, 3- Haci Ismail dere kifrsesi, resim programi (Restle'den degi§tirilerek) 
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Çek. 4- Gôreme. Karanlik kilise, resim programi (Restle'den deêistirilerek) 
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Çek. 5- Gôreme, Elmali kilise, resim programi (Itestte'den degistirilerek) 
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Çek. 6- Gôreme, Çankli kilise, resim progranu (Restle'den degistirilerek) 
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1. Mûjde 
2. Ziyaret 
3. Su deneyi 
4. Yusuf un Meryem'i suçlamasi 
5. Yusuf ve Meryem su deneyinden sonr» 
6. Yusuf un birinci ruyasi 
7. Beytûllâhim'e yolculuk 
8. Dogum 
9. îsa'nm banyo edilmesi 

10. Ûç çobanm tapinmasi 
11. Ûç kiralin tapmmasi 
12. Ûç kirala bir melegin gôrûnmesi 
13. Ûç kiralm dônùçù 
14. Yusuf un ikinci rùyasi 
15. Misir'a kaçis. 
16. Çocuklann ôldûrûlmesi 
17. Mabete takdim 
18. Elizabet'in kaçisi 
19. Yahya'nm gôrevlendirilmesi 
20. Yahya'nin vaizi 
21. Yahya isa'yi mùjdeler 
22. Vaftiz 
23. Kana dûgûnù 
24. Bir kôrûn iyileçtirilmesi 
25. îki kôrun iyileçtirilmesi 
26. Kuru elin iyileçtirilmesi 
27. Sakatlann iyileçtirilmesi 
28. Ekmeklerin çogaltilmasi 
29. îsa ve Zekeus 
30. Bir mucize 
31. Metamorfosis (Ba§kala§im) 
32. Lazarus'un dirili§i 
33. Kudûs'e giri§ 
34. Ayak yikama 
35. Son ak§am yemegi 
36. Havarilerin Komminyonu 
37. lhanet 
38. Isa, Hanna ve Kayafa ônùnde 
39. Isa, Pilatus ônùnde 
40. Petrus'un isa'yi inkâr etmesi 
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41. Isa Golgota yolunda 
42. îsa çarmihta 
43. îsa'nin çarmihtan indirilmesi 
44. îsa'nin gômùlûçù 
45. Anastasis (îsa'nm cehenneme ini§i) 
46. Kadmlar mezar baçmda 
47. îsa'nin Mecdelli Meryem'e gôrûnmesi 
48. Havarilerin gôrevlendirilmesi 
49. îsa'nin gôge çiki§i 
50. Pentekost 
51. Koimesis 
a. Ibrahim'in misafirperverligi 
b. Firmda ùç îbrani genci 
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