BAFA GÔLÛ, KÎRSELiK'TEKi MANASTIR KÎLÎSESi

Zeynep MERCANGÔZ (*)
Mugla ili, Milas ilçesi, Selimiye bucagi simrlari içinde yer alan
Bafa gôlùnùn kuzeyinde eski bir manastir kalmtisi vardir. Halk
arasmda «Kirselik» olarak adlandinlan kalmtilar, gôlùn dogu kiyisindaki Kapikiri kôyùnden (antik Heraklea kentinin kalmtilarmdan) yaklaçik ùç kilometre u/.akliktadir 1 . Bafa gôlùnù dogudan kuçatan Beçparmak (Latmos) d a g l a n n m uzantismdaki Heraklea d a g l a n n m uzerinde, yuvarlak sirtli kayalarla kapli 200—
250m. yùkseklikteki bir tepenin gùneydogu yamacma kuruimus,
manastirdan, yalniz çevre d u v a n n a ait. olabilecek parçalarla bir
kilise gûnûmùze gelebilmiçtir.
Manastirdan ilk kez T. Wiegand, 1913 de yaymlanan ve Latmos
bôlgesindeki Bizans yapilarim konu alan kitabmda sôz eder 2 . Yaymda «Egridere'deki Manastir Harabesi» basligi altmda kalmtilarm konumu, kilisenin guney cephesinin yanh§ olarak bati cephe olarak tanitildigi bir fotografi ile birlikte verilmiçtir. Bunun diçmda
kitapta yapiya ait hiçbir tasvir yapilmami§tir. Y a z a n n Egridere
vadisinde konumlandirdigi kalmtilar gerçekte bu vadinin dogusunda yer alan, T. Wiegand'm kendisinin de Bafa gôlù ve çevresini
gôsterir haritada i§aretledigi «Kirselik» te bulunmaktadir (§ek.
I.) 3 . Yine de sôz konusu yaym manastiri bilim dunyasma duyuran,
dogrulugu tartiçilmakla birlikte kahntilan, kaynaklarda adi geçen Soteros m a n a s t m ile ôzdeçtiren ilk eserdir. R. Janin 1975 yilmda yaymlanan kitabmda Latmos ya da Bizans dônemi adiyla
(*) Yard. Doç. Dr., Ege Ùniversitesi Edebiyat Fakilltesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bôltimti Ôgretim Ùyesi.
1- Manastira, Kapikiri koyiinden bir kiginin rehberliginde tepeler arasindaki
patika yol ve geçitleri izleyerek, zaman zaman dik tirmani§larla, birbuçuk-iki saatlik yùrùyùgle varilabilmektedir.
2- T. Wiegand, Der Latmos (Milet 3/1), Berlin 1913, s. 84, 178, 180.
3- Bu nedenle literature Egridere vadisinin adiyla geçen kalintilan «Kirselik'teki manastir» olarak adlandirmayi uygun buluyoruz.
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Latros (Bafa) bôlgesindeki manastirlar arasmda Egridere'den bu
verilere dayanarak sôz eder 4 . H. Buchwald, Laskarisler Donemi
(1204-1261) mimarisini konu alan makalesinde T. Wiegand'in yayinladigi fotografa gore yapiyi degerlendirir 5 .
Bu yazimizda yaymlarda yetersiz tanitilan Kirselik'teki manastir kilisenin ayrmtiyla tasvirini amaçlamaktayiz. Yapida ùç ayri
zamanda gerçekle§tirdigimiz çali§malarla, bir rôleve çikardik, kalmtilari fotograflarla saptadik 6 .
Genis, bir alani kaplayan manastirdan, guneydogudaki bir-iki
çevre d u v a n parçasi ile yamacm ust terasmda yer alan kilise kalmtisi gûnùmùze gelebilmi§tir. Mevcut çevre duvari kalmtilarmdan,
di§tan yuvarlak kemerli kôr ni§lerle desteklenmis, duvarlara bitiçik
basit dôrtgen planli mekanlarm varligi anla§ilmaktadir. Kilisenin
gûneyinde, dogudan bir du varia smirlanmis. avlu olarak nitelendirdigimiz alanda biri batida digeri doguda iki bûyûk kaya kùtlesi yer
alir.

4- R. J a n i n , Les églises et les monstères des g r a n d s centres byzantins Bithynie, Hellespont, Latros, Galésios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique,
Paris 1975, s. 221.
5- H. Buchwald, Lascarid
293.

Architecture,

JOB 23 (1979),

s. 261- 296, ôz. s. 274,

6- Manastira ilk feez «Bâti Anadolu'da Geç dônem Bizans Mimarisisni konu
alan doktora tez arastirmalarimiz sirasinda 1983 yilmda gidildi. D a h a sonra
1984 ve 1986 yillannda kalintilardaki çahgmalanmiz yinelendi. Burada 1984
yihndaki ç a h s m a l a n m i z a
katilan ve teknik çizimlerde yardimini esirgemeyen mimar Gûndiiz Kuzugûdenlioglu'na
ve tugla sûslemelerin çizimini
gerçeklestiren s a n a t tarihçisi Bozkurt Ersoy'a tesekktir ederim. Kilisede
arastirmaci T. Wiegand'in da belirttigi gibi yapi d u v a r l a n n m biiyûk bir
kismi yikinti ve toprak içinde kaybolmus. durumda hayli haraptir. Bugtinkû ko§ullarda olabildigince saghkh rôleve çikanlmasina çalisilmistir. Bununla birlikte açik olmayan bazi noktalar için yapida temizlik çahsmasi
sarttir.
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ZEYNEP MERCANGOZ

MiMARI TASVÎR
Kilise, kuzeyde ûç yaprakh yonca (trikonkhos) planli esas kilise
yapisi, batida narteks, kilise ve narteksin guneyinde bir ek yapi
ile bunun da dogusunda bir §apelden meydana gelmi§tir (§ek. 2).
Yapmm guneyinde, terasm çekline uydurulmus olarak kuzeydogu
gùneybati yônûnde uzanan bir duvar ve batida yer yer kaya kutleleri a r a s m a ôrùlmûç duvarlarla çevrelenmis. avlu bulunmaktadir.
Avlunun kuzey smiri belirsizdir (7).

§ek. 2- Kirselik'teki manastir
gudenlioglu)

kilisesi plâni (Z. Mercangoz-G. Kuzu-

Trikonkhos yapida, dogu-bati yônûnde uzanan naosun bugiio
kuzeyde toprak
zeminden gùçlûkle
farkedilen
duvarlardan,
guneybatidakiler 0.50 m. k a d a r ayaktadir (Res. 1). Doguda yer alan
3.40 m. geniçlikte 1.70 m. derinlikteki apsisin, mevcut temel ta§lar m d a n di§tan be§ cepheli oldugu anla§ilmaktadir. îçten yuvarlak
7- Manastinn mevcut kalintilannin genel plain ise ilerki bir tarihte yapilmasi dû§ûnulen çaligmalarda gerçeklegtirilecektir.
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ana apsis eksenden gùneye kaymiçtir. Belki bunun bir sonucu olarak bemanm kuzey ve gùney yanlari farkh dùzenlenmi§tir. Farkli
kahnliktaki yan duvarlardan gûneydekinde sonradan kapatilmis.
bir açikhgm izi gôrùlmektedir (Res. 2). Naos kuzey ve gûney yanlardan, her ikisi de 3.10 m. geniçlikte 1.50 m. derinlikte iki apsisle
genisletilmiçtir. Gùney apsisin bati kôçesinde doguda gôrùlmeyen
ùçlû kademelenme ile bir kenarmi saptadigimiz belki bir kapi açikhgi yer alir. 8 Trikonkhosun bugùn yaklaçik 2.70 m. uzunluktaki bati
bôlùmûnùn gùney cephesinde, yarim kemeri korunmus. bir nis. gôrùlûr (Res. 3). Naosun bati duvari diger duvarlara oranla incedir ve
eksende 1.20 m. genisjikte bir kapi açikhgi bulunur. Naosun gùney
cephesindeki y a n s i tahrip edilmis. nis, gibi, bati duvarm naosun ôteki duvarlarmdan farkh kalmlikta olmasi, onun naosa sonradan eklendigini gôstermektedir.
Trikonkhosun batisma, kuzeyde ve gùneyde herhangi bir açikhgini saptayamadigimiz ve naosun bati duvari ile aym genisjikte
duvarlari olan bir narteks eklenmiçtir. Bu mekâmn gùneyinde diger duvarlarla iliçkili bir ùçùncù duvar saptayamadik. Ancak ortada, iki yandan geçis. için açikliklar birakacak §ekilde in§a edilmi§, muhtemelen haç planh bir paye bulunmaktadir. Bununla aym
zamana ait oldugunu dùçùndùgùmùz, doguda trikonkhosun gùneybati kô§esine eklenmi§ bir ikinci paye de vardir.
Kilisenin ve narteks in gùneyindeki ek y api dogu-bati yônùnde
dikdôrtgendir ve batidaki duvan 0.50 m. yùkseklige kadar ayaktadir. Dogu duvari sapelin insasi sirasmda tahrip edilmi§tir. Dogu
cephede gôrùlen yuvarlak kemerli nisjn yarim olusu bu durumu
belgelemektedir (Res. 4). Ek y a p m m gùney duvari, kompleksin
yer yer 3.50-4.00* m. ye varan yùksekligini korumu§ tek kahntisidir.
Bu duvarm iç yùzùne 2.00-2 80 m. arahklarla yerleçtirilmiç ùç payenin cephede de yansidiklari gôrùlùr (Res. 5, 6). Kô§elerdeki 0.55 m.
geniçlikteki payelerle çerçevelenmi§ gùney cephe, ortadaki 0.75 m.
geniçlikteki ùç paye ile dort dikey bôlùme ayrilmiçtir (Res. 6). Kôçelerden basjayarak payeler arasmda atilmis olan iki kademeli kôr
kemeri er dikey bôlùmleri ùstten smirlamaktadir. Bu bôlùmlerde
yer alan açikliklarm ùçù kapi, dogu dan ikincisi yerden yakla§ik
1.50 m. yùkseklikteki pencere açikhgidir (Res. 7). Oldukça yikik
geni§ bir yuvarlak kemer kahntisma gôre, burada belki bùyùk bir
kemer içinde ikiz
pencere
bulunuyordu.
Geni§likleri birbibirinden farlki olan kapi açikhklarmdan yalniz dogudan ikincisi8- Bu kisimdaki kademelenme, gûney apsisin batikô§esine sonradan eklenmis
duvar payesinin kalmtisidir.
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nin yuvarlak kemeri gùnûmùze kadar gelebilmiçtir. Burada da, giriçin ùzerindeki ters U çeklindeki kapi kemerinin ùzengisi hizasinda bir lentosunun bulundugunu ve kemer gôzùnûn bos, birakilmi?
olabilecegini dùçûnmekteyiz 9 .
Gùneydogudaki çapelden gùnûmùze, kismen iyi durumdaki apsisi ile batidaki duvari gelebilmi§tir. Trikonkhosun gûneydogu cephesi §apelin kuzey duvarim oluçturmaktadir. Dogudaki apsisin gùneydeki parçasi 1.00-1.50 m. kadar ayaktadir ve burada kùçûk bir
pencere açikhgmm gûney kenari korunabilmi§tir. 1.55 m. geniçlikte
0.70 m. derinlikteki apsisin ici ve §apelin kuzey duvari yer yer siva
ùzerine uygulanmi§, perde benzeri motiflerin gôrùldûgù fresko
kalmtilan içerirler. Bâti duvar, naosun gûney apsisinden ek yapinin gûneydogu kô§esine dogru diogonal uzanmaktadir ve ortada
bir geçi§ açikligi yer alir. ici molozla dolu §apelin gûney duvarmi
saptayamadik 10 .
Kilisenin mevcut kalmtilanndan çok azi duvar teknigine iliçkin
bilgi vermektedir. Trikonkhosun gûneydogu cephesinde pek dùzgùn
olmayan ta§m tugla kiriklan ile birlikte kullamldigi moloz ôrgù
gôrùlùr (Res. 2). Burada ùç sira tugla dizisi ile yer yer taslar arasma yerle§tirilmi§ dikey tuglalar, hiçbir zaman dùzgùn bir almasik ya da çerçeveli ôrgù gôstermezler. Bu cephenin bugûn için en
ùst sirasmda gôrùlen iki-ûç blok ta§, muhtemelen ùst kisimlarda
degiçen ve kesin olarak tanimlayamadigimiz duvar ôrgùsùne aittir.
Gùneybati cephede ôzellikle y a n m ni§ çevresinde yine moloz teknik sôz konusudur (Res. 3). Yalniz burada kôr kemeri olusturan
ôrgùde ve kô§elerde nispeten dûzgûn kesme taçlar dikkati çeker.
Trikonkosun gûney apsisinin bâti kôçesine eklenmi§ olan payenin
moloz ôrgùsûndeki taçlann daha kûçùk ve tugla kinklarinm fazla
oldugunu saptadik. Bu paye ile birlikte, batidaki naosun gùneybati kô§esine biti§ik payenin ve ek yapimn gûney d u v a r m m iç yùzûndeki moloz ôrgùler, malzeme ve tarz olarak benzerlik gôsterirler. Gûney duvardaki mevcut kare boçluklardan, b u r a d a duvar ka9- Çok yakmda, Bafa gôlûndeki ikiz Adalar'dan kiiçûgû ûzerinde yer alan
manastinn Meryem'e ithaf edilmi§ kilisesinde, bâti girigin ùzerindeki kemerin gôzû, benzer olarak bog birakilmigtir. Kemer gôzii ile dikdôrtgen
kapi açikligmi, ùstûnde kabartmalar ve yazitm buludugu raermer bir lento
ayirmaktadir. Bkz. T. Wiegand, a.g.e. (dipnot 2), s. 32-40, res. 43-50.
10- Bu duvarm varligi konusunda kesin yargi için buradaki molozlann temizlenmesi gerekmektedir. Ancak sapelin apsisinin gûneydogu kôgesinde, gûney duvara ait herhangi bir iz bulunmamasi, simdilik açikliyamadigimiz
bir durumdur.
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hnhginca dikine yerle§tirilmi§ ah§ap hatillarm kullanildigim anlamaktayiz (Res. 5). Benzer olarak trikonkhosun guneydogusundaki
duvarlarda da hatil izleri saptadik. Ek yapinm gûney cephesindeki
tas. malzemenin çogu, dùzgùn olmamakla birlikte kesme taçtir.
Ancak taçlann es. boyutta olmamasi, zaman zaman 0.50x80-1.00
metreye varan farkh boyuttaki taçlarm kirik kôçeleri bu malzemenin devçirme oldugunu gôstermektedir". Kanimizca en yakm
antik merkez olan Heraklea'dan getirilmiç parçalar, olabidigince
dùzgùn siralar halinde yerleçtirilmis, kirik kô§elerin biraktigi bo§luklar ya da yan yana getirilmiç farkh boyuttaki taçlarm araïa/n
çogunlukla tugla bazen tas parçalari ile doldurulmustur. Ta§ dizileri
arasmda bir-iki sira tugla dizileri yer alir. Kanimizca burada, malzemenin devsirme olmasmdan kaynaklanan bozulmus bir çerçeveli
teknik uygulanmisir 12 . Cephedeki mevcut kapi ve payeler arasmdaki iki kademeli kôr kemerler, 4-5 cm. kalmlikta ve 10 cm. geniçlikteki tuglalarla ôrùlmùçtùr. Bunlarm arasmda daha ince tuglalar yùzeyden biraz içerde yerleçtirilerek, kemerlerde gizli tugla teknigi uygulanmistir (Res. 8)13. Kademeli kemerler distan ayrica 3 cm.

11- Bôîgedeki diger kiliseler de de dev§irme malzemenin kullanildigim biliyoruz.
Bafa golu, Kahve Hisar adasmdaki katholikonda devgirme kullanilmasi ile
ilgili olarak bkz. T. Vviegand, a.g.e. (dipnot 2), s. 43.
12- Kûçùk ta§ bloklannin enine ve boyuna tuglalarla çevrelendigi bu teknik,
Yunanlstan'da 11. yiizyildan itibaren kullamlan ve Balkanlar'da 15. yûzyil ortasma ait ôrnekieri olan yaygm bir ôzelliktir. K§1. R. Krautheimer,
Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, Middlesex
1981, s. 376.
13- ilk kez N. Brounov t a r a f m d a n s a p t a n a n gizli tugla teknigi, istanbul'daki
yapilarm
11-12. yùzyillara tarihlendirilmesinde
kullamlmaktadir.
Bkz.
N. Brounov, Die Odalar Djami von Konstantinople, BZ 26 (126), s. 352372. Bu teknikte, iki tugla dizisi arasmda, ônû siva ile kapatilmis. ba§ka
bir tugla dizisi yer alir. Ara§tirmacilara gôre bu teknigin kôkeni Guney Macaristan ve Rusya'daki yapilardir. Ksi. H. Schaeter,
Architektur-historischen B,ezeihungen zwischen Byzanz und der Kiever Rus im 10. u n d 11.
J a h r h u n d e r t , IstMitt 23-24 (1973-1974), s. 197-210. Gizli tugla teknigi
Istanbul dismda 12. yiizyildan sonra gôrulûr. Baskent y a p i l a n n m di§mda gizli tugla teknikli ôrnekler için bkz. P.L. Vocotopoulos, T h e Concealed
Course Technique F u r t h e r Examples and a few Remarks, JÔB 28 (1979),
s 247-260, res. 1-9; s. 250 (Sakiz Ada. K r i n a ) , s. 251 (Sakiz Ada, Sikelia),
s. 252 (Sakiz Ada, Pyrghi, Apostoloi), s. 252 (Enez, Yenimahalle Kilisesi).
Kirselik'teki ek yapida uygulanmis gizli tugla tekniginde, aradaki tuglal a r m yiizeydekilerden d a h a ince olduklan gôruliir.
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kalmliktaki tuglalarla çerçevelenmiçlerdir. Bu yapida kemer ve cephe dekorasyonunda kullanilanlarm di§mda turn tuglalarm dev§irme
oldugu kanismdayiz. Kilise içindeki moloz dolguda en az iki-ûç farkli
boyutta ve malzemede parçalar saptadik (Res. 9). Bunlarm arasinda, ortalarmda çeçitli bezemeler bulunan ôrtù ya da do§eme kiremitleri de dikkati çeker14. Ek y a p m m dogu duvarmda da moloz
teknik gorulmektedir.
Yapidaki tugla suslemelerle ilgili veriler yalniz ek y a p m m gûney cephesinde kansimiza çikmaktadir. Burada mevcut tek kemer
kôsjeliginde, ùstte, «gùnes. motif i» olarak tammladigimiz, bir merkez
çevresinde îçmsal siralanmis. tuglalarm di§tan yine tuglalarla olu§turulmus, yuvarlak bir çerçeve içinde almdigi bezemeden, bir parça
gorulmektedir (Res. 9, §ek. 3). Bunun altmdaki ùçgen yûzeye, belki
soyut bir bitki tasviri olabilecek tugla susleme yerle§tirilmi§tir. Aym
cephede, dogu ko§e payesinin zemine yakm bir yerinde, dikine tuglaya ortada bir noktada birle§eceklermi§ gibi yerle§tirilmi§ diogonal
dort tuglanm meydana getirdigi «monogram benzeri motif» yer alir
(Res. 10). Aym motif ek yapmm dogu cephesindeki yarim ni§in
içinde gùçlùkle sezilmektedir (Res. 4).

DEGERLENDÏRME
Kirselik'teki manastir kilisesinin mevcut kalmtilari dort farkli
in§a evresini vermektedir. Kompleks y a p m m ana mekàni trikonkhos
naostur. Bu yapmm bâti bôlùmùnûn, gùney cephedeki yarim kôr
kemere dayanarak, bugùnkùnden farkli olarak batiya dogru daha
uzun oldugunu dù§ùnùyoruz. Buna gôre naosun batisi, gùney duvarda bugùn yarisi gôrùlen kemerin en az turn boyu kadar uzundu.
Tahmin edemedigimiz bir nedenle naosun batisi yikilarak, kuzey
ve gùney duvarlar arasmda biraz daha doguda bugùnkû bâti duvari inça edilmiç, bôylelikle naosun bati kolu kisaltilmi§tir. Farkli
14- Ortasmda iç içe dairelerden olugan bezemenin yer aldigi kiremitlerin
benzerlerini in situ olarak Kahve Hisar'daki katholikonda saptadik. Bir
diger kiremit parçasmda, ortada bu kez dugiimlu kazima bezeme gôrulùr. Gerek iç içe dairelerden gerekse dùgùmlû geçmelerden olu§an tiim
bu bezemelerin kiremitlerin uretildikleri atolyelere ait i§aretler olabilecegini
duçunmekteyiz. Genelde ortasi bezemeli kiremitlerin kenarlarmda kazmarak olusturulmu§ iiç-dôrt sira yiv bulunmaktadir. Boyutlarmi saptayabilecegimiz tiim malzemenin bulunmadigi parçalar arasmda, arkeolog Dr.
Ômer Ôzyigit'e gôre antik dôneme ait olanlan da vardir.
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duvar kalmligi olan narteksin kilisenin ikinci in§a evresinde y apurais, oldugunu dû§ùnûyoruz. Narteksin gûney duvarmi bugùn gôremiyoruz çûnkù bu kisim sonradan yapilan ek yapi sirasmda tahrip
edilmiçtir. Kuzey ve batida nartekse ait herhangi bir açiklik belirleyemedigimizden, giriç orijinalde de bugûnkû gibi gûneyde yer
alan belki revakli kapidan yapiliyordu. Ancak bugûn burada ek yapiya geçiçi saglayan açikliklan belirleyen iki paye kalmtisi mevcuttur. Naosun bâti duvarinm narteks duvarlari ile ayni kalmlikta
olmasi, onun narteksle aym zamanda in§a edilmiç olabilecegini
gôstermektedir. Ûçûncû evrede yapinin gùneyinde dogu-bati yônùnde uzanan dikdôrtgen ek yapi in§a edilmiçtir. Kuzeyde narteksle
naosa olan açikliklan ve gûneydeki ûç kapisi nedeniyle burasinin
bir giri§ holù diger bir deyiçle eksonarteks oldugunu dûçûnmekteyiz.
Son olarak da trikonkhosun gùneyine eklenmis. olan §apel kilisenin
dôrdûncù inça evresini vermektedir.

§ek. 3- Kirselik'teki kilise eksonarteksi, gûney cephe, ke-mer kôgeligindeki tugla sùsleme (B. Ersoy)
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Kilisenin ùst yapismdan hiçbir kahnti bulunmamakla birlikte
yapinin planlamasmdan; trikonkhosun orta kismimn kubbe, apsis
niçlerinin y a n m kubbe, bema ve naosun bati kismimn dogu-bati
yônûnde uzanan be§ik tonozlarla ôrtùlmûs oldugunu tahmin etmekteyiz. Bugùn için narteks ve §apelin ôrtùleri, yorumlanmasi gùç bir
problem gibi gôrùnmektedir. Ancak eksonarteksin iizeri, mevcut duvar payeleri arasmda altilmi§ kemerlerle desteklenmi§, dogu-bati yônûnde uzanan be§ik tonozla ôrtùlù olmaliydi.
Dort farkli zamanda yapilmis. karmaçik kilisenin tarihini kesin
olarak saptamak oldukça zor ve hassas bir konudur. Bununla birlikte burada yapiyla ilgili uslupsal yorumlarla kiliseyi tarihlendirme denemesinde bulunacagiz.
Kilisenin ilk ve esas yapisi olan trikonkhosun bùyùk bir kismi
toprak içinde kaybolmus. duvarlarmm moloz teknigi açik bir tarihi
veri olusturmaz. Bu nedenle y a p m m plâni ûzerinde d u r a r a k bu plan
tipinin Bizans mimarisindeki yerini tarti§makta, y a p m m tarihlendirilmesi konusunda y a r a r gôrûyoruz.
Kisaca trikonkhos olarak adlandirilan ùç yaprakli yonca §eklindeki plan Bizans mimarisinde, çesitli yapi tiplerinde ve Erken
Bizans dôneminden baçlayarak geni§ bir zaman kesiti içinde sikça
gôrulûr. 3.-4. yùzyilm mezar yapilarinda kullanilmis olan bu plan
Konstantm sonrasi dônemde, once Tunus ve Cezayir gibi uzak eyaletlerde çapellere uygulandi 15 . Daha sonra italya, Suriye, Filistin
ve Misir'da bazilikalara uyarlanarak, dogusu ùç yaprakli yonca
seklinde olan ve sanat tarihinde «Misir Ege tipi» olarak adlandirilan bir bazilika çeçitlemesi ortaya çikti16. Filistin, Beytlehem'deki
Isa'nm Dogumu kilisesinin 560-603 tarihli ikinci yapisi bu çe§itlemenin amtsal ôrneklerinden biridir". Anadolu'da
hiristiyanlar-

15- Trikonkhos yapilann tarihsel geli§imi ve bazilikalarla kaynasmasi konusundaki bilgiler için bkz. R. Krautheimer, a.g.e. (dipnot 12), 122-124. Ayrica
erken tarihli am yapisma bir ôrnek olarak bugûn Maceristan simrlan
içinde bulunan Sopianae'deki (Pécs) erken hiristiyan dônemine ait trikonkhos mezar yapisi için bkz. Propylâen Kunstgeschichte, Spaetantike
und Friiheschristetum, Mainz-Berlin-Wien 1980, s. 313-314. sek. 98, 99, res.
384.
16- R. Krautheimer, a.g.e. (dipnot 12), 119-124; ôz. s. 121, res. 67 (Hermopolis,
Ashmunein'deki 430-440 tarihli katedral) ; s. 121, res. 68-71 (Deirel-Abiad/
Beyaz Manastir, 440 c ) ; s. 124 (Deir-el-Ahmar/Kirmizi manastir_ 6. yùzyil).
17- Beytlehem, Isa'nin Dogumu kilisesi için bkz. R. Krautheimer, a.g.e. (dipnot
12), s. 279, res. 227.
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ca da kullanilmis antik merkezlerde, erken dôneme ait saray kabul salonlarmm, vaftizhanelerin ve martyriumlarm bir kismmda bu plana rastlamaktayiz 18 . Dogusu ùç yaprakli yonca §eklinde
dùzenlenmis bazilikalarm Anadolu'daki ilk Bizans dônemi ôrnekleri, antik Myra kentinin (bugùnkû Demre) kuzeyinde yer alan
birbirine yakm dort manastir kalmtisinda bulunmaktadir 19 . Dikmen, Karabel, Alacahisar ve Devekuyusu'ndaki bu manastir kiiiseleri Misir ôrneklerinden farkli olarak transeptsizdirler ve genelde
ùç nefin dogudaki trikonkhos ile uyum içinde kaynastigi gôrùlùr.
Ancak, bazilikadan bagimsiz serbest ùç yaprakli yonca planmm
uygulandigi sapeller, Ermeni mimarisindeki 7. yùzyil ôrneklerinden sonra Orta Bizans dôneminde ônem kazanir. A.K. Orlandos,
Suriye, Misir ve Ermeni mimarisindeki bu yapi tipinin, d a h a sonra
Kutsal Dag'daki ke§i§ler tarafmdan Yunanistan ve Balkanlara
tasmdigmi, buralarda Bizans ve Bizans sonrasi dônemde yaygin
olarak uygulandigmi belirtir 23 . Arastirmaci bir makalesinde «monoklitos trikonkhos naos» seklinde tanimladigi bu yapilara Yunanistan ve Girit'ten yirmiye yakm ôrnekler verir21. Bu kiliselerde
ortak ôzellik, kùçùk boyuttaki naosun tùmùne hakim olan «ùç yap18. Boyle trikonkhos planli iki yapi için bkz. A.M. Mansel, Side, Ankara 1975 s.
269, res. 299 (piskoposluk sarayi içindeki III ve VII no. lu yapilar).
19- R. Harrison, Churches and Chapels of Central Lycia AnatStud 13 (1963), s.
47-151, oz. s. 131, §ek. 3, res. XXXVIId (Dikmen) ; s. 131-135, sek. 11, XLa-c
(Karabel) ; s. 136, sek. 14, res. XLIII a-f (Alacahisar) ; s. 137, §ek. 10 (Devekuyusu). Ayrica bu manastirlann konumu için bkz. Ay. Es. s. 123, §ek. 2.
20- A.K. Orlandos, Ho Hagios Demetrios tes Varasovas, ABME l (1935), s. 105120, oz. s. 109-110. Trikonkhosun daha once de deginildigi gibi bazilika ile
kaynasmis ôrneklerini Misir, Suriye ve hatta Filistin'de bulmaktayiz. Ermeni
mimarisinde ise, ayn bir grup olarak dûsûndugumuz daha çok merk^zi
vurgulu tetrakonkhos (dort yaprakh yonca) gemadaki yapilarm yanmda
birkaç trikonkhos ornek vardir. Ani ile Tekor arasmdaki Alaman, Surp
Anaias kilisesi (637) dismdaki Talin, St. Mary (7. yuzyil) ; Sevan golti kiyismdaki Kutsal Havari (874) ve Tann Anasi Meryem (874) kiliselerinde
uç apsis de genelde distan diktôrtgen kihflar içine almmistir. Ayrica son
iki yapida dogudaki apsisin yanmda pastoforium odalarmdan biri veya
herikisi bulunmaktadir. Ksl. S. der Nersessian, Armenian Art, London 1976,
s. 36. sek. XI (s. 35) (Talin, St. Mary) ; s. 81, res. 55 (Sevan. Kutsal Havari
ve Meryem kiliseleri).
21-A.K. Orlandos, a.g.e. (dipnot 20), sek. 5-12.
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rakli yonca» semadir. Genelde ortadaki kubbe ile ôrtûlù kare bôlùme, y a n m kubbeli ùç apsis açihr (Çek. 4, 5). Kubbe çaplari 1.902.55m. olan Yunanistan orneklerinden Kastoria'daki Kumpelidiki ve
Varasovas'daki Hagios Demetrios kiliseleri 10. yuzyilla 11. yuzyil arasina tarihlenirler (§ek. 6,7)22. Anadoluda Orta Bizans dônemine ait

§ek. 4- Yunanistan'daki trikonkhos yapilar (Orlandos, 1935);
a) H. Ioannes Salaminos b) H. Nikolaos Koropiou c) H. Demetrios Saraniku d) H. Sozon Skripu
22- Yunanistan'da bilinen trikonkhos yapilarda kubbe çaplan H. Soson Skripus
2.23 m., H. Nikolos Koropiou 2.25 m., H. Ioannes Salaminos 2.30 m., H. Ioannes Elaionos 2.55 m., H. Demetrios Saronikou 2.10 m., H. Nikolaos Methanon
2.10 m., Kumpelidiki Kastorias 1.90 m. dir. Ksl. Ay. Es., s. 110. dipnot 4;
tarihlerle ilgili olarak Kumpelidiki için bkz. S. Pelekanides, Kastoria, RBK
III (1978), sût. 1190-1224, ôz. sut. 1196; Demetrios için bkz. A.K. Orlandos
a.g.e. (dipnot 20), s. 120.
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olabilecek, bugùn için bilinen ùç yaprakli yonca §emada yapi sayis.
yedi kadardir. Bunlardan Madençehir'deki 9 no. lu ile Bafa gôlù,
Menet adasmdaki bir yapmm tarihi belirsizdir 23 . Alanya kale için-

§ek. 5- Platini, H. Nikolaos kilisesi (Orlandos, 1935)

23- Madensehir'deki 9 no lu baptisterium yapisi için bkz. J. Strzygowski,
Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig 1903, s. 14, 27, 64, res.
20-21; K. Holzmann, Binbirkilise, Archaeologische Skizzen aus Anatolien,
Hamburg 1904, lev. 7; W.M. R a m s a y - G.L. Bell, The Thousand a n d One
Churches, London 1909, s. 79-80, res. 41-44; S. Eyice, K a r a d a g (Binbirkilise)
ve K a r a m a n Çevresinde Arkeolojik tncelemeler, Istanbul 1979, s. 34, res.
72-73. Menet'teki kilise için bkz. T. Wiegand, a.g.e. (dipnot 2), 56-57, les.
79-81.
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§ek. 6- Kastoria, Kumpelidiki kilisesi (Pelekanides, 1978)

AH A H M H T P I O *
BAPAgQBA*

§ek. 7- Varasovas, H. Demetrios kilisesi (Orlandos, 1935)
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deki kilise 11. veya 12. yùzyila; Kappadokya'daki Ortakôy, Hagios
Georgios kilisesi 13. yùzyila tarihlenmektedir (§ek. 8, 9)24. Kaya
mimarisine uygulanmis. Tagar, Kizilôren ve Gôstesin'deki trikonkhos
plânh yapilardan yalniz ilkinin 11. yùzyila ait oldugu saptanmiçtir25. Serbest ùç yaprakh yonca plânh kiliselerin Geç Bizans ve
Bizans sonrasi dônemde Yunanistan ve Balkanlarda yaygm olarak
kullanildigim gôrùyoruz. 14. yùzyilda yapilmis Selanik'teki Peygamber Elia kilisesi (Tûrk dôneminde Eski Saray camii) bu tipin
gelismis bir ôrnegidir 26 . Balkanlarda ve ôzellikle Maceristan'da 14.
yùzyildan 19. yùzyila kadar insa edilmis. bir çok kilisede trikonkhos

24. Alanya kale kilisesi,

ônceki bûyûk bir y a p m m

apsisi içine yerlegtirilmis.

trikonkhostur. Yapiyla ilgili yeterli monografik çaligma yoktur. Bir yayinda
mevcut kilisenin bâti kapisinm dùzeni ile Alanya'daki bir baska Bizans yapisi olan Arap Evliyasindaki kapiyla benzerlik kurularak her iki yapinin da
10. yuzyilla 11. yùzyila ait olabilecegi belirtilmektedir. Ksi. S. Lloyd- D.S.
Rice,Alanya (Alaiyya), Ankara 1964, s. 40. ayrica kilise için bkz. Ay. Es., s.
37-79. Georgios için bkz. H.
Pamphylien, Kappadokien

Rott, Kleinasiatische Denkmaler aus Psidien,
und Lykien,

Leipzig :Dieterich

1909, s. 150-51,

sek. 48.
25- Tagar için

bkz. M. Restle,

Kappadokien, RBK I I I (1978), sut. 1035-1037,

sek. 36; Kizilôren için bkz. J. Strzygowski, a.g.e. (dipnot 23), s. 47-148, sek.
114-115. Gôstesin (Ovaôren)
ya sapeli,

h e r h a n g i bir

kôyù yakinmdaki

yazit benzeri

ôren yerinde bulunan ka-

kaynak verilmeden

ve ûslûp k a r -

§ilastirmasi yapilmaksizin 6. yùzyil ile 10. yûzyil a r a s m d a tarihlenmektedir.
Ksi. H. Gûrçay-M. Akok, Yeralti Çehirlerinde Bir Inceleme ve Yesil Hisar
ilçesinin Soganlidere Kôyùnde bulunan Kaya Anitlan, TAD XIV/1-2 (1965),
s. 35-68, ôz. s. 36, sek. 12.
26- C. Dhiel-M. le Tourneau-H. Saladin, Les Monuments Chrétiens de Selanique,
Paris 1918, I, s. 203, sek. 81;

A.K. Orlandos, E Tatopsis tou Propetou Elia

tes Thessalonikes, ABME 1 (1935), s. 178-180, §ek. 1-2; C. Mango, Byzantine
Architecture, New York 1976, s. 277, §ek. 305.
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plânin uygulanmasi, genis. bir alanda ve çok uzun sure yaçamis. bir
mimari modasmi gostermektedir 27 .

§ek. 8- Alanya, Kale içindeki kilise (Llyod-Rice, 1964)

Kirselik'teki manastirm trikonkhos yapisi, Anadolu'daki orneklerden çok Yunanistan ve Girit'teki Orta Bizans donemine atfedilen kiliselere yakmdir. Ne yazik ki, kilisenin Yunanistan'dakilerden farkli be§ cepheli apsisi, bu tip apsislerin yaygm olmamakla
birlikte ilk Bizans'tan Geç Dôneme kadar gôrùlmeleri nedeniyle,
tarihlemede açik bir arkeolojik veri olu§turmaz. Bu durumda salt
trikonkhos çemanm Yunanistan'daki orneklerle olan benzerligine
dayanarak yapimizm en erken 9. yùzyilla-11. yuzyil arasmda in§a
edilmis. olabilecegini dùçùnmekteyiz.

27- Balkan kiliselerinden; Yugoslavya'da kaziyla ortaya çikarilmis olan Ohri,
H. Panteleimon kilisesi (10. yuzyil bagi) ve Kurusevac kilisesi (1380) için bkz.
R. Krautheimer, a.g.e. (dipnot 12), s. 394, gek. 327c (Ohri); s. 464, §ek. 394c
(Krusevac), Romanya'daki ornekler için bkz_ C. Mango, a.g.e. (dipnot 26),
res. 382 (Veronet Manastir kilisesi-1488). sek. 387. (Neamt m a n a s t i n , Gôge
Uçus kilisesi-1497), s. 343, §ek. 380-381 (Curtae de Arges, 1512-21). Romanya'
daki Cozia, Walachei m a n a s t i r kilisesi (1386) için bkz_ W.P. Volbach-J.
Lafontaine-Dosogne, Byzanz und der Christlishe Osten, Berlin 1968, s. 281,
sek. 24a.,b. Macaristan'daki trikonkhos yapilarla ilgili olarak bkz. D. Boskoviç, Monumets et stations archéologiques en Serbie, I, s. 80. sek. 86,
(1885); s. 128, sek. 174 (1829-1830); II, s. 125, sek. 80 (14. yuzyil); s. 133,
sek. 80 (14. yuzyil); s. 133, sek. 89 (15. yuzyil); s. 135, sek. 91 (1734); s.
139, sek. 98 (Ortaçag), s. 141. sek. 102 (1700); s. 143, sek. 108 (1684).

132

BAFA GÔLÙ, KÏRSELiK'TEKi MANASTIR KILISESi

§ek. 9- Ortakôy, H. Georgios kilisesi (Rott, 1908)
Kilisenin batisma eklenen narteksin daha once onunla ayni
zamana ait olmadigim belirtmiçtik. Bizans dôneminde Yunanistan'daki kùçùk boyutlu kapali yunan haçi ve trikonkhos plânli kiliselerin bir kismmda; Anadolu'da Hasan dagmdaki Çanh kilisede oldugu gibi bazi yapilarda ve baskent îstanbul'da Atik Mustafa Pa§a
camiindeki gibi ender ôrneklerde narteks, ya sonradan eklenmi§tir,
ya da hiç yoktur 28 . Kanimizca genelde kùçùk manastir kiliselerinde
28- Çanli kilise için bkz. R. Krautheimer, a.g.e. (dipnot 12), §ek. 361; Atik
Mustafa Pa§a camii için bkz. T.F. Mathews, The Byzantine Churches of
Istanbul, London 1980, s. 16. Ayrica sonradan eklenen nartekslerle ilgili olarak bkz. G. Millet, L'Ecole greque dans l'architecture byzantine, Paris 1916, s.
120-121.
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narteksin kilisenin projesiyle birlikte dù§ùnùlmemesi i§levi ile bagmtili olup, once gerek duyulmayan bu u n s u r degisen ihtiyaca gore kiliselere sonradan eklenebilmektedir 29 . Bôlgede Bafa gôlû, Kahve
Hisar adasmdaki manastir ile Ikiz Ada'daki m a n a s t i n n katholikonlarmda narteksler benzer bir gerekçeyle olsa gerek, naostan ayri
zamanda in§a edilmisjerdir 30 . Bugûn için Kirselik'teki narteksin naostan ne k a d a r sonra yapildigmi sôylemek çok gùçtûr.
Eksonarteksin tarihlendirilmesi ise, yapinin diger kalmtilarma
oranla iyi korunmus mimarisine ùslup karçilaçtirmalanyla yaklaçabilecegimizden, daha kolaydir. Sôz konusu ek yapinin guney duvan,
cephe duzenlemesi, duvar teknigi ve tugla sùslemeleri açismdan,
bôlgede ôzellikle ùç dini mimari eserle ortak bazi ôzellikler içerir.
Cephenin duvar payeleri ile dikey bôiùmlere ayrilmasi ve bôlùmlerin kademeli kôr kemerlerle çevrelenmesi, Kahve Hisar'daki ve ikiz
Ada'daki kiliselerde mevcuttur 31 . Biraz, daha uzakta ancak yine de
Bati Anadolu'da yer alan Sart'taki E kilisesinde benzer cephe parçalanmasmda, duvar payelerinin iki kademeli olduklarmi gôrùyo29- Bizans mimarisinde narteks, kiliselerin genelde batismda yer alan giris,
m e k â n l a n d i r . Giris. i§levinin yarn sira dini yargilamalarda ve vaftizhanesi
olmayan kiliselerde bu amaçla da kullamlmaktadir. Bizans
topiumunda
vaftiz olmamis kisilerin kiliselerin yalmz bu kismma girmelerine izin verilirdi. Bazen, genelde yan nefler ve narteks iizerinde yer alan «gynakaion
(kadinlar mahfili)»
yerine «kadmlar için ayrilmiç ibadet yeri» gôrevini
ûslenmi§tir. Gynakaionla ilgili ayrmtili bilgi için bkz. E. Venables, Galleries,
Dictionary of Christian Antiquities, ed. W. S m i t h - S. Cheetham, I, London
1893, sût. 705-708. ôz. sût. 706-707. Ksi. T.F. Mathews, T h e Early Churches of
Constantinople, London 1977, s. 130-132 (Places for Women and the Imperial
Court). Narteksin t a n i m i ve islevi h a k k m d a kaynaklara d a y a n a r a k yapilan
yorumlardan
birinde, halkin kullandigi kiliselerde k a d m l a r a a y n l a n bu
yerin, m a n a s t i r kiliselerinde papaz çômezi keçiglere ya da ôgrencilere ait
oldugu belirtilmektedir Bkz. H.T. Armfield, Nartex, Dictionary of Christian
Antiquities, a.g.e. (dipnot 29), II, siit. 1378-1379.
30- H. Buchwald, nartekslerin kilise ile projelendirilip ancak n a o s t a n çok kisa
sure sonra insa edilmis olabilecegini belirtir. Bkz. H. Buchwald, a.g.e. (dipnot 5), s. 269 (Kahve Hisar), 273 (ikiz Ada). Ksi. Z. Mercangôz, Bati Anadolu'da Geç Dônem Bizans Mimarisi: Laskarisler Dônemi Mimarisi, Izmir 1985,
yayinlanmamis doktora tezi, res. 81 (Kahve Hisar, 8 no.lu yapi plani), res.
109 (Ikiz Ada, 4. no.lu yapi plani), res. 119 (Ikiz Ada).
31- H. Buchwald, a.g.e. (dipnot 5), s. 270 (Kahve Hisar, s. 273 (Ikiz Ada), s.
282-283 (Bafa ve Sakiz Kiliseleri). Z. Mercangôz, a.g.e. (dipnot 30), s. 133
(Kahve Hisar), s. 143 (ikiz Ada), s. 177-181.
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ruz32. Kirselik'teki eksonarteksin cephesindeki duvar ôrgûsû, Kahve
Hisar, ikiz Ada ve Sart'ta daha dûzenli uygulanmis. «çerçeveli teknik» tir. Bu teknigin Yunanistan ve Balkanlarda 10. yûzyildan 15.
yùzyila kadar yaygm olarak gôrùlen bir uygulamanm Bati Anadolu ve Bafa'daki yansimasi oldugu kanismdayiz 33 . Ne var ki Anadolu'da tas malzeme antik merkezlerden dev§irildiklerinden, tas.
boyutlarmda ve ôrgûde aym yapida bile standart ôlçû yoktur. Kirselik'teki eksonarteksin tekniginin Kahve Hisar ve ikiz Ada'dan
çok daha duzensiz olmasi onun diger iki yapidan once yapilmi§, acemice bir on ôrnek olabilecegini gôsterir. Cephede tek bir kemer koseligindeki gûnûmùze kadar gelebilmis. olan tugla sûsleme kahntisi,
motif ve anlayis. olarak Bati Anadolu'daki zikrettigimiz ùç yapiyla
ortak bir ozellik ortaya koyar. Digerlerinde genelde cephelerdeki
kôr kemer ahnliklarmda ve apsis cephelerinde yogunlaçmis. tugla
bezeme burada kemer ko§eligindedir. Tugla dekorasyondaki «gûnes.
motiifi» Kahve Hisar ve ikiz Ada'da da gôrulûr. Bu motifin Yunanistan'da bilinen erken orneklerini Kastoria'da 10. -11. yûzyila ait
kiliselerde gôrûyoruz (§ek. 6)34. Selanik Hagios Apostoloi (Kutsal
Havari) kilisesinin ek yapismm dogu cepheleri ise gùne§ motifinin
32- Sart E kilisesi ve bu y a p m m Laskarisler dônemine tarihlenmesi ile ilgili
olarak bkz. H. Buchwald, Sardis Church E- A Periminary Report, JOB 26
(1977), s. 265-296; 6z. s. 267-268. Bu kilisenin cephe diizenlemesi h a k k i n d a
bkz. Z. Mercangôz, a.g.e. (dipnot 30), s. 121-123.
33- Kûçûk ta§ bloklarmm enine ve boyuna tuglalarla çevrelendigi «çerçeveli
teknik» Yunanistan'da, istanbul'daki «gizli tugla teknigi»nin kullammi ile
aym yillarda ortaya çikmigtir. K§1. R. Krautheimer, a.g.e. (dipnot 12),
s. 376.
34- G. Millet, a.g.e. (dipnot 28), res. 12 (St. E t i e n n e ) ; S. Pelekanides, a.g.e.
(dipnot 22), res. 7, 8 (Anargyroi). Anadolu'da Bafa y a p i l a n n i n dismda Marm a r a bôlgesinde Zeytinbagi'ndaki (Tirilye) 8.-9. yuzyila ait kilise yapisi
olan F a t l h camiinln kubbe k a s n a g m d a erken bir ôrnek vardir. F a t i h camii
ile ilgili olarak bkz. C. Mango-I. Sevcenko Some Churches and Monasteries
on the Southern Shore of the Sea of Marmara, DOP 27 (1973), s. 236-238;
Y. Ôtùken- A. D u r u k a n - H. Acun- S. Pekak, Tiirkiye'de Vakif Abideler ve
Eski Eserler IV, Ankara 1986, s. 478-483 Erken O s m a n h mimarisinde, Bafa
yapilanndakine benzer giines. motifinin gôrulmesi ilginçtir. K§1. Y. Demiriz,
Osmanh Mimarisinde Siisleme I, Erken Devir (1300-1453), Istanbul 1979, s.
425, res. 121 (Bursa, Giilçiçek H a t u n ) ; s. 304 res. 201, 203 (Bursa, Orhan
c.) ; s. 314, res. 215 (Bursa, T i m u r t a s c.) ; s. 448, res. 434 (Bursa. Yildirim
Darussifasi) ; s. 593, res. 640 (tznik, Nilifer H a t u n imareti). Bu suslemelerle
ilgili yeni bir yorum için bkz. S. Kalfazade, Erken Osmanh Mimarisinde
Tugla Rozetler Hakkinda, STAD 1 (1987), s. 12-17.
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§ek. 10- Kastoria, H. Anargyroi kilisesi, bati cephedeki tugla suslomeler (Pelekanides, 1978).
14. yùzyil sonlarina ait geç ôrneklerini içermektedir 35 . Diger yandan Kirselik'teki eksonarteksin guney ve dogu cephesindeki «yunanca harf benzeri tugla susleme» motifinin, Yunanistan'da V3
ôzellikle Kastoria'daki kiliselerde yaygm bir ôzellik olmasi ilginçtir
(§ek. 10)36. Bati Anadolu'da çimdilik benzer motifli ôrnekler saptamadik. Ôzetlersek, ayrmtilarda teknikte ve motiflerde Yunanistan'dan gelen bazi ôzellikler, bôlgeye ôzgû yorumlanarak yeni bir cephe
ûslubunun yer aldigi Kirselik'teki ek yapi, Kahve Hisar, îkiz Ada
ve Sart'taki kiliselerle ayni zamanda in§a edilmi§tir. Yapilarm in§asi, Bati Anadolu'da ya§anan 7. yuzyildan 13. yuzyila kadar uzun
bir karga§a dônemine son vererek, bôlgede gerçek anlamda hiristi35- H. Apostoloi'daki giine§ motifleri için bkz. C. Dhiel- M. le Tourneau- H.
Saladin, a.g.e. (dipnot 26), II, lev. LXV.
36- Kastoria'daki harf benzeri sûsleme motifleri için bkz. G. Millet, a.g.e. (dipnot 28), res. 6 (Anargyroi), res. 10-13 (St. Etienne), res. 47 (Kumpelidiki),
s. 253-254 de K (Kario), X (Khrist), C (Soter) ya da Theotakhe gibi yunanca sozctiklerin basharflerinin kullanildigi bu dekorasyonda hiristiyanlik
sembolizminden sôz edilmektedir. Kastoria yapilanndaki duvar teknigi ve
tugla bezemelerle ilgili olarak aynca bkz. S. Pelekanides, a.g.e. (dipnot 22),
sût. 1204-1208, res. 7, 8 (Anargyroi).
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yan birligin saglandigi, askeri ve dini yapi faaliyetlerinin yogunla§tigi, 1204-1261 tarihleri arasmdaki Laskarisler dônemindedir 37 .
Nitekim H, Buchwald, Bati Anadolu'daki Kahve Hisar, ikiz Ada ve
Sart'taki E kiliseleri ile Kirselik'teki eksonarteksin (T. Wiegand'a
d a y a n a r a k Egridere'deki kilise kalmtisi olarak adlandirilmaktadir)
Laskarisler dôneminde yapilmis. o l d u k l a n m ortaya koymaktadir.
Araçtirmaciya gore cephedeki uslupsal ozellikler Egridere'deki
yapi, Sart'taki E kilisesi ile birlikte 1230-1245 yillarma aittir 38 .
T. Wiegand, Egridere olarak adlandirdigi Kirselik kalmtilarini,
10. yuzyil k a y n a k l a r m d a adi geçen Agroulon ya da Soteros manast i n ile ôzdeçtirir 39 . Bunun dogrulugunun tartiçilmasi bu makalenin
diçmda, uzun ve a y n n t i h kaynak arastirmasim gerektiren bir ça
hçmadir. Bu d u r u m d a b u r a d a T. Wiegand'm gôrûçùnù dogru var
sayarsak, Kurtarici isa'ya ithaf edilmis. olan Kirselik'teki manastir
kalmtismm 10. yuzyilda mevcut oldugunu kabul edebiliriz.

37- ikiz Ada'daki Panagia kilisesi. tarihsiz yazitinm harf karakterine gore 13.
yùzyila tarihlendirilmi§tir Bilgi için bkz. T. Wiegand, a.g.e. (dipnot 2), s.
38-40. H. Buchwald, ikiz Ada, Kahve Hisar, Sart E kilisesiyle birlikte Egridere'deki (Kirselik) yapiyi iislup analizine dayanarak Laskarisler dônemins
tarihlendirmektedir. Araçtirmaci Kemalpa§a'daki saray, Alagehir'deki bugiin olmayan Peygamber Naum kilisesiyle birlikte Sakiz Ada'daki Panagia
Krina, Panagia Sikelia, Khalkios Ioannes Prodromos gibi kiliseleri de ayni
gurup altinda incelemektedir. Ksl. H. Buchwald, a.g.e. (dipnot 5). Bu donem yapilanndan Kemalpasa'daki (Nymphaeum) sarayin, kaynak verileri
ile ortaya konan tarihçesi ve mimarisi için aynca bkz. S. Eyice, izmir yakinmda Kemalpa§a (Nif)'da Laskarisler Sarayi, Belleten 25 (1961), s. 1-7.
C. Foss, ôzellikle Lydia bôlgesindeki bircok savunma yapismi, duvar teknikleri ve kaynaklar yardimiyla 13. yiizyila tarihlemektedir. Bkz. C. Foss,
Late Byzantine Fortificaitions in Lydia, JOB 28 (1979), s. 297-320. Laskarisler mimarisi ile ilgili tartiçmalar, gerek zikredilen yaymlardan gerekse
bu makalenin kapsamini
astigindan burada
ayrmtiyla deginilmeyecektir. Ancak bu konuda sonuç olabilecek bir-iki noktayi hatirlatmak
isteriz: 1985 de tamamlanan doktora tez çalismamizda kaynaklara ve yaymlara dayanarak saptadigimiz 54 askeri, dini, sivil yapi, bu dônemdeki yogun
mimari faaliyeti ortaya koymaktadir.
38- H. Buchwald. a.g.e. (dipnot 5), s. 293.
39- T. Wiegand, a.g.e. (dipnot 2), s. 180. R. Janin bu bilgi ile ilgili olarak, onuncu yuzyilda mevcut olan Agroulon ve Soteros manastirlarmm iki ayn kurulus olabilecegini belirtir. Soz konusu manastirm T. Wiegand tarafindan
lokalizasyonunu kuskuyla karsilar. K§1. R. Janin, a.g.e. dipnot 4), s. 221-240.
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Sonuç olarak Kirselik'teki manastir kilisesinin eksonartekisinin kesin olarak 13. yuzyila tarihleyebilmekteyiz. Trikonkhos plânh
naos ve batismdaki narteks 10. -13. yuzyillar arasmda, guneydogudaki yapiya bitiçik çapel ise 13. yuzyila ya da 14. yûzyil baçlarmda
in§a edilmis. olmalidir.
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