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DÛÇÛNCELER 

Zeynep MERCANGÔZ* 

Kapikin kôyû, Bafa gôlûnûn dogusunda, eski Latmos (bugûn 
Besparmak, d a g l a n n m gûney yamaçlar indaki ant lk Heraklea 
kentlnln bir kisim kalintilari ûzerine oturmus kûçûk bir yerlesimdir 
(1). Bu kôyûn batisindaki, litaratûre "Kapikin Asar" olarak geçmls ada 
ûzerinde bir manastir kahntisi bulunmaktadir. "Kapikin Adasi'ndaki 
Manastir" olarak adlandiracagimiz, Heraklea'yi gôrmûs olan yerli ve 
yabanci ziyaretçllerin yakindan tamdigi bu kalmtilardakl kilise 
makalemizin konusunu olusturmaktadir. 

Manastir ve kilise, ilk kez, Latmos bôlgesindeki Bizans 
yasantisryla ilgili arkeolojik ve kaynak verilerinin degerlendlrildigi 
ônemli bir yayin olan T. Wiegand'm "Der Latmos" adh kitabmda 
tanitilmistir. Yayinda killsenin tasviri ile birlikte. mevcut ve restitue 
plam; belki biraz hayal gûcûnû zorlayan ve dogrulugu tartisilir enine 
kesitvecephe restltûtsûyonlan verilmektedlr (2). Yapidan sôz eden 

* Yrd.Doç.Dr. Ege Universités! Edebiyat Fakûltesi, Arkeolojl ve Sanat Tarihi 
Bôlûmû, ôgretlm Oyesi. 

1) Kapikin kôyû, Mugla ilinin Milas ilçesine bagh Selime Bucagi idarl 
smirlanndadir. Kôyûn ûst kismmda, kahntilann bir diger kismi ûzerinde yer 
alan, Gôlkaya kôyû bulunur. Antlk çaglarda Ege denlzi Mlletos, Heraklea, 
Myus ve Priene'ye kadar sokularak, dogusundakl daglarla anilan Latmos 
kôrfezlni olusturmaktaydi. KOrfez gerek Bûyûk Menderes (Melandros) 
nehrinln getlrdigi alûvyonlarla bâti u c u n u n dolmasi, gerekse yer 
kabugundakl bazi haraketlerle bu kismin yûkselmesi sonucunda 15 km. 
uzunlukta 10 km. genislikteki bugûnkû Bafa gôlûne dônûsmûstûr. Antlk 
çagdan sonra muhtemelen terkedilmis olan Heraklea kenti ve çevresi, 
Bizans çaginda manastir yasami için uygun bir ortam olmustur. Antlk 
Heraklea kenti ve Bizans yasami için bkz. A. Akarca-T. Akarca, Milas, 
Istanbul 1954, 138-142, Sek. 16; Ksi. E. Agurgal, Ancient Civilization and 
Ruins of Turkey, Istanbul 1973, 240-241 (Heraklea Latmus), fig.90; G. E. 
Bean, Aegean Turkey, London-New York 1979. 211-216 (Heraklea under 
Latmos), fig. 48. 

2) 1903 de baslayan Latmos bôlgesindeki arastirmalar, Milet Arastirmalan 
serisinin bir cildi olarak yayinlanmistir: T. Wiegand, Der Latmos (Milet, 
Band III., Heft 1), Berlin 1913, s.22, Sek. 25 kilisenin kisa tasviri, mevcut 
plani, enine kesitl ve gûney cephe gôrûnûsû; s.23, Çek. 26 restitue planla 
enine kesit ve gûney cephe gôrûnûsû . Tamamlanmis enine kesitte kubbe 
geçisi olarak gôsterilen trompun dayanagi belirsizdir ve dogrulugu tartisilir. 
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yayinda R Janin, Latmos bôlgesinde ôzgûn adlan saptanamamis 
"Anonim" manastirlar arasmda Heraklea adasindakl manastira, T. 
Wiegand'in verilerini ku l l anarak kisaca deginir (3). Latmos 
kiliselerini genel bashklar al tmda nakleden birçok yayinin sôz 
konusu yapiya iliskin hemen hiçbir bllgl vermedlklerinl dûsûnerek, 
Kapikin kilisesiyle ilgili baçka ônemli bir yayinin olmadigini 
belirtebilirlz. Yukardaki yayinlann da sinirh bllgiler içermeleri 
nedeniyle yapiyi aynntiyla tanitip, mimari sorunlanni ortaya koyup. 
tartismaya açmayi dûçûndûk (4). Diger yandan her geçen gûn giderek 
yok olan bu kiliseyi ilgililerin dikkatine sunmayi mesleki blr 
zorunluluk olarak gôrmekteyiz. Metinde on yargilardan uzak, bugûn 
gôrùlen verileriyle degerlendirilecek yapinm, ûst yapi ve naosuyla 
ilgili bazi sorunlannin, burada yapilacak bir temizlik çahsmasiyla 
kesin olarak çôzûlecegine inaniyoruz. 

En uzun boyutlarda 75x115 metrelik adamn tûmûnû 
kaplayan ve gûneybati kôsede giderek yûkselen kayahk topografyaya 
gôre kurulmus manastirdan, makalenin konusunu olusturan ana 
kilise (kathalikon), onun batismda gûney-kuzey yônûnde uzanan T 
planh yemekhane (trapeza) ve trapezanm gûneyindeki ûst terasta bir 
sapel, kismen iyi korunmustur (Sek. 1) (5). Manastirm diger kahntilan, 
ne olduklan ayirdedilemeyen mekanlara ait temeller ve duvarlarla 
turn ada çevresini dolanan çevre duvarlandir (Res. 1). Surlara benzer 
dendanh çevre duvarlannm bugûn gôrùlen dogu kismmda iki kule 
kahnt i s i , iki girise ait kahnt i la r ve d u v a r l a n n iç yûzûne 
yerleçtirilmis ûstteki seyirdim yolunu tasiyan 0.65 m. derinlikteki 

3) R. Janin , Les Eglises et Les Monastères des Grands Centres Byzantins, 
Bithynie, Hellespont, Latros, Galesios, Trebizonde, Athènes, 
Théssalonique, Paris 1975, 122. 

4) 1985 de tamamladiginuz " Bâti Anadolu'daki Geç Dônem Bizans Mimarisi" ni 
konu alan doktora çahsmamizda 13. yûzyila tarihlenen bôlge kiliselerini 
degerlendirirken, "Kapikin kilisesi" olarak adlandirdiguniz yapi, o gûn için, 
cephesindeki ayirdedici ôzellikleri yetersiz gôrûlerek inceleme disi 
birakilmisti. Ksi. Z. Mercangôz. Bâti Anadolu'da Geç Dônem Bizans 
Mimarisi: Laskarisler Dônemi Mimarisi, H.O.Sosyal Bilirnler Enstitûsû, 
Sanat Tarihi Anabilim Dali, Basilmamis Doktora tezi, Izmir, Eylûl 1985. 
Burada 1985 den bu yana, birçok kez kilisede yaptigimiz incelemeler 
degerlendirilmistir. Kilisenin tarafimizdan çizilmiç plamna, eleçtirileriyle 
degerli katkilanndan dolayi mimar Gûndûz KuzugOdenlioglu ve mimar 
Hûlya Çopurogluna tesekkûr ederiz. 

5) Trapezanm mevcut durum ve restitue çizimleri için bkz. T. Wiegand, a.g.e., 
s.24, Çek 28 ve 28 a. 
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§ekil 1. Kapikin adasindakl manast inn plani (Wiegand 1913) 
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bazi kemerler dikkati çekmektedir (6). 

Kill sen in Mimari Tasviri 

Yaklasik 10x18 m. boyutlannda dogu-bati yônûnde uzanan 
ïcathollkon; dikdôrtgen naos ve naosun dogusunda distan ûç cepheli 
bûyùk blr apsis ile naosun batismda bir narteksten olusmaktadir 
(§ek.2). Tûm kilise bugûn yalniz bati kismi gôrùlen bir stilobat ûzerine 
insa edilmistir. 

Apsisin içteki moloz dolguya gore orta kismi 0.50 m.; yan 
kisimlari 3.00 m. kadar ayaktadir. Ûç cephedekl pencerelerden 
kuzeydeki harap kemerine ragmen iyi korunmus, diger ikisinin yalniz 
birer sôveleri ayirdedilmektedir (Res.2, 6, 7). Apsisin ikl yaninda dogu 
duvara açilmis nisler, ayni zamanda pastoforiumlarm apsisleridir 
(Res.7-8). tki kademel i kemerler le çerçevelenmis n i s le r in 
kavsaralarmda "zigzag" motifli tugla ôrgû dikkati çeker (Res. 9-10). 
Kuzeydeki nisin içindeki in situ mermer levha, nislerin esiklerinin 
zeminden yaklasik 0.95 m.-1.15 m. yûkseklikte birer s u n a k 
gôrûnûmûnde oldugunu belgelemektedir (7). Pastoforlumlann kuzey ve 
gûney duvarlannda, eçikîeri apsislerle ayni seviyede olan yuvarlak 
kemerli birer nis vardir. Prothesis nisindeki kalmtiya gôre, bunlarm 
da esikleri mermer levhalarla kapatilrnistir. 

Kapikm kllisesinde pastoforiumlar, Bizans mimarisinde 
yaygm sekliyle naosa ya da haç kollarma geçiçleri olan, kûçûk 
odacikladan farkh gôrûnûmdedir. Bu mekân lann buradaki gibi, 
batidan bir duvarla kapatilarak dogrudan bemaya açilmalan, bugûn 
için baska bir yapida saptayamadigimiz bir ôzelliktir. Sôz konusu bati 

6) 1900 'lerde daha iyi durumda olduklan anlasilan duvarlar, nisler ve 
kapilardan birinin çizimi için Bkz. T. Wiegand, a.g.e, s.24, Çek. 29. Antik 
Herakîea'yi gôsteren planlarda, kentin çevresindeki Lysiraakhos Surlan 
gOlûn içinde devam ederek adayi dolanmaktadir. K§1. E. Agurgal, a.g.e, flg.90; 
G. E. Bean, a.g.e., Fig. 48. Antik Heraklea kent surlan ile ilgili aynntih bir 
çalisma için Ayrica Bkz..F. Krischen, Die Befestigungen von Heraklea am 
Latinos, Leipzig 1922, Plan 1,2,3. Ancak bugûnkû manastira ait çevre 
duvarlan, tugla ve tas malzemeyle olusturulmus moloz Orgûsûyle Bizans 
çagina aittir. 

7) Diakonikonun içinde, muhtemelen definecilerce kazilmis bir çukurda, 
bugûnkû moloz dolgudan 0.50-0.60 m. asagidaki zemini, yaklasik olarak 
tesbit edebildik. Ancak, yukanda da belirttigimiz gibi daha saghkli ôlçûmler 
için kilise içinde bir temizlik kazisi gerekmektedir. 
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duvarlann da, kuzeydogu ve gûneydogu duvar payelerine sonradan lnsa 
edildikleri, ek yerlerlnden anlasilmaktadir (Res. 6) (8). 

Pas tofor iumlarm ûzerleri , ba t i l a r indak i d u v a r l a r d a n 
kilisenin dogu duvanna atilmis besik tonozlarla ôrtûlmekteydi. Bugûn 
bu tonozlardan dlakonikon ûzerlndekl daha lyl durumdadir . Her 
iklslnde de, ûzengi hizasmda tonozlan destekleyen ahsap gergilere ait, 
ûçer haul boslugu gôrùlûr (Res.6,7,8). Pastoforlumlar kuzey ve gûneyde, 
bugûn oldukça lyl durumda birer pencere Ile aydinlanmaktadir. 

Naosun gûney duvan yer yer 4.00-5.00 metreye u lasan 
yûksekllgi ile yapmin en iyi korunmus kismidir (Res.3-11). Burada 
biri doguda, digeri batida Iki kapi açikhgi ile bun lann arasmda, 
kapilann lentosu hlzasmda esikleri olan iki pencere açikhgi vardir. 
Ûst p e n c e r e l e r a l t t a k i a ç i k h k l a n o r t a l a y a c a k sek i lde 
yerlestirilmislerdir ve alttakilere gôre daha dardirlar. 

Naosun kuzey duvan içteki moloz dolguya kadar yikiktir 
(Res. 12). Diçtan yaklasik 0.50-0.60 m. yûkseklikteki duvarlarda 
batidaki girisin bir sôvesi iarkedilmektedir (Sek. 2, Res. 5). 

Naosun ici ve batisi molozla doludur (Res. 12). Kuzeydogu 
kôsede ûst çapi 0.44 m.olan, naos içindeki molozdan kuzey-doguya 
dogru yatmis ve 2.30 metrelik boyu ôlçûlebilen bir mermer sû tun 
vardir (Res. 14) (9). 

Kuzey ve gûney yartlarla batidan ûç ayn girisi olan narteksin 
ici de naos gibi molozla dolmustur. Distan 3.00-4.00 m.yûkseklikteki 
duvarlan iyi korunmustur. Bâti girisin ûzerinde, yerinden içeri dogru 
kaymis olmakla blrlikte halen mevcut bir lento vardir (Res.4). Lento, 
bugûn okunamayan, kazmarak olusturuîmus bir yazit içermektedir 
(10). Narteksin naosla baglantismi, bu kismm yikik olmasi ve molozla 

8) Malzeme ve teknigin hem payelerde hem de ek duvarlarda ayni olmasi, 
pastoforiurnlann bâti duvarlannin yapinin insaati tamarnlanmadan once, 
belkl de ûst yapidaki bir proje degisikligi nedeniyle ôrûlmûs olabilecegini 
gôstermektedir. 

9) T. Wiegand, a.g.e ' deki çizim ve fotograflardan anlasildigma gôre yapiyi 
simdikinden daha iyi durumda buldugunu dùsûndûgûmûz arastirmacinm, 
naostaki sûtunla ilgili bilgi vermemesi ilginçtir. Diger yandan T. Wiegand'in 
bu sûtunu gônnemis oldugunu sanmiyoruz. 

10) T. Wiegand bu yazittan sadece "Konstantinou" sôzcûgûnûn okunabildigi 
belirtmektedir. Bkz. T. Wiegand, a.g.e., 22. 
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UliULi^ 

§ekil 2. Kapikin killsesinin mevcut durumunu gôsterir plan 

78 



KAPIKIRI ADASINDAKl MANASTIR KÎLlSESl OZERlNE DOÇÛNCELER 

kapli olmasi nedenlyle tahmin etmek gûçtûr. Ancak gûneydogu kôsede. 
bugûnkû dolgu seviyesinde, muhtemelen narteksten naosa geçisi 
saglayan yan kapiya ait bir kemerin baslangici ve ûzengisindeki iki 
hatil boslugu gôrûlmektedir (Res. 15). Narteksin bati duvarinda ve 
gûneybati lie kuzeydogu kôselerinde tonozlara ait tugla ôrgûlû kemer 
izleri vardir (Res. 13). 

Kilisenin cephe dùzenlemesinden bugûn yalmz, kuzey ve gûney 
cephelerde naosun orta bôlûmûndeki ikiser duvar payesi ile narteksin 
yan yûzlerinin naos duvar larma gôre içerlek kademelenmesi 
gôrûlmektedir (Çek. 2, Res. 3). 

Yapimn Duvar Teknigi 

Kilisenin mevcut duvarlannin dis yûzû yaklasik kapi lentosu 
ve pencerelerin esikleri seviyesine kadar, antik Heraklea yapilarmdan 
devsirilmis kesme taslarla ôrûlrnû§, tas bloklannm aralari kûçûk 
tugla ve tas kinklanyla doldurulmuçtur. Cephelerde ûst kisimlardaki 
malzemenin hemen hemen tamami sôkûlmûs ya da dôkûlmûs 
oldugundan dis yûzûn ôrgùsûnû gôremlyoruz (11). Yine da gûney 
cephede dogu girisin ûzerindeki kûçûk bir kahntida farkli boyuttaki 
iki t a s blokun arasinda yatay ve dikey yerlestirilmis tuglalar, 
cephelerin ûst kismmda dûzensiz bir "çerçeveli teknigin" kullamlmis 
olabilecegini gôsterir. Benzer tarzda, ait kisimda kesme tas ôrgû ve 
ûst te çerçeveli teknikteki duvar dokusunu, aym bôlgede, Bafa 
gôlûndeki lkiz Ada'da, 4. No.lu kilisenin narteksinde de gôrmekteyiz 
(12). Duvarlann iç yûzûnde ise çesitli boyutlarda ve sekillerdeki 

11) Genelde tûm Bizans yapilannda gôrûlen sekliyle, duvarlann ortasmdakl 
moloz ôz, iç ve dis cephelerdeki malzeme ile kaynaçacagmdan, buradaki 
yalniz dis kabukta gôrûlen tahribat, malzemenin çevrede yasayanlar 
tarafindan sôkùlmûs olabilecegini gôsterir. Yine de bazi ortaçag kalelerinde 
dûzgûn tas bloklannin, içteki ôzle fazla kaynasmamasi sonucunda dogal 
olarak dôkûldûkleri de gôrûlen bir durumdur. 

12) lkiz Adadaki kilisenin narteks duvarlan ile ilgili olarak bkz. H. Buchvald, 
Lascarid Architecture, JOB 28 (1979J-261-296, ôz.s. 273, fig. 31. Bu 
makalenin, Bafa bôlgesindeki ûç kiliseyi de kapsayan içeriginin, ôzellikle 
Bati Anadolu'daki yapilarla ilgili oldukça ônemli gôzlemler sundugunu 
ayrica belirûnek isteriz. Ancak yazann kendisinin de sôyledlgi gibi Laskaris 
Mimarisi'nin kôken ve etkilerinin bir kez daha tartisilmasi, ôzellikle Bafa 
bôlgesindeki Bizans mimarisiyle ilgili yeni degerlendirmelerin yapilmasi 
gerektigine inaniyoruz. 
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tas lann, tugla kinklanyla birlikte ôrùldûgû moloz ôrgû dikkati 
çeker. Dûzensiz siralara ragmen, tugla ya da kiremit parçalanyla çok 
ender olarak tek sira yatay hatillar, çogunlukla da dôrtgen ya da 
sekilsiz çokgen taçlann etrafinda çokgen çerçeveler olusturmustur. Iç 
ve dis yûzdeki ôrgûlerin arasi tugla parçalan ve tas kinklarindan 
oluçan moloz ve bol çakilli kireç harçla doldurulmustur (13). 

Duvarlarda, genelde tûm Blzans mimaiislnde yaygm olan 
enine ah§ap baglayicilara (hatillara) ait, 20x24 cm. boyutlarmda çok 
sayida dellk vardir (14). Ahsap gergiler, kemerlerde ve tonozlarda da 
kullanilmistir (Res. 6,7,15). Kilisedekl kemerlerln çogu tugla 
ôrgùlûdûr. Ancak protheslsin kuzey duvanndaki nisin kemeri ile 
diakonikonun moloz ôrgûlû tonuzunun bemaya bakan yûzûndeki 
kemeri bir tas, bir tuglanm kullamldigi almasik bir ôrgû gôsterir 
(Res.7-8). Aym tarz ôrgûnûn varhgi, mevcut izlere gôre, bugûn yikik 
olan prothesis tonozuyla diakonikonun gûney duvanndaki niste ve 
naosun gûneydogu girisinin kemerinde de bulunmaktaydi. 

Kapikin ki l isesinde, Orta Bizans dôneminin yaygin 
k u l l a m m i y l a a l i s i lmis t a r z d a k i "gizli ha t i l t ekn ig ine" 
rastlanmamakla birlikte, pencere kemerlerinde ve gûney cephede, 
dogu girisin ûzerindeki hafifletme kemerinde, tuglalar arasindaki 
harçta kirik tugla parçalan dikkati çeker. Aym tarzda, tuglalann 
a rasmda tugla ya da kiremit parçalarmm yer aldigi kemerleri, 
bôlgedeki diger kiliselerden Kahve Hisar 8 no.lu yapiyla îkiz Ada 4 

13) Duvarlann iç ve dis yûzûnû ortadaki moloz harç dolgu ile birbirine baglayan 
teknik ve bu teknigin ôzellikle kalelerdeki kullanimina iliskin bkz. C. Foss-D. 
Winfleld, Byzantine Fortifications, Pretoria 1986, s.25-28. 

14) Bafa gôlû Kahve Hisar ve Ikiz Ada'daki kiliseler Kirselik'teki kilise ek 
yapisinda da, duvarlarda ahsap hatillar kullanilmistir. Kahve Hisar'da 
hatillann hem enine hem de boyuna atildiklan gôrûlûr. Bafa kiliselerindeki 
ahsap baglayicilarla ilgili olarak bkz. H. Buchwald, a.g.e. , 274, 285. ôzellikle 
Kirselik'teki ek yapi için bkz. Z. Mercangôz, Bafa Gôlû Kirselikteki Manastir 
Kilisesi, AST 5 (1990), s.s.l 17-138, ôz. s.l22-124,s. Bizans kalelerinin 
Insasinda gôrûlen ahsap baglayicilar konusundaki teknik bilgi için Bkz. C. 
Foss-D. Winfield, a.g.e.. s. 28-29. 
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no.lu yapida ve litaratûre Egridere olarak geçmis olan Klrselik'teki 
manastir kilisesinin ek yapisinda da gôrmekteyiz (15). 

Yapidaki tugla malzemenin kalinligi 2-6 cm arasinda degisik 
ôlçûler verirken, pastoforiumlardaki nislerin ve pencerelerin 
kemerlerinde 4.5 cm. kalinlikta 14, 15, 16 cm. eninde ve 25, 25.5, 26 
cm. boyunda tuglalar dikkati çeker. Apsis içinde tûm boyut veren ender 
bir parça 5 x 26 x 26 cm.lik karedir. Boyutlann çeçitllligi ve kink 
m a l z e m e n i n çok lugu yap idak i t u g l a m n da , kemer l e rde 
kullanilanlann dismda devsirme olabilecegini ortaya koymaktadir 
(16). 

Bugûn için yapi cephelerinde tugla sûslemenin varhgma 
iliskin bir veri olmamakla birlikte, içte pastoforiumlann apsis 
n is ler in in k a v s a r a l a n bazi motifler içerirler. K a v s a r a l a n n 
ortalanndaki yedi sira tugla ôrgû, diakonikonda çift (AA), prothesisde 
tek ( A) zigzag motifinden baslayarak isinsal yerlestirilmis tuglalar 
tûm içbûkey yûzeyi kaplamaktadir (Res. 9, 10). 

Mevcut Verilerle Kllisenin Plan Tipinin Tartisilraasi 

Ilk bakista, Kapikin kilisesinde 7 x 10 m. boyut lannda 
uzunlamasina dikdôrtgen naos, dogudaki bûyùcek disa tasan ûç 
cepheli apsisi ve apsisin iki yamnda duvarlara açilmis nisleriyle 
Yunanlstan'da ôzellikle Thesalya bôlgesindeki "kûçûk dikdôrtgen 
kiliseleri" akla getirmektedir. 11. yûzyildan 13. yûzyila kadar 

15) H. Buchwald, a .g.e . , s.272, 274, 284-285. Arastirmaciya gore Bafa 
kiliselerinde gerekli harç miktanni azaltmak için kullamlan "tugla 
kinklan/brick chips" lie doldurulmus derzler, tugla dizileri lie yaklasik ayni 
yûksekliktedir. Genelde tugla ya da tugla ve tasm birlikte kullanildigi 
almasik duvarlann cephesinde yatay hatillar seklinde kullanilmis olan, 
son yillara kadar "gizli tugla teknigi" olarak adlandinhrken, gizlenen 
malzemenin tuglamn yam sira tugla ve kiremit kinklan ile tas levhalar 
olmasi nedeniyle "gizli haul" teriminin yaygmlastigi bu teknik, Bafa 
kiliselerinde daha çok kemerlerde karsimiza çikar. Bilgi ve gizli hatil teknigi 
ile ilgili aynntili son bir degerlendirme için Bkz. Y. ôtûken, Bizans Duvar 
Tekniginde Tektonik ve Estetik Çôzûmler, VD XXI (1990). 395-403, Oz. 
s.395-398. Bu teknigin kemerlerde kullanilmasi tektonik nedenlere 
baglanmaktadir. 

16) Bafa yapilannda turn malzemenin devsirme olmasi lie ilgili olarak Bkz. T. 
Wiegand, a.g.e.. s.43. Krsl. H. Buchwald. a.g.e, s.272. 
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tarihlenen bu klliseler ahsap çati ya da tonoz ôrtûlûdûr (17). Ne var kl, 
Kapikin klllseslnde kuzey ve gûney duvarlarda içtekl ve distaki duvar 
payeleri, naosun sôz konusu yapilardan farkli planlamada oldugunu 
belgelerler. Kilisenin yan cephelerlnde çogunlukla "kapali yunan haçi" 
yapilarda gôrdûgûmùz gibi, kuzey ve gûney haç kollannin disa 
yansimasi sôz konusudur . Bu nedenle buradaki naosta bir haç 
planlama dûsûnmemiz dogru olacaktir. Yapi içinde, dogudakl 
pastoforiumlann batisma eklenmis duvarlar ise bu haç semanin orta 
bôlûmûnû ôrten kubbenln tasiyicilan olarak gôrûnmektedirler. Kllise 
içinde kuzeybati kôsede, kismen moloz dolguya gômûlû sûtun, naosun 
planina iliskin bir diger ônemli veridir. Bu sû tun nartekse dogru 
devrilmis olmasma karsm, naos içindeki kuzeybati duvar payesinin 
hizasmda hemen hemen in situ durumdadir . Buna dayanarak 
kubbenln, batida bugûn gôrûlmeyen gûneybati kôsedeki bir digeri ile 
birlikte, sû tunlar tarafindan tasmdigini dùçûnmekteyiz. Batidaki 
sû tun lan dogudaki duvarlann hizalarmda yerlestirdiglrnizde ortada, 
dogu-bati yônûnde hafif uzun bir kubbenin var olabilecegi gôrûlûr. 
Kuzey ve gûney cephelerdeki duvar payeleri ve dogudaki berna ise; 
kuzey, gûney ve dogudaki haç kollarmi belgelemektedirler. Kapikin 
kilisesinde, kubbeyi tasiyan sûtunlar nedeniyle, batida bir dôrdûncû 
haçkolunun varligma inamyoruz. Çûnkû T. Wiegand'm restitue ettigi 
gibi naosun bâti tarafim ôrten enine tûm bir tonoz, buradaki 
sû tun lann kaldiramiyacagi bir yûk olurdu. Kaldi ki T. Wiegand'in 
varligmi dûsûndûgû duvarlann olamayacagi da, bu kisimlarda kuzey 
ve gûney duvarlardaki bâti payelerinin dismda duvara ait hiçbir izin 
bulunmamasmdan anlasilmaktadir (18). 

Naosun planlamasmin ilginç bir ôzelligi de kuzey ve gûney 
haç kollarimn dogu ve batidakilerden kisa olmasidir. Bu da Kapikiri 
kilisesi için "atrophied greek-cross" olarak adlandinlan, belki "gûdûk 
y u n a n haçi" seklinde tûrkçelestirebilecegimiz bir plan tipini 
çagnstirmaktaysa da, bu tip yapilarm birçok ôrneginde gôrdûgûmùz 
naos tan disa t a san pastoforiumlar ve bâti haç kollarmi da bu 
kilisedekinln aksine gûdûk olduklarrni dûsûnerek, burada sôz konusu 

17) Tesalya'daki kûçûk dikdôrtgen naoslarla ilgili olarak Bk. N. Nikonanos, 
Byzantinoi naoi tis Thessalias, Athenai 1979; ôzellikle Aghia yakinindaki 
Aghiokambos, Panaghia Vilika (Çek. 8); Aghia yakinindaki Kastri, Aghios 
Gheorgios (Çek. 11, 2); Trikala-Krini, Aghios Nikolaos (Çek. 14); Trlkala, 
Asproeklissa, Panaghia (Çek. 16), Pilion dagi, Portaria Panaghia "Portarea" 
(Çek 22). 

18) Krsl. T. Wiegand , a.g.e, Çek26. 
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plandan farkh bir semayi tahmln etmekteyiz (19). 

Haç kollan lie blrllkte kôse mekanlann da dlkdôrtgen 
naosun bûtûnû içlnde yer aldigini gôz ônûne alarak klllsenln planirun 
Blzans dônemlnln yaygin tipi olan "kapali haç plan" oldugunu 
sôyleyebiliriz (20). Haç kollannin ahsilmis sekliyle beslk tonozlarla 
ôrtûlmûs oldugunu dûsûnûyoruz. Pek derin olmayan haç kollan, 
kuzeyde ve gûneyde kubbenin tonozlara oturabilecegini akla 
getlrmektedlr. Doguda kubbeyl tasiyan duvarlann yikik ûst kisimlan 
açik Ipucu vennemekle blrllkte, bôyle ôrneklerln yaygmhgini gôz 
ônûne alarak, kubbenin dogu ve bâti yônde de dogrudan haç kollannin 
tonozlan tarafmdan tasindigiru dûsûnmek yanlis olmayacaktir 
saniriz (21). Dlger yandan bâti kôse odalannin beslk tonozlarla 

19)R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmonds-
worth, Middlesex 1975, s.388 de "gûdûk yunan haçi" kilise plant, bir isim 
verilmeden Kariye Camii tasviriyle tanimlanarak (A single bay is topped by 
a dome but provided with a full-scale chansel-forechair, main apse, flanking 
apsed pastophories wider than the nave), Marmara kryisindaki Kursunlu bir 
diger ornek olarak sunulmaktadir. "Atrophied greek-Cross" adlandirmasi ve 
ayrintih bir yorumla daha fazla ôrnek için Bkz. R. Ousterhaout. The 
Byzantine Church at Enez : Problems in Twelfth-Century Architecture, JOB 
35 (1985), 261-280, oz.s. 268-269. Aynca Kariye Camiinin 4. insasiyla ilgili 
plan tartismasi için Bkz. R. Ousterhaut, The Architecture of the Kariye 
Camii in Istanbul. Washington 1987, oz. s.22. 

20) "Kapali yunan haçj" terimini, genelde ve burada haç kollannin farkh boyu 
nedeniyle "Kapali haç plan" seklinde degistirmeyi uygun gôrdûk. Kapali 
yunan haçi plan tanimi için bkz. S. Eyice, Karadag ve Karaman 
Çevresinde Arkeolojik incelemeler, Istanbul, 1971, s.195. Bilinen en 
erken ornekler Side'deki H (S. Eyice, L' eglice crusiform byzantine de Side en 
Pamphilie. Anatolia 3(1958), 35-47) ve Istanbul'daki Nea kilisesi (R. 
Krautheimer, a.g.e. s.376-377) 9. yuzyila aittirler. Bu tipin Istanbul'daki 
korunmus erken ôrnegi Lips manastin kuzey kilisesi (908) en geç ôrnegi lse 
Pammakaristos guney kilisesidir (1315) (T. F. Mathews. The Byzantine 
Churches of Istanbul, London 1980, s .322-345 (Lips); s .346-365 
(Pammakanstos). Anadolu'daki geç ôrnekleri Tirilye, Pantobasil issa 
(C.Mango-1. Sevcenco. Some churches and Monosteries the Sea of Marmara, 
DOP 27 (1973), s. 235-247); Akhisar, Çank Kilise (W. M. Ramsay-G. Bell, The 
Thousand and One Churches, London 1909. s.331-340) ve Trabzon'daki 
Krysokephalos, Eugenius ve H. Sophia klliseleri (S.Ballance, The Byzantine 
Churches of Trebizond. Anat Stud 10 (1960). 141-145) 13. yuzyila aittir. 

21) Anadolu'da, Istanbul ve Yunanistan'daki ôrneklerin çogunda kubbe dort 
destek arasma atilmis kemerler yerine haç kollannin tonozlan tarafmdan 
tasmmaktadir. Istanbul ôrnekleri için bkz. T. F. Mathews, a.g.e, s. 16 (Atik 
Mustafa Pasa), s.60 (Pantepoptes), s.70 (Pantokrator), s.160 (Trullo). s.210 
(Myralaion), s.324 (Lips, Kuzey kilise). Yunanistan ve Balkanlar'dan Ornekler 
için bkz. R. Krautheimer, a.g.e, Çek. 354 A (Hymettos, Kaisariani), 354 B 
(Hymettos, St John Theologos), 354 C (Lingouria, H. Yoannis); Sek. 394 B 
(Gracanica, kilise). 
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kapati lmalan mûmkûn gôrûnse de, biz buradakl dikdôrtgen 
mekanlann ûzerinde çapraz tonozlar dûsûnmekteyiz. 

Kllisenin bugûne kadar korunabilmis çok az ûs t yapi 
kalmtisi , pastoforiumlarm ûzerini ôrten, bat idaki duvar îardan 
doguya atilmis beslk tonoz parçalanyla nar teksln ôr tûsûne ait 
Izlerdir. Narteksteki kuzeydogu ve gûneybati kôselerle, bâti duvarda. 
girisin ikl yanmdaki Izler, burasinm ûç ayn çapraz tonozla ôrtûlmûs 
oldugunu gôstermektedir (22J. 

Sonuç olarak Kapikin adasmdaki manast ir kathollkonu, 
dogudaki kubbeyi tas iyan duvar l ann yônû nedeniyle Bizans 
dôneminin "kapah haç" semasinm ilginç bir ôrnegini olusturmaktadir 
(§ek.3). Gerçekte kubbenin doguda duvarlar batida sûtunlarla tasrndigi, 
iki serbest destekli sernada "kapali haç" plan, daha çok Yunanlstan'da 
ômeklerinl buldugumuz bilinen bir yapi tipidir (23). Ancak burada 
dogudaki duvarlann apsis yônûnde uzunlamasma olmamasi, aksine 
pastoforlumlan naostan ayiran enine duvarlar olusu bugûn için baska 
ôrnegini tammadigimiz bir ôzellik olarak gôrûnmektedir (24). Dlger 
yandan kuzey ve gûney haç kollarmin dogu ve batidakilerden kisa 

22) Nitekim T. Wiegand narteksln kuzey tonozunu saglam bulmustur. Ksi. T. 
Wiegand, a.g.e. Çek 25. 

23) Yunanistan'daki ikl serbest destekli kapali haç kiliselerle ilglli olarak bkz. 
A. K. Orlandos, Byzantinoi naoi Us Anatolikhes Korinthias, ABME 1(1935), 
s.53-90, Çek.21 Takslarhou (12.-13.yy); §ek. 36 M. Phaneromenou (13.yy), 
Tarsihou (13.yy); R. Krauthelrner, a.g.e, Çek.354 c. Ligourio, H. Yoannls (1080 
c); N. Nlkonanos, «.g,», Çek. 20 Maghnissia-Nles, Aghia Trladha manastin 
(12.yy 3. çeyregi). Tûm bu ôrneklerde kubbenin haç kollanna oturdugunu 
aynca heilrtelim. 

24) Pastoforiumlarm bemadan duvarlarla aynlarak, naosa geçislerl olan 
odaciklar ohnasi yaygin bir ôzelliktlr. Bunun diçmda bazi dort sûtunlu 
kapali haç yapilarla kûçûk dikdôrtgen klliseîerde pastoforlumlar tçln hiçbir 
ayirun yoktur. Krsl. N. Nlkonanos, a.g.e, dlpnot 17'de sayilan Ornekler; W. M. 
Ramsay-G.Bell, a.g.e, s.324 (Ala Kilise). s.331-340 (Akhlsar, Çanh Klllse), 
s.397-399 (Fisandon). Cenelde çok bûyûk olmayan yapilarda, diça taskin 
ana apsis yaninda dogu duvarlara açilmis nlslerle birllkte gorûlen açik 
pastoforiumlara, Bafa bôlgesinden lklz Ada'daki 4 no*lu klllse lie 
jstanbul'dan Toklu Dede Mescldlni de eklemek Isteriz. Tonozlu bazillka olan 
lklz Ada'daki klllse içln bkz. T. Wiegand, a.g.e, Çek. 47. Tek nefli tonozlu ve 
kubbell Toklu Dede lçln bkz. T. F. Mathews , a.g.e.. s.377; aynca Toklu 
Dede'nln Karlye'nln 4. salhasina benzer plani nedeniyle bir tartiçma Uçln 
bkz. R. Ousterhout, a.g.e (1987) S.23. Sarttakl E klllsesl, çok az disa tasan 
apsis kûtleleriyle yukardaki ôrneklere yakin pastoforiumlara sahlp 
baskent tlpinde dort serbest destekli "kapah haç planli" bir yapidir. Krsl. H. 
BuchwaH. a^.e.. s. 268, Çek4. 
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§ekll 3. Kilisenin tamamlanmiç plani. 
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olmasi , bir baska deyisle naostaki uzunlamasma vurgu kllisemlzin 
planini ilginç kilan bir diger ôzellik olmaktadir (25). 

Kilisenin Tarihlendirilmesiyle ilgili Tartiçma 

Kapikin adasmdaki manast i r kllisesine iliskin kaynak 
verilerinin olmamasi ve bâti girisin lentosu ûzerindekl yazittan 
okunabi len tek bir sôzcûgûn (Konstantinos) yapiyi tar ihleme 
konusunda hiçbir anlam içermemesi nedeniyle, kilisenin bugûn 
gôrûlebilen mimari ôzelliklerine gôre ûslup degerlendirmeleriyle 
tar ihlendir i lmesini zorunlu ki lmaktadir . Bu amaçla , yap inm 
karakteristik aynnti lan hatirlatilarak Bizans mimarisindeki tarihli 
diger benzer ôrneklerle karsilastinlacaktir. 

1} Kilisenin plam, bize gôre kapali haç semanin batida iki 
serbest destekli bir çesitlemesidir. Kapali haç plan ya da tûrkçedeki 
yaygm kullammiyla kapali yunan haçi, 9. yûzyildan 12. yûzyila kadar 
hayli yaygm ancak 14. yûzyilda da ôrnekleri olan bir plan tipidir (26). 
11. yûzyildan 13. yûzyilin ikinci yansina kadar, ôrneklerini daha çok 
Yunanistan'da buldugumuz iki serbest destekli kiliselerden, kubbeyi 
tasryan dogudaki duvarlann, dogu-bati yerine kuzey-gûney yonûnde 
olmasi nedeniyle ayrilan Kapikin kilisesine parelel ôrnek bulamadik. 

2) Kilisenin naosunun , kabaca Orta Bizans dônemine 
tar ihlenen Ali Sumasi Dagmdaki Ala Kilisedeki naosa, planin 
muhtemelen dort serbest destekli olmasina ragmen yakm benzerligi 

25) Anadolu'da Ali Sumasi Dagi'ndaki Ala Kilise'nin naosu, Kapikin kilisesine 
benzemektedir. Bkz. W. M. Ramsay-G. Bell, a.g.e, sek. 324. Kapikin 
kilisesindeki uzunlamasma vurgu, dogudaki haç kolundan ayn bemasi olan 
baskent tipindeki "kapali haç kiliselerle", bâti haç kollan uzun Enez, Fatih 
Camii ile Trabzon'daki Fatih Camii (P. Khrysokephalos), yeni Cuma Camii 
(H. Eugenius) ve H. Sophia gibi yapilardan farklidir. Baskent tipindeki 
yapilara, karsilastirma için tek bir ôrnek, bkz. R. Krautheimer, a.g.e, Çek.309 
(Bodrum c . Myralaion Manastir kilisesi). Enez, Fatih Camii için Bkz. R. 
Ousterhout, a.g.e. (1985), Çek5; Trabzon kiliseleri için bkz. S. Ballance, a.g.e., 
s.146-151 (Fatih c), s.157-159 (Yeni Cuma c), s.161-163 (Ayasofya). S. Eyice 
de, Enez Fatih Camiinin uzun bâti haç koluna ôrnekler olarak Trabzon 
kiliselerini gôstermistir. Krsl. S. Eyice, Trakya'da Bizans Devrine Ait Eserler, 
Belleten 33/34 (1969), s.351-354. ôz. s.353-354. 

26) Bu plan tipiyle ilgili tamm ve ûrnekler konusunda dipnot 20' ye ek olarak 
bâti litaratûrûndeki "quincunx" adiyla tanimma ve geni§ bir yapi listes! için 
bkz. R.Krautheimer, a.g.e., s.536 (tanim), s. 558 (indeks, kiliseler). Ayni yapi 
tipinin Ingilizce de "cross-in-square" ve "inscribed cross" seklinde de 
adlandinldigim belirtelim. 
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ônemlldir. Çùnkû her Iki kllisede de kuzey ve gûney haç kollari 
oldukça dardir. Ne var kl bu ôzellik, Ala Kllise'nln aynntili tarihinl 
bilmedigimiz için tarihlemede ônemli birveri olusturmaz (27). 

3) Kilisenin yan cephelerindeki duvar payeleri, Orta Bizans 
dôneminde ôzellikle kapah haç yapilarda haç kollanrun ve kôse 
oda lannm distan tanimlanabildigi bir ôzelliktir. Bu durum Geç 
Bizans'ta tek nefli ek yapi ve nartekslerin cephelerinde, bu kez içteki 
duvar payelerinin disa yansimalari olarak gôrûlmektedir (28). 
Kapikin kilisesinde payeler aras inda, muhtemelen m a n a s t i n n 
t r a p e z a s m d a k i smen gôrû ldùgû gibi kademel i kemer l e r 
bulunmaktaydi. Benzer tarzda paye ve kemerler, 13. yûzyila tarihlenen 
Bafa kiliselerinde de vardir (29). 

4) Kilisenin cephelerinde lkiz Ada 4 no.lu kil isenin 
narteksindeki gibi. dùzgûn kesme taslann ûzerinde yer alan çerçeveli 
teknik, yapimizi 13. yûzyila yaklastiran bir baska ôzellik olarak 
gôrûnmektedir. 

5) Duvarlardaki, kalelerde 3. yûzyildan 15. yûzyila kadar 
ômeklerini buldugumuz, Bafa bôlgesindeki hemen tûm duvarlarda 
gôrûldùgû gibi enine atilmis ahsap hatillara ait bosluklar. belki kilise 
için somut bir tarih verisi olusturmazlar. Yine de ahsap hatillar, 
kemer ve tonoz egrilerini distan destekleyen gergilere ait ûzengiler 
hizasmdaki izler, Laskaris mimarisinin ayirdedici bir ôzelligi olarak 
yorumlanmaktadir (30). 

6) Baskent ve etkilerinin gôrûldùgû Bizans yapilannda daha 
çok 11.-12. yûzyillara tarihlenen gizli hatil tekniginin, Kapikin 
kilisesinde kemerlerdeki uygulamasi, Bafadaki Laskaris dônemine 
tarihlenen kiliselerdeki gibidir. 

7) Kapikin kilisesindeki bazi kemerlerin almasik ôrgûsû. 
en erken ômegi 10. y ûzyila inen. baskentte daha çok Palaiologos 

27) Ala Kilisenin plani içlin bkz. W. M. Ramsay-G. Bell, a.g.e., Çek. 324. 
28)Kariye Camiinin Geç Bizans dônemi cephe dûzenlemesiyle ilgili olarak 

Bizans mimarisindeki diger Orneklerin de amldigi bir tartisma için bkz. R. 
Ousterhout, a.g.e. 1987 , s. 116-126. 

29)Ortak bir Ozellik olarak Laskaris yapilarinin ve Bafa kiliselerinin 
cephelerinde tek kademeli payelere oturan çifte kemerler için bkz. H. 
Buchwald, a.g.e., s. 282-283. 

30) Krsl. H. Buchwald, a.g.e., s.285. 
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y a p i l a r i n d a k u l l a m l m i s ; b a s k e n t e t k l l e r l n i n d e v a m e t t i g l 
B a l k a n l a r d a 14. yûzy i lda d a ôrnegi o l an t e k n l k b i r ôzel l ikt l r . 
Bafa 'daki Laskar l s killselerindekl a lmas ik kemerlerde genelde 1 t a§ 3 
tug la lie b i r l ik te ku l l an i lmis t i r . B u r a d a k i gibl 1 t a s - 1 t u g l a n m 
kullanildigi kemer le re çok y a k m d a , Herak lea 'dak i B izans Kaleslnde 
ra s t l amak tay iz (31). 

8) Kapik in ki l lsesinin k o r u n m u s tek tugla bezemes i o lan 
p a s t o f o r i u m l a n n n i s le r indek i z ikzak motifleri, d a h a çok y a p i l a n n 
aps is cepheler inde 11. yûzyildan 14. yûzyila k a d a r gôrûlûr ler (32). Bu 
bezemede o r tadak l z ikzak motifin, en az t ek en fazla ûç motif ten 
b a s l a y a n bir ya da d a h a fazla tugla s i r a l a n n d a n o lusmas i yaygin b i r 
ôzelliktlr. Nislerin kavsa ras indak i zikzak tugla ôrgûyû b u r a d a oldugu 
gibi yap i iç inde ve çok y a k m ômekle r in i , 12. yûzyila t a r i h l enen 
Enez'deki Fatih Camiinde bulmaktayiz (Res. 16) (33). 

31) ôrnekler için bkz. R. Krautheimer, a.g.e., Res. 274 (Misivri, Vaftizci Yahya, 
900 c), Res. 387 (Selanik, H. Katharini, 13. yuzyil sonu). Res. 403 (Istanbul, 
Fethiye, gûney kilise, 1315 c.) Res. 403 (Istanbul. Kilise Cami, eksonarteks, 
1320 c.) Res. 399 (Misivri, St. John Aleiturgetos, 14. yûzyil ikinci çeyregi). 
Aynca benzer kemerlerin goruldûgû Kariye Camii bati cephesi (14. yy) ve 
daha fazla ôrnekiçin bkz. R. Ousterhaout, a.g.e (1987) s. 128, fig. 3. Almasik 
kemerlerin goruldûgû bir baska yapi, Demre'deki Nikolaos killsesinin kuzey 
cephesi için bkz. U. Perchlow, Die Architektur der Nikolaoskirche in Myra, 
Byzantinische Studien. IV (Berlin), Lev. III. 113 C. Heraklea Bizans Kalesi 
ve 13. yûzyila tarihlendirilmesi konusunda bkz. W. Mûller-Wiener, 
Mittelalterliche Befestigungen im sûdlichen Jonien. 1st. Mitt. 11 (1961), s. 
5-122; ôz. s. 14, Lev. 9.2. Sôz konusu kalenin Melanudion ile ôzdestirilmesi ve 
referanslar için bkz. D.Winfield-C.Foss, a.g.e., s. 153. Bafa'daki Laskarls 
yapilanndaki almasik kemerler için bkz. H. Buchwald, a.g.e.. Res. 10 (Kahve 
Hisar), Res. 14 (Egridere/Kirselik), Res. 31 (IkizAda). 

32) 11. yûzyil için bir ôrnek, baskent ôzelliklerinin baskentli ve yunanh 
ustalarca uygulandigi yapilardan Cernigov katedrali için bkz. H. Schâfer, 
Architekturhistorische Beziehungen zwischen Byzanz und der Kiever Rus im 
10. und 11. Jahrhundert, 1st. Mitt. 23/24 (1973/74), s. 197-224, Res. 92.2, 93.1 
(Cernigov katedrali, apsis cephesi); Ay. Es. Res. 90.1 de Istanbul, Kilise 
Camii (1100 c) apsis cephesi de verilmektedir. Istanbul ôrnekleri için bkz. R. 
Krautheimer, a.g.e. . Res. 313 (Fenari Isa gûney kilise, apsis cephesi; 
1282-1304), Res. 322, (Gùl Camii, apsis cephesi, 1100 c) ; Res. 380-381 
(Fenari Isa, gûney kilise). Fenari Isa, narteks bati ve gûney cephelerindeki 
benzer motifli nisler için, S. Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi:, Istanbul, 
1980; Res. 34, 35. Kariye Camiinin 12. yûzyil ve 14. yûzyil yapilannin apsis 
cephelerindeki zikzak motifli nisler ve tartisma için bkz. R. Ousterhout, 
a.g.e (1987), s. 29, Res. 136, 138 ve 139. 

33) S. Eyice, a.g.e. (1969), res . 31 ; R Ousterhout, a.g.e. 1985, s.264, Res.8. 
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KAPIKIRI ADASINDAKl MANASTIR KlLlSESl OZERlNE DÛÇÛNCELER 

S o n u ç o l a r a k Kap ik in kl l isesi m i m a r i veri leriyle 10. 
yûzyi ldan 14. yûzyila k a d a r gôrûlen ôzelUkler içermekle blr l ikte , sôz 
k o n u s u ôzelliklerin 12. yûzyil ve 13. yûzyil ô rnek le r ine yak inhg i 
nedenly le y a p m i n 12. yûzy i ldan once in sa ed i lmis o l a m a y a c a g i m 
d û s û n m e k t e y i z (34). Bôlgede, çesitl i p l a n l a n n ek lekt ik b i r seki lde 
uygu land ig i , gene lde cephe le rdek i ayirdedici ôzel l ikler indeki o r t a k 
û s l u p ve insa teknikleriyle t a n i m l a n a n Laskar i s mimar i ôrnekler i ile 
yapimiz a r a s i n d a k i t û m b u aynn t i l a rdak i benzerl ikler , onu Laskar i s 
m i m a r i s i n e y a k l a ç t i r m a k t a d i r . Bu n e d e n l e Kapiki r i a d a s i n d a k i 
m a n a s t i r kil isesi 12. yûzyil s o n l a n y l a 13 . yûzyil b a s l a n n d a in sa 
edilmis o lmahdir (35). 

34) Bafa'daki manastir yasamim Sina'dan kaçan kesislerle baçlatan rivayeti 
bir yana birakirsak, synod listelerinde Heraklea piskoposu Ignatlus'un 
adiyla 987 de ilk kez anilmasi ve Aziz Paulus (01. 955) yasam Oykûsûndeki 
aynntilar nedenlyle buradaki manast i r lann varhgi 10. yûzyila kadar 
inmektedlr. Bkz. T. Wiegand. a.g.e., s. 178-187. Latmos ya da Bizans dOnemi 
adiyla Latros'la ilglli tûm kaynak ve yayinlann bir degerlendirmesi için 
aynca bkz. P. L. Vocotopoulos, Latros, EEBS 35(1966-67). s. 69- 106. Bôlge 
tarihlndeki, Jus t in ianus çagindan sonra sirasiyla Sasani, Arap ve Turk 
akinlannin neden oldugu huzursuz ortam. Bâti Anadolu'nun Bizans 
nûfusunda ve manastir topluluklan Için ônemli sosyo-politik sonuçlar 
dogurmustur. Bu konudaki ayrinhh bir çalisma için bkz. S. Vryonis, The 
Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and The Process of 
Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, 
London 1971. Komnenoslar ve Laskarisler zamaninda savunma yapilannin 
artmasi da bôyle bir tarih gerçeglnln sonucudur. Krsl. W.Muller-Wiener, 
a.g.e., Kammizca Bala (Latmos) manastirlannin hepslnln savunma yapilan 
gibi tahkim edilmis olmalannda da, 9. yuzyil sonrasmdaki Arap ve Turk 
akinlannin etklleri yansimaktadir. Nitekim arastirmaci H. Buchwald, 
Laskaris dônemlne tarihledlgi Bafa klllseleri lçln 13. yûzyil ôncesinde ve 
1260 sonrasinda Turk baskilari nedenlyle bôlgede refah bir ortam 
olmadigini dûsùnmektedir. Bkz. H. Buchwald, a.g.e., s. 293. 

35) Bafa çevreslnln Komnenoslar (1081-1185) zamanindaki Bizans blrllgi, 
buradaki yapi faallyetleri için uygun bir ortam olmahdir. Bu birllkten kisa 
bir zaman sonra 1192'de II. Isaac Angelus'un (1185-1195 ve 1203-1204) 
Latmos manastirlarma yapmis oldugu yardim buradaki yapi faallyeti için 
gôz ardi edilmemesi gereken bir durumdur, kammizca. II. Isaac Angelus'un 
Latmos manastirlanna yardimi konusunda S.Vryonis, a.g.e. s. 128 de "In the 
south, the monastic documents record that the emperor restored some order 
and prosperity to the monastic establishments on. Mt. Latrus in the theme 
of Mylasa and Melanoudium after they had been destroyed again by the 
Turks" denilmektedir. Buna bagh olarak Kapikin klllseslnin 12. yuzyil 
sonlannda insa edilmis olablleceglni dûsûnmekteyiz. Bu durumda da bu 
yapi, eger Laskaris mimarisinin dogrudan içinde bir ôrnek degilse, o 
yapilann bir ôncûsû olsa gerektlr. 
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