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ÖNSÖZ
Elinizdeki kitapta 1100 yıllık bir Ortaçağ uygarlığı olan Bizans kültürünü elimizden geldiğince
sanat tarihçileri olarak her açıdan tanıtmayı amaçladık. Bu çalışmada ağırlıklı olarak Bizans dönemi dini
mimarisi ve resim sanatı ele alınmış, Bizans sanatının zengin örnekler verdiği diğer sanat dalları da –
seramik, maden, fildişi, cam ve tekstil– örneklerle zenginleştirilerek anlatılmış, malzeme ve teknik
açıdan da ele alınmıştır. Bu çalışmayı hazırlamamızda emeği geçen ve her türlü imkânı sağlayan
hocalarımıza teşekkür ederiz.
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tiryaki
Doç.Dr. Özgü Çömezoğlu
13.08.2015
İstanbul
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KISALTMALAR
MS: Milattan Sonra
Yun: Yunanca
TAY: Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri
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YAZAR NOTU
Bu kitap, Bizans dini mimarisi ve resim sanatı üzerine yoğunlaşmış bir kitaptır. Mimarlık ve
diğer sanat dallarıyla ilgili teknik bilgi ve sanat tarihi terimleri içerebilir. Bu konuyla ilgili bilgilere
kaynakçada verilen yayınlardan ulaşabilirsiniz.

6

1. BİZANS UYGARLIĞI VE ERKEN HIRİSTİYAN MİMARLIĞI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Bizans Uygarlığı
1.1.1.Bizans Kültürünü Oluşturan Unsurlar
1.1.2.Bizans Sanatı’nın Evreleri
1.2.Erken Hıristiyan Mimarlığı
1.3. Constantinus Dönemi Hıristiyan Mimarisi
1.3.1. Bazilika Mimarisi ve Terminolojisi
1.3.2. Bazilika Türleri
1.3.3. Constantinus Kiliseleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bizans nedir?

2)

Bizans kültürünü oluşturan unsurlar nelerdir?

3)

Bizans sanatının evreleri nelerdir?

4)

İlk Hıristiyanlar nerelerde toplanmışlardır?

5)

Kilise mimarisinde ilk olarak hangi plan tipi tercih edilmiş, nedenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Bizans Uygarlığı

Bizans kültürünü oluşturan
Bizans Uygarlığı ile ilgili
etkenleri ve Bizans sanatının temel kitaplar okunabilir.
evrelerini öğrenir.

Erken Hıristiyan mimarlığı

İlk Hıristiyan yapıları ve
bazilika mimarisini öğrenir.

Mimarlık tarihi ile ilgili
temel kitaplar okunabilir.
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Anahtar Kavramlar


Bizans Kültürü



Hıristiyanlık



Domus Ecclesiae



Dura Europos



Katakomp



Bazilika
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Giriş
Bu bölüm başında Bizans uygarlığının tanımından başlanarak Bizans kültürünü
oluşturan unsurlar incelenecek ve Bizans sanatının evreleri hakkında bilgi verilecektir. Daha
sonra ise Erken Hıristiyan mimarlığı içinde ilk Hıristiyanların kullandıkları yapı tipleri
belirtilecek, örneklerle ele alınacaktır. Constantinus’un Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul
etmesinden sonra kilise mimarisinde tercih edilen bazilika planı üzerinde durulacak,
terminolojisi anlatılacak ve ilk bazilika örnekleri gösterilecektir.
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1.1.Bizans Uygarlığı
Bizans, Roma imparatorluğunun devamı olarak, 330-1453 yılları arasında, Doğu
Akdeniz cevresinde hüküm süren ve Doğu Roma olarak da anılan imparatorluktur. Diğer bir
deyişle Bizans, Roma imparatorluğunun 11 yüzyıl sürerek bütün ortaçağı kaplayan Doğu
bölümünden başka birşey değildir.
Bizans devleti, Roma imparatorluğunun içinden doğmus olmakla beraber, Hıristiyan
olduğu için inancı, 6.yüzyıldan itibaren Grekçeyi resmi dil olarak kabullendiğinden dili ve
komşusu olduğu Yakındoğu’nun etkisinde dünya görüşü bakımından ondan farklıydı. Bu
nedenle 19.yüzyılda batılı tarihçiler, kendine özgü bir kimliği olan bu uygarlığı, ayrı bir tarihi
varlık olarak kabul etmiş ve ona başkenti Byzantion’un adı da yakıştırılarak “Bizans
imparatorluğu” demişlerdir. Böylece “Bizans” adı gerçekte hiçbir zaman var olmamış, bu
uygarlık hiçbir zaman kendisini Bizans olarak adlandırmamıştır. İlk imparatoru I.
Constantinus’dan son imparatoru XI. Konstantinos Palaiologos’a kadar tüm imparatorlar,
“Roma İmparatoru” unvanını kullanmış, halkına da “Romalılar” denmiştir.
Birçok bilim adamı Bizans uygarlığını incelemeye, I. Constantinus tarafından Yeni
Roma olarak kurulan Konstantinopolis kentinin kuruldugu yıl olan 330 yılından başlamayı
tercih ederler. Bizans’ın başkentinin Konstantinopolis olarak seçilmesi ve bu başkentin
imparatorluğun son gününe kadar Bizans uygarlığının her alanında yaratıcı gücü, ana merkezi
oluşturması, Bizans’ın tarihinin başlangıç noktası olarak bu kentin kuruluş yılı olan 330 yılının
alınmasını desteklemektedir. Bu derste de izlenecek olan tarih, kuruluş yılı olan 330 yılı
olacaktır.
MS 330 yılından 1453 yılına kadar olan yaklaşık 11 yüzyıllık bir tarihsel süreci, Bizans
İmparatorluğu olarak ele alıp incelemekteyiz. Bu dönemin sanatını da genel bir başlık altında
“Bizans Sanatı” olarak adlandırmaktayız.

1.1.1.Bizans Kültürünü Oluşturan Unsurlar
Bu kadar uzun bir tarihsel sürece ve geniş coğrafyaya yayılmış olan bu uygarlık, yerel
katkılar ve etkilerle uzun bir zaman dilimi icinde yavas yavas yoğurulmus, biçimlenmiş ve
değişerek kendi özgün kimliğini yaratmıştır. Bu nedenle Mısır uygarlığı veya Roma uygarlığı
gibi ayrı bir kültür olarak adlandırılmayı hak eder.
Bu özgün uygarlığın oluşumunda rol oynayan başlıca etkiler ise şunlardır:

Roma İmparatorluğu’nun devamı olduğundan Roma’nın antik kültür mirası,
Bizans uygarlığının ana kolunu oluşturmuştur.

Roma’nın Doğu topraklarında devamı olması, bu uygarlığın ister istemez
üzerinde bulunduğu toprakların yerel kültürlerinden etkilenmesini sağlamıştır. Etkilendiği
uygarlıklardan en güçlüsü Sasaniler olmuştur.
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Bu ana kolları aynı potada kaynaştırarak zaman içinde olgunlaşıp Bizans kültürü
dediğimiz bir senteze ulaştıran ve Ortaçağ boyunca bu kültüre damgasını vuran unsur
Hıristiyan dini olmuştur.
Bu uzun süreç içinde kültür ve sanat aynı kalmamış, değişik dönemlerde kendi
biçimlerini yaratmıştır. Bu nedenle tarihçiler ve sanat tarihçileri Bizans kültürünü ve bir parçası
olarak da sanatını, belli evrelere ayırarak incelemektedirler.

1.1.2.Bizans Sanatı’nın Evreleri
Bizans sanatı üç büyük ve birbirinden farklı özellikleri olan devirlere sahiptir:
1-

Erken Bizans Devri – (330-726)

İkonaklazma Devri(726-842)
2-

Orta Bizans Devri - (842-1204)

Latin Istilasi(1204-1261)
3-

Son Bizans Devri-(1261-1453)

Bizans sanatının üç devre ayrılması, Bizans tarihinin siyasi gelişimine uygun bir
bölünmedir.
Erken Bizans Devri: 330 yılından 726 yılına kadar süren dönemde, başlangıçta tamamen
Roma kültürü hâkimdir. Sanat ve mimarlikta özellikle 4. ve 5. yüzyıllarda, Antik Roma
sanatından çok unsur yer alır. Bu nedenle bu dönem “Geç Antik Çağ” olarak da
adlandırılmaktadır. Ama bu yavaş yavaş değişir, Hıristiyan kültürü ağır basmaya başlar.
6.yüzyıldan başlayarak Bizans kültürü yavaş yavaş Roma’nın antik kültüründen uzaklaşacak
ve kendi özgünlüğünü oluşturacaktır. Erken dönem içinde özellikle imparator Iustinianus
dönemi (527-565) imparatorluğun en parlak dönemlerinden biridir. Bu imparatorun tahtta
olduğu süre özellikle Erken Bizans mimarisinin doruk noktasını oluşturur.
Erken Bizans devri, 8. yüzyılda bir imparatorluk politikası olarak uygulanan
“İkonoklazma” (726-842) ile son bulur. 726 yılında başlayan her türlü dini resimlere karşı
olduğu için ikonoklazma (resim-tasvir karşıtı) denilen akım, kilisenin ve manastırların güçlerini
de kırarak Bizans sanatında çok önemli bir değişikliğe yol açmıştır. Dini resimler yasaklanmış
ve tahrip edilmiş, manastırlar kapatılmıştır. Bu akımın başlangıç tarihi erken Bizans
Dönemi’nin sonu kabul edilir. Ikonoklazma, 842 yılına kadar devam etmiştir. Bir ara dönem
olarak kabul edilen ikonaklazma, sekizinci dersde daha detaylı anlatılmaktadır.
Orta Bizans Devri: İkonoklazma devrinin son bulmasıyla birlikte kilise ve manastırlar
güçlenerek bu dönemden çıkmışlardır. Bu dönemde Hıristiyan dininin biçimlendirdiği bir
8

Ortaçağ kültürü hâkimdir. Artık kendisini oluşturan unsurları tamamen hazmetmiş bir Bizans
Kültürü ortaya çıkmış, kendi özgün niteliklerini oluşturmuştur.
Orta Bizans Dönemi, 1204 yılında Konstantinopolis’in IV. Haçlı seferinde ele
geçirilmesine kadar olan dönemi kapsar. 1204 yılından 1261 yılına kadar devam eden başkentin
Latin istilası, imparatorluğun başına gelen en büyük felaketlerden biridir. İmparatorluk
kültürüne en büyük zararı vermişse de, sürgündeki Bizanslılar kültürel üretimlerini sürdürerek
varlıklarını korumuş, 1261 yılında başkenti Latinlerden geri aldıklarında eski görkemli
günlerindeki güçlerinde olmasalar da, uygarlıklarını yeniden canlandırmayı başarmışlardır.
Son Bizans Devri: 1261 yılından 1453 yılına kadar olan bu dönemde Bizans’ın son bir
canlanış gösterdiği görülür. Sonunda Bizans’ın adı hala imparatorluk olduğu halde sınırları
İstanbul surlarından ibarettir.
Başkentte görülen kültürel canlanış imparatorluğun genelinde kötü gidişle çelişir
durumdadır. Anadolu’da kaybedilen topraklarda yasayan üst sınıflar, Konstantinopolis’e
gelerek kültür ve sanata yatırım yapmıştır. Bu dönem bazı arastırmacılar tarafından “Bizans
Rönesansı” olarak adlandırılır. Gerçi bu dönemde artık eskisi gibi görkemli yapılar veya yeni
mimari eserler yapılamamıştır. Mevcut yapılar onarılmış, zengin biçimde dekore edilerek bazı
ek mekânlar inşa edilmiştir. Sanat varlığı, 14.yüzyılın ortalarından 1453 yılına kadar hemen
hemen yok gibidir.

1.2.Erken Hıristiyan Mimarlığı
İlk Hıristiyanların belirli bir dini yapıları olduğuna dair kesin belgelere sahip değiliz.
313 yılında I.Constantinus tarafından Hıristiyanlığın resmen kabulüne kadar yani bu dinin
yasak olduğu dönemlerde Hıristiyanlar dikkat çekmemek için cemaat tarafından belirlenen
evlerde gizlice toplanıyorlardı. Bu yapılar genelde Roma-Helenistik tipte, yerel özellikli sivil
yapılardı. Göze çarpmamak için dış cepheyi olduğu gibi bırakıp yapının içinde değişiklik
yapıyorlardı.
Bu evler Hıristiyan ritüellerinin yerine getirilmesi için ufak değişikliklerle toplantı
merkezlerine, cemaatin toplandığı mekânlara dönüştürülmüşlerdi. Ritüeller, Hıristiyan litürjisi
(ayin-ibadet) buralarda şekillenmeye başlamış, cemaat evleri daha sonra kurulacak kiliselerin
başlangıç noktası olmuşlardır. Bu Hıristiyan evleri, Latince “cemaat evi, toplanma evi”
anlamlarına gelen domus ecclesiae ( Yun. oikos ekklesias) olarak adlandırılıyorlardı.
Bilinen en eski domus ecclesia yani Hıristiyan cemaat evi, Suriye, Dura Europos’daki
yapıdır. İmparatorluğun doğu sınırında, Fırat nehri üzerinden yapılan ticaret yolunun üzerinde
olması bakımından Duro Europos önemli bir yerdi. 256 yılında Sasaniler’den gelen tehdit
karşısında kasabayı acele olarak kale haline getirmek zorunluluğu doğmuş, evlerin içi toprakla
doldurularak, tahkimat haline getirilmiştir. Böylelikle toprak altında korunan yapılar,
günümüze oldukları gibi gelebilmişlerdir.
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Bu yapılar arasında yer alan Hıristiyan evi, 232 tarihine Hıristiyanlığın yasak olduğu
dönemlere aittir. Kentteki diğer evler gibi peristil avlulu bir planı vardı. Avlunun üç etrafında
değişik boyutlarda odalar yer alıyordu. O dönemde toplantı evinin ihtiyaçlarına göre içinde
birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Örneğin arkeologlar en soldaki mekânın, geniş olduğu için kilise, yani cemaatin gizlice
toplandığı ana mekân olduğunu düşünmüşlerdir. Bir niş içinde küçük havuzun yer aldığı en
sağdaki mekânın ise vaftizhane olarak kullanıldığı saptanmıştır. Dışardan bakıldığında, normal
bir ev olarak görülen cemaat evi, Hıristiyan ayin ve törenlerine özgü işleve uygun bir takım
mimari düzenlemeler yapılarak içleri değiştirilmiştir. Bu yapılar, gizli ibadet etmek üzere
kullanılan normal konutlardı. Hıristiyanlığın resmi din ilan edilmesinden sonra bu tip yapılar
ortadan kalkmıştır.
İlk Hıristiyanlar, ölülerini gömmek için geçit ve galerilerden oluşan birkaç katlı
Hıristiyan yeraltı mezarlıkları meydana getirdiler. Sanılanın aksine, Hıristiyanların saklanması
için yapılmış oldukları veya zulümlerden kaçıp gizlenerek ayinlerini buralarda yaptıkları
görüşü yanlıştır. Dar ve uzun dehlizlerden oluşan bu yeraltı mekânlarını ölülerini gömmek için
yapmışlardır. Katakomplar içinde geniş kalabalıkları kaldıracak büyüklükte mekânlar yer
almıyordu. Cenaze törenleri ve ölüyü anma ritüelleri için de geniş açıklıklar bulunuyordu.
Hıristiyanlar, ölülerini Roma geleneğinin aksine gömüyorlardı. Bunun için geniş
alanlara ihtiyaçları vardı. Roma’da topraklar şehir dışında bile olsa çok pahalıydı. Onlar da
yerin altında mezarlıklar açmışlardır. Malzeme, Kapadokya’daki gibi kolay kazılıp kolay şekil
verilen ve kazıldıktan sonra da sertleşen tüf idi. Dolayısıyla birkaç kattan oluşan katakomplar
için uygun bir malzemeydi. Roma’da şu ana kadar keşfedilen yaklaşık 30 adet katakomp
bulunmaktadır. Ama bunun dışında Sicilya, Napoli, Kuzey Afrika’da da katakomplar yer
almaktadır. Bunlar 5.yy başlarına kadar mezarlık olarak kullanılmışlardır.
Cemaat toprak ve bu galerilerin kazılması için para veriyordu. Bireyler de burada
gördüğüz loculus denilen raf gibi mezarlar için para veriyorlardı. Böyle binlerce loculus yer
almaktadır. Buralara tek bir kişi gömüldüğü gibi ailesine ait birkaç kişi daha yerleştirilmiştir.
Mezar açıldıktan sonra mermer veya taş kaplamalar ile mühürlenmiştir. Bu kaplamaların
üzerine de alttaki iki resimde gördüğünüz gibi ölenin ismi veya yaptığı işle ilgili bir çizim ve
muhakkak öleni koruması için Hıristiyan sembollerinden biri işleniyordu.
Roma’nın en eski katakompu olan Callistus Katakombu, 3.yüzyıl başında kurulmuş ve
piskopos Callistus zamanında genişletilmiştir. Sağdaki resimde gördüğünüz mekânda
3.yüzyılda ölen Roma piskoposlarının mezarları var. Ayrıca bu katakompta yaklaşık 50 martyr
– din uğruna öldürülen, din şehidi – mezarı yer alır.
Katakomplarda daha nüfus sahibi, zengin Hıristiyanlar üstü kemerli mezar nişi olarak
tanımlanan arcosoliumlara gömülüyorlardı. Kemerin içinde de genelde mezar sahibinin veya
sahiplerinin resmi yer alıyordu.
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1.3. Constantinus Dönemi Hıristiyan Mimarisi
Kilise yapısının Hıristiyanlık dinsel törenlerine özgü bir biçim kazanması ve anıtsal
boyutlarda uygulanmasının ilk örnekleri imparator I. Constantinus döneminde (306-337)
görülmektedir. 313 yılında I. Constantinus’un Hıristiyanlığı resmen kabul etmesiyle, kamusal
tapınmaya uygun dolayısıyla geniş kitlelere cevap verecek bir yapı tipine ihtiyaç vardı. Domus
ecclesialar kalabalık cemaatlerin toplanması ve tapınması için yetersiz kalmıştı. Kalabalıkları
içine alacak, içinde gösterişli bir liturjinin yapılabileceği anıtsal bir yapı, Roma’nın mimari
envanteri içinden seçilebilirdi.
Yeni Hıristiyan mimarisinin, eski dinlerin pagan tapınaklarını iki yönden kullanması
uygun değildi. Birincisi bunlar büyük insan topluluklarını içlerine alabilecek genişlikte iç
mekânlara sahip değildi. Dahası bunlar tamamen pagan tanrılarına ve Roma imparatorlarına
dair tapınma simgeleriyle doludur. Çok tanrılı dini hiçbir şekilde çağrıştırmayacaktı. Bu yüzden
I. Constantinus ve kilise yetkilileri dindışı kamu yapılarına yöneldiler. Bunun için de en uygun
plan tipi “bazilika” olarak adlandırılan adalet bazilikalarıydı. Kamusal toplantılar için
tasarlanmıştı. Pazar yeri, mahkeme salonu veya kabul salonu olarak kullanılan, büyük
kalabalıkların toplandığı anıtsal yapılardı. Genelde uzunlamasına dikdörtgen planlı ahşap çatılı
binalardı.
Bazilika kelimesi, Yunanca “hükümdar” anlamına gelen Basileus kelimesinden
gelmektedir. Roma döneminde hükümdar için yapılan imapartorun adaletini sürdüren bu sivil
bazilikalar artık manevi hükümdar İsa için yapılmaya başlanmıştır. İmparator da yeryüzünde
tanrının, İsa’nın temsilcisi olarak kabul edilmekte, bir bakıma da bu yapılarla gücünü
göstermekteydi. Dolayısıyla Hıristiyan bazilikalarında liturji, emperyal bir özellik, gösterişli bir
biçim almış, tamamen Roma’nın imparatorluk seremonilere benzetilmiştir.

1.3.1. Bazilika Mimarisi ve Terminolojisi
Bazilika, doğu-batı doğrultusunda, uzunlamasına gelişen bir yapı şeklidir. Ana giriş hep
batıdan sağlanır. Yapının doğu ucunda gördüğünüz dışarı çıkıntı yapan yarım daire planlı
bölüm “apsis”dir. “Naos” olarak adlandırılan cemaatin toplandığı ana mekân, iki destek
dizisiyle uzunlamasına mekânlara – neflere – ayrılır. Bu yapılar genelde 3 neflidir. Geniş
cemaatlerin yer aldığı kentlerde 5 nefli örneklerine de rastlanmaktadır. Orta nef her zaman yan
neflerden daha geniş olur. Apsisin hemen önünde altar masasının bulunduğu kutsal alan ise
bema olarak adlandırılmaktadır. Bema bölümüne cemaatin girmesi yasaktır, cemaat neflerde
toplanır.
Kilisenin giriş yönünde yani batısında büyük bir ön avlu, atrium, yer alır. Üç ya da dört
yanı arkadlarla çevrili atriumun ayin töreninin başlangıcında cemaatin kiliseye girmeden önce
toplandığı açık mekân olduğu belirtilmektedir. Ana mekân dediğimiz naos girişinin önünde
“narteks” olarak adlandırılan kapalı bir hol yer alır. Narteksin ardarda iki tane olarak
düzenlendiği örneklerde, “dış narteks”, öbürüne de “iç narteks” denilmektedir. Yan neflerin

11

üzerindeki galeri katı için erken Bizans kaynaklarına dayanarak bu mekânların kadınlara
ayrıldığı kabul edilmektedir.
Bazı erken dönem kiliselerde ana ibadet mekânı olan naosun doğusunda, dışarı çıkıntı
yapan apsisin iki yanında küçük boyutlu odalar, pastophorion mekânları yer alır. Bu mekânların
yer alması özellikle Doğu kiliselerinde karşımıza çıkacak bir özelliktir. Bu mekânlardan
kuzeyde yer alan prothesis, şarap ekmek ayininde kullanılan kutsal nesnelerin altara
getirilmesinden önce gerekli törensel hazırlığın yapıldığı mekândır. Güneydeki mekân,
diakonikon, ise genellikle kilise adamlarının değişik mekân ihtiyaçlarına cevap vermiştir.

1.3.2. Bazilika Türleri
Yukarıda da ifade edildiği gibi, bu yapı tipi kilise mimarisinde 4.yüzyılda hakim olmuş,
erken Bizans dönemi boyunca en yaygın plan tipi olmuştur.
Bazilikalar başlıca iki grup halinde incelenebilir:
1 – Helenistik Bazilikalar: Bunlar İlkçağ geleneği ve mimarisine bağlı bazilikalardır.
Bunların örneklerine İtalya, Yunanistan, İstanbul, Kuzey Afrika ve kısmen de Anadolu’da
rastlanır. Bu bazilikalar en basit şekliyle üç neflidir. Fakat beş nefli olanları da vardır. Ayrıca
başka bir türü de vardır ki, bunlara “transeptli bazilikalar” denir. Bunların örneklerini bu derste
göreceğiz.
2- Yerel Bazilikalar: Bunlar da yerel özellikler gösteren Yakın Doğu bazilikalarıdır.
Suriye ve Orta Anadolu bazilikaları bu türün içersinde inceleneceklerdir. Örneğin, Karaman
çevresinde karşımıza çıkacak olan Orta Anadolu bazilikaları tonozlu bazilikalar olarak
adlandırılır. Ahşap örtülü Helenistik bazilikalardan da en büyük farkı örtü sisteminde taş
malzemenin kullanılmış olmasıdır.

1.3.3. Constantinus Kiliseleri
Hıristiyanlık serbest din haline geldikten hemen sonra yapılan ilk büyük dini yapı,
Roma’daki San Giovanni Laterano Kilisesi’dir. İmparator Contantinus 313’de Roma’daki
Lateran imparatorluk sarayını Roma piskoposuna konut olarak bağışladı. Bundan kısa bir süre
sonra saraya bitişik olarak kilisenin inşaatına başlandı. İmparatorluk kilisesi olduğu için yapı
75 m uzunluğunda, 55 m genişliğinde inşa edilmiş oldukça heybetli bir yapıdır. Roma
piskoposunun ikamet yeri, dolayısıyla kentin katedrali konumundaydı. Bu durum 15.yüzyıla
kadar devam etmiş, bu dönemde iyice harap olduğundan piskoposluk San Pietro Kilisesi’ne
taşınmıştır.
İsa’ya adanan kilisenin yapımına 313 yılında başlanmış, yapı 324 yılında kutsanmıştır.
Constantinus dönemi bazilikasından geriye pek bir şey kalmamıştır. Özellikle 17.yüzyılda
orijinal mimarisini kaybetmiş, ünlü Barok mimar Borromini tarafından yapı yenilenmiştir.
Ancak yapının planı korunmuştur.
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Constantinus bazilikasının orijinal durumunun nasıl olduğu hakkında fikir verebilecek
yazılı kaynaklar, eski resimler yer almakta, ayrıca yapının bazı orijinal temel duvarları da
korunmaktadır. Örneğin Roma’da yer alan San Martino Kilisesi’nde yer alan duvar resminden
kilisenin iç görünümü hakkında bazı bilgiler alabilmekteyiz. Kilise, sütunlarla 5 nefe ayrılmış
transeptli bir bazilikadır. “Transept”, apsisin önünde iki ucu dışarı taşkın, enine uzanan bir
mekândır. Daha çok 5 nefli kiliselerde göreceğimiz bir mimari ögedir. Kilisenin batısında
narteks bölümü yer alır. Resimde dikkati çeken şey, sütun başlıklarının devşirme malzeme
olmasıdır. Eski yapılardan sökülmüş, burada kullanılmışlardır. Çünkü başlıklar birbirinden
farklıdır. Kimi Korint, kimi İyon sütun başlıklarıdır. Sütunların üzerindeki bağlantılar
kemerlerle sağlanmıştır. Önemli bir özellik, orta nefin ahşap bir çatı sistemiyle kapatılmış
olmasıdır. Aşağıdan ahşap kirişleri görmek mümkündür. Bu da Helenistik tip denilen klasik
bazilikaların başlıca özelliğidir.
İç mekân en son 1646 yılında Borromini tarafından yeniden yapılmış, ana ön cephesi
18.yüzyılda eklenmiştir.
Roma’daki ikinci bir Constantinus kilisesi, Vatikan tepesinde kent surlarının dışında
inşa edilmiş olan San Pietro Kilisesi’dir. Geleneğe göre, İsa’nın havarilerinden Aziz Petrus
burada yer alan Nero Hipodromunda çarmıha gerilmiştir. Aziz Petrus, Roma’nın ilk piskoposu
kabul edilmektedir. Petrus, bu arenada M.S. 67 yılında öldürülmüş ve aceleyle buranın
yakınında bir yere gömülmüştür. Bir süre sonra gömüldüğü yer kutsanmış, 319-322 yılllarında
başlanıp 329 yılı civarinda Constantinus buraya en görkemli kiliselerden birini inşa ettirmiştir.
Orijinal bazilika 16.yüzyılda Papa II. Julius tarafından yıktırılıp şimdiki kilise yaptırılmıştır.
Roma’daki San Martino Kilisesi’nde yer alan bir diğer duvar resminde San Pietro’nun
iç mimarisini gösterilmiştir. Buna ek olarak alanda yapılan arkeolojik araştırmalar orijinal
Constantinus dönemi bazilikasının planı ve mimarisi hakkında bize ipuçları sunar.
Laterano gibi 5 nefli ve transeptli bir kilisedir. Birçok Bizans kilisesinin aksine apsis
doğuya değil, batıya bakıyordu. Kilise, tamamen arazi koşullarına ve Petrus’un mezarına göre
şekillenmiştir. Yapının batı ucundaki apsis tam merkezde, Petrus’un mezarı üzerinde yer
alıyordu. Bu haliyle bir din şehidi-anıt mezarı işlevine sahipti. Laterano’dan farklı olarak San
Pietro, bir hac kilisesiydi ve dolayısıyla özel bayramlardaki kalabalıkları barındırmak üzere son
derece büyük olması gerekiyordu. Yapının doğusunda geniş bir atrium yer alır. Orta nef yan
neflerden daha geniş ve daha yüksek tutulmuştur. Yan neflerin üzeri tek meyilli, orta nefin üzeri
ise çift meyilli ahşap çatıyla örtülüydü.
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Uygulamalar
1)
Bizans Kültürü ile ilgili yayınları inceleyip Bizans sanatının dönemleri
arasındaki farklılıkları araştırın.
2)
Dura Europos’un kazı ve araştırmalarıyla ilgili Yale Üniversitesi’nin web
sayfasını ziyaret edip Hıristiyan evini araştırın.
3)
inceleyin.

Kaynakçada ilk Hıristiyan bazilikaları ile ilgili Bizans Mimarlık kitaplarını

4)
Erken Bizans bazilikalarına ait mimari terminolojiyi kaynakçada verilen
sözlüklerden ve mimarlık kitaplarından araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Bizans sanatının dönemlerine ait özellikler nelerdir?

2)
Hıristiyan evinde cemaat nerede toplanıyordu ve evin nasıl bir mekân
düzenlemesi vardı?
3)

İlk Hıristiyan bazilikalarının mimarisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

4)

Bazilika mimarisinde kullanılan mimari terimler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğu topraklarında Roma’nın devamcısı olan Bizans devleti, kendi özgün niteliklerini ortaya
koymuş, bu nedenle de Roma uygarlığından ayrılarak modern tarihçiler tarafından ayrı bir uygarlık
olarak ele alınmıştır. Bizans Devletine ait mimari ve sanat, birbirinden farklı özelliklere sahip üç devir
içersinde incelenir. Bizans sanatının üç devre ayrılması, devletin tarihi ile de uyumludur.
Hıristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde Hıristiyanlar, müritlerin evlerinde veya cemaatin
belirlediği evlerde toplanmaya başlamışlardı. Domus ecclesiae olarak da tanımlanan bu cemaat evleri,
kiliselerin başlangıç noktası olmuş, Hıristiyan ritüelleri bu evlerde belirmeye başlamıştır. İlk
Hıristiyanlar ölülerini de, yine dikkat çekmemek için yeraltında kazdıkları birkaç katlı katakomplara
yerleştirmişlerdir. Bu yeraltı mezarlıklarında cenaze ve anma törenleri için de biraraya gelmişlerdir.
Hıristiyanlığın Constantinus tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra kitleler bu
yeni dini kabul etmeye, varolan cemaatler de ortaya çıkmaya başlamışlardı. Dolayısıyla bu geniş
kitlelere cevap verecek büyüklükte yeni bir yapı tipine ihtiyaç doğmuştu. Böylece Roma mimarisinin
sivil bazilikaları, Hıristiyan kilise mimarisi için kullanılmaya başlanmıştı. Yapılan ilk bazilikalar bizzat
imparator Constantinus tarafından finanse edilmiş ve anıtsal boyutlarda inşa edilmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1)

Bizans Devleti kaç yıl sürmüştür?

a)

1000

b)

500

c)

1100

d)

800

e)

900

2)
hangisidir?

Bizans Devleti’nin başlangıç tarihi olarak genellikle kabul edilen tarih

a)

324

b)

325

c)

313

d)

330

e)

345

3)

Bizans Sanatı kaç devirde incelenir?

a)

5

b)

3

c)

2

d)

4

e)

1

4)

Bilinen en eski Hıristiyan evi günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir?

a)

İtalya

b)

Suriye

c)

Türkiye

d)

Yunanistan
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e)

Mısır

5)

Hıristiyan kilise mimarisinde kullanılan ilk plan tipi hangisidir?

a)

Serbest haç plan

b)

Haç plan

c)

Bazilika

d)

Merkezi plan

e)

Kapalı yunan haçı

6)
türüdür?

Aşağıdakilerden hangisi ilk Hıristiyanların ibadetleri için kullandıkları yapı

a)

Domus ecclesiae

b)

Kilise

c)

Şapel

d)

Diakonikon

e)

Bazilika

7)
Aşağıdakilerden hangisi ilk Hıristiyanların ölülerini koydukları yeraltı
mezarlığıdır?
a)

Bazilika

b)

Transept

c)

Bema

d)

Katakomp

e)

Prothesis

8)

Dura Europos hangi ülkede yer alır?

a)

Mısır

b)

Irak

c)

İtalya

d)

Suriye
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e)

Yunanistan

9)

Bizans Devleti tarihinde 330 yılında ne olmuştur?

a)

Roma İmparatorluğu ikiye ayrılır.

b)

Hıristiyanlık resmi din olarak kabul edilir.

c)

Batı Roma İmparatorluğu ortadan kalkar.

d)

Konstantinopolis Yeni Roma olarak başkent kabul edilir.

e)

İkonaklazma devri başlar.

10)

Hıristiyanlık kabul edildikten sonra yapılan ilk büyük dini kilise nerededir?

a)

Roma

b)

İstanbul

c)

Dura Europos

d)

Selanik

e)

Ravenna

Cevaplar

1)c, 2)d, 3)b, 4)b, 5)c, 6)a, 7)d, 8)d, 9)d, 10)a
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2. ERKEN DÖNEM BİZANS MİMARİSİ - BAZİLİKALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Helenistik Bazilikalar
2.1.1. Ravenna’da Bazilika Planlı Kiliseler
2.1.2. Selanik’te Bazilika Planlı Kiliseler
2.1.3. İstanbul’da Bazilika Planlı Kiliseler
2.2. Yerel Özellikli Bazilikalar
2.2.1. Silifke Bazilikaları
2.2.2. Karaman (Binbirkilise) Bazilikaları:
2.2.3. Suriye Bazilikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Helenistik bazilikaların bulundukları bölgelere göre farklılıkları var mıdır?
2) Hangi bölgelerde yerel özellikli bazilikalar ile karşılaşıyoruz?
3)Yerel özellikli bazilikaların birbirinden farklı mimari özellikleri nelerdir?

22

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Helenistik bazilikalar

Helenistik bazilikaların
mimari özelliklerini ve
bölgelere göre farklılıklarını
öğrenir

Kaynakçada bu konuda
verilen ilgili kitapları
inceleyerek

Yerel özellikli bazilikalar

Yerel özellikli bazilikaların
mimari özelliklerini ve
bölgelere göre farklılıklarını
öğrenir

Bu konuyla ilgili
kaynakçada verilen Bizans
mimarlık kitaplarını
araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Helenistik Bazilikalar



Yerel Bazilikalar



Ravenna



Selanik



İstanbul



Kanlıdivan



Binbirkilise



Kalb Luzeh
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Giriş
Bu bölümde erken Bizans miamrisinin en yaygın plan tipi olan bazilika mimarisi
örneklerle detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Öncelikle belli başlı merkezlerdeki klasik tipteki
Helenistik bazilikalar incelenecek ve eğer varsa diğer yapılar ile olan benzerlikleri ve
farklılıkları üzerinde durulacaktır. Dersin ikinci bölümünde de yerel özellikli bazilikalar ele
alınacaktır. Bu bazilikaların da mimari özellikleri detaylandırılacak ve diğer yerel bazilikalar
ile olan farklılıkları ve benzerlikleri belirtilecektir.
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2.1. Helenistik Bazilikalar
Birinci derste belirttiğimiz klasik tipte Helenistik bazilikalar, Roma’nın yanısıra
İtalya’nın diğer merkezlerinde, Balkanlarda, İstanbul ve Anadolu’nun özellikle kıyı
bölgelerinde 5. ve 6.yüzyıllarda çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkarlar.

2.1.1. Ravenna’da Bazilika Planlı Kiliseler
Ravenna, Venedik’in güneyinde ufak bir şehir ve erken Bizans sanatının, özellikle
4.yüzyıldan 6.yüzyılın ilk yarısına kadar, önemli merkezlerinden biridir. Bu dönem içinde çok
kısa bir süre Germen asıllı Gotların idaresinde kalmış, 6.yüzyılda ise tekrar Bizans devletinin
himayesine geçmiştir.
Kentin içinde yer alan Sant’Apollinare Nuovo Kilisesi, 5.yüzyıl sonlarında, Got kralı
Theodorik tarafından inşa ettirilmiştir. Theodorik aslen Bizanslı olmamasına rağmen
Konstantinopolis’te Roma sarayında bulunmuş, Bizans kültürüyle yetişmiş bir Got’tur. Kentin
koruyucu azizi, Ravenna’nın ilk piskoposu, Aziz Apollinare’ye adanmıştır. Classe limanında
başka bir kilisede yer alan azizin kemikleri, 8.yüzyıldaki korsan saldırılarından korunması için
kentin içindeki bu kiliseye taşınmış, bundan sonra da adı Sant’Apollinare Nuovo olarak
değiştirilmiştir. Aynı adla bir başka kilise daha olduğundan isminin sonuna “nuova” (yeni)
getirilmiştir.
Gayet basit plana sahip sade bir bazilikadır. Giriş cephesi orijinal değildir. Kule de
sonradan yapılmıştır. Narteks de geç dönemlere aittir. Naos, iki sütun dizisiyle üç nefe
ayrılmıştır. Apsis kısmı da sonradan yenilenmiştir. Nef ayırımındaki sütunlar birbirlerine
kemerler ile bağlanmıştır. Korint tipi sütun başlıkları kullanılmış, kemerle başlık arasında bir
ikinci başlık, “impost başlık” yerleştirilmiştir. Sütun gövdeleri, başka yapılardan getirilmiş
devşirme malzemeler olduğu için gövde uzunlukları birbirini tutmayabilir. Dolayısıyla bir sütun
gövdesi kısa olursa, bu impost başlıklar eklenerek gövde uzatılmış oluyor. İmpostun bir diğer
görevi, işlemeli başlıkların köşeleri zayıf olduğundan ve sütun gövdesinin üzerine konduğu
zaman kırılma riski içerdiğinden koruyucu yastık görevi görüyor. Bir de statik bir görevi var.
Kemerlerin ağırlığını, gelen baskıyı sütun ortasına topluyor, ağırlığı sütun başlığına eşit olarak
dağıtıyor.
Galeri katı bulunmayan yapı, çift meyilli ahşap çatıyla örtülüdür. İç mekânda görülen
kasetli tavan geç döneme aittir. Yapının dışı gösterişsiz ancak duvarlar mozaiklerle doludur.
Her iki duvarda da karşılıklı olarak mozaik bezeme kullanılmıştır.
Ravenna’daki ikinci kilise, Sant’Apollinare Classe Kilisesi, kentin dışında küçük
liman kenti Classe’de yer alır. Yapımına 533-35 yıllarında başlanmış, 540 yılında Ravenna,
Bizanslılar tarafından işgal edilince, yapı imparator Iustinianus tarafından tamamlanmıştır. 9.
yüzyılda bazı eklemeler yapılmış, yanına bir kule eklenmiştir. Bu kilise de, Helenistik tipte üç
nefli klasik bir bazilikadır. Batısında orijinal olmayan tek narteksi ve atriumu yer alır. Narteksin
iki yanında sonradan eklenmiş mekânlar görülür. Sant’Apollinare Nuovo’dan en ayırıcı özelliği
apsisin iki yanında pastophorion mekânlarının yer almasıdır.
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İç mekânı Sant’Apollinare Nuova ile çok benzerdir: Galeri yoktur. Nefler birbirinden
kompozit (ion-korint karışımı) ve impost başlıklı sütunlar ile ayrılmış ve yine kemerler
kullanılmıştır. Orta nef yine yüksek ve geniş tutulmuştur. Burada helenistik bazilikalarının
başlıca özelliği olarak ahşap çatı-kiriş sistemi görülebilmektedir.
Sütun altlarında eşit olmayan yüksekliklerde “postament” denen bir kaide tipi
kullanılmıştır. Bu da bize bu kaidelerin devşirme olduğunu göstermektedir. Duvarların üst
kısımlarında ve kemerlerin üçgen boşluklarında görülen stukko ve freskolar 18.yüzyılda
yapılmış madalyonlar içinde Ravenna’nın piskoposları resmedilmiştir. Apsis bölümündeki
orijinal mozaikler korunmuştur.

2.1.2. Selanik’te Bazilika Planlı Kiliseler
Erken Bizans devrinin bir diğer önemli merkezlerden biri olan Selanik’te iki yapı farklı
özelliklerde karşımıza çıkarlar. Birincisi, Akheiropoitos Kilisesi, 450-470 yılları arasında
yaptırılmıştır. Eski kitaplarda Eski Cuma Cami olarak bilinen yapı, Türk egemenliğindeyken
ilk camiye çevrilen kilisedir. Bina pek çok onarım geçirmiştir.
Bu da klasik Helenistik tipte üç nefli bir bazilikadır. İstanbul’daki Studios Bazilikası ile
birçok benzer özellikler gösterir. Şimdiye dek gördüğümüz İtalya’daki bazilikalardan farklı
olarak iç mekânda galeri kullanılmış, yan neflerin üzerine bir üst kat yerleştirilmiştir. Bu galeri
katları, ilk derste de belirttiğimiz gibi, sadece kadınların kullanımına ayrılmış olabilir. Önceki
örneklerde gördüğümüz kirişli ahşap çatı sistemi burada da görülür. Orta nef, çift meyilli ahşap
kırma çatıyla, yan neflerin üzerindeki galeriler de tek meyilli çatıyla örtülüdür. Batı
cephesindeki izlerden bir narteks daha olduğu tespit edilmiştir. Şimdi sadece iç narteksi
kalmıştır. Doğusunda içten ve dıştan yuvarlak apsis dışarı taşkın olarak yerleştirilmiştir.
Duvarlarında fresko resimler, sütunların aralarındaki kemerlerde, 5.yüzyıla ait orijinal
mozaikler korunmuştur.
İkinci kilise ise kentin katedrali, ana kilisesi konumunda olan Demetrios Bazilikası’dır.
5.yüzyıl sonunda kentin koruyucu azizi Demetrios’un şehit edildiği yerin üzerine yapılmıştır.
Aziz Demetrios, din uğruna halk hamamında yakılarak öldürülmüştür. Kilise de hamamın tam
üstüne gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Osmanlı döneminde camiye çevrilerek Kasımiye Camii
adını alır. Yapı, 1917’de büyük bir yangın geçirir, tüm çatı sistemi çökmüş, çatıyla birlikte
yapının büyük bir bölümü de yıkılmıştır. 1953 yılına kadar restorasyon sürmüş, sonrasında
kilise olarak ibadete açılmıştır.
Akheiropoitos’dan oldukça büyük, 5 nefli ve transeptli bir bazilikadır. Bunda hac
merkezi olmasında büyük pay vardır. Azizin mezarını ziyaret eden büyük kalabalıklar için
tasarlanmış bir yapıdır. Apsisin iki yanında pastophorion odaları yer alıyor. Batıda bir narteks
var. Orta nef yan neflerden sütun dizileri ve payelerle ayrılmıştır. Orta nef daha yüksek olup
çift meyilli ahşap çatıyla, yan nefler ise kademeli olarak inerek tek meyilli çatıyla örtülüdür.
İtalya’daki bazilikaların aksine yan neflerde galeri bölümü yer alıyor. Özellikle apsis bölümü
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çok değişikliğe uğramış, birçok onarımdan geçmiştir. Erken devir yapılarında ana giriş genelde
batıdan sağlanır, ancak bu yapıda hem kuzeyde hem güneyde de girişler olabiliyor.
Yangından önce çekilmiş fotoğrafta görüldüğü gibi sütun başlığı bakımından oldukça
zengin bir koleksiyona sahiptir. Başlıkların çoğu 6.yüzyıla ait olup farklı tipte ve üslupta
başlıklardır. Burada da başlıkların üzerinde impost başlıklar kullanılmıştır.

2.1.3. İstanbul’da Bazilika Planlı Kiliseler
İstanbul’un ayakta kalan en eski dini yapısı olan Studios Manastır Kilisesi,
Yedikule’de yer alır. Kilise, iyi korunmuş vaziyette günümüze kadar geldiğinden başkentteki
erken dönem bazilika tipi hakkında bize fikir verir. Bir bakıma Studios, başkentteki bazilika
tipinin temsilcisidir, bu nedenle mimari açıdan çok önemli bir yapıdır. Diğer yandan
Konstantinopolis’in en ünlü manastırlarından biri olup Bizans manastır tarihinde de önemli bir
yere sahiptir. El yazmalarıyla ünlü olan Studios, İkonaklast dönemde de başrahibi
Theodoros’un izinde imparatorluğa karşı durmuştur. Manastırdan sadece kilise günümüze
gelebilmiştir.
Vaftizci Yahya’ya ithaf edilen Studios Manastır Kilisesi, 454-463 yılları arasında inşa
edilmiştir. Latin işgali döneminde büyük zarar görmüş ve 13.yüzyıl sonunda da onarım
geçirmiştir. 15. yüzyılda İmrahor İlyas Bey tarafindan camiye çevrilen yapı, 18.yüzyıl
sonlarındaki yangında ve 19. yüzyıl sonu depreminde de hasar görüp tekrar onarım görmüştür.
En son 1920 yılındaki yangından sonra kullanım dışı kalmıştır.
Üç nefli kilise, karşılıklı 7 sütun dizisi ile neflere ayrılmıştır. Batısında narteks bölümü,
doğusunda da içten yarım yuvarlak, dıştan üç kenarlı apsis kısmı yer almaktadır. Dıştan apsisin
üç cepheli olması, daha çok İstanbul kiliselerinde karşılan bir özelliktir. Selanik bazilikalarında
olduğu gibi yapı galerili inşa edilmiştir. Yapının batı ve doğu duvarlarına bakıldığında yan
neflerin tek meyilli ahsap örtüyle kaplı oldukları görülmektedir. Batı duvarının üstü yani
narteksin üzerindeki pencereli duvar 18.yüzyıl Osmanlı yapısıdır. Doğudaki apsis duvarının
üstündeki pencereli kısım da orijinal değil, kemer biçimlerinden de anlaşılacağı gibi, Osmanlı
baroğu üslubunda, 18.yüzyıl sonu-19.yüzyıl başlarına tarihlidir.
Orta nefe üç kapıyla girilir. Yan neflere ise tek kapiyla giriş sağlanmış, bunlar daha
sonra türk döneminde örülmüşlerdir. Üçlü kapıdan en ortadaki biraz daha büyük olup
“imparator kapısı” olarak adlandırılır. Bizans imparatorları, 9.yüzyıldan sonra şehir dışından
kente girdiklerinde Altın Kapı’dan geçerek, yakında yer alan bu kilisede dua ediyorlardı ve bu
gelenek halini almıştı. İmparatorluk kapısının iki yanındaki iki küçük kapının da alt kısımları
örülerek küçültülmüş ve birer pencere halini almıştır. Yapının içinde nefi ayıran kuzeydeki
sütun dizisi ve üzerinde taşıdıkları arşitrav ayakta kalabilmiştir. Selanik ve Ravenna’daki
bazilikaların aksine sütunlar burada arşitrav taşıyorlardı. Güneydeki sütun dizisi ise bugün
yoktur. 1782 yangınında parçalandığından bu sütun dizisi ortadan kalkmıştır. Yerine de sütun
taklidi boyanmış ahşap direkler dikilmis, ama bunlar da yüzyılın başındaki yangında tamamen
ortadan kalkmıştır.
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Yapıda mermer işçiliği, sütun başlıkları 5.yüzyıl taş işçiliğinin önemli örneklerindendir.
Yapının önemli bir bezemesi de opus sectile zemin mozaiğidir. Opus sectile mozaiği, farklı
renk ve boyutlarda mermer levhaların yanyana yerleştirilmesiyle oluşan zemin mozaik türüdür.
Burada birbirine geçmeli şekilde bağlanan daireler ve karelerden oluşan bir kompozisyon tercih
edilmiştir. Kilise, 11.yüzyıl ortalarında imparator İsaakios Komnenos zamanında büyük bir
onarımdan geçmiş, bu dönemde orta nefi kaplayacak şekilde zemin mozaiği yapılmıştır.
Mozaiğin köşelerinde kırmızı porfir taş içine kakma tekniğinde yerleştirilmiş beyaz renkte
figürler görülür.
İstanbul’daki bir diğer ayakta kalmış erken dönem bazilikası Khalkoprateia
Kilisesi’dir. Bugün Sultanahmet’te kısmen ayakta olan yapı, 5.yüzyıl ortalarında imparatoriçe
Pulkheria tarafından yaptırılmıştır. İki sütun dizisi ile üçe ayrılmış klasik tipte bir bazilikadır.
Batısında bir narteks ve kare planlı bir avlusu yer alır. Apsis dâhil doğu cephesinin bir kısmının
ve bir de kuzey duvarının ayakta kaldığı görülebilmektedir. Apsis, Ravenna ve Selanik’te
gördüklerinizden farklı olarak, içten yarım daire, dıştan üç kenarlıdır. Studios’ta da görüldüğü
gibi, apsis cephelerinin üç kenarlı olması yerel bir özelliktir. Avlunun kuzeybatısına bitişik
sekizgen planlı ve kubbeli bir yapıya ait kalıntılar bulunmaktadır. 14. yüzyıla ait freskoları olan
bu yapının bir martyrion (din şehidine ait mezar yapısı) olduğu düşünülmektedir.
İstanbul’daki erken Bizans dönemine ait 3.yapımız, Theodosius (döneminde yapılmış
olan II. Ayasofya’dır. Üzerinde şimdiki 6.yüzyıl Ayasofyası durmaktadır. Planı hakkında ne
yazılı kaynaklarda ne de arkeolojik verilerden bir şey söylemek zor. Bu herhalde o dönemin
bütün dini yapıları gibi, klasik tipte bir bazilikaydı. Standart erken dönem bazilikaları gibi,
ahşap çatılı, 3 nefli veya Roma’dakiler gibi 5 nefli uzunlamasına planlı bir bazilika olduğu
varsayılabilir.
1936 yılında Alfons Maria Schneider başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün
yapmış olduğu kazılarda, 5.yüzyıl Ayasofyasına ait birtakım kalıntılar bulunmuştur.
Ayasofya’nın avlusunda, şimdiki girişin hemen önünde, II. Ayasofya’nın giriş cephesine ait
kalıntılar, girişe ait basamaklar ve anıtsal girişin sütun kaideleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca
girişe ait diğer parçalar arasında kuzu kabartmalı arşitrav parçaları, sütunlarin taşıdıkları friz
parçaları bulunmuştur. Kuzular, 12 havariyi temsil eden kabartmalardır. Buna göre iyi coban
İsa’yı, ilk izleyen, takip eden havarileri simgelemektedir. A.M. Schneider, buluntular ışığında,
II. Ayasofya’nın girişine ait bir restitüsyon yapmış, eldeki kanıtlara dayanarak çizimlerle
yeniden ayağa kaldırmıştır. Restitüsyonda alınlıklı anıtsal girişiyle, tapınak girişlerini andıran
bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

2.2. Yerel Özellikli Bazilikalar
2.2.1. Silifke Bazilikaları
Kilikia Bölgesi’nde, Mersin ve çevresinde, erken Bizans dönemine ait çok sayıda
yerleşim ve kilise yapısı bulunmaktadır. Bu yapılar, Silifke kiliselerinin tipik özelliklerini
gösteren, bölgeye ait özellikleri barındıran bazilikalardır.
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Toroslar’da karstik olaylar sonucu derin çukurlar oluşmuştur. Bunlar yerel halk
tarafından antik dönemden beri bunlara birtakım anlamlar yüklenmiş ve kutsal kabul
edilmişlerdir. Bütün bu obrukların etrafında yerleşimler veya din merkezleri, tapınaklar
kurulmuştur. Bunlardan bizim için önemli olanı Kanlıdivan obruğudur. II. Teodosius (408450) tarafından obruğun etrafında kurulan şehirde bazilikalar, sarnıçlar, lahitler, anıt mezarlar
bulunmaktadır. Günümüzde dördünün kalıntıları var, beşincinin olduğunu da burayı daha önce
gezmiş olan seyyahların notlarından biliyoruz.
Bunlardan ilki, Kanlıdivan 4 No.lu Kilise’dir. Obrugun kuzeydogu tarafinda, hemen
çukurun kenarında yükselmektedir. Bu yapının güney cephesi uçurumdan aşağı kaymış ve
tamamen yok olmuştur. Buna karşılık yamacın doğal kayalık zemini yontularak kilisenin kuzey
ve doğu duvarları, bu kayalık zemine oturtulmuş olduğundan oldukca iyi durumdadir.
Bazilikanın batı tarafında bir duvarla çevrili bir atrium bulunmaktadır. Planda da
görüldüğü gibi atriumun da güney duvarı yok olmuştur. Atriumun doğusunda, kilisenin
batısında narteks bölümü yer alır. Naos bölümü sütunlarla üç neye ayrılmış, ancak günümüzde
sütunlardan hiçbir iz yoktur. Kazı yapıldığı takdirde, tam destek sayısı belli olacaktır. Nefler
haç kesitli payelerle sınırlanmış, böylece geniş bir bema ve enine burayı kaplayan büyük bir
mekân oluşmuştur. Apsiste at nalı formunda ikiz pencere kullanılmıştır. Bölge mimarisinde at
nalı kemere çokça rastlanmaktadır. Apsis içten yarım daire, dıştan düzdür. Apsis cephesi,
Suriye bazilikalarında göreceğiniz gibi, her zaman dıştan düzdür. Apsis yanındaki
pastophorionları da içine alacak şekilde düz bir duvarla sınırlanmıştır.
Diğer kilise de obruğun batısında yer alan ve nispeten iyi durumda olan Kanlıdivan 1
No.lu bazilika’dır. Bu kilisenin dış duvarları oldukça iyi durumda, ayakta kalmıştır. Avludan
yapıya giriş, iki sütunlu üç kemerle sağlanmıştır. Bu üçlü giriş, bölgedeki diğer kiliselerde de
çok karşılacağımız bir özelliktir. Naosun dört duvarı ayakta olmakla birlikte naous üç nefe
ayıran sütunlar yerlerinden sökülmüştür. Ancak yan neflerin uzunluğu hesaplandığında tahmini
5 sütunun kullanıldığı saptanmıştır.
Orta nefin doğu ucundaki bema yarım yuvarlak bir apsisle sonlanır. Apsisin iki yanında
yan neflerden birer kapıyla geçilen pastophorion bölümleri yer alır. Bunlar da apsisle birlikte
düz bir duvar içine alınmıştır. Doğu cephesi düz bir duvar oluşturur. Apsis cephesinin yüksek
oluşu ve batı cephesinde üst kata işaret eden ikiz pencere, yan neflerin üzerinde de galeriler
olduğunu gösteriyor.
Cambazlı Bazilikası, Mersin’in Silifke ilçesinde, Cambazlı köyünde yer alır. Kilikia
Bölgesi’ndeki en iyi korunmus bazilikalardan biridir. Bazilikalardaki çatı sistemini çok iyi
gösteren bir yapıdır, özellikle batı cephesinde çatı sistemini görmek mümkündür. Batıdaki
narteks bölümü kiliseden daha geniş ve batı duvarı arazinin topografyasından kaynaklı düz
değil, yamuk inşa edilmiştir. Kuzey yağmurlarından korunma amaçlı, kapı dışında, kuzey
duvarında hiçbir açıklık yoktur. İç mekân, naos, altışar sutunla üç nefe ayrılmıştır. Sütunlar yine
kemerlerle biribirine bağlanmaktadır. Yapının güneydeki galeri katı olduğu gibi korunmuş,
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kuzeydeki ise yıkılmıştır, hatta kuzeydeki nefi ayıran sütun dizisi de korunamamıştır. Apsis
içeriden yarım daire, dışarıdan yine yanındaki pastophorionlar ile birlikte düz bir duvar içine
alınmıştır. Bu da yine yukarıda belirttiğimiz gibi Suriye’de görülen bir özelliktir. Doğu
cephesinde çift meyilli çatinın formu korunmuş, izlerini görmek mümkündür.
Silifke yöresi bazilikaları, bugüne kadar gördüğümüz yapılar gibi, dıştan oldukça sade
yapılardır. Bu yerel bazilikaların kuzey duvarlarında genellikle hiçbir açıklık bırakılmamış,
sağır duvarlar şeklinde inşa edilmişlerdir. Bölgede kuzeyden gelen soğuk hava ve yağmurların
oldukça şiddetli olmasından kaynaklı kuzey duvarlarında açıklık bırakılmaz. Doğu cephesinin
düz bir duvarla sonlanması, apsisin iki yanında pastophorion hücrelerinin yer alması ve galerili
yapılmış olmaları bu yapılarda görülen önemli ayırıcı özelliklerdir. Helenistik bazilikalar gibi
ahşap çatıyla örtülüdürler.

2.2.2. Karaman (Binbirkilise) Bazilikaları:
Plan tipi olarak klasik tipte bazilika olan ancak yerel ozellikler taşıyan bir diğer grup
Binbirkilise yapılarıdir. Bunlar Anadolu’da Karaman iline bağlı, “Binbirkilise” denen yerde
karşımıza çıkar. Karaman’ın kuzeyinde Karadağ denen dağ kitlesinin eteğinde Madenşehir
denilen bir köy ve bunun etrafında erken Bizans dönemine tarihlenen çok sayıda yapı kalıntısı
var. Bu nedenle yerel halk tarafında bu bölge “Binbirkilise” olarak adlandırılmıştır. Yapılar 5.,
6. ve 7.yüzyıllar tarihlenir. Yapıların isimleri bilinmediğinden araştırmacılar tarafından yapılara
numaralar verilmiştir.
Binbirkilise 1 No.lu Bazilika, Madenşehir köyünün girisinde yer alır. Bölgenin en
büyük, en iyi korunmuş yapısı olmakla birlikte Binbirkilise yapılarının yerel ozelliklerini
üzerinde toplamiş bir yapıdır. Gayet düzgün bir kesme taş duvar işçiliği vardır. Silifke
bazilikalarında gördüğünüz gibi dış cephelerde hiçbir süsleme yer almaz, oldukça sade ve
düzdürler. Batı cephesinde bölgeye özgü bir mimari özellik yer alır. Silifke’deki yapılardan
farklı olarak, nartekse ortada yassı bir payenin ayırdığı iki kemerli bir açıklıkla geçilir. Narteks
üç bölüm halindedir. Narteksin kuzey ve güneyindeki mekânlar tamamen kapalı mekânlar
şeklindedir, bunların narteksin üstündeki kata çıkışı sağlayan merdivenler için yapılmış
oldukları tahmin edilir. Narteksin üst katı vardır, narteksin üst katındaki örtüyü taşımak için
yerleştirilmiş olan kemerler halen görülebilmektedir.
Naosa girdiğimizde üç nefe ayrılmış bir mekânla karşılaşıyoruz. Üst örtüsü tamamen
taştan tonozla örtülmüştü. Günümüzde taş tonozun kıvrımını görmek mümkündür. Örtü
sisteminin taştan yapılmış olması, Binbirkilise bazilikalarını diğer yerel özellikli bazilikalardan
ve Helenistik bazilikalardan ayıran en önemli özelliktir. Yapının iki ayrı inşa dönemi vardır,
sonraki bir dönemde onarım geçirmiştir. İlk evrede nefleri ayıran karşılıklı dokuzar yassı, kısa
paye kullanılmıştır. Örtü taş olduğu için sütun yerine kalın ve bodur payeler tercih edilmiştir.
Kullanılan paye sayısı daha sıktır. Fakat bu yeterlı olmamış olacak ki, sonraki bir devirde harap
olmuş, tekrar onarım görmüş ve üst taş tonozu taşımak üzere eklemeler yapılmıştır. Tonozu
ayakta tutabilmek için bu kısa payelerin önüne yani orta nefe bakan yüzlerine daha kalın taş
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payeler eklenmistir. Yapının güney duvarı ve güneydeki paye dizisi yıkılmış, kuzey nef ve nefi
orten beşik tonoz halen ayaktadır. Orta nefin doğu bitiminde, at nalı formunda ve dışarı taşan
bir apsis yer alir. Taştan bir yarım kubbe ile örtülüdür. Silifke bazilikalarından farklı olarak
apsis düz bir duvarla sonlanmaz.
Binbirkilise harabelerinin yer aldığı ikinci önemli yer, Değle köyüdür. 31 No.lu
Bazilika da Binbir Kilise’nin en iyi durumda olan yapılarından biridir. Yapı, 6.-7.yüzyıllara
tarihlenir. Son derece düzgün kesilmiş taşlardan duvarlar örülmüstür. Yerel ozellik olarak,
dışardan nartekse bodur ve yassı bir payenin ayırdığı atnalı çifte kemerli bir girişten geçilir.
Cepheler düz ve hiçbir süsleme yoktur. Narteksin üzerinde üst kat bulunmaktaydı. Üzeri sağlam
halde bir beşik tonozla örtülü olan narteks, Binbirkilise yapılarında olduğu gibi üç bölümlüdür.
Ana mekân, naos, her bir dizide dörder yassı ve bodur paye ile üç nefe ayrılmıştır. Örtü sistemi
yine taş oldugundan sık ve kalın bodur payeler kullanılmıştır. Güney nef arkadı (kemer dizisi)
yıkılmış, kuzey nef kemer arkadı ve üzerindeki duvar dolgusu ise günümüze kadar
korunmuştur. Kilisenin apsisi bölge bazilikalarında olduğu gibi dışa taşkındır. At nalı formunda
kemerlerden olusan bir ikiz pencere ile aydınlanmaktadir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Binbirkilise bazilikalarında örtü sistemi taştantır.
Dolayısıyla taş örtüyü taşımak için kısa ve bodur payeler kullanılmıştır. Silifke’deki yapılardan
ve Suriye’deki bazı kiliselerden farklı olarak apsis dışarı taşkın bırakılmıştır. Silifke bazilikaları
gibi doğu cephesi düz bir duvar içine alınmamış ve apsis iki yanında da pastophorion mekânları
yapılmamıştır.

2.2.3. Suriye Bazilikaları
Suriye’nin erken Bizans mimarisi çok zengindir. Erken Bizans döneminde zaten önemli
bir merkez konumundadır. 4.yüzyılda Hıristiyanlığın serbest kalmasıyla gelişmiş, fakat
7.yüzyılda islamiyetin yayılmasıyla bu gelişme tamamen durmuştur.
Helenistik bazilikaların dış mimarisinde hiç gösteriş yoktur. Oysa Suriye’de yapılan
bazilikaların hareketli ve göz alıcı bir dış mimarisi vardır. Bunda taş malzemenin rolü büyüktür.
Kalkerin olduğu özellikle Kuzey Suriye’de çok süsleme görülür. Çünkü işlemesi kolaydır. Taş
cinsi sertleştikçe taşın üzerindeki işleme de azalmaktadır. Diğer bir deyişle jeolojik yapı,
mimariye yansır. Diğer bir genel özellik, Silifke bazilikalarında gördüğümüz gibi, burada da
pastophorion odalarının yer almasıdır. Farklı mimari düzenlemeler şeklinde görülebilir: bazı
yapılarda apsis hizasinda, bazılarında ise daha geride bu odalar yerleştirilmişlerdir. Ayrıca
Binbirkilise bazilikaları gibi bu yapılarda da galeriler yoktur.
Kuzeybatı Suriye’de yer alan 480 tarihli Kalb Luzeh, Suriye’nin Bizans yapıları içinde
en iyi korunmuş yapılarından biridir. Klasik tipte üç nefli bir bazilikadır. Çifte kuleli bir giriş
cephesi görülmekte, köşelerdeki kapalı mekânlar merdiven kuleleri olarak cepheye
aksetmektedir. Anadolu’daki yerel bazilikalardan en belirgin farkı Suriye yapılarının hareketli
cepheleridir. Anadolu’daki yapılarda batı cephesi dâhil tüm cepheler düzdür, ancak burada
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bütün cepheler mimari düzenlemeler veya süslemeler ile hareketlendirilmiştir. Açıklıklar ve
kuleli görünümüyle yapının en hareketli cephesi, batı cephesidir.
Taştan örme uzun kütlesel payeler kullanılarak naos üç nefe ayrılmıştır. Her iki yanda
karşılıklı üçer kemer bulunur. Suriye bazilikalarinda genelde nefleri ayıran destekler seyrektir.
Orta nefi yan neflerle bütünleştirebilmek için destek sayısını azaltmışlardır. Normal
boyutlardaki sütunlarla kemerlere az açıklık vermektense, daha kütlesel ve geniş payeler
kullanarak kemer genişliklerini iki katına çıkarabilmişlerdir. Bu kilisede de kilisenin içi
neredeyse tek mekâna dönüşmüştür. Binbirkilise’de ise durum tam tersidir. Örtü taş olduğu için
gelen ağırlığı taşıyacak desteklerin sık ve kalın olması gerekir. Pastophorion mekânları
alışılmışın aksine apsis hizasinda değil, yan neflerin bir parçası olarak karşımıza çıkarlar.
Burada örtü sistemi ahşaptır. Ancak daha dar olan yan neflerin üzerini taş levhalarla
örtmüşlerdir. Güney nefin örtüsü korunmuş vaziyette günümüze gelmiştir. Apsis içten ve dıştan
yarım daire planlı dışa taşmıştır. Apsis dış cephesinde strüktürel işlevi, taşıyıcı bir görevi
olmayan sadece süsleme amaçlı yapılmış, cepheyi hareketlendiren bir düzenleme yer alır. Yan
cepheler öncelikle kapı ve pencere açıklıklarıyla hareketlendirilmiştir. Cephelere hareket veren
bir diğer öge mimari süslemelerdir. Suriye yapılarinda çok rastlanılan şey, cephelerde kesintisiz
devam eden silmelerdir. Tamamen süsleme amaçlı yapılmış aralıksız devam eden ve
pencereleri çevreleyen bordürden oluşan silmeler kullanılmıştır.
İkinci önemli örnek olarak 6.yüzyıla tarihlenen Ruveha’yı verebiliriz. Üçgen
alınlıklarla son bulan çifte kuleli batı cephesini burada da görmek mümkün. Naos, karşılıklı
ikişer ayak dizisi ile üç nefe ayrılır. Açıklıklar geniş olduğu için kemerler yüksektir. İçten yarım
daire apsis ve iki yanındaki pastophorion hücreleri düz bir duvar içine alınmıştır. Diğer Suriye
yapılarında olduğu gibi, pencereleri birbirine bağlayan profilli silmeler kullanılmıştır.
Yapının kuzeyindeki bitişik yapı, küçük bir Yunan tapınağı planında olup mezar binası
olarak kullanılmıştır. Kilisenin güneyinde, hemen yanındaki kubbeli yapı ise kitabesinden
anlaşıldığına göre, yerel bir piskoposun veya rahibin mezarıdır. Bazilikaların yanında görülen
kubbeli yapılar, bir sonraki derste de değineceğimiz üzere, ya vaftizhane veya mezar binası
olarak kullanılmışlardır.
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Uygulamalar
1)
Dersde anlatılan Helenistik ve yerel bazilikalar ile ilgili yayınları okuyup
yapıların benzer ve farklı mimari özelliklerini araştırınız.
2)

Dersde anlatılan yapılar arasında ulaşımı kolay olanlarını gidip inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

İncelediğiniz yapılarda karşılaştığınız ortak ve farklı özellikler nelerdir?

2)

Özellikle yerel bazilikalarda ortaya çıkan özgün mimari özelliklerin sebebi

nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erken Bizans dönemi kilise mimarisinde bazilika tipi yapılar yaygın olarak
kullanılmışlardır. Helenistik bazilikalar özellikle 5. ve 6. yüzyıllarda önemli merkezlerde, başta
Konstantinopolis olmak üzere İtalya, Balkanlar ve Anadolu’nun kıyı bölgelerinde inşa
edilmişlerdir. Helenistik bazilikalarda belli başlı özellikler bölgelere göre değişmez, ancak
sadece İstanbul kiliselerine özgü olan üç kenarlı apsis cephesi kullanımı gibi istisnalar ile
karşılaşırız.
Yerel özellikli bazilikalar ise daha çok doğuda karşımıza çıkar. Silifke, Karaman ve
Suriye’de gördüğümüz bazilikaların kendine özgü mimari özellikleri vardır. Bazı özelliklerin
belirmesinde coğrafi koşulların da etkili olduğu görülmektedir. Örneğin, Suriye kiliselerinde
cephelerin hareketli ve süslü olması yapı malzemesinin kolay işlenebilir olmasından
kaynaklanır.
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Bölüm Soruları
1)

Demetrios Bazilikası kaç neflidir?

a)

3

b)

2

c)

5

d)

4

e)

1

2)

Demetrios Bazilikası hangi şehirde yer alır?

a)

Roma

b)

Selanik

c)

Konstantinopolis

d)

Ravenna

e)

Atina

3)

Apsisin üç kenarlı olması nerede görülen bir mimari özelliktir?

a)

Selanik

b)

Ravenna

c)

Konstantinopolis

d)

Roma

e)

Atina

4)

Örtü sisteminin taş malzemeden olduğu bazilikalar nerede karşımıza çıkar?

a)

Silifke

b)

Karaman

c)

Suriye

d)

Bithynia

e)

Kilikia
37

5)

Aşağıdaki bazilikalardan hangisi ahşap çatıyla örtülü değildir?

a)

Binbirkilise 1 No.lu Bazilika

b)

Cambazlı Bazilikası

c)

Studios Kilisesi

d)

Ruveha

e)

Kalb Luzeh

6)

Dış cephelerin süslü ve hareketli olduğu bazilikalar nerede yer alır?

a.

Suriye

b.

Selanik

b)

Konstantinopolis

c)

Karaman

d)

Silifke

7)

Aşağıdaki hangi yapının apsis cephesi düzdür?

a)

Studios Kilisesi

b)

Binbirkilise 1 No.lu Kilise

c)

Akheiropoitos Kilisesi

d)

San’t Apollinare Nuovo Kilisesi

e)

Kanlıdivan 1 No.lu Kilise

8)

Aşağıdakilerden hangisi yerel özellikli bazilika değildir?

a)

Cambazlı Bazilikası

b)

Kalb Luzeh

c)

Akheiropoitos Kilisesi

d)

Ruveha

e)

Kanlıdivan 1 No.lu Kilise

9)

Aşağıdaki hangi yerel özellikli bazilikada apsis düz bir duvarla sonlanmaz?

a)

Binbirkilise 1 No.lu Kilise
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b)

Kanlıdivan 1 No.lu Kilise

c)

Ruveha

d)

Kanlıdivan 4 No.lu Kilise

e)

Cambazlı Bazilikası

10)

Hangi yerel özellikli bazilikalarda pastophorion mekânları yoktur?

a)

Kanlıdivan 1 No.lu Kilise

b)

Kalb Luzeh

c)

Binbirkilise 1 No.lu Kilise

d)

Ruveha

e)

Cambazlı Bazilikası

Cevaplar:
1)c, 2)b, 3)c, 4)b, 5)a, 6)a, 7)e, 8)c, 9)a, 10)c
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3. ERKEN BİZANS DÖNEMİ MİMARİSİ – MERKEZİ PLANLI
YAPILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Merkezi Planlı Yapılar: Tanımı ve Mimarisi
3.2. Erken Bizans Dönemine Ait Merkezi Planlı Yapılar
3.2.1. İtalya ve Yunanistan’da Merkezi Planlı Yapılar
3.2.2. İstanbul’da Merkezi Planlı Yapılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Merkezi planlı yapıların bazilikalardan ayrılan en temel özelliği nedir?

2)

Merkezi planlı yapıların mimari özellikleri nelerdir?

3)

Merkezi planlı yapılar öncelikle hangi yapı tiplerinde kullanılmışlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Merkezi planlı yapıların
tanımı ve mimarisi

Kubbeli yapıların mimari
özelliklerini öğrenir

Bizans Mimarisi kitapları
okuyarak

Merkezi planlı yapı
örnekleri

Hangi merkezlerde
kullanıldıklarını ve birbirleri
arasındaki farklı mimari
özellikleri öğrenir

Kubbeli yapıların bulunduğu
bölgeler ile ilgili araştırma
yaparak
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Anahtar Kavramlar


Merkezi plan



Kubbe



Martyrion



Mezar yapısı



Vaftizhane



Hagios Georgios



Santa Constanza



Theodorik Anıtı



San Vitale



Ortodokslar vaftizhanesi



Euphemia



Sancaktar Hayrettin Mescidi



Küçük Ayasofya Camii
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Giriş
Bu bölümde erken Bizans döneminde bazilikadan sonra kullanılan ikinci plan tipi
merkezi plan incelenecektir. Öncelikle tanımı ve mimari özellikleri üzerinde durulacak, hangi
tür yapılarda daha çok kullanıldığına bakılacaktır. Daha sonra ise başta başkent olmak üzere,
İtalya ve Yunanistan’daki önemli merkezlerde yapılmış olan merkezi planlı yapılar anlatılacak,
bu yapıların da mimari özellikleri incelenecektir.
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3.1.Merkezi Planlı Yapılar: Tanımı ve Mimarisi
Merkezi planlı yapılar, silindirik, kare veya çokgen bir gövdeye sahip olup kubbeyle
örtülü yapılardır. Erken Bizans döneminde çoğunlukla kilise mimarisinde bazilikalar tercih
edilmişti. Ancak kubbeli yapıları da, özellikle erken Hıristiyanlıkta bazilikaların yanında
görmekteyiz. Bunlar ya vaftizhane ya da martyrion (din şehidi mezarı) olarak inşa edilmiş
yapılardı. Bunların öncüllerini de bazilikada olduğu gibi antik mimaride aramak gerekir.
Vaftizhane’nin öncülü Roma mimarisinin hamam yapıları, martyrionunki ise Roma
mimarisinin mezar anıtlarıdır. Diğer bir deyişle, yuvarlak hamam mekânları vaftizhanelere,
mezar anıtları da martyrionlara dönüşmüştür. Özellikle 4. ve 5. yüzyıllarda merkezi plan,
vaftizhane ve martyrionlarda tercih edilirken 5.yüzyıldan sonra özellikle 6.yüzyılda kiliselerde
de karşımıza çıkmaya başlamıştır. Burada kubbenin sembolik anlamı da büyük önem taşır.
Kubbe, bütüncül bir mekân yaratmakla birlikte gökyüzünü simgeler. Dolayısıyla kubbe, göksel
tanrının yeri, Tanrı İsa’nın bulunduğu yerdir.

3.2.Erken Bizans Dönemine Ait Merkezi Planlı Yapılar
3.2.1.İtalya ve Yunanistan’da Merkezi Planlı Yapılar
Kubbeli yapılardan öncelikli yuvarlak planlı/gövdeli yapılara baktığımızda, erken tarihli
yapılardan biri Selanik’teki Hagios Georgios Kilisesi’dir. Bu yapı aslında kilise olarak
yapılmamış, 4.yüzyılda imparator Galerius’un mezar binası olarak inşa edilmiştir. Ancak
Galerius hiçbir zaman buraya gömülmemiştir. Yapı, 5.yüzyılda doğusuna bir apsis eklenerek
kiliseye çevrilmiş, Osmanlı devrinde de, 1590 yılında, Hortacı Süleyman Cami olarak camiye
dönüştürülmüştür.
Kalın duvarlı yuvarlak bir binadır. Bu tip yapılar, dairesel planlı kubbeli yapılar,
“rotunda” olarak da tanımlanmaktadır. Ters dönmüş tencere kapağına benzeyen kubbesi de bu
yuvarlak gövdenin üzerine oturmaktadır. Kubbe olduğu gibi bu duvarların üzerine oturduğu
için bu ağırlığı da taşıyacak duvarların da kalın olması gerekiyor. Kubbe kabuğunun kalınlığı 1
m, duvarların kalınlığı ise 6 m’dir. Duvarların hantallığını gidermek için duvarlarda nişler
açılmıştır. Bu yolla hantallık giderildiği gibi iç mekân genişletilmiş ve iç mekâna hareketlilik
verilmiş olunuyor. Son olarak ve en önemlisi bu açıklıklar kalın duvarların ağırlığını
hafifletmek için bu nişler açılmıştır.
Merkezi planlı yapılarda, zaman ilerledikçe yuvarlak duvara kubbe oturtmaktan
vazgeçilmiş ve dış duvarlar kare, sekizgen, altıgen de olsa içeriye payelerden veya sütunlardan
bir halka yapılarak kubbe bunun üzerine oturtulmuş ve böylece dış duvarlarla sütunlu halka
arasında bir dehliz meydana getirilmiştir. Roma’daki Santa Constanza, buna çok iyi bir
örnektir. 350 tarihli tarihli yapı, Roma mimarisinde çok yaygın olan yuvarlak planlı
mausoleumların (mezar yapısı) bir örneğidir. İmparator I. Constantinus’un kızı Constantina için
yapılmış mezar binasıdır.
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Kubbe, tam merkezde çifte sütunlardan oluşan bir destek halkası üzerine oturtulmuştur.
Yuvarlak gövde, Hagios Georgios’daki gibi, nişler ile hareketlendirilmiştir. Bu sütun halkasını
çevreleyen beşik tonozlu çevre koridoru yer almaktadır. Böylelikle yapıyı istediği kadar
genişletebilme imkânı sağlanmıştır. Ortadaki kubbeli mekân sınırlı, ancak çevre koridorunu
genişleterek de yapıyı da genişletebilirsiniz. Bu çifte sütunlar, kemerlerle birbirine
bağlanmıştır. Yüksek kasnaklı bir kubbe kullanılmış ve daha çok kasnakta yer alan pencereler
yardımıyla yapı aydınlanmaktadır. 5.yüzyıl başları–6.yüzyıl sonlarında şapele
dönüştürülmüştür. Yapının dışında, yuvarlak beden duvarlarını çevreleyen bir de dış galeri yer
alıyordu. Ancak bu dış galeri yıkılmış, günümüze kadar gelememiştir. Sütunlarda Korintkompozit başlıklar kullanılmış, bunların üzerinde de destekleri yükseltmek amaçlı kullanılmış,
bir bakıma impost görevi gören taş bloklar tercih edilmiştir. Bunların bu nedenle devşirme
olduğu düşünülmektedir. Dış mimari, diğer erken Bizans yapılarında veya bazilikalarda da
gördüğünüz gibi, oldukça sade, ancak içi çok zengin mozaiklerle bezelidir. Çevre koridorunun
beşik tonozu mozaiklerle doludur. Bunlara ilerki derslerde değineceğim.
Bir diğer kubbeli örnek, sekizgen planlı Ravenna’daki Ortodokslar Vaftizhanesi’dir.
430’larda inşa edilen yapı, Ravenna’nın ilk Hıristiyan yapılarından biridir. Ravenna
Katedrali’nin hemen yanında yer alır. Bazilika ve merkezi planlı yapı yanyana inşa edilmiş,
kule daha sonra eklenmiştir. Yapı aslında bir sekizgen olarak inşa edilmiş, ancak sekizgenin
dört yüzüne alçak seviyede dışarı taşkın eksedralar (yarım daire planlı mimari öge)
yerleştirilmiştir. Bu nedenle ilk bakışta kare görüntüsü vermektedir. Burada kubbe sekizgen
formdaki duvarların üzerine oturur. Duvar yüzeylerinde açılan kemerler ve sütunlar, kubbenin
ağırlığını hafifletmek amaçlı kullanılmıştır. Böylelikle kubbeden gelen basınç, aşağıya inene
kadar bu açıklıklarla bölünüp dağılmaktadır. Duvarlar kubbe eteğine kadar opus sectile mozaik
panolarla kaplıdır. Yapının merkezinde vaftiz teknesi yer alır. Vaftizhane olarak yapılmış
olduğu, kubbe ortasındaki “İsa’nın Vaftizi” sahnesinden de anlaşılmaktadır. Dışı yine diğer
erken dönem yapılarında gördüğünüz gibi düz ve sade, içi ise çok zengindir. Mozaiklerle
kaplıdır.
Yuvarlak yapılara başka bir örnek, 6.yüzyıl başlarına ait Theodorik Mausoleumu’dur.
Bizans kültürüyle büyüyen Theodorik, Avrupa’da Got krallığını kurarak Ravenna’yı da
başkenti yapmıştır. Kendini Roma imparatorluğunun devamcısı olarak görmüştür. Kendine
Roma geleneğine uygun olarak merkezi planlı bir mezar anıtı yaptırmıştır. Tümden yuvarlak
olan yapı iki katlıdır. Haç planlı alt kat mezar odası olarak yapılmış, ikinci ise kat ise yuvarlak
planlı olup kubbe ile örtülüdür. Kubbe, yekpare tek taştan yontulmuştur. Bu nedenle dünyada
tektir.
Ravenna’da San Vitale Kilisesi, merkezi planlı yapıların en anıtsalı ve en ilgi çekici
yapısıdır. 6.yüzyıla ait bu merkezi planlı yapı, kilise olarak yapılmıştır. Yukarıda da özellikle
6.yüzyıldan itibaren merkezi planın kiliselerde de kullanılmaya başlandığını belirtmiştik. San
Vitale, Ravenna başpiskoposu Ecclesius tarafından Gotlar zamanında yaptırılmaya başlanmış,
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imparator Iustinianus tarafından da 546-548 yıllarında tamamlanmıştır. Aziz Vitales adına ithaf
edilen yapıda merkezi plan zengin bir şekilde örgütlenmiştir.
Planda içiçe geçmiş iki sekizgen görülmektedir. Sekizgen duvarlar içine yerleştirilmiş
payeler tam ortada bir sekizgen daha oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Kubbeyle örtülü içteki
sekizgen mekân, her yöne eksedralarla açılarak genişletilmiş ve böylelikle hareketlilik
kazandırılmıştır. Ortadaki kubbenin basıncının karşılanması açısından böyle bir düzen
gerekmiştir. Merkezdeki sekizgeni çepeçevre dolaşan fazla yüksek olmayan çapraz tonozlarla
örtülü bir çevre koridoru yer alır. Bunun üzerinde kilisenin galeri katı görülmektedir.
Uzun ve derin bir bema ve apsisi yer alır. Bina bir takım nedenlerden normal bir eksene
sahip değildir. Belki de şehrin topografyası bunu gerektirmiştir. Narteksi yapının eksenine
uymuyor, diğer bir deyişle kilisenin girişi doğrudan apsisin karşısına denk gelmiyor.
Dış mimarisi etkisiz ve tekdüzedir. Esas olarak iç mimarisi ve süslemeleri çok
önemlidir.

3.2.2. İstanbul’da Merkezi Planlı Yapılar
Samatya’da yer alan Sancaktar Hayrettin Mescidi’nin inşa tarihi kesin olarak
bilinmemekte, ancak planına bakıldığında erken Bizans yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Bir
mezar binası veya bir martyrion (din şehidine ait mezar binası) olduğu düşünülmektedir.
Sonraları doğusuna apsis eklenerek küçük bir şapel haline dönüştürülmüştür. Ancak özellikle
bugünkü apsis kısmı, esas olarak 14. yüzyıla aittir. Yapı 15. yüzyılın ikinci yarısında mescide
dönüştürülmüştür. 1894 depreminde kısmen yıkılan yapı, uzun bir süre harap kaldıktan sonra
1973-1975 yılları arasında restore edilerek yeniden mescit olarak kullanıma açılmıştır.
Dıştan sekizgen, içten eşit kollu haç planlı olan yapı, merkezi plan tipinde bir mezar
yapısıdır. Yapı taş ve tuğladan karma bir teknikle inşa edilmiştir. İlk inşa edildiğinde bu
sekizgen yapının, haç kollarının tonozları üzerine oturan bir kubbe ile örtülü olduğu
anlaşılmaktadır. 1970’lerde Vakıflar tarafından aslına uygun olarak yapılan restorasyonda
örtünün biçimi hakkında bilgi olmadığından kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
Sultanahmet’teki Euphemia Kilisesi, günümüze ulaşan en eski Bizans yapılarından
biridir. 5.yüzyılda hipodrom civarında yapılmış bir artistokrat sarayının (Antiokhos Sarayı)
kabul salonu olarak inşa edilmiştir. 6.yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan yapı, Khalkedonlu
(Kadıköylü) Azize Euphemia’nın kemiklerinin bu kiliseye taşınmasıyla bir bakıma martyrionkiliseye dönüştürülmüştür. Euphemia, 307 yılında Khalkedon’da (Kadıköy) Romalılar
tarafından öldürülen bir Hıristiyan liderdir. Azizenin bedeni bir tabutun içinde Khalkedon’da
kendi adına yapılan bir kilisede durmaktaydı. Ancak 7.yüzyıl başlarında Sasani saldırılarının
Khalkedon’u tehdit etmesi üzerine, imparator Heraclius tarafından buradan alınarak daha
emniyetli olan, sur içindeki bu kiliseye taşınır. Bundan sonra da burası çok önemli bir kült
merkezi haline geliyor.
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5. yüzyıl başında II. Theodosius döneminde sarayın önemli hadımağası Antiokhos’un
yaptırdığı sarayın büyük revaklı avlusundan altıgen planlı, giriş kenarı dışında bütün kenarları
yarım yuvarlak nişlerlerle zenginleştirilmiş büyük kubbeli bir mekâna giriliyordu. Bu kubbe,
nişlerin oluşturduğu altıgenin köşelerine oturmaktaydı. Bu yuvarlak nişler, kubbenin hizasından
daha alçak seviyede yarım kubbeler ile örtülüydü. Bu nişlerin arasında daire planlı küçük
odacıklar bulunuyordu. Bunlar cepheyi de hareketlendirmekte, hem de yapıya ikinci yan girişler
sağlamaktaydı. Bu kilisenin çevresine yine 6.yüzyılın sonlarında, dört tane poligonal planlı ve
nişlerle süslenmiş mausoleumlar (mezar yapıları) eklenmiştir.
Giriş cephesinde ana giriş kapısının iki yanında yanında spiral merdiven kuleleri yer
almaktadır. Merkezi planlı bu yapının ikinci katı olmadığından bu merdivenlerin kilise ile bir
ilişkisi görülememektedir. Bu merdivenlerin yapıya bitişik sarayın diğer yapıları ile ilişkili
olduğu veya orijinal girişin üzerinde bir balkona açıldığı düşünülebilir. Bu büyük kubbeli
yapının kiliseye dönüştürülmesi için apsis yönünün doğuya getirilmesi gerekiyordu. Bunun için
büyük revaklı avludan girilen özgün kapı yerine, tam batıdaki nişten yeni bir kapı açılmış, apsis
de bunun karşısına gelen nişin içine yerleştirilmiştir. Euphemia’nın röliklerinin taşınmasından
sonra orta Bizans dönemi boyunca bazı kutsal kişiler de buraya gömülmüşler, böylece kilise,
çok sayıda mezardan oluşan bir kült merkezi haline dönüştürülmüştür.
Kiliseye dönüştürüldüğünde, planında bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak ayinlerin
yapılabilmesi için mekân içersinde birtakım liturjik (ayinle ilgili) düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir. Erken dönem kiliselerinde ayin sırasında din adamlarının oturması için
apsis içinde synthronon olarak adlandırılan oturma sıraları yapılıyordu. Ayrıca kutsal mekân
bemayı cemaatin yer aldığı nef kısmından ayıran templon dediğimiz bariyer işlevinde korkuluk
da yer alıyordu. Euphemia Kilisesi’nde de apsise dönüştürülen doğudaki nişin içine basamaklı
bir synthronon ve templon gibi litürjik elemanlar yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu erken
Bizans kiliselerinin litürjik düzenlemesi konusunda da çok değerli veriler sağlamaktadır.
İstanbul’daki başka hiçbir Bizans kilisesinin litürjik düzenlemesi Euphemia Kilisesi’ninki
kadar iyi durumda günümüze ulaşmamıştır. Ayrıca kilisenin çok zengin bir mimari
dekorasyonu olduğu, kazılarda ortaya çıkan mimari plastik eserlerden ve 13.yüzyıl sonu14.yüzyıl başına ait freskolardan görülebilmektedir. Azize Euphemia’nın yaşamına ait sahneler
kilisenin batı nişinde günümüze ulaşabilmiştir. Bu resimleri de ilerki derslerde daha detaylı
göreceksiniz.
İstanbul’daki bir diğer önemli merkezi planlı yapı Sultanahmet’teki Küçük Ayasofya
Camii’dir. Bu yapı, San Vitale gibi orijinalinde kilise olarak inşa edilmiş, plan tipi olarak da
San Vitale ile benzer özellikler gösteren 6.yüzyıl kilisesidir. Iustianianus’un tahta çıkışının
ardından Büyük Saray’ın bir pavyonu olan Hormisdas Sarayı içinde yapılmıştır. Sarayın zaten
Petrus ve Paulus’a adanmış bazilika planlı bir kilisesi bulunuyordu. Daha sonra bu kilise yeterli
olmamış olacak ki, Iustinianus bazilikanın hemen kuzeyine merkezi planlı Küçük Ayasofya
Camii olan bugünkü yapıyı yaptırmıştır. Günümüzde bazilika planlı yapı ayakta değildir.
Küçük Ayasofya, 531-536 tarihleri arasında, Bizans ordusunun azizleri olarak kabul edilen
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4.yüzyılın asker azizleri Sergios ve Bakkhos’a adanmıştır. Iustinianus amcası I.Iustinus
aleyhine bir ayaklanmaya karıştığı gerekçesiyle cezalandırılacakken amcasının rüyasına
Sergios ve Bakkhos girerek Iustinianus’un lehinde tanıklık ederler. Iustinianus da imparator
olunca azizlere bu yapıyı yaptırarak şükran borcunu öder. Yapı, II. Bayezid zamanında, 1510
yılında, Darüssade Ağası Hüseyin Ağa tarafından cami ve zaviyeye çevriliyor. Camiye
çevrilirken de değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır. Avlusunun etrafında zaviye hücreleri
eklenmiş ve kuzey tarafına da kurucusu Hüseyin Ağa’nın türbesi inşa edilmiştir. Son olarak
2003-2006 yıllarında kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir.
Batısında yapıdan daha küçük bir narteks bölümü yer almaktadır. Sonra ise düzensiz bir
kare biçiminde asıl yapı geliyor. Doğusunda da, İstanbul kiliselerine özgü, içten yarım daire
dıştan üç kenarlı apsis yer almaktadır. Düzgün olmayan bir dörtgen içine yerleştirilmiş payeler
tam ortada bir sekizgen oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Sekizgen merkezi mekân, çapraz
eksenlerde yarım daire planlı eksedralarla genişletilmiştir. Bunun üzerinde de yayvan, 16
dilimli bir kubbe bulunmaktadır. Dörtgen beden duvarları ile merkezi mekân arasında beşik
tonozla örtülü bir çevre koridoru ve üzerinde de galeri katı yer almaktadır. İç mekâna
bakıldığında, alt yapı da üst yapı da sekizgendir. Alt katın formu aynen yukarıya doğru devam
eder. Galeri katı da ikişer sütunlu açıklıklarla dışarı açılmaktadır.
İçteki sekizgen iskelet, dıştaki dörtgen çerçeveye fark edilecek kadar çarpık
oturtulmuştur. Sekizgenin kendisinde de sapmalar vardır. Yapının doğu kenarı batıdakinden
çok daha geniştir. Bir imparatorluk saray kilisesinde bu sapmalar neden kaynaklanmış olabilir?
İnşaat sırasında ve sonrasında meydana gelen kaymalar ve deformasyonlardan veya kısıtlı bir
alana sıkıştırılmak zorunda kaldığından kaynaklanmış olabilir.
Plandaki yamuk özelliklerin yanısıra son derece özenli ve kaliteli bir mimari dekorasyon
vardır. İki katı ayıran mermer arşitrav bütün sekizgen mekânı dolaşır. Bu kalın arşitravın
ortasındaki frizde Yunanca bir yazıt yer alır. Kabartma halinde işlenmiş yazıda Iustinianus ve
Theodora’nın adlarını vererek kilisenin Sergios’a sunulduğunu bildirir.
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Uygulamalar
1)
İstanbul’da veya bulunduğunuz ilde yer alan Bizans dönemine ait merkezi
planlı bir yapıya giderek mimari yapısını inceleyiniz ve yayınlardan araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
İncelediğiniz yapının nasıl bir mimari yapısı var, diğer merkezi planlı kiliseler
ile arasında nasıl farklılıklar buldunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erken Bizans dini mimarisinde en yaygın plan tipi bazilikadır. Ancak bazilikanın
yanında ikinci bir plan tipi olarak merkezi plan da kullanılmıştır. Önceleri hep bazilikaların
yanında vaftizhane veya martyrion olarak kullanılmış, ancak 5.yüzyıldan özellikle 6.yüzyıldan
itibaren kilise mimarisinde de kullanıldığını görüyoruz. Bunda mekân bütünlüğü yaratmasının
yanı sıra kubbenin sembolik anlamının da etkisi vardır. Roma, Ravenna, Selanik ve başkentte
çok sayıda merkezi planlı yapıya rastlanır. Bu yapılar orijinalinde kilise olarak yapılmamış,
daha çok mezar yapısı ve martyrion işlevi görmüştür. Sonraki yıllarda kiliseye çevrilmişlerdir.
6.yüzyılda yapılan iki önemli örnek, San Vitale ve Küçük Ayasofya Cami, imparatorluk
kiliseleri olup merkezi plan tipinde yaptırılmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)

Hagios Georgios Kilisesi’nin orijinal işlevi nedir?

a)

Kilise

b)

Şapel

c)

Mauseleum

d)

Vaftizhane

e)

Martyrion

2)
Günümüzde Küçük Ayasofya Cami olarak bilinen yapı, Bizans döneminde hangi
azizlere ithafen yapılmıştı?
a)

Gregeorius

b)

Euphemia

c)

Constanza

d)

Sergios ve Bakkhos

e)

Basileios

3)

Santa Constanza’nın orijinal işlevi nedir?

a)

Şapel

b)

Kilise

c)

Martyrion

d)

Vaftizhane

e)

Mausoleum

4)

Euphemia Kilisesi orijinalinde hangi türde bir yapının parçasıydı?

a)

Şapel

b)

Saray

c)

Martyrion

d)

Vaftizhane
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e)

Hamam

5)

Apsis cephesi üç cepheli olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Küçük Ayasofya

b)

Santa Constanza

c)

Hagios Georgios

d)

Euphemia Kilisesi

e)

Ortodokslar vaftizhanesi

6)
Sultanahmet’teki Euphemia Kilisesi’nin Euphemia ismini almasına sebep
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İmparator tarafında Azize Euphemia’ya ithaf edilmiştir.

b)

Azize Euphemia yapının olduğu yerde öldürülmüştür.

c)

Azize Euphemia’nın kemikleri buraya getirilir.

d)

Azize Euphemia işkence gördüğü ilk yerdir.

e)

Azize Euphemia doğduğu yerdir.

7)
benzer?

Küçük Ayasofya Cami plan açısından aşağıdaki hangi erken dönem yapısına

a)

San Vitale

b)

Santa Constanza

c)

Euphemia Kilisesi

d)

Ortodokslar Vaftizhanesi

e)

Hagios Georgios

8)
Hangi kilisenin litürjik düzenlemesi erken Bizans litürjisi hakkında önemli
veriler sağlar?
a)

Küçük Ayasofya Camii

b)

San Vitale Kilisesi

c)

Hagios Georgios

d)

Santa Constanza
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e)

Euphemia Kilisesi

9)

San Vitale Kilisesi kaçıncı yüzyılda yaptırılır?

a)

4

b)

6

c)

5

d)

3

e)

7

10)

Aşağıdaki yapılardan hangisi Iustinianus tarafından yaptırılmıştır?

a)

Euphemia Kilisesi

b)

Küçük Ayasofya

c)

Santa Constanza

d)

Hagios Georgios

e)

Ortodokslar vaftizhanesi

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)b, 5)a, 6)c, 7)a, 8)e, 9)b, 10)b

56

4. ERKEN BİZANS DÖNEMİ MİMARİSİ – KUBBELİ BAZİLİKALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kubbeli Bazilikalar: Tanımı ve Mimarisi
4.2. Kubbeli Bazilika Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kubbeli bazilika plan tipi nasıl ortaya çıkmıştır?

2)

Kubbeli bazilikaların mimari özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
kaynaklar

Kubbeli Bazilika tanımı ve
mimarisi

Kubbeli bazilika mimarisini
öğrenir

Kaynakçadaki yayınlardan
bu plan tipini araştırarak

Kubbeli bazilika kilise
örnekleri

Kubbeli bazilikalar
arasındaki farklılıklar ve
benzer özellikleri öğrenir

Kubbeli bazilika örneklerini
yerinde ziyaret ederek ve
www.tayproject.org
sayfasından yapıları
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Kubbeli bazilika



Bazilika



Merkezi plan



Alahan



Aya İrini



Polyeuktos



Ayasofya
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Giriş
Bu bölümde farklı bir plan tipi üzerinde durulacaktır. Bazilika ve merkezi plan tiplerinin
bir karışımı olarak karşımıza çıkan kubbeli bazilikaları araştırılacak. Önce bu yeni plan tipinin
mimarisi ele alınacak, daha sonra da özellikle İstanbul’da önemli örnekleri olan kubbeli bazilika
mimarisi incelenecektir.
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4.1. Kubbeli Bazilikalar: Tanımı ve Mimarisi
Ilk derslerde gördüğümüz gibi, bazilikalar erken Bizans döneminin büyük, batı-doğu
aksında uzunlamasına dikdörtgen planlı kiliseleridir. Bu plan tipindeki kiliseler, erken Bizans
döneminin litürjisi için boyutları ve mimari biçimlenişi ile çok uygun bir yapı tipi olduğunu
tekrar vurgulayalım. 6.yüzyılda bazilika planlı yapılara, ahşap örtü yerine kubbe yerleştirilmeye
başlanıyor. Diğer bir deyişle, bazilikanın örtü sisteminde merkezi planlı yapının örtüsü
kullanılmaya başlanıyor. İki ayrı yapı şekli, kaynaşmış şekilde karşımıza çıkıyor. Zeminde
bazilikayı andırır bir düzenlemenin olmasına karşılık orta kısımda kubbe hâkimdir.
Bazilikal plan ile kalabalık cemaatleri kaldıracak büyük bir iç mekân sağlanıyor ve
erken Bizans litürjisine uygun olarak uzun yürüyüşlerin yapıldığı seremonilerle apsise doğru
uzanan bir litürjü alanı sağlanıyor. Kubbeyle de özellikle orta mekânda bir mekânsal bütünlük
sağlanıyor, Ayasofya’da göreceğiniz gibi, mümkün olduğunca mekânı bir kubbe altında
toplama çabası karşımıza çıkıyor. Kubbenin bir de simgesel önemi var. Kubbe, göğü sembolize
ediyor, Tanrı’nın olduğu yeri simgeliyor.

4.2. Kubbeli Bazilika Örnekleri
Mersin’de, Toros Dağları üzerinde yer alan Alahan Manastırı, Isauria Bölgesi’nin en
ünlü erken Bizans Hıristiyan kompleksidir. Mut’a hâkim bir tepenin kuzey yamacına bir dizi
halinde inşa edilmiş yapı topluluğu, 5.yüzyılda inşa edilmeye başlanmış ve 6.yüzyılda yapımı
sona ermiştir.
1960’lı yıllarda yapılan kazılar sonucunda burasının bir manastır olduğu kabul
edilmiştir. Ancak son araştırmalarda buranın manastır olacağı konusu soru işareti olarak ele
alınmaktadır. Buranın bir hac merkezi olabileceği de belirtilmektedir. İçinde üç kilise ve bir
vaftizhane yer alır. Bu kompleks içinde Doğu kilisesi, Anadolu’nun en gösterişli ve en etkili
Bizans devri yapısıdır.
Üç nefli bazilika planlı yapının kuzey tarafı kayadan yontulmuş, diğer tarafı ise kesme
taştan yapılmıştır. Batıdaki nartekse giriş yıkılmış, ancak kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla,
Karaman (Binbirkilise) yapılarında olduğu gibi, çift kemerli bir açıklıktan nartekse giriliyordu.
Üst katı olduğu anlaşılan narteksin düzensiz bir planı var. Kuzeyinde gördüğünüz kayaya
oyulmuş mekân yukarı kata çıkmayı sağlıyordu. Buradan da birer kapıyla naosa girilmektedir.
Orta nef yan neflerden ikişer sütun ve ikişer haçvari payelerle ayrılmaktadır. Payelerin önüne
de korint başlıklı sütunlar destek amaçlı yerleştirilmiştir. Örtüyü taşımak için sütunların arasına
payeler yerleştirilmiştir. Yan nefler birer apsisle sonlanıyor. Buralardan pastophoria
mekânlarına geçiliyor. Yan nefler şapel niteliğinde kullanılmış olabilirler. Silifke ve Suriye
bazilikalarında görüldüğü gibi, doğu cephesi, apsis ve pastophorionlar düz bir duvar içine
alınmıştır. Bemanın hemen önündeki kare mekân bir kule şeklinde yükselmektedir. Bu kare
yukarıda bir sekizgene dönüşmektedir. Tromplar (kubbeye geçiş öğesi) yapılarak sekizgene
çevrilmiştir. Kare mekândan bir kubbenin daire tabanlı formuna geçiş için ya pandantif ya da
tromp kullanılır. Bizans mimarisinde en yaygın geçiş öğesi pandantiftir. Ancak burada tromp
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kullanılmıştır. Bu merkezi mekânın üstündeki örtünün nasıl olduğu tartışmalıdır. Üstü bir
külahla mı, piramidal bir örtüyle mi, ahşap veya kagir bir kubbeyle mi örtülü olduğu
tartışmalıdır. Yükselen kulenin duvarları çok ince, tromp kemerleri bir kubbeyi taşıyacak güçte
değildir. Yapının restitüsyon çizimlerinde piramidal biçimli bir ahsap çatı düşünülmüştür.
İstanbul, Saraçhane’de yer alan Polyeuktos Kilisesi, 524-527 yılları arasında, batı
imparatorları soyundan gelen III. Valentinianus’un torunu Anicia Juliana tarafından
yaptırılmıştır. Bu büyük kiliseyi sarayının hemen yakınına yaptırmıştır. Ayasofya’nın üçte ikisi
büyüklüğünde olduğu eski kaynaklardan bilinen yapı, Ayasofya yapılana kadar İstanbul’daki
en büyük kilisedir. 1960’larda İstanbul Belediyesi yanındaki alt geçit yapılırken kilisenin
kalıntıları ortaya çıkartılmıştır. Öncelikle kazıda bulunan yazıtlardan Anicia Juliana tarafından
kilisenin Malatya’da öldürülen Romalı asker Aziz Polyektos’a ithafen yaptırıldığı
anlaşılmaktadır.
1964-71 yılları arasında R.M. Harrison tarafından gerçekleştirilen kazılarda çok büyük
boyutlarda temeller ortaya çıkarılmıştır. Yapının sadece temel duvarları günüzüme kalmıştır.
Koridorlar tuğla tonozlarla kapatılmış. Bu nedenle büyük olasılıkla üstünde tonozlu-kubbeli
ağır yükler taşıyan bir yapı yükselmekteydi. Bu alt yapı kalıntılarını yorumlayan R.M. Harrison,
kilisenin bir rekonstrüksiyonunu yapmıştır. Buna göre 3 nefli bir kilise, yüksek bir subasman
üzerinde yükselmekte ve avludan kiliseye 5 m yüksekliğinde bir merdivenle çıkılmaktadır.
Naosta iki yanda üçer tane olmak üzere altı eksedra yer aldığı anlaşılmaktadır. Galerili kilise
büyük bir kubbe ile örtülüdür. Batıda, giriş tarafında iki katlı bir narteks ve doğuda uzun bir
bema bölümü görülmektedir.
Kilise, çok kaliteli bir mimari dekorasyona sahiptir. Kazıda 6.yüzyıla ait çok zengin
mermer buluntular ortaya çıkartılmıştır. Kilise, 13.yüzyıldaki Latin istilası esnasında iyice
yağmalanmıştır. Bugün Barselona ve Viyana’da müzelerinde parçalarını görmek mümkün.
Ayrıca Latinlerin götürdüğü eserler arasında, bugün Venedik, San Marco meydanında bulunan
Polyektos’un bezemeli payeleri de bulunmaktadır.
İstanbul’daki diğer kubbeli bazilika örneği, Ayasofya’nın hemen kuzeyinde yer alan
Aya İrini Kilisesi’dir. Burası Konstantinopolis’in ilk katedrali, piskoposluk kilisesidir.
Constantinus devrinde 337 yılında burada bir kilise inşa edilir. Ama mimarisi hakkında yazılı
kaynaklar dışında bilgimiz yok. Büyük olasılıkla ahşap çatılı, üç nefli bir yapıydı. Ayasofya ile
aynı piskoposluk kompleksi içinde yer alan Aya İrini, 532 yılındaki Nika isyanında Ayasofya
ile birlikte yanmı, Iustinianus döneminde (527-565) kubbeli bazilika olarak yeniden yapılmıştır.
Bitim tarihi kesin olarak bilinmez. İmparatoriçe Theodora’nın ölümünden önce (548) bitirilmiş
olduğu tahmin edilmektedir. 740 depreminde hasar görünce, V. Konstantinos döneminde (741775) kısmen yeniden yapılmıştır. Fakat plan aynı kalmış, alt kat esas bölümleriyle korunmuştur.
Üst yapı bu 8.yüzyıl onarımına aittir. İstanbul’un fethinden sonra Sur-ı Sultani’nin içinde
kalmış, yapı camiye çevrilmemiş, cephanelik olarak kullanılmıştır. 1800’de de müze haline
getirilmiştir.
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Iustinianus’un kilisesinden alt kat, esas bölümleriyle korunmuş vaziyette. Galerili bir
kubbeli bazilika olarak tasarlanmış. 740 depreminden sonra kilise kısmen yeniden yapılıyor.
Bu dönemde üst yapı, yan neflerin tonozlarının başlangıçlarından itibaren tümüyle yeniden inşa
edilmiştir. Bu onarımlar duvar teknikleriyle yerinden bırakılan Iustınianus bölümlerinden
kolaylıkla ayırtedilebilir.
Alt bölümü 3 nefli bazilika planlıdır. Orta nef 2 bölümlü, 2 birime ayrılmış durumdadır.
Bemanın hemen önündeki kare mekân birimi kubbeyle örtülü, naosun batı birimi ise kuzey ve
güneyden neredeyse elips biçiminde kemerlerle taşınan kendisi de yaklaşık elips şeklinde olan
penceresiz kubbesel bir tonozla örtülmüştür. Kubbe, masif ve kütlesel dört payeye
oturmaktadır. Kubbenin ağırlığı pandantiflerden (kubbeye geçiş ögesi) beşik tonozlara
aktarılmış, buradan da ağırlık dörte bölünerek masif payelere inmektedir. Pandantif, kubbeyi
taşıyan kemerler ile kubbe kaidesinin arasını kapatan ve kare plandan kubbenin dairesel
kaidesine geçmeyi sağlayan içbükey, küressel üçgendir. Rüzgârdan şişmiş yelken şeklindedir.
En yaygın mimari organdır. Bunun dışında kalan yerler, yani galeriler ve yan nefler, beşik
tonozlarla örtülmüştür. Apsis içinde 6.yüzyıl yapısına ait synthronon görülmektedir. Apsis
yarım kubbesinde dört kademeli bir kürsü üzerinde İkonaklazma dönemine ait geniş kollu bir
haç mozaiği bulunmaktadır. Apsisi, İstanbul yapılarında gördüğümüz gibi, dıştan üç kenarlı
inşa edilmiştir. 8.yüzyıldan sonra apsisin iki yanına pastophorion mekânları eklenmiştir.
Yapının batısında iki katlı narteksi yer alır. Dört tarafı portikolu atriumu, Osmanlı döneminde
büyük değişikliğe uğramış, orijinalliğinden uzaklaşmıştır.
Son örneğimiz, Iustinianus döneminin sembol yapısı, hatta Bizans sanatının en büyük
eseri olan İstanbul Ayasofyası’dır. Ayasofya’nın ilk olarak 4.yüzyılda imparator Constantius
tarafındaninşa edildiği ve 360 yılında kutsanarak açıldığı tahmin edilmektedir. İlk yapıya ait
arkeolojik veri yoktur. 404 yılında çıkan bir ayaklanmada tahrip olan yapı, II. Theodosius
tarafından yeniden inşa edilir. 532 yılında çıkan Nika ayaklanmasında tekrar yıkılan kilise,
imparator Iustinianus tarafından kubbeli bazilika olarak yeniden inşa ettirilir. Günümüzde
ayakta olan yapı da, Iustinianus’un III. Ayasofyası’dır. Yapı, Bizans dönemi boyunca çok
sayıda onarımdan geçmiştir. 16.yüzyıl sonlarında Mimar Sinan yapının tekrar onarımı ve
sağlamlaştırılması için görevlendirilir. 1847-49 yıllarında Abdülmecit döneminde Fossati
kardeşler tarafından da kapsamlı bir restorasyondan geçmiştir.
Zemin planı bakımından Iustinianus’unAyasofyası bir bazilika olarak düşünülmüştü.
Batı tarafında sütunlu revaklara sahip bir avlu bulunuyordu. Avludan ilk girildiğinde üzerleri
çapraz tonozlarla örtülü dokuz bölümlü bir dış narteks yer alır. Hiçbir dekorasyonu ve mimari
özelliği yoktur. Buradan beş kapıyla iç nartekse geçilir. Diğerinden daha yüksek ve süslemesi
bakımından daha zengindir. Narteksin kuzey ucundaki mekân ise yukarı kata çıkışı sağlayan
rampalara geçit verir. Buradan da dokuz kapıyla ana mekâna geçilir. Bunlardan ortada bulunan
üç tanesi “İmparator Kapıları" olarak adlandırılmış ve yalnızca imparatorun girişne mahsustu.
Naos, ana mekân, doğu-batı aksında sütun dizileri ve ikişer paye ile üç nefe ayrılmıştır.
Orta nefte dört paye birbirine kemerler ile bağlanmıştır. Bunlar arasındaki pandantiflere oturan
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kubbe, 56 m yüksekliktedir. Doğu-batı tarafında birer yarım kubbe, didörtgen planlı orta nefin
tamamen örtülmesini sağlamıştır. Bu iki büyük yaırm kubbe ana kubbenin bu yönlerdeki
baskısını ikiye bölerek karşılıyordu. Baskı her yarım kubbede üçe bölünmek suretiyle daha da
azaltılmıştır. Bunun için doğuda ve batıda ikişer eksedra yapılmış, ortada ise doğuda apsis
yarım kubbesi, batıda ise geniş bir kemer meydana getirilmiştir. Böylelikle ana kubbenin
ağırlığı doğu-batı ekseni üzerinde dağıtılarak dış duvarlara kadar getirilmesini, buradan da
zemine indirilmesini sağlamıştır. Bu sistem yanlarda, kuzey-güney ekseni üzerinde
uygulanamamıştır. Eğer uygulansaydı, yapı merkezi planlı olurdu. Fakat mimarlar geleneksel
mimariye de bir yandan bağlı kalmak istediklerinden bazilika şemasını bozmamışlardır. Mimar
basıncı, yanlarda birtakım tonozlarla ve kemerlerle karşılayıp yan duvarlara aktarmak istemiş,
ancak bunda başarılı olamamıştır. Bunun için de bina yanlara doğru açılma tehlikesiyle
karşılaşmıştır. Yanlardaki duvarlar çatlamış ve sütunlar dikeyliğini kaybetmiştir. Bu nedenle
yan cepheleri dışardan destekleyecek payandalar yapılmıştır. Bu da yapıya hantal bir görünüm
vermiştir. Bir bakıma orta nef uğruna yan nefler harcanmıştır.
Yapıdan dışarı çıkıntı yapan içten yarım yuvarlak apsis dıştan yine İstanbul kiliselerine
özgü olarak üç kenarlı inşa edilmiştir. Nartekste kuzeydeki rampadan galeriye çıkıldıüı
belirtmiştik. Güney galerinin mermer bir bölme ile ayrıldığı dikkati çeker. Bu bölme Patrik ve
din görevlilerinin toplantılarını yaptıkları bölmeye geçişi sağlardı.
Yapının içinde İkonaklazma devri sonrasına ait mozaik panolar yer alır. Duvarlar galeri
seviyesine kadar renkli mermer levhalarla kaplanmıştır. Tonoz, kubbe ve kemer içleri de
orijinalinde mozaikle kaplıydı. Bazı yerlerde korunmuş durumdadır. Ancak çoğu kaybolmuş
olduğundan 19.yüzyılda fresko olarak tamamlanmışlardır.
Ayasofya’nın güney tarafında kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü vaftizhane binası,
kuzeydoğu köşesine yakın bir yerde de üzeri kubbe ile örtülü yuvarlak planlı hazine binası yer
almaktadır.
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Uygulamalar
1)
İstanbul Ayasofya, Aya İrini ve Mersin’deki Alahan Doğu kilisesi ile ilgili
kaynakçadaki yayınlardan araştırma yapınız. Ulaşımı kolay olan yapıları yerinde görerek
mimarisini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
Yayınlardan edindiğiniz bilgilere ve gezdiğiniz yapılarda gördüklerinize göre
kubbeli bazilikaların merkezi plan ve bazilika planlı kiliselerden ayrılan en belirgin özelliği
nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erken Bizans dönemi içinde, özellikle 6.yüzyıldan itibaren bazilika ve merkezi plan
karışımı yapılar inşa edilmeye başlamıştır. Bazilikalarda ahşap örtü yerine merkezi planlı
yapıların örtüsü kullanılmaya başlanır. Zeminde bazilika plan olmasına karşılık orta kısımda,
kubbe kullanılmıştır. Özellikle başkentte bu plan tipinde yapılmış önemli örnekler yer alır.
Başlıca örnek Ayasofya binasıdır. Burada ana mekânı tek kubbenin altında toplama çabası
hissedilir. Diğer kubbeli bazilika yapılarında ise farklı uygulamalar kullanılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Kubbeli bazilikaların kullanımı kaçıncı yüzyılda ortaya çıkıyor?

a)

3

b)

4

c)

6

d)

5

e)

7

2)

Alahan Manastırı hangi ilin sınırları içindedir?

a)

Mersin

b)

Antalya

c)

Denizli

d)

Hatay

e)

Bursa

3)

Alahan, Doğu Kilisesi’nin plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Merkezi plan

b)

Bazilika

c)

Kubbeli bazilika

d)

Haç planlı

e)

Haçvari bazilika

4)

Polyeuktos Kilisesi nerede yer almaktadır?

a)

Bursa

b)

Antalya

c)

Antakya

d)

Mersin
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e)

İstanbul

5)

Alahan Doğu Kilisesi kaçıncı yüzyılda yapılmıştır?

a)

4

b)

3

c)

5

d)

6

e)

7

6)

III. Ayasofya hangi imparator zamanında yaptırılmıştır?

a)

Iustinianus

b)

Constantinus

c)

I. Theodosius

d)

Constantius

e)

II. Theodosius

7)

İstanbul Ayasofya Müzesi kaç nefli bir yapıdır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

1

8)

İstanbul Ayasofya Müzesi’nde kaç narteks yer alır?

a)

1

b)

Yoktur

c)

3

d)

2

e)

4
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9)
Aşağıdaki yapılardan hangisinde kubbeye geçiş öğesi olarak tromp
kullanılmıştır
a)

İstanbul, Ayasofya

b)

Alahan, Doğu kilisesi

c)

Polyeuktos

d)

Aya İrini

e)

Tromp kullanılmaz.

10)

Aya İrini’nin üst yapısı kaçıncı yüzyılda değiştirilmiştir?

a)

7

b)

6

c)

8

d)

5

e)

9

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)c, 4)e, 5)d, 6)a, 7)b, 8)d, 9)b, 10)c
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5. ORTA BİZANS DÖNEMİ MİMARİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Orta Bizans Dönemi Mimarisi – Genel Özellikler
5.1.1. Kapalı Yunan Haçı Plan Tipinin Mimarisi
5.1.2. Kapalı Yunan Haç Planlı Kiliseler
5.1.3. Sekiz Destekli Kiliseler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Orta Bizans dönemi kiliselerinde hangi plan tipi yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır? Nedenleri nelerdir?
2 ) Orta Bizans Döneminde kapalı Yunan haç planlı kiliselerin tercih edilmesinin nedenleri
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Orta bizans dönemi
mimarisi, uygulanan plan
tipleri

Orta Bizans döneminin
kilise mimarisi öğrenir

Kaynakçadaki yayınlardan
yola çıkılarak dönemin
mimarisini araştırarak

Kapalı Yunan haç planlı
kiliselerin mimari özellikleri

Kapalı Yunan haç planlı
kiliselerin mimari yapısını
öğrenir

Ulaşımı kolay olan yerlerde
kapalı haç plan tipindeki
yapıları ziyaret ederek
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Orta Bizans dönemi



Kapalı Yunan haçı plan



Kare içi Yunan haçı plan



İstanbul



Bizans manastırı



Sekiz destekli kiliseler



Komnenoslar
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Giriş
Bu bölümün başında orta Bizans dönemine ait genel bir bilgi verildikten sonra kilise
mimarisinde tercih edilen yapı tipi üzerinde durulacak, nedenleri üzerinde durulacaktır. Daha
sonra bu yapı tipine ait örnekler görülerek mimarisi incelenecektir. İkinci bölümde de kullanım
alanı sınırlı olan bir başka plan tipi üzerinde durulacak, neden bu plan tipinin tercih edildiği ve
mimarisi örneklerle araştırılacaktır.
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5.1. Orta Bizans Dönemi Mimarisi – Genel Özellikler
Orta Bizans devri, “İkonaklazma” diye adlandırılan ara dönemi izler. İlk dersin başında
da öğrendiğiniz üzere, aşağı yukarı yüzyıl süren ikonaklazm (726-842), dini resimlere ve aynı
zamanda kilisenin otoritesine de karşı olan bir akımdır. İkonaklazma hakkında resim dersinde
daha detaylı üzerinde durulacaktır.
842 yılından sonra İkonaklazma devri kesin olarak kapanınca, bu akıma karşı şidddetli
bir tepki doğmuştur. Sonuç olarak, kazanan taraf manastırlar ve kilise olmuş, bu dönemden
güçlenerek çıkmışlardır. Dolayısıyla bu dönem sanatı, mistik bir karaktere bürünerek, kilisenin
ve manastırların sıkı otoritesi altına girmiştir. Artık bu dönemde, kendisini oluşturan unsurları
tamamen hazmetmiş bir Bizans Kültürü, erken dönemden farklı bir kültür ortaya çıkar.
Manastır kiliseleri ön plana çıkmış, erken dönemin dışa dönük gösterişli ayinleri yerini daha
içe dönük ayinlere bırakmıştır. Büyük boyutlu bazilikalara gereksinim azalmıştır.

5.1.1. Kapalı Yunan Haçı Plan Tipinin Mimarisi
Orta Bizans devri sanatı, esas itibariyle kilisenin, ortodoksluğun zaferini kutlayan bir
sanattır. Bu zaferini somut olarak mimaride gösterir. Yeni bir plan tipi ortaya çıkar ve kilise
binası için “kapalı Yunan haçı” biçimdeki kiliseler kullanılmaya başlanır. Başta başkent olmak
üzere imparatorluğun bütün bölgelerinde yoğun olarak bu plan tipindeki kiliseler kullanılmış,
bu plan tipi standart hale gelmiştir:
Yunan haçı, dört kolu eşit olan bir haçtır. Yunan haçının kolları arası kapatılmıştır.
Diğer bir deyişle, Yunan haçı bicimindeki bir mekân bir karenin veya kareye yakın dikdörtgenin
sınırları içine yerleştirilmiştir. Buna göre plana bakıldığında kare planlı bir naosla karşılaşılır.
Naosun merkezi kubbe ile örtülüdür. Merkezi planlı yapılarda olduğu gibi yapının tamamı
değil, sadece orta kısmı kubbe ile örtülüdür. Kasnaklı yapılan kubbe ortada yer alan dört destek
üzerine oturmaktadır. Naosun ortasındaki kareden kubbe yuvarlağına geçiş ögesi olarak
pandantif kullanılır. Haç kolları genelde beşik tonozla örtülüdür. Çapraz eksenlerde kalan
mekânlar yani haç kolları arasında kalan mekânlar ise çapraz tonoz veya kubbesel tonozla
örtülüdür. Besik tonozlu haç kolları, dört yandan kubbeyi sınırlamaktadır. Kubbe kasnaklidir.
Orta Bizans’ın bu plan tipinde karakteristik olarak yapılar, erken dönemdekilerin aksine,
küçüktür. Bu yapı sistemi statik açıdan da tatmin edicidir. Ortadaki kareden kubbe yuvarlağına
geçişi sağlayan dört pandantif ve kubbenin basıncını karşılayan dört beşik tonoz ile ağırlığını
sağlamca dağıtan bir yapı şeklidir.
“Kare içinde haç planlı kiliseler” olarak da adlandırılan bu kiliseler, ikiye ayrılır. Bu
ayrım da kubbenin üzerine oturduğu desteklerin, mimari ögelerin cinsine göre yapılır: Köşe
payeli kapalı haç ve dört destekli kapalı haç. Ortadaki kubbe ya köşe payelerine veya dört destek
üzerine oturmaktadır. Daha çok dört destekli yapılar tercih edilmiştir. Daha büyük boyutlu
yapılar da köşe payeli kapalı haç planlı yapılmışlardır. Köşe payeli tipin mimari bakımdan
dezavantajı binanın içinde bir mekân bütünlüğüne sahip olamayışıdır. Her iki tipte de
İstanbul’da yapılmış örnekleri vardır.
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5.1.2. Kapalı Yunan Haç Planlı Kiliseler
İstanbul’da Haliç kıyısında yer alan Atik Mustafa Paşa Camii, 9.yüzyıla ait olup köşe
payeli kapalı haçın erken örneklerinden biridir. Yapının eski adı tespit edilememiştir. Burada
binanın içinde haç biçimindeki mekânı dört taraftaki dört mekânın köşeleri meydana getirir.
Ortada dört kolun birbirlerine kavuştukları karenin üstünde Bizans döneminde pencereli ve
yüsek kasnaklı bir kubbe yer alıyor olmalıydı. Osmanlı döneminde büyük olasılıkla 1509
depreminden sonra buraya penceresiz, basık kanaklı bir kubbe yerleştirilmiştir.
Bu kapalı haç planlı yapılarda bir özellik de, beşik tonozlu haç kollarının dışarı
yansımasıdır. Yapıda orijinal pencerelerin çoğu örülmüş ve yeni pencereler açılmıştır. Bizans
kiliselerinde mutlaka bulunan narteks bölümü burada yoktur. Bilinmeyen bir dönemede yıkılan
bu bölüm yerine bir son cemaat yeri eklenmiştir.
Caminin içinde Bizans dönemine ait hiçbir bezeme yoktur. 1957 yılında Amerikan
Bizans Enstitüsü yapının güney cephesinde badananın altında fresko tekniğinde aziz resimleri
bulunmuş, yakın bir dönem içerisinde de bu resimler betonla kapatılarak ortadan
kaldırılmışlardır.
Bir diğer köşe payeli örnek, Ayakapı semtinde yer alan Gül Camii’dir. Eski adı ve
yapım tarihi hakkkında kesin veriler yoktur, Aziz Euphemia’ya ithaf edildiği, son Bizans
devrinde de adının Theodosia’ya çevrildiği düşünülmektedir. Yapı, 11.yüzyıl sonu ile 12.yüzyıl
başlarına aittir. Latin işgalinin ardından kapsamlı bir onarım görmüştür. 15.yüzyılda camiye
çevrilmiş, 16.yüzyılda depremde kubbesi yıkılmış, tüm örtü sistemi yenilenmiştir. Gül Cami
tuğla tonozlu yüksek bir bodrum katı üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla kendi başına orantıları
yüksek olan yapı, daha yükseltilmiştir. Yapının ana mekânı dört kolu beşik tonozlarla ötülü haç
şeklindedir. Bu kollardan üçünün içlerine ikişer paye üzerine oturan galeriler yapılmıştır. Dört
masif ve kütlesel paye haç şeklini meydana getirir ve dört ana kemeri taşır. Kemerlerin sivri
oluşu bunların Türk döneminde esklerinin yerinde yeniden yapıldığını gösterir. Yapının doğu
tarafında ortadaki daha geniş olmak üzere üç apsisi vardır.
Yan apsislerin yüzeyinde bol niş olması ve nişlerin içinde tuğla bezemelerin yapılmış
olması yapının 13.yüzyıl sonlarındaki büyük onarımı sırasında bu bölümlerin yeniden
yapılışına işaret eder.
Bodrum Cami olarak bilinen Myraleion manastır kilisesi, başkentteki orta dönemin
erken tarihli kiliselerinden biridir. 10.yüzyılın ilk yarısında, 920-922 yılları arasında, imparator
Romanos Lekapenos tarafından sarayına bitişik olarak, ailesinin mezar binası olarak
yaptırılmıştır. Romanos daha sonra sarayını kilise dâhil olmak üzere manastıra dönüştürmüştür.
Yapı, birçok Bizans binası gibi Latin işgali esnasında zarar görmüş. 14.yüzyılda bazı onarımlar
geçirmiştir. II. Bayezid devrinde Mesih Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiştir. 1911 yılı
yangınına kadar da cami olarak kullanılmaya devam etmiş, 1986’da da kapsamlı bir restorasyon
geçirmiştir. Bu restorasyon sonucunda yapıda kullanılan malzemenin yüzde 90’ı yeni
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malzemedir. Bir imparatorluk yapısı olan kilisenin günümüzde “Bodrum Camii” olarak
anılmasının sebebi ise altında büyük bir su sarnıcının bulunmasıdır.
Bugün Myraleion manastırından hiçbir iz yoktur. Yapının altında ona temel olan bir
mahzen bölümü yer alır. Bodrum Camii, öncekilerden farklı olarak, dört destekli kapalı Yunan
haç planındadır. Üç bölümlü narteks bölümünde sonra gelen ana mekânda ortada yüksek ve
kasnaklı (kubbe kaidesi) bir kubbe bulunur. Kubbeye geçişi sağlayan pandantiflerin oturduğu
dört paye, taştan yapılmış orijinal olmayan payelerdir. Yapının doğu tarafında içten yarım
yuvarlak, dıştan üç kenarlı bir apsis ve iki yanında yonca planlı pastophorion mekânları vardır.
Alt yapıya gelince üst yapıyı tekrarlıyor, tek farkı doğusunda apsis olmamasıdır. Dış mimari
bakımından hareketli bir estetiğe sahip olan cephelerde yarım yuvarlak duvar payeleriyle
duvarlar desteklenmiştir. Kubbenin orijinal biçimi korunmuştur.
Başkentin diğer önemli yapılarından biri de Vefa Kilise Camii’dir. Bu yapı ile ilgili
arkeolojik bir çalışma yapılmadığı için kime ithaf edildigi ve kesin tarihi açısından belirsizlikler
vardır. 1050-1150 tarihleri arasında inşa edildiği ileri sürülmektedir. Latin işgalinden sonra
önemli ölçüde tamir edilmiş ve son Bizans devrinde, 14.yüzyılda bugün yapının giriş cephesini
teşkil eden bir dış narteks eklenmiştir. Yapı fetihten sonra Molla Gürani tarafından camiye
çevrilmiştir. 19.yüzyıl ortalarında yangında zarar görüyor. 1930’larda ve 1970’lerde bazı
onarımlar yapılmıştır.
11.-12.yüzyıllara ait olan esas kilise, yine tipik dört sütunlu kapalı haç planlı
yapılardandır. En batıda pıdan daha geniş tutulmuş, 14.yüzyıl eklentisi olan dış narteks yer alır.
Buradan üç bölümlü iç nartekse geçilir. Esas mekân dört sütunun meydana getiediği dört kolu
eşit bir haç biçimindedir. Kolların üzerlerini beşik tonozlar örter, ortada ise pencereli ve yüksek
kasnaklı bir kubbe yükselir. Doğuda dışarı taşkın apsisi ve iki yanında yonca planlı
pastophorion mekânları yer alır.
Kuzey ve guneyindeki kare planlı yapılar da son devirde yapılmışlardır. 14.yüzyıl
narteks bölümünde daha erken döneme ait mimari plastik eserler kullanılmıştır. Pencerelerin
altlarındaki korkuluk levhaları ile sütun başlıkları 6.yüzyıla ait parçalardır. Dış narteksin
kubbelerinin içinde halen mozaikler seçilebilmektedir. Bunlardan ortadaki kubbede madalyon
içinde Meryem tasvir edilmiş, kubbe dilimlerinde de Tevrat peygamberleri tasvir edilmiştir.
Kariye mozaikleri ile benzer üslupta olan mozaikler son zamanlarda tahrip edilmiştir.
Bir diğer örnek ve imparatorluk yapısı Eski İmaret Camii’dir. Pantepoptes Manastır
Kilisesi olarak imparator I. Aleksios Komnenos’un annesi tarafından 11.yüzyıl sonlarında inşa
ettirilmiştir. Pantepoptes, “Herşeyi gören İsa” anlamına gelir. Latin istilası esnasında
Benedikten tarikatı tarafından kullanılmış, son Bizans devrinde bir dış narteks eklenmiştir.
Fetihten hemen sonra camiye çevrilmemiş, Fatih Külliyesi yapılana kadar medreseye
dönüştürülmüş, kilise ise medresenin mescidi görevini görmüştür.
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Kilise, dik bir yokuş üzerinde inşa edilmiştir. Bu nedenle düzgün bir zemin sağlamak
için bir bakıma taraçalama yapmak için kilisenin altında sonradan sarnıç olarak kullanıldığı
anlaşılan bir altyyapı yapılmış, herhangi bir kaymayı önlemek için de bu tonozlar inşa
edilmiştir.
Biri son devir olmak üzere batısında iki narteksi vardır. İç narteksin üzerinde orijinal
çıkışı bugün belli olmayan bir galeri katı vardır. Naosa iki sütunla açılır. Galerinin kuzey ve
güneyinde de naosa bakan birer küçük oda yer alır. Dört destekli kapalı Yunan haçı biçiminde
olan ana mekânın tam ortasında yüksek kasnaklı ve pencereli kubbe yer almaktadır. Kubbenin
dört yanında haç kollarını oluşturan beşik tonozlar ve köşe mekânları örten çapraz tonzoalr ile
örtü sistemi tamamlanmıştır. Dışa taşkın apsis kısmının iki yanında yonca planlı pastophorion
mekânları yer alır.
Dış cephelerini hareketlendiren kör nişler ve tuğla süslemeleriyle yapı, son Bizans
mimarlığında gelişen süslü cephe düzenlemelerinin başlangıcı konumundadır.
Zeyrek Kilise Camii, orta Bizans döneminin sonlarında yapıldığı bilinen Pantokrator
Manastırı’nın kilisesidir. Başketin en büyük ve en önemli manastırı olan Pantokrator
Manastırı, imparator Ioannes Komnenos ve karısı Eirene tarafından yaptırılmıştır.
Burada yanyana üç yapı görülmektedir. Bunlardan güneydeki ilk yapı 1118 yılında
imparatoriçe Eirene tarafından kapalı Yunan haç planlı bir kilise olarak yaptırılarak “evrenin
hâkimi”, Pantokrator İsa’ya sunulmuştur. İmparator Ioannes Komnenos ise bunun kuzeyine
aynı plan tipinde ancak daha küçük bir kilise inşa ettirerek Theotokos Elaiusa’ya (Şefkatli
Meryem) ithaf etmiştir. Bu yapının inşasının tamamlanmasından sonra Ioannes, iki kilise
arasındaki boşluğa Başmelek Mikhael’e ithaf edilen bir mezar şapeli yaptırmıştır. Bu şapelin
Komnenos ailesinin gömü yeri olarak tasarlandığı bilinmektedir. Latin istilası sonrası
onarımdan geçmiş, Vefa Kilise Camii ve Eski İmaret Camii’lerinde olduğu gibi, 14.yüzyılda
bir dış narteks eklenmiştir. Kentin fethinden sonra Molla Zeyrek tarafından camiye çevrilmiştir.
Yapıda yakın zamanda başlayan restorasyon çalışmaları halen sürmektedir.
İlk yapılan güney kilisenin batısında her biri çapraz tonozlarla örtülü beş bölümlü bir
dış narteks yer alır. Güney yapının yine beş bölümlü esas narteksinin orta bölümünün üstünü
yüksek kasnaklı bir kubbe örter. Kilisenin naosu dört sütunlu kapalı Yunan haç biçimindedir.
Sütunların yerini Osmanlı dönemine ait barok profilli, taş örme payeler almıştır. Ana
mekânı yüksek kasnağı pencereli bir kubbe örter. Meryem’in adına olan kuzeydeki kilise ise
bir nartekse sahiptir. Plan bakımından güneydekinin daha küçük ölçekte benzeridir. Ortadaki
kubbeyi taşıyan dört sütunun yerine kare kesitli dört paye yapılmıştır. Her iki kilisenin arasına
sıkıştırılan Başmelek Mikhael şapeli üstü oval biçimli iki kubbe ile örtülü dar ve uzun bir
mekândan oluşur.
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Güneydeki kilisenin zemininde orijinal 12.yüzyıla ait opus sectile mozaik yer alır.
Studios Kilisesi’nin 11.yüzyıl mozaiğine benzer geometrik bir kompozisyon görülmektedir.
Düğümlü geçmelerle birbirine bağlanan daire ve karelerden oluşan bir kompozisyon ve
köşelerde de beyaz taşlardan kakma tekniğinde figürler işlenmiştir. Bir de kuzey kilisede
pencere içinde bordo-sarı renkli bir mozaik bezeme dikkati çeker. Orijinal bezemenin çok azı
günümüze ulaşmıştır. Orta Bizans döneminde Komnenos imparatorluk ailesine ait bu önemli
manastırın çok zengin bir şekilde süslenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Orta Bizans döneminde cepheler, erken devir yapılarına kıyasla daha hareketlidir.
Özellikle apsis cepheleri, Zeyrek Camii’ndeki gibi uzun kör nişler veya Vefa’da gördüğümüz
gibi kısa kör nişlerle veya kemer gibi mimari elemanlarla hareketlilik kazanmıştır.

5.1.3. Sekiz Destekli Kiliseler
Orta Bizans devrinde kapalı Yunan haç planlı kiliselerin hâkim olduğunu belirtmiştik.
Bu plan tipinde kubbenin kullanımı sınırlı olmuş, büyük ölçekli yapılar yapılamamıştır.
Örneğin başkentte daha büyük kubbeli yapılar yapılmak istendiğinde karşımıza köşe payeli
kapalı Yunan haç planlı kiliseler çıkmaktadır. Kubbenin baskısını taşımak için sütun değil de,
desteklerin masif ve kütlesel payeler olması gerekir. Ancak bu sefer de büyük payelerin
kullanımıyla mekânda bütünlük sağlanmamış oluyordu. Dolayısıyla bütün mekâna, merkezdeki
mekâna hâkim kubbeli bir yapı ortaya çıkarmak için Yunan haç planı dışında çözümlere
gidilmiştir. Bunun sonucu olarak da ikinci bir kilise planı ortaya çıkmıştır. Bunlara “sekiz
destekli kiliseler” denmektedir. Yaklaşık 1000 yıllarında, 11.yüzyılda, ortaya çıkıyor ve sadece
Yunanistan ve Ege Adaları’nda yapıldıkları görülmektedir. Istanbul’da veya Anadolu’da bir
örneği yoktur.
Yunanistan’ın önemli manastırlarından ve hac merkezlerinden biri olan Hosios Loukas
bu tip yapıların en önemlilerinden biridir. Aziz Lukas’in mezarı üzerine inşa edilmiş, mezarının
mucizeler yarattığına inanılmıştır.
Manastırın ana kilisesi (katholikon) sekiz destekli plan tipinde 11.yüzyılda inşa ediliyor.
Kuzeyinde daha küçük ölçekli, dönemin klasik kapalı Yunan haç planlı kilisesi görülüyor.
Katholikonun orta mekânı diğerine kıyasla daha görkemli, daha büyük yapılmıştır. Haç planlı
yapıya göre kubbenin çapı daha fazladır. Katholikonun merkezinde kare bir mekân ve bu kare
mekânın üzerinde bütün mekânı örten merkezi bir kubbe yer alır. Bu kubbeyi sekiz adet destek
taşımaktadır, haç plan tipinde oldugu gibi dört destek degil, sekiz destek taşımaktadır. Kubbe
bu sekizgene oturmakta ve kubbeye geçişlerde de pandantif yerine tromp tercih edilmiştir.
Naosun dört yönünde eyvan benzeri tonozlu mekânlar yer alır ve ana mekân her yandan galeri
katını taşıyan bu tonozlu mekânlarla sınırlanmıştır.
Bu plan tipindeki ikinci örneğimiz, Daphni Manastır Kilisesi’dir. Mozaikleriyle ünlü
olan kilise, 11.yüzyıl sonlarında Atina’nın 10 km batısında inşa edilmiştir. Latin işgalinde
Latinler kullanmış, Osmanlılar zamanında manastır işlevine devam etmiştir. Burada kubbe bu
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sefer pandantiflerle desteklenen kubbe sekiz destek üzerine oturmakta, sekiz destek üzerinde
yükselmektedir. Hosios Loukas’daki gibi mekânsal bölünmeler ve galeri katı yoktur.
Sekiz destekli son kilise örneğimiz, 11.yüzyılın ikinci yarısına ait, Sakız Adası’ndaki
Nea Moni Manastır Kilisesi’dir. Sürgünde olan Konstantin Monomakhos’a imparator
olacağını söyleyen iki sakız adalı keşiş sayesinde bu manastır kurulmuştur. Sürgünden sonra
imparator olan Monomakhos (1042-155), keşişlerin kehaneti gerçekleşince, onlar için adada bu
manastırı yaptırmıştır. Yapının bir iç ve bir de dış narteksi vardır. Ana mekânda kubbe ile
yapının beden duvarları arasında mekânsal bölünmeler yer almamaktadır. Zemin katı yüzeyinde
kare planlı bir naostan oluşur. Kubbe direkt yapının duvarlarına oturmaktadır. Duvarlardan
dışarı çıkıntı yapan payelerin, sekiz payenin uzerine oturuyor. Payelerle kubbe arasındaki geçis
yine tromplarla sağlanmıştır. Kubbe neredeyse naosun genişliğini örtecek şekilde büyüktür.
Sekiz destekli sistem mevcut olmakla beraber, orta mekânın eyvan şeklinde dört doğrultuya
doğru açılışı burada yoktur. Ana mekânda sekiz destekten bemanın önünde yer alan iki tanesi
açıkta, geri kalan altı tanesi duvarlarla kaynaşmış haldedir. Kubbe, 19. yüzyıl deprem
sonrasında yıkılmıştır. Duvarlar, kubbe seviyesine kadar mermer levhalar ile kaplıdır.
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Uygulamalar
1)
İstanbul’da yer alan Atik Mustafa Paşa Camii, Gül Camii, Bodrum Camii, Vefa
Kilise Camii, Eski İmaret Camii, Zeyrek Kilise Camii hakkında kaynakçadaki yayınlardan bilgi
edinme. Sözü edilen yapılar arasında kolaylıkla ulaşılabilenlerini yerinde görünüz.
2)
İstanbul’daki Bizans yapılarının envanterinin yer aldığı TAY Projesinin web
sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Kapalı Yunan haç planın mimari yapısını anlatınız?

2)
Köşe duvarlı ve dört destekli kapalı Yunan haç planlı yapıların benzer ve
farklılıkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Bizans dönemi, İkonaklazma devrinin ardından kilisenin zaferini kutladığı bir
dönem olmuştur. Bu zaferi de somut olarak mimaride görmek mümkündür. Hıristiyanlığın
sembolü olan haç, kilise mimarisinde kullanılmaya başlanır. Eşit kollu Yunan haçı bir karenin
veya kareye yakın dikdörtgenin sınırları içine yerleştirilmiştir. Başta başkent olmak üzere
imparatorluğun bütün bölgelerinde yoğun olarak kullanılmış, bu plan tipi standart hale
gelmiştir.
Kapalı Yunan haç planlı kiliselerin yanında kullanımı oldukça sınırlı başka bir plan tipi
daha bu dönemde karşımıza çıkar. Sekiz destekli olarak tanımlanan bu kiliseler, Yunanistan’da
ve 11.yüzyılda ortaya çıkmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)

Sekiz destekli kiliseler nerede kullanılmışlardır?

a)

Anadolu

b)

İstanbul

c)

İtalya

d)

Yunanistan

e)

Suriye

2)

Nea Moni kilisesi hangi plan tipinde yapılmıştır?

a)

Kubbeli bazilika

b)

Merkezi plan

c)

Sekiz destekli

d)

Kapalı yunan haçı

e)

Kare içinde yunan haçı

3)

Aşağıdaki yapılardan hangisi sekiz desteklidir?

a)

Daphni Manastır Kilisesi

b)

Myraleion Manastır Kilisesi

c)

Pantepoptes Manastır Kilisesi

d)

Pantokrator Manastır Kilisesi

e)

Vefa Kilise Camii

4)

Aşağıdakilerden hangisi Pantokrator Manastırı’nın kilisesidir?

a)

Vefa Kilise Camii

b)

Zeyrek Camii

c)

Bodrum Camii

d)

Atik Mustafa Paşa Camii

e)

Gül Camii
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5)

Aşağıdakilerden hangisi Myraleion Manastırı’nın kilisesidir?

a)

Vefa Kilise Camii

b)

Bodrum Camii

c)

c)Atik Mustafa Paşa Camii

d)

Gül Camii

e)

Zeyrek Camii

6)

Aşağıdakilerden hangisi köşe payeli kapalı Yunan haçlı kilisedir?

a)

Vefa Kilise Camii

b)

Zeyrek Camii

c)

Eski İmaret Camii

d)

Bodrum Camii

e)

Gül Camii

7)

Aşağıdakilerden hangi manastır kilisesi birden fazla yapıdan oluşur?

a)

Zeyrek Camii

b)

Gül Camii

c)

Atik Mustafa Paşa Camii

d)

Vefa Kilise Camii

e)

Bodrum Camii

8)

Aşağıdakilerden hangisi Pantepoptes Manastırı’nın kilisesidir?

a)

Vefa Kilise Camii

b)

Bodrum Camii

c)

Atik Mustafa Paşa Camii

d)

Gül Camii

e)

Eski İmaret Camii

9)

Sekiz destekli kiliseler kaçıncı yüzyılda kullanılmışlardır?

a)

9
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b)

11

c)

10

d)

8

e)

12

10)

Aşağıdakilerden hangisi Komnenos ailesinin gömü yeri olarak kullanılmıştır?

a)

Zeyrek Camii

b)

Gül Camii

c)

Atik Mustafa Paşa Camii

d)

Vefa Kilise Camii

e)

Bodrum Camii

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)a, 4)b, 5)b, 6)e, 7)a, 8)e 9)b 10)a
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6. SON DEVİR BİZANS MİMARİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Son Devir Bizans Mimarisi – Genel Özellikler
6.1.1. Dehlizli Plan Tipindeki Yapılar
6.1.2. Kiborion Mekânlı Yapılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Son Bizans Döneminin kilise mimarisinde farklı bir plan tipi ortaya çıktı mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Son Bizans Dönemi
mimarisi, uygulanan plan
tipleri

Son Bizans döneminin kilise
mimarisi öğrenir.

Kaynakçadaki yayınlardan
yola çıkılarak dönemin
mimarisini araştırarak

Dehlizli plan tipindeki
kiliselerin mimari özellikleri

Dehlizli kiliselerin mimari
yapısını öğrenir.

Ulaşımı kolay olan yerlerde
son döneme ait yapıları
ziyaret ederek, inceleyerek

94

Anahtar Kavramlar


Palailogoslar devri



Dehlizli plan tipi



Kiborion



Fethiye Camii



Kariye Müzesi



Fenari İsa Camii
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Giriş
Bu bölümün başında, son Bizans devrinin genel özellikleri üzerinde durulacak. Bu
dönemin kilise mimarisinde ortaya çıkan veya kullanılmaya devam eden plan tipleri incelenerek
araştırılacaktır. Örneklerle birlikte detaylı olarak incelenecektir.
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6.1. Son Devir Bizans Mimarisi- Genel Özellikler
1204’de başlayan Latin istilası, 1261 yılında son bulmuş, Bizans İstanbul’u tekrar ele
geçirmiştir. Yeniden kurulan imparatorluk günden güne ufalarak 1453 yılına kadar sürmüştür.
İmparatorluğun ekonomik durumu büyük bir yapı faaliyeti olanağı vermediğinden imparatorluk
ve devlet büyükleri mevcut yapıların onarımını sağlamak ve onlara narteks, dış hol veya şapel
eklemekle yetinmişlerdir. Bu oldukça yaygın bir mimari faaliyetti. İmparatorluğun zayıf
görüntüsüne rağmen bu devir mimarisinin yeni bir üslup yaratmaya çalıştığı, “Palailogoslar”
devri olarak da adlandırılan bu son dönemde kilise mimarisinde yeni bir mimari şekle gitmek
istendiği gözlenmektedir. Diğer plan tipleri halen tercih edilirken önemli yapılarda “dehlizli
tip” denilen yeni bir plan tipi kullanılmıştır. Ana kubbenin örttüğü orta mekânı yükselten ve
bunu üç taraftan saran daha basık dehlizlerden oluşan yeni bir kilise biçimidir. Ayrıca dış
mimarinin de eskiye oranla çok daha hareketlilik ve renklilik kazanması da bu dönemin başlıca
özelliğidir. Özellikle kör nişler, tuğla ile yapılan geometrik bezemeler cephelere hâkim olmaya
başlamıştır. Göz oyalayıcı bir dekorasyona sahip cepheler karşımıza çıkmaktadır.
Dehlizli plan tipinde, kubbenin altındaki kare planlı ana mekân dört kütlesel paye ile
desteklenir ve üç kenarda her paye çiftinin arasında ikişer sütun kullanılır. Böylelikle kare
mekânı üç taraftan çevreleyen bir koridor ortaya çıkmıştır. Genellikle plan olarak bakıldığında
haç planlı yapı etkisi uyandırır ya da haç planlı yapıların dehlizli tip oldukları sanılır. Ancak
Yunan haçlı yapıda orta kütle çok yüksek olarak belirmez. Dehlizli tipte ise, naosun üstündeki
kare kısım kule şeklinde yükselmekte ve böylelikle üç taraftan saran dehlizler kolaylıkla
farkedilmektedir.

6.1.1. Dehlizli Plan Tipindeki Yapılar
Bugün Fethiye Camii olarak bilinen Pammakaristos Manastır Kilisesi, 13.yüzyıl
sonlarında (1292-1294) imparatorun yeğeni Mikhael Glabas Tarkhaneiotes tarafından
yaptırılmıştır. Tarkhaneiotes ölünce karısı Maria, kilisenin güney tarafına onun için bir mezar
şapeli yaptırmıştır.
Fethiye, manastır kilisesi (katholikon), bir mezar şapeli ve binayı üç yönden çeviren dış
hol veya dış narteks olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. Kuzeydeki ana kilise, dehlizli
plan tipindedir. Kilisenin apsis kısmı Osmanlı döneminde tamamen yıkılarak değiştirilmiştir.
Orta mekân, dört büyük paye ve bunları bağlayan kemerler üzerine oturmuş bir kubbe ile
örtülmüştür. Doğu tarafı dışında üç yöndeki payelerin aralarında ikişer sütun bulunmaktaydı,
ancak bunlar yapı camiye dönüştürüldüğünde kaldırılmış, payeler arasına büyük kemerler
eklenmiştir. Kubbeyle örtülü orta mekânı üç taraftan tonoz ile örtülü basık bir dehliz
çevrelemektedir. Yüksek kubbe kasnağında kullanılan kademeli kemerler ve dalgalı testere dişi
saçaklık 13.-14.yüzyılların mimari özelliğine sahiptir. Kuzey yapının dış cepheleri büyük
ölçüde değiştirilmiş olduğundan orijinalliğini kaybetmiştir. Kilisenin altında 28 sütunlu bir
sarnıç bulunmaktadır.
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Kilisenin güney kenarına bitişik mezar şapeli ise küçük boyutlu kapalı Yunan haç planlı
bir yapıdır. İki katlı küçük bir narteksi olan şapel doğrudan yapıyı dıştan çevreleyen koridora
açılır. Naos dört sütunun taşıdığı küçük bir kubbe ve tonozlarla örtülmüştür. Narteks kısmı da
iki küçük kubbe ve tonozla örtülmüştür. Şapelin üçüz apsisi ve pastophorion mekânları
bulunmaktadır.
Güney şapelinin içinde bazı mozaik sahneler bulunmakta, şapele ulaşan dış narteksin
güney kısmında da bazı fresko kalıntıları yer almaktadır. Şapelin doğu ve güney dış cepheleri
de dönemin mimari anlayışına uygun biçimde keramoplastik bir bezeme ile
hareketlendirilmiştir. Güney cephede testeredişi saçağın hemen altında, içinde Tarkhaneiotes'in
adının geçtiği tuğlalardan yapılmış bir yazı frizi vardır. Yine bu cepheyi boydan boya geçen bir
mermer frizde, Manuel Philes'in bir epigramını içeren bir kitabe bulunmaktadır.
Aynı plan tipinde başkentteki diğer önemli bir örnek, Fenari İsa Camii olarak bilinen
Konstantin Lips Manastırı’nın güney kilisesidir. Fenari İsa Camii, farklı tarihlerde inşa edilen
bitişik üç yapıdan oluşmuştur. Manastır, 907 yılında Bizans Amirali Konstantinos Lips
tarafından yaptırılmış ve günümüzde Meryem'e ithaf edilmiştir. Latin işgalinin ardından 13.
yüzyılın sonlarına doğru (1282-1304) İmparatoriçe Theodora Palaiologina tarafından güney
kilise eklenerek Vaftizci Yahya'ya ithaf edilmiştir. 14. yüzyılın ortalarında ise yapıyı batı ve
güney yönünden çevreleyen bir dış narteks eklenmiş ve gömü yeri olarak kullanılmıştır.
Fenari İsa Camii, farklı tarihlerde inşa edilen birbirine bitişik üç yapıdan oluşmuştur.
Daha erken tarihli olan 10.yüzyıla ait kuzeydeki kilise, tipik bir kapalı Yunan haç plan şeması
gösterir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen güneydeki kilise ise dehlizli plan tipindedir. Orta
mekânı örten kubbe, dört köşe payesi tarafından taşınmaktadır. Payelerin arasında, apsis tarafı
dışındaki üç yanda ikişer sütun vardır ve bu üç taraftan kubbeyi çevreleyen bir dehliz
bulunmaktadır. Bu mekânda dehlizleri ayıran sütunlar Osmanlı Dönemi'nde kaldırılmış ve
yerine iki büyük tuğla kemer inşa edilerek üst yapı desteklenmiştir. Zeyrek Camii’nde
görüldüğü gibi, her iki yapıyı da batı ve güney taraflarından saran dış narteks 14. yüzyılın
ortalarında yapılmıştır.
Güney kilisenin doğu cephesi döneme özgü olarak tuğlaların dizilmesiyle oluşturulan
şeritler, panolar, rozetler ve frizlerle süslenerek hareketlendirilmiştir.

6.1.2. Kiborion Mekânlı Yapılar
Kiborion, aslında altar masasını hem süslemek, hem de vurgulamak amacıyla masanın
üzerine yerleştirilen baldakendir. Dört sütun üzerinde dört kemer ve onun üstünde de kubbeden
oluşur. Kiborion formunda olan yapılar da bu adla tanımlanmışlardır. Bu tipte yapılar, tek bir
mekândan oluşurlar ve “kolları kısaltılmış Yunan haçı” olarak da yabancı literatürde
tanımlanmışlardır. Bu plan tipi, orta Bizans döneminde ortaya çıkmış, son Bizans döneminde
de kullanılmaya devam etmiştir.
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Günümüze ulaşan “Khora Manastırı” (Kariye Müzesi) olarak bilinen yapının kilise
binası, bu plan tipinde inşa edilmiştir. Bizans sanat tarihi içinde hem mimarisi hem de resim
sanatı açısından çok önemli bir yere sahip olan kilise, güneyindeki mezar şapeli ile birlikte
günümüze ulaşabilmiştir. Yapılan arkeolojik çalışmalarda beş yapım evresi olduğu ortaya
çıkartılmıştır. Birinci yapım evresi, yalnızca doğu tarafındaki altyapıda görülmektedir ve 5.
yüzyıl sonlarına tarihlenir. İkinci yapım evresi, 9. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak bu inşa
döneminden de günümüze kilisenin mimarisi ile ilgili bir bilgi yoktur. 11. yüzyılda
Komnenoslar döneminde, neredeyse tamamen yıkılmış olan yapı yeniden inşa edilmiştir.
Üçüncü yapım evresi olarak adlandırılan bu yapı, bugünkü yapının naos duvarlarının alt
kısmında, mermer kaplamaların altında durmaktadır. Bu yapının kapalı Yunan haç planlı bir
yapı olabileceği öne sürülmektedir. Bu üçüncü evre yapısı, bilinmeyen bir nedenle yıkılmış ve
1120 yılında Isaakios Komnenos tarafından neredeyse baştan yaptırılmıştır. Bu ikinci
Komnenos yapısı olarak adlandırılan dördüncü evredir ve bugünkü kilisenin planında
yapılmıştır. Beşinci yapım evresi 1314-1321 tarihleri arasında Theodoros Metokhites
tarafından yaptırılmıştır. Günümüze ulaşan yapı da budur. Naos, dördüncü evredeki yapının
duvarları üzerine tamamlanmış, güneye mezar şapeli, kuzeye iki katlı bir yapı eklenmiş, tüm
mozaikler, freskolar ve mermer kaplamalar baştan yapılmıştır.
Kilise, kiborion plan tipindedir. Naosu örten kubbe, birbirine geniş kemerlerle bağlanan
dört paye ile taşınmaktadır. Geçiş ögesi olarak pandantifler kullanılmıştır. Naosun doğu ucunda
apsisle sonlanan derin bir bema, apsisin iki yanında da kubbeli pastophorion odaları vardır.
Naosun kuzeyine bitişik iki katlı bir yapı, güney tarafına bitişik tek nefli bir mezar şapeli
bulunmaktadır. Şapel, doğu tarafında kubbesel tonoz, batı tarafında ise yüksek kasnaklı bir
kubbe ile örtülüdür. Şapele giriş, dış narteksin doğuya uzanan kısmından ya da naostan dar bir
koridorla da yapılmaktadır. Kilisenin iki narteksi vardır. Dış narteks, yapıyı güneyden de
çevreleyecek biçimde, güney şapeline kadar uzanmaktadır.
Her iki narteksin de üst duvarları tamamen mozaik kaplıdır: İç nartekste Meryem'in
yaşamından sahneler, dış nartekste İsa'nın yaşamından sahneler anlatılmıştır. Güney şapeli
tamamen fresko ile bezenmiştir. Mermer bezeme olarak günümüze ulaşan en önemli kısımlar
iç narteksten naosa girişteki mermer kapılar, sütun başlıkları ve arcosolium mezarlarının
mermer çerçeveleridir.
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Uygulamalar
3)
İstanbul’da yer alan Fethiye Camii, Fenari İsa Camii ve Kariye Müzesi hakkında
kaynakçadaki yayınlardan bilgi edinin. Sözü edilen yapılar arasında kolaylıkla ulaşılabilenlerini
yerinde görünüz.
4)
İstanbul’daki Bizans yapılarının envanterinin yer aldığı TAY Projesinin web
sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
musunuz?

Dehlizli plan tipini kapalı Yunan haçı planlı kiliselerden ayırt edebiliyor

101

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Latin istilasının ardından imparatorluk günden güne küçülmüştür. Bu nedenle ekonomik
durumu büyük bir yapı faaliyeti olanağı vermez. Bunun yerine mevcut yapıların onarımı
sağlanır veya onlara narteks, şapel veya dış hol eklemekle yetinmişlerdir. Son Bizans
mimarisinde çok oldukça yaygın bir mimari faaliyetti. İmparatorluğun bu kötü gidişine rağmen
yeni bir üslup yaratılmak istenmiştir. Kilise mimarisinde yeni bir mimari şekil ortaya çıkmıştır:
Dehlizli plan tipi. Bu plan tipini, kapalı Yunan haçı planındaki yapılardan ayırtetmek kolay
değildir. Farkı orta mekânın bir kule gibi yüksekltilmesidir. Ayrıca bu dönein başlıca mimari
özelliği yapılan kilise cephelerinin, orta döneme kıyasla, daha da hareketlendirilmiş olmasıdır.
Bu yeni mimari şeklin yanında eski plan tipleri de son dönemde kullanılmaya devam
etmiştir. Bu dönemin en önemli yapılarından biri olan Khora Manastır Kilisesi (Kariye Müzesi)
haç planın bir türevi olan kiborion formunda yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Khora Manastır Kilisesi’nin plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Dehlizli

b)

Sekiz destekli

c)

Kiborion

d)

Kapalı Yunan haçı

e)

Merkezi planlı

2)

Fethiye Camii, Bizans devrinde hangi manastırın kilisesiydi?

a)

Pantokrator

b)

Konstantin Lips

c)

Pammakaristos

d)

Khora

e)

Myraleion

3)

Fenari İsa Camii, Bizans devrinde hangi manastırın kilisesiydi?

a)

Pantokrator

b)

Pammakaristos

c)

Pantepoptes

d)

Khora

e)

Konstantin Lips

4)

Khora Manastır Kilisesi’nin kaç tane yapım evresi vardır?

a)

5

b)

4

c)

3

d)

6

e)

2
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5)

Son Bizans devrinde ortaya çıkan plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kiborion

b)

Dehlizli

c)

Sekiz destekli

d)

Kapalı Yunan haçı

e)

Kare içinde haç

6)
Literatürde “kolları kısaltılmış haç plan” olarak tanımlanan plan tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kapalı Yunan haçı

b)

Dehlizli

c)

Kare içinde haç

d)

Sekiz destekli

e)

Kiborion

7)

Pammmakaristos manastır kilisesi kaçıncı yüzyılda inşa edilmiştir.

a)

11

b)

13

c)

12

d)

10

e)

14

8)

Aşağıdaki yapılardan hangisi dehlizli tipte inşa edilmiştir?

a)

Bodrum Camii

b)

Zeyrek Camii

c)

Kariye Müzesi

d)

Fethiye Camii

e)

Eski İmaret Camii
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9)
Pammakaristos Kilisesi’nin güneyine bitişik haç planlı yapının işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mezar şapeli

b)

Vaftizhane

c)

Kilise

d)

Martyrion

e)

Hazine binası

10)

Aşağıdakilerden hangisi son Bizans dönemi özelliklerinden değildir.

a)

Büyük bir inşa faaliyet yapılamamıştır.

b)

Mevcut yapılar onarılmıştır.

c)

Mevcut yapılara şapel veya narteksler eklenmiştir.

d)

Kilise mimarisinde dehlizli plan tipi kullanılmıştır.

e)

Kilise cepheleri oldukça sade ve düzdür.

Cevaplar
1)c, 2)c,3)e, 4)a, 5)b, 6)e, 7)b, 8)d, 9)a, 10)e
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7. ERKEN BİZANS DÖNEMİ RESİM SANATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Erken Bizans Dönemi Resim Sanatı – Malzeme ve Teknik Özellikler
7.2. Erken Bizans Dönemi Resim Sanatı Örnekleri

107

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Erken Bizans resim sanatı örnekleri daha çok nerede ve hangi yapılarda
karşımıza çıkar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Erken Bizans resim
Erken Bizans resim
sanatında malzeme ve teknik sanatında ne tür tekniklerin
uygulandığını öğrenir

Fresko ve mozaik sanatının
uygulandığı yapıları yerinde
ziyaret ederek

Erken Bizans Dönemi resim
sanatı örnekleri

Bizans resmi ile igili
kaynakçadaki yayınlardan
faydalanılarak

Erken dönem mozaik
örneklerinin nerede
yapıldığını ve hangi
sahnelerin uygulandığını
öğrenir
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Anahtar Kavramlar


Mozaik



Fresko



Ravenna



Tevrat Sahneleri



Katakomp
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Giriş
Bu bölümde Bizans döneminde kullanılan anıtsal resim tekniklerinin neler oldukları ve
nasıl uygulandıkları anlatılacaktır. Erken Bizans döneminde resim tekniklerinin hangi yapılarda
uygulandıkları, özellikle hangi sahnelerin uygulandığı incelenecektir.
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7.1. Erken Bizans Devri Resim Sanatı – Malzeme ve Teknik Özellikler
Bizans anıtsal resmini iki teknikte inceleyebiliriz: mozaik ve fresko.
Mozaik: Yaş sıva tabakası içine renkli taşların yerleştirilmesiyle elde edilen resim
şeklidir. Tessera denilen küçük renkli küplerin yaş sıva tabakasına gömülerek dizilmesi ile
kompozisyonlar oluşturuluyordu. Zemin kaplamalrında daha çoktaş tessera, duvar
kaplamalarında daha geniş renk skalası sunan cam küpler kullanılıyordu.
Sıva yaşken üzerine şablon çizilir ve kurumadan tessera sıvanın içine gömülürdü. Bunun
için ekip çalışması, hızlı olunması ve daima yerinde yapılması gerekliydi. Mozaik sanatı en
geniş uygulama alanını Roma ve Bizans mimarlığında bulmuştur.
Fresko: Eski çağlardan beri kullanılan bir duvar boyama tekniğidir. Antik Yunan ve
Roma’da çok yaygın olarak kullanılmıştır.
Duvara uygulanan kireç harcı yaşken üzerine resmin şablonu çizilir ve sıva kurumadan
boyanır. Bu nedenle geniş duvar yüzeylerinde kısım kısım çalışır. Bunda da hizlı ve ekip
halinde çalışılması gerekir. Mozaik tekniğinden daha düşük maliyetli olduğu için tercih
edilmiştir. Bizans döneminde en geniş uygulama alanını orta ve son Bizans mimarlığında
bulmuştur.
Bizans resim sanatının bir sanatçı rehberine göre oluşturulduğu saptanmıştır. Bu
rehberin yüzyıllar boyunca kopya edilip nesilden nesile geçtiği anlaşılmaktadır. 19.yüzyılda
Aynaroz’da araştırma yapan Fransız Didron, bir ressam keşişin duvara resim yaparken bir
rehberden faydalandığını görmüştür. Bunu alıp Fransa’da yayınlamıştır. Bu 18.yüzyılda
yazılmış bir defterdir. Bizans döneminde kullanılmış bir resim defteridir. Aynı gelenek
Aynaroz’da devam etmiştir. Bu defterin orijinalinin 12.yüzyıla kadar indiği, fakat çeşitli
kopyalarla günümüze kadar geldiği anlaşılmaktadır.

7.2. Erken Bizans Dönemi Resim Sanatı Örnekleri
Erken Hıristiyan resim sanatının ilk örnekleri katakomplarda bulunmuştur. Bu kat kat
oyulmuş yeraltı mezarlıklarında, resimlerde hem dekoratif hem de dini motifler göze çarpar.
Bazı resimler doğrudan pagan içeriklidir. Bazı sahneler ise doğrudan İncil’den alınmış
Hıristiyan temalardır. Resimlerde uygulanan üslup Roma resminin antik üslubudur.
4. yüzyıl Hıristiyan yapısında halen antik üslubun devam ettiğini görürüz. 4.yüzyıla ait
Santa Constanza yapısında çevre dehlizinde mozaikelr bulunmakta, cam yerine taş tesseralar
kullanılmıştır. Çevre dehlizinde bölüm bölüm değişen kompozisyonlar görülmektedir. Bir
kısmı antik çağın mimarisindeki plastik tavan süslemesinin mozaik olarak taklididir.
Hıristiyanlık, bağ bozumu ve üzümlerin ezilmesiyle sembolize edilmiştir. Şarabın yapılmasıyla
İsa’nın kanının temsil edilişi verilmek istenmiştir. Roma’dan başka bir erken örnek Santa
Maria Maggiore Kilise’ndeki mozaiklerdir. Mozaikler nef duvarlarının üstünde ve apsise
açılan zafer takında yer alır. Orta nefin sütun dizilerinin üstünde pencere altı panoları 21 adettir.
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Konuları Tevrat’tan alınmıştır. Güney duvarda tevrat peygamberlerinden İbrahim, İshak ve
Yakup’un hikâyeleri, kuzey duvarında ise Musa ve Yuşa peygamber ile ilgili hikâyeler
işlenmiştir. İkinci mozaik grubu zafer takının ön yüzünde yer alır. Burada Meryem’in
yüceltilmesi canlandırılmıştır. 431 yılında Efes’te toplanan konsilde Meryem, Theotokos (Tanrı
Anası) ilan edilmiştir. Bu kararın zaferi ortaya konulmuş olmalıdır.
Erken Bizans dönemi resim sanatı içinde Ravenna mozaikleri önemli bir yer tutar.
Burada göreceğimiz ilk yapı 5.yüzyıl yapısı Galla Placidia mezar yapısıdır. Galla Placidia,
I.Theodosius’un kızıdır. Burada Helenistik resim üslubuyla konuyu ön plana alan bir üslup
birarada bulunmaktadır. Yapının bütün duvarları kemerleri, tonozları zengin bir mozaik
süslemeyle kaplıdır. İlkçağ sanatının çok kuvvetli bir etkisi olduğu görülemektedir. Bu tonoz
ve kemer kenarlarındaki çerçeve süslemelerinde açıkça görülmektedir. Roma mozaiklerinde
çok kullanılan motiflere perspektifli bir karakter vererek motifi üç boyutlu gösterme özelliği
burada karşımıza çıkmaktadır. Burada Aziz Lavrentius’un resmedildiği sahnede, azizin
hareketliliği, davranışındaki canlılık helenistik unsurlar taşısa da, genel olarak kompozisyon
seyirciyi konuyla etkilemeyi amaçlamaktadır.
500 yıllarına doğru yaptırılan San’t Apollinare Nuovo Kilisesi’nde mozaiklerin hepsi
günümüze ulaşmamıştır. Kemer dizilerinin üzerindeki duvarlarda mozaikler korunmuştur. Üst
duvarların en yukarı bölümünde toplam 26 hikâye tasvir edilmiştir. Kuzeyde İsa’nın mucizeleri,
sağda İsa’nın çektiği çileler resmedilmiştir. İsa, mucizelerinde sakalsız, genç bir İsa,
idealleştirilmş bir şekilde tasvir edilmiştir. İşkencelerde ise sakallı gösterilmiştir.
Burada bir sahne önemlidir: Son Akşam yemeği. Bilinen en eski Son akşam Yemeği
sahnesidir. Bunların aşağısında uzun şeritler var. Bu şeritlerde altın zemin üzerinde etrafında
melekler bulunan İsa’ya doğru ilerleyen erkek martyrler görülür. Karşı duvarda ise üç
müneccimler ile birlikte kadın martyler Meryem’ e doğru yürümektedirler. Kadın martyrler
üzerinde süslü giysiler vardır, hepsinde değişik kumaş desenleri görülür. Bu sahnelerin bir
ucunda Theodorik’in Sarayı’nın resmi, öteki ucunda ise Classe limanının resmi yer alır.
6.yüzyılın ortalarında yapımı tamamlanan San’t Apollinare Classe Kilisesi’nin apsis
ve zafer takında önemli mozaikler bulunmaktadır. Apsis pencereleri arasında ikiye ayrılmış
perdeler arasında havariler yer alır. Zafer takında en yukarı kısımda İsa ve İncil yazarları tasvir
edilmiştir. İncil yazarları sembolleriyle resmedilmişlerdir. Kilisenin apsis yarım kubbesinde
kompozisyon iki bölüme ayrılmıştır. Alt bölümü çeşitli tonlarda yeşilin hâkim olduğu bir kır
görülür. Ön planda iki yandan ilerleyen kuzular ve ortada orans durumunda Aziz Apollinare
tasvir edilmiştir. Kuzular oniki havarıyi temsil eder. Arkadaki stilize edilmiş kır da cenneti
temsi eder. Üst bölümde ise ağır sembolizm vardır. Büyük bir madalyon içinde bir haç ve mavi
renkte bir fon içine minik bir resim halinde İsa yerleştirilmiştir. Bu haç İsa’yı sembolize eder.
Haçın her iki yanında üç kuzu ve yukarıda da iki peygamber tasvir edilmiştir. Bu havariler
İsa’nın suret değişimi (metamorphosis) sırasında olayı görenlerdir.
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6.yüzyıl Iustınıanus yapısı, San Vitale Kilisesi, çok zengin mozaiklere sahiptir. Apsiste
önemli bir kompzsiyon yer alır. İsa arkada altın bir zeminde bir küre üzerinde oturmaktadır. Bu
küre bir kır peyzajı üzerinde tasvir edilmiştir. Simgesel olarak Cenneti tasvir etmek istenmiştir.
İsa genç, idealleştirilmiş tiptedir. Yanında iki başmelek yer alır. Bunlaradn biri Aziz Vitalis’i
getirmektedir. Vitalis ellerini saygı işareti olarak örtmüş, martyrlik tacını almaya
hazırlanmaktadır. Öbür meleğin arkasında ise kilisenin yapımını başlatan piskopos Ecclesius,
elinde kilisenin maketini tutmaktadır. Bu mozaikte İsa bir hükümdar olarak tasvir edilmiştir.
Meleklerde ilkçağ sanatının etkisi görülür, Roma devri heykellrini andırmaktadırlar.
Kompozisyon olarak üç boyutlu olmamasına karşılık, tektek figürler plastik değerlere sahip ve
gerçekçi hareketler içindedirler.
Bema bölümünde karşılıklı önemli iki mozaik pano vardır. Birinci panoda imparator
Iustinianus ve arkada saray muhafizları, öte yanda ise piskopos Maximianus ve din adamları
tasvir edilmiştir. Üslubu etkilidir, fakat resim düzeni açısından doğu özelliğindedir. Bütün
figürler cepheden ve yanyana resmedilmişlerdir. Üç boyutluluk yoktur, arka plan mevcut
değildir. Fakat yüzler gerçekçi bir şekilde verilmiştir. İkinci panoda imparatoriçe Theodora ve
mahiyeti görülmektedir. Burada zemin ve arka plan mevcuttur. Bir yapının kapısında, bir kilise
girişinde tasvir edilmişlerdir. Arkada çok renkli, yukarıya toplanmış bir perde görülür.
İmparatoriçenin yanında iki saray memuru görülmektedir. İmparatoriçe, elindeki incili büyük
kupayı kiliseye doğru uzatıyor. Pelerinin eteğinde işleme olarak bir motif dikkati çeker : üç
münecimler armağanlarını İsa’ya uzatmaktadırlar. Bundan üç müneccimler gününde
Theodora’nın bağışta bulunduğunu anlamaktayız. Bu mozaik bu bağışı göstermektedir.
Erken Bizans dönemi kiliseleri resim sanatının en iyi korunabilmiş örnekleri
Ravenna’da bulunmaktadır. Bu örneklere bakıldığında, ikonografinin henüz
standartlaşmadığını görmekteyiz. Aynı yapıda İsa hem sakallı hem de sakalsız olarak
betimlenmiştir. Ayrıca kilisenin en kutsal yeri olan bemanın yan duvarlarında alana egemen iki
dünyevi sahnenin yer alması, yapıların resim programlarında da henüz bir standartın
sağlanmadığını göstermektedir.
Erken dönem Bizans resmi ile ilgili şunları söyleyebiliriz:

Erken resim örnekleri daha çok mezar yapılarında ve İtalya’daki erken Bizans
kiliselerinde bulunmaktadır.


Üslup olarak antik sanatın devamı niteliğindedir.



İkonografik olarak standartlaşmış değildir.



Yapıların resim programlarında da bir standart yoktur.



Tevrat öykülerine sıkça yer verilmiştir.
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Uygulamalar
1) Erken Bizans dönemi resim sanatı ve uygulandığı yapılar ile ilgili yayınları
inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
İncelediğiniz örneklere baktığınızda Bizans resim sanatında ilkçağın antik
üslubunun devam ettiğini söyleyebilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bizans resim sanatında iki teknik uygulanmıştır: mozaik ve fresko. Bizansın her
devrinde bu iki türden anıtsal resme rastlayabilmekteyiz. Orta ve son dönemlerde fresko daha
düşük maliyetli olduğu için uygulama alanı genişlemiştir. Yine de mozaik sanatının her devirde
çok zengin örnekleri yapılmıştır. Erken Bizans devrinde Ravenna yapılarında çok zengin ve
çeşitli örnekler yer alır. Kentin 6.yüzyıla ait yapılarında halen İlkçağ sanatının antik üslubunun
etkili olduğu gözlenmektedir. Ayrıca ikonografinin daha standartlaşmadığını, yapıların resim
programlarında da belli bir standartın olmadığı donucunu çıkartabiliriz.
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Bölüm Soruları
1)

Erken Hıristiyan sanatının ilk örnekleri hangi tür yapılarda karşımıza çıkar?

a)

Manastır

b)

Kilise

c)

Katakomp

d)

Vaftizhane

e)

Mausoleum

2)

Erken Bizans dönemi resim sanatının en iyi korunmuş örnekleri nerede yer alır?

a)

Roma

b)

Konstantinopolis

c)

Selanik

d)

Ravenna

e)

Atina

3)

Galla Placidia mezar yapısı nerede yer alır?

a)

Roma

b)

Ravenna

c)

c)Selanik

d)

Konstantinopolis

e)

Atina

4)

Bilinen en eski “Son Akşam Yemeği” resmi hangi erken dönem kilisesinde yer

almaktadır.
a)

San’t Apollinare Nuovo

b)

Santa Constanza

c)

San Vitale

d)

San’t Apollinare Classe

e)

Galla Placidia
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5)
İmparator İustinianus’un mahiyeti ile birlikte tasvir edildiği ünlü mozaik pano
hangi kilisededir?

a)

San Vitale

b)

Galla Placidia

c)

San’t Apollinare Nuovo

d)

San’t Apollinare Classe

e)

Santa Constanza

6)
İmparatoriçe Theodora’nın mahiyeti ile birlikte tasvir edildiği ünlü mozaik pano
hangi kilisededir?

a)

Santa Maria Maggiore

b)

San Vitale

c)

San’t Apollinare Nuovo

d)

San’t Apollinare Classe

e)

Santa Constanza

Iustinianus ve Theodora’nın karşılıklı tasvir edildikleri mozaik panoları kilisenin
hangi bölümünde yer almaktadır?
7)

a)

Diakonikon

b)

Orta nef

c)

Prothesis

d)

Narteks

e)

Bema

8)

İsa’nın hem sakallı hem sakalsız betimlendiği mozaikler hangi kilisede yer alır?

a)

Santa Maria Maggiore

b)

San Vitale

c)

San’t Apollinare Nuovo

d)

San’t Apollinare Classe

e)

Santa Constanza
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9)

Theodorik’in sarayının betimlendiği mozaikler hangi kilisededir?

a)

San’t Apollinare Classe

b)

San Vitale

c)

San’t Apollinare Nuovo

d)

Galla Placidia

e)

Santa Constanza

10- Orta nef duvarı boyunca kadın ve erkek martyrlerin karşılıklı yer aldığı Ravenna’daki Bizans
kilisesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

San’t Apollinare Nuovo

b)

San’t Apollinare Classe

c)

Galla Placidia

d)

Santa Constanza

e)

San Vitale

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)a 5)a 6)b 7)e 8)c 9)c 10)a
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8. ORTA BİZANS DÖNEMİ RESİM SANATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İkonoklazma
8.2. İkonoklazma Sonrası / Orta Bizans Dönemi Resim Sanatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İkonoklazma nedir, oluşmasında sebep olan koşullar nelerdir.

2)

İkonoklazma anlayışı hangi yıllar arasında yaşanmıştır.

3)

İkonoklazma sırasında nasıl bir bezeme anlayışı uygulanmıştır.

4)

Orta Bizans döneminde resim programında ortaya çıkan değişiklikler nelerdir.

5)

Resim programındaki konu seçimi nasıldır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

İkonoklazma

İkonoklazma anlayışının
ortaya çıkışı, bu dönemde
resim sanatına yaklaşım.

İkonoklazma döneminde
figürlü tasvirleri kaldırılarak
yerlerine haç motifi ve
bitkisel bezemeler yapılmış
kiliselerde inceleme
yapılabilir.

İkonoklazma Sonrası / Orta
Bizans Dönemi Resim
Sanatı

Orta Bizans döneminde
liturjinin ve mimarinin
değişiminin, resim
programına yansıması.
Kiliselerde belli bir şemanın
uygulanmaya başlanması.

İstanbul veya Kapadokya
gibi Orta Bizans dönemi
resim sanatı örneklerinin
bulunduğu bölgeler ile ilgili
araştırma yapılabilir.
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Anahtar Kavramlar


İkonoklazma



Resim programında evren (cosmos) modeli



Başkent üslubu / eyalet üslubu



Önemli 12 yortu
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Giriş
Bu bölümde Orta Bizans dönemi resim sanatı incelenecektir. Bu dönemin
başlangıcında, dini konulu tasvirlerin resmedilmesi ile ilgili kısıtlama getiren ikonoklazma
dönemi ele alınmaktadır. Bu dönemde figürlü resimlere getirilen yasaklar hakkında bilgi
verilecektir. İkonoklazmayı izleyen dönemde kilise mimarisinde ve liturjide meydana gelen
değişiklikle beraber resim programının değişimi incelenecektir. Orta Bizans döneminde kapalı
haç planlı yapılarda, evrenin bir modeli olarak uygulanan resim programının özellikleri
anlatılacaktır.
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8.1. İkonoklazma
Bizans döneminde 726-842 yılları arasında yaşanan ve dini konulu resimlerin
yasaklandığı dönem, ikonoklazma, yani resim kırıcı dönemdir. Bu dönemde, ikonaların
mucizevi özellikleri olduğuna dair inançların artması, beraberinde imparatorluk ve bir grup din
adamının tepkisini çekmiştir. İkonoklazmanın ortaya çıkmasındaki en önemli etken ikonalara
fazlasıyla inanç duyulması ve mucizevi olsuklarına inanılmasıydı. Şapellerde ve kiliselerde
önlerinde sürekli dua edilen ikonaların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Bunun paganizmi
çağrıştıran özellikler de taşıyordu, çünkü kutsal kişilere duyulan inanç ikonalara da yansıyordu.
Kutsal figürlerin tasvirleri günlük hayatta çok fazla etkili hale gelince, İmparator II. Leon
tarafından çok katı bir şekilde dini imgeler yasaklanmıştır.
Bunun yanında manastırların giderek kalabalıklaşması, halkın manastırlara daha fazla
yönelmesi, çiftçilik ve askerlik yapanların sayısının azalmasına da sebep olmuştur. Manastırlar,
ikonalar aracılığıyla da halktan fazlasıyla gelir sağlıyorlardı. Bir bakıma ikonoklazma kilise ile
imparatorluğun mücadelesi haline gelmişti.
İkonoklazmanın ortaya çıkışı ile ilişkili sözü edilen bir başka etki, İslamiyetin etkisidir,
ancak kesin kabul görmüş bir görüş değildir. Yedinci ve sekizinci yüzyıllarda Araplar’ın
düzenlediği akınlar sırasında girilen etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabileceği de
düşünülmektedir. Sadece resim sanatı örnekleri değil, bir takım pagan heykeller de bu dönemde
yok edilmiştir. Ancak dini konular dışında hipodromdaki yarışlar, av sahneleri, bitki ve hayvan
tasvirli süslemeler bırakılmıştır. Bu dönemde yapılan resimlerde geometrik motifler veya ağaç,
kuş gibi doğacı tasvirler kullanılmıştır. Ancak en önemli bezeme öğesi haç olmuştur.
Dördüncü yüzyıldan itibaren figürlü imgelerin yasak olmasına dair görüşler devam
etmekteydi. Kimi din adamları İsa’nın imgelerinin önun tanrısal kişiliğine zarar verdiğini
düşünürlerken, kimileriyse bu görüşün karşısında yeralmışlardır. İkonoklazmanın başlangıcı,
halk tarafından da tepki ile karşılanmıştır.
Bu ortam içinde, çeşitli görüşler öne sürülerek dini konulu ikonalar yasaklanmıştır.
İsa’nın resmi yapılamaz, çünkü bu onun kutsal yanını zedeler gibi düşünceler ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde, dini figürlü tasvirler tamamen yok edilmiştir. Azizlerin ikonaları da bu dönemde
yokedilen tasvirler arasındadır. Kiliselerdeki İsa ve Meryem tasvirli mozaikler de tahrip
edilmiştir. Kiliselerde tahrip edilen İsa ve Meryem tasvirleri yerine haç yapılmıştır. Bunların
bir örneği, bugün İstanbul’da Aya İrini Kilisesi’nin apsisinde görülebilmektedir (Resim 1).
İstanbul’daki Ayasofya, Selanik Ayasofya, İznik Koimesis Kiliselerinin apsislerinde de haç ile
burada önceden var olan figürlü tasvirlerin ortadan kaldırıldığı bilinmektedir. Günümüze
gelememiş olan İznik Koimesis Kilisesi’nin fotoğraflarından, İkonoklazma döneminde apsise
bir haç yapıldığı, ancak daha sonra yenilenerek Meryem ve çocuk İsa tasvirinin yapıldığı
anlaşılmaktadır. İstanbul’daki Ayasofya’nın apsisindeki tasvir de yok edilmiş, yerine bir haç
yapılmıştır. İkonoklazma dönemi sona erdikten sonra bugün görülen Meryem ve çocuk İsa
tesviri aynı yere yeniden yapılmıştır (Resim 2). 29 Mart 867’de Ayasofya Apsisindeki Meryem
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ve çocuk İsa ile bema tonozundaki başmelek mozaiklerinin açılışı yapılmıştır. Apsis yarım
kubbesinin alt kısmında dolaşan bir kitabede, “sahtekârların yok ettiği tasvirleri dindar
imparator yeniden yaptırdı” yazmaktadır.
İkonoklast etkinin bu kadar ağır basmasının yanısıra, Kapadokya gibi başkent
etkisinden kısmen uzak merkezlerde az miktarda figürlü dini bezemenin yapıldığı da tespit
edilmiştir. Göreme'de 3 no.lu şapelde Sivaslı 40 Martir tasviri ve Cemil'de H. Stephanos
Kilisesi'ndeki Komünyon sahneleri bunun örnekleridir. Bu yapılarda bezemelerin geri kalan
kısmı ikonoklast anlayıştadır.
İkonaklast dönem sona erdiğinde, bu sefer yapılardaki ikonoklast bezemeler yok edilmiş
ve yerine bugüne gelmiş olan yeni bezemeler yapılmıştır. Bu yüzden ikonoklast dönem
resimleri de, ikonoklazma öncesi resimlerinin çoğu gibi günümüze sınırlı miktarda
gelebilmiştir. Kapadokya’daki kiliselerden bazılarında (Cemil’deki Keşlik Manastırı Kilisesi,
Güllüdere’deki Üç Haçlı Kilise) ikonoklast döneme ait bitkisel bezemelerin ve haç motiflerinin
yer aldığı süslemeler görülmektedir (Resim 3a, Resim 3b).
9.yüzyılda yapılmış bir el yazması olan Khludov Psalter’indeki minyatürlerden birinde,
ikonoklazmaya duyulan tepki resmedilmiştir. İsa’nın ikonalarına yapılan tahrip, İsa çarmıhta
iken susadığında uzatılan sirkeli sünger ile karşılaştırılmıştır (Resim 4).

8.2. İkonoklazma Sonrası / Orta Bizans Dönemi Resim Sanatı
Orta Bizans dönemi öncesinde, Bizans resim sanatı tek bir üslupta gelişmemiştir. Roma
döneminin çok güçlü etkileri kendini göstermiş, özellikle de başkentte bu üslup ağırlıklı olarak
görülmüştür. Plastik değerle doğru orantılarla tasvir edilmiştir. Bu hem elbiselerin
kıvrımlarında, hem de figürlerin anatomik özelliklerinde izlenebilmektedir. Başkent
dışındaysa, kiliselerde yapılan tasvirlerde dini içerikli olan konunun etrafında odaklanıldığı ve
oranların öneminin geri plana atıldığı görülmektedir. Ancak eyaletlerdeki bir takım yapılarda
başkent etkisiyle yapılmış başkent üslubunda örnekler de vardır. Bu da eyaletlerde her iki
üslubun birarada görüldüğünü gösterir. İkonoklazmanın sona ermesiyle kilise kurumu da
güçlenmiştir. Uzun bir baskıdan çıkmasının ardından sanat alanında söz sahibi olmaya
başlamıştır. Kiliselerdeki tasvirlerin yerleri ve kompozisyon özellikleri daha belirgin kurallarla
uygulanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda kilise plan tipindeki değişiklik ile de tasvirler yapı
içinde belli yerlerde kullanılmaya başlanmıştır. Kilise, dini bir yapı için haç planını en ideal
plan olarak benimsemiştir. Kapalı haç planlı yapılarda, tasvirlerin bulunacağı konum da yapının
plan özelliklerine göre belirlenmiştir.
Kilise, evrenin bir modeli olarak yorumlanmıştır. Yuvarlak kubbe gökyüzünü ve tanrısal
evreni, zemin yeryüzünü ve dünyasal olanı simgelemiştir. Kiliselerde resim programı da
yukarıdan aşağıya doğru böyle bir hiyerarşik düzen içinde oluşturulmuştur. Kubbe gökyüzüdür,
en yüksek kademe olarak Pantokrator (evrenin hâkimi) İsa’nın yeridir. Kompozisyonun
merkezi, kubbenin merkezinde yeralan sol elinde kutsal kitabı tutan, sağ eliyle takdis eden
Pantokrator İsa’nın bulunduğu kubbedir. Hiyerarşide en üsttedir ve tanrısal âlemi simgeler
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(Resim 5a, Resim 5b). Orta Bizans dneminde Pantokrator tasvirlerinde İsa orta yaşlı, sakallı,
başında haçlı halesiyle görülür. Başının iki yanında IC XC (Iesus Xristos kısaltması) harfleri
bulunmaktadır. Kubbe kasnağında kasnak pencerelerinin aralarında tevrat peygamberleri,
havariler ya da melekler bulunur. Kubbeye geçişin sağlandığı pandantifler, tanrısal gökyüzünü
simgeleyen kubbe ile yeryüzü arasında bulunan alanı simgeler. Bu alanlarda, İncil yazarlarının
kendileri ya da hıristiyan sanatındaki sembolleri tasvir edilir (Markos arslan, Luka Öküz,
Yuhanna kartal, Matta insan yüzlü bir melek olarak tasvir edilir) (Resim 6). Pandantiflere
yüklenen bir anlam daha vardır: Gökyüzünü taşıyor olmaları. Bu yüzden, İstanbul’da
Ayasofya’nın pandantiflerinde olduğu gibi kerubin ve serafin adı verilen ve tanrının tahtını
taşıyıp muhafızlığını yapan melekler de pandantiflerde resmedilen figürlerden olmuşlardır.
Apsis yarım kubbesinde Meryem ve çocuk İsa tasvirleri bulunmaktadır. Apsis kilisenin
en kutsal yeridir ve din adamları ayini apsiste gerçekleştirirler. Apsisin hemen önünde, Bema
tonozunun iki yanında iki başmelek tasviri (Mikael ve Gabriel) yeralır. Kapalı haç planında,
merkezi kubbeli orta mekânın etrafında gelişen ve tonozlarla örtülü haç kollarının duvarlarında
İsa’nın yaşamından sahneler yeralmaktadır. Naosta, İsa’nın yaşamından sahneler yeralır. Bu
sahneler Hıristiyanların kutladığı önemli yortuların tasvirleridir. Alt duvarlarda azizlerin
tasvirleri yeralmaktadır. Apsisin alt duvarında çoğunlukla 6 piskopos (kilise babaları / kurucu
piskoposlar) görülmektedir. Naosun alt duvarlarında ise diğer azizlere yer verilmiştir.
Meryem’in hayatı ile ilgili sahneler genel olarak nartekste bulunur.
Naos’ta yer alan İsa’nın yaşamı ile ilgili sahneler Hıristiyanlıktaki önemli yortu
günleridir. Kiliselerde en çok resmedilen konular olan 12 önemli yortu sahneleri şunlardır:
Meryem’e Müjde (Resim 7): Cebrail (Gabriel) Meryem’e gebe kalıp bir oğul
doğuracağını ve adını İsa koyacağını, doğacak çocuğa Tanrı oğlu deneceğini müjdeler. Olay
Meryem’in evinde gerçekleşir, yukarıda gösterilen güvercin kutsal ruhun Meryem’in üzerine
inişini simgeler.
İsa’nın Doğumu (Resim 8): Meryem ile nişanlısı Yusuf Nasıra kentinden nüfus sayımı
için Beytüllahim’e giderken doğum gerçekleşir. Yeni doğan İsa’yı sarıp bir yemliğe koyarlar.
Doğum sahneleri bir ahırda tasvir edilir, sahnede Yusuf, Meryem ve çocuk İsa, arkada
nefesleriyle yemliği ısıtan bir öküz ve eşek görülür.
İsa’nın Tapınağa Takdimi (Resim 9): Yusuf ve Meryem, adet olduğu gibi çocuk İsa’yı
Kudüs’te tapınağa takdim ederlerken gösterilmişlerdir.
İsa’nın Vaftizi (Resim 10): İsa Erden nehrinde Yahya tarafından vaftiz edilirken tasvir
edilmektedir. Sahnenin kenarında melekler görülür. Pekçok zaman nehri simgeleyen pagan
tanrı simgesi bir figür olarak belirtilmiştir. Yukarıda görülen güvercin, tanrının kutsal ruhunu
simgelemektedir.
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İsa’nın Başkalaşımı (Metamorphosis) (Resim 11): İsa havarilerinden Petrus, Yakub ve
Yuhanna’yı alarak Tabor dağına duaya çıkar. Dua etmekteyken kıyafetleri beyazlığa bürünür.
Musa ve İlya peygamber görünüp onunla konuşurlar, ardından gökten bir ses duyulur ve parlak
bir bulut görülür: “Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin”. Havariler korkuya
kapılmış olarak tasvir edilmektedirler. İsa etrafında ışık huzmeleriyle tasvir edilir. Sahnede iki
tevrat peygamberi de bulunur.
Lazarus’un Diriltilmesi (Resim 12): İsa, öleli dört gün olmuş Lazarus’u diriltme
mucizesini gerçekleştirirken görülmektedir. Lazarus mezarın içinde tasvir edilmektedir. Bu
sahnenin tasvirlerinde genellikle elini burnuna götürmüş bir figür de görülür.
İsa’nın Kudüs’e Girişi (Resim 13): İsa bir eşek üzerinde Kudüs’e girmektedir. Bu sırada
halk önüne dallar ve pelerinlerini sererken gösterilir. Genellikle izlemek için ağaca çıkmış bir
figür de görülür.
İsa’nın Çarmıha Gerilmesi (Resim 14): Sahnede çarmıha gerilmiş İsa’nın bir yanında
Meryem, diğer yanında İncilci Yahya görülür. Çoğu çarmıh sahnesinde Medcelli Meryem ve
Klopas’ın karısı Meryem de gösterilmektedir. Çarmıhın altında olayın geçtiği Golgota
Tepesi’ni simgeleyen bir kafatası bulunur. Bu sırada burada bulunan askerler de görülmektedir.
Anastasis (Resim 15): İsa çarmıha gerilip gömüldükten sonra dirilmeden önce Âdem’in
yaratılışından bu yana vaftiz edilmedikleri için orada bulunan ruhları kurtarmak için cehenneme
iner. Cehennemin kapıları İsa’nın ayaklarının altında parçalanmış olarak görülür. İsa bir yanda
Âdem’i, diğer yanda Havva’yı utup çıkarmaktadır. Altta ufak ve siyah bir figür olarak şeytan
görülmektedir. Sahnede ayrıca Davut ve Musa peygamberler ile Vaftizci Yahya gibi figürler de
tasvir edilmektedir.
İsa’nın Göğe Yükselişi (Resim 16): İsa çlümünden üç gün sonra dirilip havarilerine
görüldükten sonra onları takdis eder ve ardından göğe yükselir. Bir bulut içinde tasvir edilir.
İsa’nın Havarilere Görünmesi (Pentekost) (Resim 17): Kutsal ruh, ateşten dilimler
halinde Meryem ve havarilerin üzerine inerken gösterilmektedir. Kutsal ruhu bir güvercin
tasviri simgeler.
Meryem’in Ölümü (Koimesis) (Resim 18): Bu sahnede Meryem’in başucunda
havarilerden Petrus, ayakucunda ise İncilci Yahya bulunmaktadır. İsa ölü yatan Meryem’in
yanında kucağında Meryem’in ruhunu temsil eden bir bebekle tasvir edilir. Sahnede diğer
havarilere ve piskoposlara da yer verilmektedir.
Naosta tasvir edilen sahnelerden biri de Mahşer sahnesi veya bu sahnenin bir bölümü
olan Deesis sahnesidir (Resim 19). Mahşer sahnesinde merkezde veya üstte yer alan Deesis
(Yakarış) sahnesinde, İsa’nın bir yanında Meryem, diğer yanında Vaftizci Yahya
bulunmaktadır. Meryem ve Yahya İsa’dan günahkârları affetmesini dilemektedir. Bu sahne pek
çok zaman Mahşer sahnesinden bağımsız olarak tek başına da görülmektedir. Mahşer
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sahnesinin tamamında Deesis sahnesinin yanısıra, iyilerle kötülerin ayrılması, ölülerin dirilmesi
sahneleri de vardır.
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Uygulamalar
İstanbul Ayasofya Müzesi,
İstanbul Aya İrini,
İznik Koimesis Kilisesi, (günümüze gelmemiştir)
Selanik Ayasofya Kilisesi,
Kapadokya / Cemil, Keşlik Manastırı,
Kapadokya / Güllüdere, Üç Haçlı Kilise
Resim programları hakkında ders kaynakçasındaki yayınlardan bilgi edinme. Sözü
edilen yapılar arasında kolaylıkla ulaşılabilenlerini yerinde görme.
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Uygulama Soruları
5)
Yayınlardan edindiğiniz bilgilere ve gezdiğiniz yapılarda gördüklerinize göre
ikonoklazma döneminde resim anlayışı nasıldı?
6)
Yayınlardan edindiğiniz bilgilere ve gezdiğiniz yapılarda gördüklerinize göre
orta Bizans döneminde resim programında nasıl bir şema izlendiğini gördünüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bizans İmparatorluğunda "İkonoklazma" adıyla anılan dönemden
başlanarak Orta Bizans dönemi resim sanatına giriş yapılmıştır. İkonoklazma dönemi 726-842
yılları arasında yaşanmış, bu dönemde figürlü dini tasvirler yasaklannmıştır. Aynı zamanda bu
dönemde daha önce yapılmış olan bu tip tasvirler ortadan kaldırılmış, yerine bitkisel bezeme ve
haç motifleri yapılmıştır.
İkonoklast anlayışın hâkimiyeti sona erdikten sonra, kilise ve manastırların daha fazla
söz sahibi olduğu bir dönem başlamıştır. İdeal kilise plan tipi olarak kapalı haç planı
benimsenmiştir. Bu plana göre kiliselerde belli resimler için belirli alanlar kullanılmaya
başlanmıştır. Kilise evrenin bir modeli olarak kabul edilmiştir. Kubbe gökyüzünü ve tanrısal
olanı; zemin yeryüzünü ve dünyevi olanı simgelemiştir. Resim programı da yukarıdan aşağı
doğru hiyerarşık bir düzende uygulanmıştır. İsa'nın yaşamı ile ilgili sahnelerin seçimindeyse,
önemli oniki yortunun tasvirleri benimsenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

İkonoklazmanın başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

726

b)

1204

c)

842

d)

330

e)

1261

2)

İkonoklast dönemde ne tür imgeler yapmak yasaklanmıştır?

a)

Dini figürlü resimler

b)

Haç tasvirleri

c)

Bitkisel bezemeler

d)

Doğa tasvirleri

e)

Geometrik bezemeler

3)
Aşağıdaki yapılardan hangisinde ikonoklast dönemde yapılmış resimler
bulunmaktadır?
a)

Khora Manastırı Kilisesi

b)

Cemil, Keşlik Manastırı Kilisesi

c)

Hosios Loukas Manastırı Kilisesi

d)

Göreme, Tokalı Kilise

e)

Pammakaristos Manastırı, güney Kilisesi (Fethiye Camii)

4)
Orta Bizans döneminde ortaya çıkan resim programına göre "evrenin hakimi"
sıfatıyla Pantokrator İsa tasviri kilisede nerede bulunmaktadır?
a)

Apsis yarım kubbesi

b)

Üst duvarlar

c)

Kubbe

d)

Bema kemeri
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e)

Pandantif

5)

Resim programındaki hiyerarşiye göre alt duvarlarda hangisi yeralıyordu?

a)

Tevrat peygamberleri

b)

Azizler

c)

İncil yazarları

d)

Meryem ve çocuk İsa

e)

Baş melekler

6)

Hangisi pandantiflerde yer alan tasvirlerdendir?

a)

Pantokrator İsa

b)

Meryem ve çocuk İsa

c)

Kilise babaları

d)

İncil yazarları

e)

Aziz tasvirleri

7)
Orta Bizans dönemi resim programına göre Meryem ve çocuk İsa tasviri için
kilisede neresi tercih edilmekteydi?
a)

Apsis yarım kubbesi

b)

Naos kubbesi

c)

Bema kemeri

d)

Alt duvarlar

e)

Pandantif

8)

İkonoklazmanın sona eriş tarihi olarak hangisi kabul edilir?

a)

1204

b)

1261

c)

867

d)

842

e)

726
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9)
Tevrat peygamberleri, havariler veya meleklerin tasviri için kilise içinde seçilen
yer hangisidir?
a)

Apsis duvarı

b)

Apsis yarım kubbesi

c)

Üst duvarlar

d)

Kubbe kasnağı

e)

Alt duvarlar

10)
Aşağıdakilerden hangisi kapalı haç planlı yapılarda naos duvarlarında tasvir
edilen konulardır?
a)

Meryem ve Çocuk İsa tasviri

b)

Kilise babalarının tasviri

c)

İsa’nın hayatından sahneler

d)

İlahi yazarlarının tasvirleri

e)

Başmeleklerin tasvirleri

Cevaplar
1)a 2)a 3)b 4)c 5)b 6)d 7)a 8)d 9)d 10)c
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9. ORTA BİZANS DÖNEMİ RESİM SANATI ÖRNEKLERİ VE ÜSLUP
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Orta Bizans Dönemi Resim Sanatı Örnekleri ve Üslup Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)Orta Bizans dönemi kiliselerinde hangi sahneler hangi konumda kullanılmıştır.
2)Orta Bizans dönemi mozaiklerinde mekân, derinlik ve figür anlayışında ortaya çıkan
özellikler nelerdir.
3)Başkent üslubu ile eyalet üslubu arasındaki farklar nelerdir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Orta Bizans dönemi resim
sanatı örnekleri

İstanbul, İznik, Kapadokya, Kaynakçadaki yayınlardan
Yunanistan örnekleriyle
yola çıkılarak bu yapılardaki
resim programının uygulanış resimler incelenebilir.
biçimi

Üslup özellikleri

Sözü geçen yapılardaki
örneklerle tasvir sanatında
derinlik, figür ve
kompozisyon anlayışı

Bu konuda kaynakçadaki
yayınlardan faydalanılarak
resimlerin üslupları
karşılaştırmalı şekilde
incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


Başkent üslubu



Klasik etki



Eyalet üslubu



Kapadokya kaya kiliselerinde "öyküleyici (arkaik) çevrim" / "liturjik çevrim"
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Giriş
Bu bölümde orta Bizans döneminde ortaya çıkan yeni resim programının uygulamaları
incelenecektir. Kilisenin içinde resimlerin yerlerinin konumları önem taşımaktadır.
Yunanistan'da, İstanbul'da ve Kapadokya'da, yeni resim programına göre bezenmiş kiliselerde
bu anlayışın örnekleri görülebilmektedir.
Bu dönemde üslupta da bir takım değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bir yandan simgesel
anlatımın önem kazanmasıyla fondaki derinlik duygusu yerini iki boyutluluğa bırakmıştır, bir
yandan da klasik etkiler devam etmektedir. Bu derste örneklerle yeni resim programının
uygulamaları ve bu resimlerde görülen üslup özellikleri üzerinde durulacaktır.
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9. Orta Bizans Dönemi Resim Sanatı Örnekleri ve Üslup Özellikleri
İznik Koimesis Kilisesi, günümüze gelememiş olsa da, Kurtuluş Savaşı sırasında
yıkılmadan önce çekilmiş olan fotoğrafları, bu yapının mozaikleri hakkında bilgi edinmemizi
saglamaktadır. Naos moziklerinin, ikonoklazma döneminin hemen sonrasında yapıldığı kabul
edilmektedir. Apsiste, ikonoklazma döneminde yapılmış olan haçın yerine ayakta Meryem
kucağında çocuk İsa ile betimlenmiştir. İkonoklazma döneminde yapılan haçın izi Meryem’in
iki yanında görülebilmektedir (Resim 1). Bema tonozunda baş melekler ve tonozun
ortasındaysa yargı tahtı/hetoimasia vardır (Bu tahtın üzerinde İncil, onun da üzerinde başı İsa
olan bir güvercin yeralır.). 11.yüzyıla tarihlenen narteks mozaiklerinde, pandantiflerde dört
incil yazarı yer almaktadır (Resim 2).
Yunanistan’da, Atina yakınlarında yeralan Daphni Manastırı Kilisesi’ndeki mozaikler,
11.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu yapı haç planlı değil, sekiz destekli plan tipinde olsa da, orta
Bizans döneminin belirli özelliklerini yansıtmaktadır. Kubbede Pantokrator İsa tasviri
bulunmaktadır, katı bir ifadeyle tanrısal gücü sembolize etmektedir (Resim 3a, Resim 3b).
Kubbenin kasnağında Pantokrator İsa’nın hemen altında tevrat peygamberleri bulunmaktadır.
Tromplarda Meryem’e Müjde, İsa’nın Doğumu, Vaftiz ve Başkalaşım (Metamorphosis)
sahneleri vardır. Bu sahnelerde başkent üslubunun klasik etkileri izlenmektedir. Vaftiz
sahnesinde bir su tanrısının başı ve elleri görülmektedir. Orta Bizans dönemi özelliği olarak
sahneler altın rengi zemin üzerinde tasvir edilmişlerdir. Bu özellik, kutsal sahneleri mekândan
soyutlama amacını taşımaktaydır. Ancak figürlerde plastik özellikler de görülmektedir.
Bir başka 11.yüzyıl yapısı olan Yunanistan’daki Hosias Loukas Manastırı Kilisesi’ndeki
mozaiklerde ise, klasik etkilerden çok yerel üslup görülmektedir. Oranlar çok
önemsenmemiştir, stilizasyon söz konusudur, doğallıktan uzak, çizgisel bir anlayış hakimdir.
Arkadaki fon dönemin özelliği olarak altın rengindedir. Kubbede Pantokrator İsa ve melekler,
kubbe kasnağında ise Tevrat peygamberleri görülür (Resim 4). Apsiste Meryem ve çocuk İsa
yeralır (Resim 5a). Üst duvarlarda, tromplarda ve kemerlerde İsa’nın yaşamından sahneler
vardır. Onların da altında Aziz tasvirleri vardır. Tromplarda doğum (Resim 5b), tapınağa
takdim ve vaftiz günümüze gelebilen sahnelerdir. Apsisin önündeki kubbesel tonozda Pentekost
sahnesi tasvir edilmiştir.
İstanbul’daki Ayasofya Kilisesinin mozaikleri, yapının kullanıldığı dönemler boyunca
yapılmış ayrı mozaik panolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapıda ikonoklazma öncesi,
Iustinianus döneminden (6.yy.) kalma figürsüz mozaikler vardır. İkonoklazma döneminde o
güne kadar apsiste bulunan figürlü mozaiğin yerine bir haç yapıldığındığı bilinmektedir.
İkonoklazmanın hemen ardırndan apsise tahtta oturan Meryem ve çocuk İsa tasviri
yapıldığından önceki dersimizde bahsetmiştik (Resim 6). Bu mozaikle aynı tarihte bema
tonozunun da bir tarafına başmelek Mikael, diğer tarafına başmelek Gabriel tasvirleri
yapılmıştır. Tonozun kuzeyinde bulunan Mikael’in günümüze sadece bir ayağı gelebilmiştir.
Güneydeki İse Gabriel’dir (Resim 7a), altın rengi zemin üzerinde detaycı bir üslup
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görülmektedir. Tymphanon duvarlarında 9.yüzyıl sonlarına tarihlenen aziz tasvirleri
bulunmaktadır. Bu figürler cepheden tasvir edilmişlerdir ve plastik etkilerden uzaktırlar. Aziz
Ioannes Krysostomos, Antakya piskoposu İgnatius ve Aziz İgnatius günümüze gelebilmiştir
(Resim 7b). İkonoklazmanın hemen ardından yapılmış mozaiklerdir.
Yapının narteksten naosa girişindeki İmparator Kapısı’nın hemen üzerindeki panoda
tahtta oturan İsa ve ayaklarına eğilmiş İmparator tasviri vardır (Resim 8). İsa’nın başının iki
yanındaki madalyonlardan birinde bir başmelek, diğerinde ise Meryem büstleri vardır. Bu
mozaikte tasvir edilen imparatorum VI. Leon ya da I. Basileus olduğu düşünülmektedir. Buna
göre bu mozaik 9.yüzyıl sonu-10.yüzyıl başlarına tarihlenmişitir. Altın rengi arka fon, mekân
ve derinlik anlayışını ortadan kaldırmaktadır.
Kilisenin güneyindeki girişin üzerindeki panoda, 10.yüzyılda yapıldığı düşünülen
mozaik bir başka pano bulunmaktadır. Ortada Meryem ve çocuk İsa yeralır. Bir yanlarında
onlara İstanbul’un maketini sunan İmparator Constantinus; diğer yanlarındaysa Ayasofya’nın
maketini sunan İmparator Iustiniaus durmaktadır (Resim 9). Ayaklarının altında yeşil bir zemin,
arkada ise altın rengi fon görülür. Figürlerin bir zemine basmaları ve doğru oranlarla yapılmış
olmaları klasik etkileri yansıtırken, derinlik olmaması, altın rengi zemin ve Meryem’in bastığı
kürsünün ters perspektif ile gösterilişi orta Bizans dönemi özellikleridir.
Galerideki 11.yüzyıla tarihlenen bir panoda İmparator Konstantin Monomachos ve
İmparatoriçe Zoe tahtta oturan İsa’nın iki yanında durmaktadırlar (Resim 10). Başlarının
yanında isimleri yazmaktadır. Figürlere portre özelliği verilmiştir, kişisel özellikleri
anlaşılabilmektedir. Yine galeride, Meryem ve çocık İsa’nın iki yanında İmparator II. Ioannes
Komnenos ve eşi Eirene’nin tasviri bulunmaktadır (Resim 11). 12.yüzyıla tarihlenen bu
mozaikte de İmparatorun ve İmparatoriçenin kişisel özellikleri hakkında fikir sahibi
olunabilmektedir, yani tasvirlerde porte özellikleri yansıtılmıştır. Ancak bu panoda yeralan
Meryem ve çocuk İsa tasvirlerinde, orta Bizans döneminde görülmeye başlanan çizgisel anlatım
dikkat çeker. Hem bu pano hem de İmparator Konstantin ve İmparatoriçe Zoe’nin tasvir edildiği
pano aracılığı ile, Bizans imparatorluk kıyafetleri hakkında da bilgi sahibi olunabilmektedir.
Yan duvarda ise Prens Alexius tasviri vardır. Kuzey galeride, 10.yüzyıl başlarına tarihlenen
İmparator Alexandros tasviri vardır.
Galerideki bir diğer panoda Deesis sahnesi tasvir edilmiştir (Resim 12). Bu mozaikte
son derece ifadeci bir üslup görülür. Yüzlerdeki detaycı gölgelendirmeyle plastik bir etki
yaratılmıştır. Tarihlenmesi hakkında 12.yüzyıl ya da 14.yüzyıl önerileri bulunmaktadır.
Orta Bizans dönemi resim sanatının önemli pekçok örneği, Kapadokya’daki kaya
kiliselerindeki freskolarda da görülebilmektedir. Bu freskolarda iki ayrı anlayış sözkonusudur.
Biri "öyküleyici / arkaik çevrim"dir bu anlayışta İsa'nın hayatına dair sahneler ardarda
sıralanmaktadır. Tasvirler altalta yatay şeritler içinde yanyana dizilmiş birbirini izleyen
sahneler halinde yerleştirilmişlerdir. Bazı yapılarda (Kokar Kilise) ise birbirini izleyen birden
çok sahne bir çerçeve içinde anlatılmaktadır. Bir diğer anlayış ise "ikonik / liturjik çevrim" dir.
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Bu anlayışta amaç öyküleyici tasvir yapmak değil liturjik göndermeler yapmaktır. Kare içinde
haç planlı yapılarda uygulanan program, küçük değişikliklerle de olsa kullanılmıştır. Resimler,
program içinde bağımsız resimler olarak yer almaktadır, amaç yortu sahnelerinin Ortodoks
liturjisi için önemli olanlarını seçmektir. Bu anlayış başkentte ortaya çıkmış bir anlayıştır.
10.yüzyıl başlarında yapılmış olan Tokalı I. Kilisede öyküleyici anlatım kullanılmıştır, bu
yapının bazilikal planı bu tip bir çevrim için uygundur. 10.yüzyılın ortalarında yapılan Tokalı
II. Kilisede ise ikonik bir anlatım vardır. Göreme Kılıçlar Kilise'e de kare içinde haç planlı bir
yapıdır ancak her iki anlayış da kullanılmıştır.
Göreme’de bulunan Tokalı Kilise, iki ayrı yapım evresine sahiptir. İlk kilise 10.yüzyılın
ilk çeyreğine, ikinci kilise ise 10.yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir. Bazilikal planlı birinci
kilisede şeritler halinde anlatım söz konusudur, İsa’nın hayatından sahneler bulunur. İkinci
kilisede ise mavi zemin üzerinde Meryem’e Müjde sahnesinde (Resim 13) görüldüğü gibi
gerçekçi melek tasviri başkent üslubunun etkilerini taşımaktadır. Anadolu’da aynı bölgede hem
eyalet hem de başkent üslubunun uygulandığı görülmektedir.
Göreme'de Elmalı, Çarıklı ve Karanlık kiliselerde liturjik çevrimin uygulandığı görülür.
Bu anlayış başkentte gelişmiş resim programının yansımasıdır. Elmalı Kilise freskoları
11.yüzyıla tarihlenmektedir. Kubbede Pantokrator İsa, pandantiflerde incil yazarlarının
tasvirleri, yeralmaktadır. Ana apsiste deesis sahnesi bulunmaktadır. Kapalı haç planlı Karanlık
Kilise (Göreme) freskoları 12.yüzyıla tarihlenmektedir. Klasik şemaya uygun olarak kubbede
Pantokrator İsa tasviri görülür, köşelerdeki mekânların kubbelerinde baş melekler vardır. Alt
duvarlardaysa aziz tasvirleri görülür. Duvarların üst kısımlarında ve tonozlarda yortu sahneleri
bulunmaktdır. Ana apsiste klasik şemadan farklı olarak Meryem tasviri değil, Deesis sahnesi
yeralır. Nartekste İsa’nın yaşamından sahneler vardır. Çarmıh sahnesinde olduğu gibi (Resim
14) ifadeci bir yaklaşım vardır. Bu özellikleriyle Elmalı Kilise’nin freskolarıyla ortak özellikler
gösterir. Figür tasvirlerinde çizgisel bir anlayış görülür, aynı zamanda basit çizgilerle yapılmış
süslemeler de vardır.
Ihlara’da bulunan Ağaçaltı kilisesinde Meryem’in ölümü sahnesi çizgisel olarak, yerel
üslupta verilmiş, hareket ve oranlar geri plana atılmıştır (Resim 15a).
Farklı bir üslupta yapılan Barbara Kilisesi freskoları 11.yüzyıla tarihlenmektedir.
Kırmızı aşı boyayla yapılmış çizgisel ve geometrik motifler, sembolik süslemeler görülür
(Resim 15b). Apsis yarım kubbesinde Deesis sahnesi vardır. Naos duvarlarında azizler, azizeler
ile Meryem ve çocuk İsa tesviri yer almaktadır.
Orta Bizans dönemiyle beraber resim prograamında ve ülupta bir takım değişiklikler
ortaya çıkmıştır. İsa’nın yaşamından sahneleri içeren ve kiliselerin üst duvarlarında yeralan
yortu sahneleri, kilisede kutlanan yortuları işaret eden ikonlardır. Aynı zamanda resimlerin yapı
içinde bulundukları yerler, doğrudan belli bir liturjinin geçtiği yerin de göstergesi olmuştur.
Örneğin apsiste yeralan Eukharistia (ökaristi) tasviri, bu ayinin burada geçtiğini gösterir.
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Orta Bizans döneminde klasik sanatın üslubu benimsenmiş olsa da, dini konuları olan
tasvirleri zaman ve mekân unsurlarının sınırlayıcılığından çıkarma isteği vardır. Bunun
yansıması mozaiklerde altın rengi fon kullanılması şeklinde olmuştur. Kavramsal gerçeklik
önem kazanmıştır. Üç boyutlu ortam, doğal ışık ve hacim etkisinden, belirgin bir zaman ve
mekândan uzaklaştıran bir anlayış ortaya çıkmıştır. Zaman ve mekân belirsizdir, altın rengi
fonun kullanımı iki boyutlu etkiyi arttırmaktadır. Bu özellik, yapılan tasvirin maddi olan bu
dünyaya değil, kutsal bir dünyaya ait olduğunu anlatmaktadır.

147

Uygulamalar
1)
İstanbul ve Yunanistan'daki sözünü ettiğimiz kiliselerle ile ilgili yayınları
okuyunuz ve görselleri üzerinden üslup özelliklerini inceleyiniz
2)
Kapadokya ile ilgili bir yayını okuyunuz ve görselleri üzerinden bölgenin
öyküleyici ve liturjik tasvir ekollerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) İncelediğiniz örneklerde gördüğünüz klasik etkiler nelerdir.
2)Orta Bizans döneminde ortaya çıkan yeni üslup anlayışı nasıldır.
3)Kapadokya'daki duvar resimlerinde görülen öyküleyici anlayış nedir, liturjik anlayış
nedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkonoklazma döneminden sonra kiliselerde yeni resim programı uygulanmaya
başlanmıştır. İstanbul Ayasofya, İznik Koimesis Kilisesi gibi bir takım yapılarda değiştirilerek
ikonoklast anlayışla yeniden yapılan bezemeler bir kez daha değiştirilmiştir. Kiliselerdeki dini
tasvirlerin yer seçiminde hiyerarşik düzene sadık kalınmıştır. Resim programındaki
değişikliklerin yanısıra üslupta da bir takım yenilikler ortaya çıkmıştır. Bir yandan klasik
etkilerle kişiselleştirmeler yapılırken, bir yandan da zaman ve mekân unsurlarından uzaklaşma
isteğiyle mozaiklerde altın rengi renginde fon kullanılmıştır.
İstanbul'da Ayasofya Müzesi'ndeki mozaikler, Yunanistan'da Daphni ve Hosios Lukas
Manastırlarının kiliselerindeki resimler dönemin mozaik sanatı örnekleri arasında
gösterilebilinir. Kapadokya'daki kiliselerden bazılarının duvar resimlerinde dönemin
öyküleyici eyalet üslubunu, bazılarında ise liturjik önemlerine göre yerleştirilmiş başkent
tarzında anlayışı görebilmek mümkündür.
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Bölüm Soruları
1)
İznik Koimesis veya İstanbul Ayasofya gibi yapılarda ikonoklast dönemde apsis
yarım kubbesine yapılan haçın yerine, orta Bizans döneminde hangi tasvir yapılmıştır?
a)

Meryem ve çocuk İsa tasviri

b)

Pantokrator İsa

c)

Başmelekler

d)

İncil yazarları

e)

Tevrat peygamberleri

2)
yeralır?

Orta Bizans dönemi yapılarında kubbe kasnağında aşağıdaki tasvirlerden hangisi

a)

Tevrat Peygamberleri

b)

Pantokrator İsa tasviri

c)

Meryem ve Çocuk İsa tasviri

d)

İncil yazarları

e)

İsa’nın hayatından sahneler

3)
görülmez?

Aşağıdaki yapılardan hangisinin resim programında ikonik / liturjik anlayış

a)

Tokalı II

b)

Elmalı Kilise

c)

Çarıklı Kilise

d)

Karanlık Kilise

e)

Kokar Kilise

4)
Kapadokya bölgesinde yerel üslubun etkisi, aşağıdaki özelliklerden hangisinde
kendini göstermektedir?
a)

Doğa tasvirleri

b)

Plastik etkiler

c)

Stilizasyon ve çizgisellik
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d)

Oranlarda gerçekçilik

e)

Altın rengi zemin

5)
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Ayasofya'daki İmparator ve İmparatoriçe
tasvirli mozaiklerde görülen özelliklerdendir?
a)

Oranlarda deformasyon

b)

Kişiselleştirmeler

c)

Şeritler içinde anlatım

d)

Hikâyeci anlatım

e)

Figürlerdeki portre özelliği

6)
Aşağıdakilerden hangisi Kapadokya'daki duvar resimlerinde görülen ikonik /
liturjik anlayışın özelliklerindendir?
a)

Sahneler ardarda sıralanır

b)

Altalta yatay şeritler halinde düzenleme vardır

c)

Birbirini izleyen sahneler birarada bir çerçeve içinde görülebilirler

d)

Herbir sahne bağımsız birer pano halindedir

e)

Birden çok sahne birarada tasvir edilir

7)
Aşağıdakilerden hangisi Kapadokya kaya kiliselerinin duvar resimlerindeki
öyküleyici / arkaik çevrimin özelliklerindendir?
a)

Liturjik göndermeler yapmak

b)

Başkentte ortaya çıkmış bir anlayıştır

c)

Sahneler birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı ele alınmışlardır

d)

Hiyerarşik anlayış hâkimdir

e)

Birden çok sahne ardarda hikâyeci bir anlayışla sıralanmıştır.

8)
Hangisi
mozaiklerdendir?

Ayasofya'da

ikonoklazmanın

hemen

ardından

yapılmış

a)

Galeride bulunan İmparator Konstantin Monomachos ve İmparatoriçe Zoe

b)

Apsis yarım kubbesindeki Meryem ve çocuk İsa tasviri

tasviri
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c)

Galeride bulunan Deesis sahnesi

d)

Galeride bulunan İmparator II. Ioannes Komnenos ve İmparatoriçe Eirene tasviri

e)

Güney girişte bulunan sunu mozaiği

9)
Orta Bizans dönemi mozaiklerinde altın rengi fon kullanımı hangi etkiyi verme
amacını taşır?
a)

Doğacı anlayışı

b)

Hikayeci anlayış

c)

Tasvirleri zaman ve mekandan soyutlama

d)

Klasik etkileri vurgulamak

e)

Plastik etki yaratmak

10)
Aşağıdakilerden hangisinde hem öyküleyici, hem de liturjik üslupta yapılmış
tasvirler bulunmaktadır?
a)

Karanlık Kilise

b)

Tokalı Kilise

c)

Elmalı Kilise

d)

Barbra Kilise

e)

Çarıklı Kilise

Cevaplar
1)a 2)a 3)e 4)c 5)e 6)d 7)e 8)b 9)c 10)b
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10. SON DÖNEM BİZANS RESİM SANATI VE BİZANS DÖNEMİ
MİNYATÜR SANATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Son dönem Bizans resim sanatı
10.2. Bizans dönemi minyatür sanatı

155

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Son dönem Bizans sanatının özelliklerini oluşturan ortamın özellikleri.

2)

Son dönem Bizans Resim sanatının günümüze gelmiş önemli örnekleri.

3)

Mozaik ve freskolarda görülen üslup özellikleri nelerdir.

4)

Bizans dönemi minyatürlü el yazmalarında belli başlı konular nelerdir.

5)

Minyatürlerde dönemlerine göre üslup özellikleri nasıldır.

6)

Bizans Dönemi minyatürlü el yazmaları içinden örnekler.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Son dönem Bizans anıtsal
resim sanatı

Dönemin anıtsal resim
sanatında görülen üslup
özellikleri

Ulaşılabilen yapılardaki
resimler yerinde
incelenebilir. Kaynakçadaki
konu ile ilgili yayınlardan
faydalanılabilir.

Bizans dönemi minyatür
sanatı

Bizans dönemi minyatür
sanatının önemli örnekleri
üzerinden üslup incelemesi.

Eserlerin bulunduğu
müzelerin (metin içinde
belirtilmektedir) web
sayfaları incelenebilir.
Kaynakçadaki yayınlardan
faydalanılabilir.
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Anahtar Kavramlar


Son dönem Bizans resmi



Mekân, figür üslubu, klasik etkiler



Dini konulu el yazmaları



Dini olmayan (profan) el yazmaları
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Giriş
Bu bölümde resim sanatı konusunda iki ayrı tema ele alınmaktadır.
1)
Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde üretilmiş mozaik ve fresko örnekleri.
Bu konuda, dönemin önemli bazı örneklerinden yola çıkılarak resim programlarına ve üslup
özelliklerine değinilmektedir.
2)
Bizans dönemi minyatür sanatı: Erken Bizans döneminden Bizans döneminin
sonuna kadar üretilmiş minyatürlü el yazmalarından örnekler incelenmektedir. Bu eserler,
konuları ve dönemlerine göre tanıtılmakta ve üslup özellikleri anlatılmaktadır.
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10.1. Son Dönem Bizans Anıtsal Resim Sanatı
1204’de Latinler tarafından işgal edilen İstanbul’un (Resim 1), 1261 yılında Bizanslılar
tarafından geri alınmasının ve İstanbul’un yeniden (sınırları daralmış olan) İmparatorluğun
başkenti olmasını izleyen dönem, Bizans İmparatorluğunun son dönemi olarak adlandırılır. Bu
dönemde Bizans sanatında antik etkiler artmıştır. Felsefede de bir canlanma olmuştur, bir
yandan klasik kültüre dönüş fikri savunulurken, bir yandan da bununla mücadele eden ve katı
hıristiyan öğretisini savunan iki görüş çatışır. İstanbul’da yazarlar ve filozoflar daha çok klasik
kültürle ilgilenirken, halk ise dine sarılma ihtiyacı duyuyordu.
Daha önceden var olan yapılar kullanılmaya devam ettiğinden ve ekonomide sıkıntılar
yaşandığından bu dönemde fazla imar faaliyetinde bulunulmamıştır. Bu döneme atfedilen
örneklerden biri Ayasofya’nın galeri katında bulunan Deesis mozaiğidir. Önceki dersimizde
değindiğimiz gibi, bu mozaiğin tarihlemesi konusunda 12.yüzyıl ya da 14.yüzyıl olasılıkları
üzerinde durulmaktadır. Selanik’teki Havariler Kilisesi mozaikleri de son devir Bizans resim
sanatı örneklerindendir. İstanbul’da Vefa Kilise Camii’nde de bu devirde yapılmış mozaikler
olduğu bilinmektedir, ancak günümüze ulaşmamışlardır. Son dönem Bizans mozaik ve
freskoları için İstanbul’daki en önemli iki örnek Kariye Müzesi (Khora Manastırı Kilisesi)
mozaikleri ile, bu yapının ek mezar şapelindeki freskolardır. Ayrıca Pammakaristos Manastırı
(Fethiye Müzesi, Fatih/İstanbul) güney kilisesindeki mozaikler de bu dönemin resim
programını ve üslubunu göstermektedir (Resim 2a, Resim 2b). Sultanahmet’te bulunan Azize
Euphemia Martirionu freskoları da dönemin resim sanatı örneklerindendir.
Khora Manastırı Kilisesi, İstanbul’daki Latin egemenliğinin sonrasında, dönemin
önemli devlet adamlarından Theodoros Metokhites tarafından onartılmış ve bu onarım sırasında
bir kütüphane, dış narteks ve yapının güneyine bir de mezar şapeli eklenmiştir. Bu dönemde
kiliseye mozaikler, mezar şapeline fresko ile bezeme yapılmıştır. Bu faaliyetler, 14.yüzyılın ilk
yarısına (1315-1321) tarihlenmektedir. Kilisenin mozaiklerine kısaca değinmek gerekirse:
Naosta bir pano içinde Hodegetria Meryem (bir eliyle kucağındaki İsa’yı işaret eder
şekilde tasvir edilir) mozaiği vardır. Bir başka pano içindeyse ayakta İsa (Khalke İsa’sı) bir
eliyle kutsal kitabı tutar bir eliyle takdis eder durumda yer alır. Naosun batı duvarında kapının
üzerinde Meryem’in ölümü (Koimesis) sahnesi bulunur (Resim 3). Hem mimaride, hem de
figürlerin mimariyle olan ilişkilerinde üç boyutlu bir etki yaratılmıştır. Kalabalık ve hareket
halinde figürler görülmektedir. Naostaki diğer tasvirler günümüze ulaşmamıştır. Apsiste
Meryem ve çocuk İsa, kemerlerde ve naosun üst duvarlarında İsa’nın hayatından sahneler
olduğu düşünülmektedir.
Narteksten naosa girişteki kapılardan birinin üzerinde Theodoros Metokhites tahtta
oturan İsa’nın ayaklarına eğilmiş kilisenin maketini sunmaktayken resmedilmiştir (Resim 4).
Metokhites’in üzerindeki kıyafet, dönemin tekstil sanatı ile ilgili bilgi edinmemizi de
sağlamaktadır. Altın rengi zemin, orta Bizans döneminden ortaya çıkmış anlayışın devamı
özelliğini taşımaktadır. Renk tonlarıyla plastik değerler kazandırılmıştır. İç nartekste
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Meryem’in hayatı ve İsa’nın mucizeleri, dış nartekste İsa’nın hayatı ve mucizeleri iç ve dış
nartekslerin duvarlarında kemerler içinde aziz tasvirleri, Blakhernitissa Meryemi (göğsünde
çocuk İsa betimi olan dua eder durumda gösterilen Meryem), ve Deesis sahnesinin bir yorumu
bulunmaktadır. Buradaki Deesis sahnesinde farklı olarak Vaftizci Yahya tasvir edilmemiştir.
Mozaikte İmparatorluk ailesinden Maria Palaiologina ve Isakios Porphyrogennetos bu
mozaikte görülmektedir ve bu kişilere bağlı olarak sahnenin 12.yüzyılda yapıldığına dair
görüşler de vardır.
İç narteksin kubbelerinden birinde ortada altınrengi zemin üzerinde Pantokrator İsa
(Resim 5a); diğerindeyse Meryem ve çocuk İsa (Resim 5b) bulunmaktadır. Etraflarında Tevrat
peygamberleri yeralır ve bu da soyağaçlarını temsil etmektedir.
Gerek nartekslerde, gerekse naosta bulunan 14. yüzyıl mozaiklerinde, figürlerin mimari
ile ilişki içinde gösterilmesi, üç boyutluluğun kullanılması, antik etkilerin arttığını gösteren
öğelerdir (Resim 6a, Resim 6b). Buna benzer olarak, figürlerin birbileriyle olan ilişkileri ifadeci
anlatımı güçlendirmektedir. Figürler hareket halindedir. Ancak geç antik özelliklerden ayıran
bir yaklaşım figürler uzamış olması ve buna bağlı olarak orantısızlığın ortaya çıkması, diğeri
ise zeminin altınrengi olmasıdır.
Manastırın güneyine eklenmiş olan ve Metokhites’in mezarının da bulunduğu şapel
(1320-1321 yıllarında) freskolarla bezenmiştir (Resim 7). Bu bölümde, şapelin işleviyle de
bağlantılı olarak ölüm kültü ile ilişkili sahneler tasvir edilmiştir. Batı birimi örten kubbenin
ortasında Meryem ve Ççocuk İsa bir madalyon içindedir. Bu kubbenin pandantiflerinde dört
ilahi yazarı görülür, bu yazarların ilahileri cenaze törenlerinde okunan ilahilerdir (Resim 8).
Kubbenin altında Tevrat konulu sahneler vardır ve bu sahneler, Meryem’in enkarnasyondaki
rolünü simgeleyen sahnelerden oluşmaktadır. Doğudaki kubbesel tonozda mahşer (son yargı)
sahnesi görülür (Resim 9). Bu sahnede ortada Deesis vardır, iki yanında havariler görülür.
Tonozun ortasında, göklerin bir melek tarafından rulo edilip toplaması resmedilmiştir.
Seçilmişlerin korolarının bulunduğu bulut kümeleri de mahşer sahnesinin birer parçasıdır.
Arkada melekler, altta ise mahşer günü ile bağlantılı sahneler vardır. Bu sahnenin burada tasvir
edilmesi de mekânın işleviyle ilişkilidir. Benzer olarak, apsis yarımkubbesinde Anastasis
sahnesi bulunur (Resim 10). Apsis duvarında ise altı kilise babası ayakta resmedilmiştir ki bu
sahnenin için orta Bizans döneminden itibaren bu konum tercih edilmiştir (Resim 11). Bema
kemerlerinde İsa’nın diriltme mucizeleri vardır. Bema kemerinin ortasında başmelek Mikael’in
madalyon portresi vardır. Bema kemerindeki önemli tasvirlerden biri Elousa Meryem’dir
(şefkatli Meryem), kucağında çocuk İsa ile yanak yanağa tasvir edilir. Şapelin duvarlarında aziz
tasvirleri vardır.
Bu tasvirlerde de mozaiklerde olduğu gibi gerçek mekân betimleri, mekânlarla ilişki
içinde figürler vardır. Figürler ince-uzundur, ancak hareketlerinde plastik özellikler vardır.
Mezar nişlerinin duvarlarındaki portreler ise daha sonra bu mezarlar kullanıldıkça
yapılmıştır.
161

İstanbul’da son devir resim sanatı hakkında bilgi sahibi olmamızı saglayan diğer
örnekler, Sultanahmet’teki Azize Euphemia Kilisesi freskolarıdır. 13.yüzyıl sonlarına veya
14.yüzyıla tarihlenen bu freskolar Azize Euphemia’nın yaşamından sahneler içermektedir.
Bugün görülen bu sahneler son devir resim sanatı örnekleri olsada, birden çok katman olduğu
anlaşılmıştır. Bu da duvarların daha önce otra Bizans döneminde de freskolarla bezeli olduğunu
göstermektedir. Günümüze gelebilmiş olan 14 sahne yapının batı kısmındandır (Resim 12).
Euphemia’nın doğumu, Hıristiyanlarla biraraya gelmesi, çektiği işkenceler, ölümü, cenaze
töreni, gerçekleştirdiği mucize sahnesi tasvir edilmiştir. Azize Euphemia, 4.yüzyıl başlarında
yaşamış ve Romalılar tarafından öldürülmüştür. Sahnelerde arka arkaya dizilen öğeler resim
düzlemini arkaya doğru kademelendirerek derinlik duygusu vermektedir. Son devirde görülen
bir özellik olarak, mekân-figür ilişkisi verilmektedir. Khora Manastırı Kilisesi freskolarıyla
ortak üslup özellikleri göstermektedir. Figürler hareket halindedir ve ifadeleri gösterilmiştir
(Resim 13). Duvarlarda mermer taklidi panolar vardır, bu özellik de orta ve geç Bizans
yapılarının çoğunda görülmektedir.
Kilisede günümüze gelmeyen resimler: Sivaslı 40 martir (şehit). Kilisenin
güneydoğusunda bir metropolite ait mezarı nişindeki Meryem ve çocuk İsa tasviri (burada
Azize Euphemia, metropolit ve iki piskopos vardı). Güneybatıda bir Deesis sahnesi. Ancak bu
freskoların tarihleri ile ilgili bilgimiz yoktur.
İstanbul dışındaki son devir örneklerinden biri, Trabzon’daki Ayasofya Kilisesi
freskolarıdır. İfadeci ve hareketli anlatım söz konusudur, figürler birbirleriyle iletişim halinde
betimlenmişlrdir. Arka planda mimari mekân ve doğa tasvirlerine yer verilmiştir, resimlerde
başkent etkisi görülmektedir.

10.2. Bizans Dönemi Minyatür Sanatı
Minyatürlü el yazmaları iki şekilde karşımıza çıkmaktadır, rulolar ve kitap şeklindeki
kodeksler (codex). Konularına göre ise, dini konulu ve dini olmayan (profan) konulu el
yazmaları olarak gruplanabilirler.
Dini konulu el yazmaları: Mezmurlar, Menologionlar (ortodoks kilisesinin dini
takvimleri), Azizlerin hayatları, İnciller.
Dini olmayan konulu (profan) el yazmaları: Tarih kitapları, Bilim kitapları (tıp kitapları
arasında örnekleri daha fazladır).
Minyatür sanatındaki figür üslubu da, Bizans döneminde resim sanatının diğer
alanlarında görülen yaklaşımlarla ortak özellikler taşımaktadır. 4-5.yüzyıllara tarihlenen İlyada
Kitabı’nda (Ambrosiana İlyadası) ve Vergilius Vaticanus el yazmasında görüldüğü gibi, erken
dönemde figürlerde plastik özellikler gerçekçi ve doğru orantılarda kullanılmıştır. Mimari
unsurlara önem verilmiştir ve hareketli bir anlatım görülür. Bu durum, yerel üslupla yapılmış
bazı el yazmalarında farklılık gösterebilmektedir.
162

İkinci yüzyılda Dioskorides tarafından yazılmış tıp kitabının 6.yüzyıl kopyası (De
Materia Medica) bu gün Viyana’da (National Bibliotek) bulunmaktadır. Eser İstanbul’da,
prenses Anicia Iuliana tarafından yaptırılmıştır. İçinde şifalı otlar ile ilgili bilgiler ve be bu
bitkilere ait resimler vardır. Bu el yazmasındaki önemli tasvirlerden biri, Anicia Iuliana’nın
ortada bir tahtta oturduğu ithaf sayfasıdır (Resim 14). Tasvir bir daireye geçmelerle bağlanmış
sekiz kollu yıldız içindedir. Prensesin iki yanında alegorik birer kadın figürü yeralmaktadır, biri
büyüklüğü yüceliği, diğeri ise sağduyuyu düşünceyi sembolize etmektedir. Prensesin önünde
eğilmiş bir figür prensese minnettarlığın bir ifadesidir, prensesin bir yanında ise bir putti
bulunmaktadır. Kişiselleştirmeler ile, geç antik sanatın tipik özelliklerini yansıtmaktadır.
Yazmanın içinde ayrıca yedi ünlü farmakoloğun tasvir edildiği bir baş sayfa vardır, burada
Dioskorides de figürlerden biridir. Bir sayfada ise Dioskorides oturmuş bir kodeks ile, yazarken
tasvir edilmiştir, etrafında kişiselleştirme figürler bulunmaktadır.
Beşinci ve altıncı yüzyıla tarihlenen bir grup erguvani el yazması da erken dönem
minyatürleri arasında önemli örneklerdir. Bu yazmalarda, tasvirin ve resimlerin zeminleri
erguvani renklidir. Yazılar gümüş veya altındandır. Bugün Viyana’da (Osterreichische National
Bibliotek, 31 no.lu yazma) bulunan Genesis, Paris’te bulunan Sinop İncili ve İtalya’da Rossano
Katedrali’nde bulunan Rossano İncili’dir. Anadolu veya Suriye’de yapıldıkları
düşünülmektedir. Bir başka görüşe göre ise, erguvani renk İmparator himayesinde üretildiği
için bu yazmaların İstanbul’da yapılmış olabileceğidir. Dini konulu yazmalardır. Figürler
hareket halindedir ve plastik özellikleri verilmiştir. Mimari tasvirlere ve kişiselleştirmelere yer
verilmiştir. Viyana’da bulunan Genesis kitabında (Resim 15), yazılar gümüştür. Minyatürler
sayfanın alt yarısında birden fazla sahne halinde tasvir edilmişlerdir. Doğa tasvirlerinde
stilizasyon olsa da, ifadelerin verilmesi güçlüdür. Figürler ve doğa gerçekçi resmedilmiştir.
Rossano İncilinde, sayfaların alt bölümlerinde dört Eski Ahit yazarı bulunmaktadır, üstte ise
İncil’den alınmış sahneler yeralır (Resim 16). Eski Ahit yazarları, ellerinde yukarıdaki olayı
tanımlayan yazılar yazan uzun parşömen tomarları tutmaktadır. Bununla Yeni Ahitin yani
incilin, Eski Ahitin devamı olduğu da belirtilmektedir. İçlerinde iki minyatür tam sayfadır.
Minyatürlerde dar bir şerit zemini belirlemektedir, doğa tasviri ve dekorasyon azdır. Figürler
arasındaki ilişki sadece gerektiği kadar gösterilmiştir, figürlerin başları normalden büyüktür.
Figürler hareket halindedir, elbise kıvrımlarıyla da bu etki verilmiştir. İfadeci bir yaklaşım
vardır. Figürler bir derinlik anlayışıyla arka arkaya yerleştirilmişlerdir. Zaman zaman sahnenin
kutsallığından kaynaklanan durağan bir anlatım kullanılmıştır. Yazıları altın ve gümüştür.
Antik özellikler, Viyana Genesis’e göre daha azdır. Mimari ve doğa 6.yüzyıl yazmalarında
genellikle özet, figürleri desteklemek veya zemini doldurmak için yapılır. İfadeci yaklaşım
vücudun duruşuyla da vurgulanabilmektedir.
Dokuzuncu yüzyıl sonlarına tarihlenen ve bugün Paris’te bulunan (Paris, Bibliotek
National, 510 no.lu yazma) Nazianus’lu Gregorius’un vaazlarını ve şiirlerini, hayatından
sahneleri içiren kitapta, İncil ve Tenrat konulu minyatürler de yeralmaktadır (Resim 17a, Resim
17b). Nazianus’lu Gregorius, 4.yüzyılda yaşamış bir din adamıdır. Sayfalar, basit iki çizgi ile
yapılmış çerçevelerle bölünmüştür. Az sayıda sayfada birbirini takip eden sahneler aynı çerçeve
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içinde resmedilmiştir. Genel olarak giysilerde, doğa tasvirlerinde ve mimaride klasik etkilerin
hâkim olduğu görülmektedir. Mimari elemanlar bazen olayı pekiştirmek, bazen de yer
doldurmak için kullanılmıştır, mimari elemenların tasvirinde perspektife bağlı kalınmaya
çalışılmıştır, bu da gerçekçi bir yaklaşımdır. Bunun yanında figürler orta Bizans dönemi özelliği
olarak ince ve uzundurlar, başları gövdelerine ortanla küçüktür, gövdeleri kısadır. Figürlerin
hareketleri gösterilmekte ve ifade vücut ile de verilmeye çalışılmıştır. Konuların verilişinde
ayrıntıdan kaçınılmış, ifadeye bağlı kalınmıştır. Mimari ve figürler arasında orantısızlık
görülmektedir. Altın rengi zemin ile bir boşluk duygusu veriliyor olsa da, doğa tasvirleri ve
mimaride geç antik sanatın özellikleri kullanılmıştır.
Onbirinci yüzyıl sonlarına tarihlenen Ioannes Kryzozstomos yazmasında ise frontal
tasvirler bulunmaktadır. Yüzeysel bir anlayış vardır ve çizgisellik söz konusudur. Kıyafetlerde
detaycılık vardır. Altın rengi zemin, frontal duruşlar ve yüzeysel anlayış orta Bizans dönemi
özellikleri olsa da, geç antik etki ile alegorik figürlere de yer verildiği görülür.
Bugün İspanya, Madrit’te bulunan Skylitzes yazması (Resim 18a, Resim 18b),
14.yüzyıla ait bir tarih kitabıdır. Saray hayatını ve saraydaki bir takım özel konuları anlatır. Bu
minyatirde resimler küçük desenler halindedir. Savaş hazırlığı, İmparator Konstantin ve
Zoe’nin evlenme törenleri tasvir edilen sahneler arasındadır.

164

Uygulamalar
1)
inceleyiniz.

Derste anlatılan yapılardan ulaşabildiklerinizi gezerek resim sanatı örneklerini

2)
Dönemin resim sanatı ve yapıları ile ilgili yayınlardan kaynakçada geçen
yayınları inceleyiniz.
3)
inceleyiniz.

Bizans dönemi minyatür sanatı ile ilgili kaynakçadaki yayınlardan örnekleri

4)
Ders metninde geçen minyatürlü el yazmalarının bulunduğu müzelerin web
sayfalarından inceleme yapınız.
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Uygulama Soruları
1)
Gezdiğiniz yapılardan veya incelediğiniz yayınlardan yola çıkarak son dönem
Bizans mozaik ve freskolarındaki üslup özellikleri hakkında neler öğrendiniz.
2)
İncelediğiniz web sayfalarından ve yayınlardan yola çıkarak belli başlı
minyatürlü el yazmalarında konular ve üslup özellikleri dönemlerine göre nasıl tanımlanabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1)
Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde üretilmiş anıtsal resim sanatı örnekleri
incelenmiştir. İstanbul Ayasofya, Khora Manastırı, Azize Euphemia Kilisesi, Trabzon
Ayasofya ve İstanbul Pammakaristos Manastırı güney kilisesindeki mozaik ve freskolar bu
dönemin önemli resim sanatı örneklerini barınmaktadır. Bu örnekler üzerinden bu dönemde
yeni benimsenen mekân ve doğa tasvirleri, klasik etkiler, figür üslubu ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
2)
Bizans dönemi minyatürlü el yazmalarının konuları hakkında bilgi verilmiştir.
Erken dönemden itibaren son döneme kadar yapılmış minyatür örnekleri üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi erguvani el yazmalarındandır?

a)

Skylitzes Yazması

b)

Rossano İncili

c)

Ioannes Kryzozsomos yazması

d)

Nazianos'lı Gregorios'un vaazları ve yaşamı

e)

De Materia Medica (Dioskorides)

2)

Aşağıdakilerden hangisi tıp konulu bir el yazmasıdır?

a)

Viyana, Genesis

b)

Sinop İncili

c)

Nazianos'lu Greorios'un vaazları ve yaşamı

d)

De Materia Medica (Dioskorides)

e)

Ioannes Kryzostomos yazması

3)

14.yüzyıla tarihlenen Skylitzes el yazmasının konusu nedir?

a)

İncil ve tevrat konuları

b)

Tıp

c)

Vaazlar

d)

Tarih ve saray hayatı

e)

Aziz yaşamı

4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi erken Bizans döneminde yapılmış bir el yazması

a)

Sinop İncili

b)

Rossano İncili

c)

Viyana Genesis

d)

De Materia Medica (Dioskories)
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e)

Ioannes Kryzostomos yazması

5)

Hangisi el yazmalarında orta Bizans döneminde ortaya çıkmış bir özelliktir?

a)

Figürlerde plastik özellikler ve gerçekçi oranlar

b)

Mimari unsurlara yer verilmesi

c)

Frontal duruşlar ve yüzeysel görünüm

d)

Hareketli anlatıım

e)

Alegorik figürlerin kullanımı

6)
Theodoros Metochites'in Khora Manastırı'nda yaptırdığı mozaik ve freskoların
tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

13.yüzyıl sonu

b)

14.yüzyıl ilk yarısı

c)

12.yüzyıl

d)

10.yüzyıl

e)

8.yüzyıl

7)

Hangisi Khora Manastırı mozaiklerinin üslup özelliklerinden biri değildir?

a)

Üç boyutlu etki yaratılmıştır

b)

Kalabalık figür grupları bulunmaktadır

c)

Figürler hareket halinde tasvir edilmişlerdir

d)

Sahneler altın rengi zemin üzerinde tasvir edilmiştir

e)

Durağan, hareketsiz figürler görülür

8)

Aşağıdaki konulardan hangisi dini el yazmalarının konularından değildir?

a)

Mezmurlar

b)

Dini takvimler

c)

Azizlerin hayatları

d)

İnciller

e)

Tıp kitapları
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9)
Dioskorides’in De Materia Medica isimli kitabının 6. Yüzyıl kopyasında
aşağıdakilerden gangisi yoktur?
a)

Bitki tasvirleri

b)

Yaptıran kişinin (banisinin) ithaf sayfası

c)

Dioskorides’in tasviri

d)

Farmakolog tasvirleri

e)

Savaş sahneleri

10)

Hangisi son dönem resim sanatındaki antik etkilere örnek değildir?

a)

Üç boyutluluğun kullanılması

b)

Figürlerin mimari ortamda tasvir edilmesi

c)

Altın rengi fon

d)

Doğa tasvirleri

e)

Hareketlerde ve kıyaferlerde yansıtılan plastik özellikler

Cevaplar
1)b 2)d 3)d 4)e 5)c 6)b 7)e 8)e 9)e 10)c
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11. BİZANS DÖNEMİ SERAMİK SANATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Seramik Üretimi Hakkında Bilgiler
11.2. Sırsız Günlük Kullanım Kapları
11.3. Sırlı Seramikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bizans döneminde seramik üretiminde hangi yöntemler kullanılmıştır.

2)

Günlük kullanım kaplarının türleri nelerdir, nasıl kullanılmışlardır

3)
nerelerdir.

Günlük kullanım kaplarının dönemlere göre önemli üretim merkezleri

4)

Sırlı seramiklerde hangi tekniklerle bezeme yapılmıştır.

5)

Sırlı seramikler üsluplarına göre nasıl gruplanmaktadırlar.

6)

Sırlı seramiklerin bilinen önemli üretim merkezleri nerelerdedir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Seramik üretimi hakkında
bilgiler

Seramik üretiminde
uygulanan yöntemler

Seramik atölyesi ve
arkeoloji müzeleri
gezilebilir

Sırsız günlük kullanım
kapları

Günlük kullanım kaplarının
türleri, form özellikleri

Arkeoloji müzeleri
gezilebilir

Sırlı seramikler

Sırlı seramiklerde süsleme
özellikleri

Arkeoloji müzeleri
gezilebilir.
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Anahtar Kavramlar


Kalıp ile üreteim, çarkta (torna) üretim



Seramik fırınları


Amphoralar, pithoslar, küpler, pişirme kapları, çanaklar/tekneler, kandiller,
günlük kullanım kapları.


Unguentariumlar ve ampullalar



Kırmızı astarlı seramikler


boyama)

Sırlı seramik teknikleri (baskı, sgraffito, champléve, sıraltı boyama, astar
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Giriş
Bu bölümde Bizans dönemi seramik sanatı teknikleri, form ve süsleme özelliklerine
göre ele alınmaktadır. Seramik kapları şekillendirmede kullanılan teknikler anlatılacaktır.
Günlük kullanım kaplarının türleri, bu türlerin kullanım biçimleri ve form özellikleri
incelenecektir. Erken Bizans döneminde, 7.yüzyıl sonlarına kadar üretimi yapılan önemli bir
grup olan Kırmızı Astarlı Seramikler hakkında bilgi verilecektir. Sırlı seramiklerin süsleme
teknikleri ve bu tekniklerde üretilimiş kap grupları tanıtılacaktır. Seramikler hakkında bilgi
verilirken belli başlı üretim merkezleri de belirtilecektir.
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11.1. Seramik Üretimi Hakkında Bilgiler
Seramik hamuru hazırlanmadan önce toprak elenerek ya da suda eritilip bekletilerek
içindeki yabancı maddelerden arıtılır. Yapılacak kabın türüne göre seramiğin hamuru istenen
biçimde elendikten sonra, kabın kurumasını ve pişme sırasında çatlamasını önlemek amacıyla
kilin içine çeşitli katlı malzemeleri eklenir. Kum, kireç parçacıkları, mika, kuvars gibi
maddelerin eklenmesi, bu işlevin yanısıra kabın kullanım yeri, büyüklüğü, türü ve pişirme
özellikleri üzerinde de etkili olmaktadır.
Bizans döneminde seramik kap yapımında kullanılan önemli yöntemlerden biri kalıp ile
şekillendirme; diğeri ise çark ile şekillendirmedir. Kalıp tekniğinde kilden, taştan ya da daha
kolay kırılabilen maddelerden hazırlanan kalıbın içine kil sıvanır (Resim 1a, Resim 1b, Resim
1c), bu kalıplarda bezeme de olabilmektedir. Daha sonra kil kalıptan çıkarılarak kurumaya
bırakılır.
Çark ya da torna olarak adlandırılan bir tezgâhın kullanıldığı teknikte ise, yatay eksende
döndürülen hamur bir elin içten bir elin dıştan bastırılmasıyla biçimlendirilir. Biçimlendirilen
kap, çark üzerinden tel ya da ip yardımıyla alınır ve kurumaya bırakılır. Kulp gibi parçalar
ayrıca elde biçimlendirilerek kaplara eklenir (Resim 2a, Resim 2b, Reim 2c). Kurutma işlemi
kabın gölge bir alanda 3 ila 8 gün arasında bekletilmesiyle yapılır.
Süslemelerden bir kısmı kap henüz çarkta döndürülürken yapılırdı. Tarak denen bir
aletle düz veya dalgalı şeritlerin oluşturularak yüzeyin hareketlendirilmesi bunlardan biridir.
Ayrıca kap henüz kurumadan yapılan başka süslemeler de vardır, örneğin rulet denen bir aletin
kabın üzerinde gezdirilirdi. Yine kap ıslakken kâse veya tabakların iç kısmına merkezine haç
veya belli simgesel anlamları olan figürlü/bitkisel baskı yapılabilmekteydi. Kap fıtınlanmadan
önce boya ile şeritler yapılarak da süslenebilmekteydi.
Bizans döneminde kullanılan seramik fırınlarında ateş en alttaki ateşlik bölümünde
yanar (Resim 3), bu ateşlik bölümünün bir kısmına bağlanan ateş çukurundan odunlarla
besleme yapılırdı. Ateşlik ve ateş çukuru toprak altına yapılarak ısı kaybı önlenmekteydi.
Ateşliğin üzerinde yeralan kısımda seramikler fırınlanmak üzere yerleştirilirdi. Bu kısmın
zemininde ısının kaplara ulaşabilmesi için birçok delik bulunmaktaydı. Bu kısmın üzeri ihtiyaca
göre geçici ya da kalıcı bir çatı ile örtülürdü ve en üstteki delikten dumanın çıkması sağlanırdı.
Bizans döneminde manastırların seramik üretiminde önemli yeri olduğu anlaşılır.
Manastırlarda üretilen seramiklerin başka merkezlere ihraç edildiği bilinir. Ayrıca kasabalarda
ve köylerde seramik üretimi yapıldığı da bilinir.

11.2. Sırsız Günlük Kullanım Kapları
Sırsız günlük kullanım kaplarıın karşıladığı işlevler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Saklama kapları: Pithoslar ve küpler
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Katı veya sıvı erzak depolamak için kullanılan bu kaplar boyutlarına göre küpler ve
pithoslar olmak üzere ikiye ayrılabilmektedir. Küplerin cidarları pithoslara göre ince ve alçak
kaplardır. Pithosların yükseklikleri 50cm üzerinde olup, yaklaşık100 cm. yi bulan örnekleri
vardır (Resim 4a, Resim 4b, Resim 4c). Pithoslar zemine koyulabildiği gibi, depolarda onlar
için oluşturulmuş yuvalara da uturtulabilmektedirler.
Hamur, peynir gibi gıda maddelerinin hazırlanması, şarabın içmeden önce su ile
karıştırılması gibi işlevler için çanak ve tekneler kullanılır (Resim 5 a, Resim 5b).
Pişirme kapları-tavalar:
Pişirme kapları kulpsuz olabildikleri gibi, bir veya iki kulplu kaplardır (Resim 6a, Resim
6b). Oval veya küresel bir gövde üzerinde daralan ağız kısmı görülür, genellikle üzerlerindeki
yanık izinden ateş üzerinde kullanıldıkları anlaşılır. Tavaların ise bir veya iki yanında yatay
kulpları bulunmaktaydı (Resim 6c). Pişirme kapları aynı zamanda saklama, ısıtma, ilaç yapma
gibi işlevlerde de kullanılırlar (Resim 7).
Servis kapları açık formlu kâse ve tabak formlarıdır (Resim 8 a, Resim 8 b).
Sıvı taşıma ve servis kapları, testi (Resim 9a, Resim 9b), bir yüzü düzleştirilmiş
askodabla denen kaplar ile iki yüzü yassı mataralardır (Resim 10a, Reism 10b).
Taşıma kapları olarak amphoralar kullanılır. Sıvı taşımada amphoralar kullanılırken,
katı erzakların taşınmasında pithosların da kullanıldığı bilinmektedir. Zeytinyağı ve şarap gibi
gıda maddelerinin ticareti için önem taşıyan amphoraların geniş çapta üretiminin yapıldığı
önemli merkezler bulunmaktadır. Bunlardan en iyi bilinenleri erken Bizans döneminde Gazze,
Girit, Rodos, Kıbrıs, Sinop (Resim 11 a, Resim 11b) ve orta Bizans döneminde Tekirdağ
yakınlarındaki Ganos'tur (Resim 12).
Hacıların ziyaret ettikleri yerlerden taşıdıkları kutsal su veya yağın içine koyulduğu hacı
şişeleri Bizans dönemi seramik buluntuları arasında önemli yer tutmaktadır. Bu kaplar
ampullalar ve unguentariumlar olmak üzere iki grupta toplanabilmektedirler. Ampullalar
yükseklikleri çoğunlukla 6-8 cm civarında olan yassı ve kulplu şişecklerdir. İçlerinde en iyi
bilinen gruplardan biri 6-7.yy.'a tarihlenen, Mısır'da üretilmiş olan Menas ampullalarıdır
(Resim 13a). Mısırlı bir aziz olan Menas, iki yanında birer deve ile tasvir edilir, orans
duruşundadır, kompozisyonun etrafını içi dolgulu bir madalyon çevreler. Menas
Ampullalarında kulplar gövdeye ayrıca eklenmişlerdir. Bilinen bir diğer grup 5-7.yy.'lar arasına
tarihlenen Anadolu ampullalarıdır (Resim 13b), üzerlerinde çoğunlukla hayvan veya insan
figürlü süslemeler görülür, kulpları gövdeden uzanan bir parçaya açılmış delik şeklindedir.
Ampullaların iki yüzü de bezemelidir, bazen arka yüzlerinde haç motifi bulunur. Hacı kapları
içindeki diğer bir grup ise Unguentariumlardır. Bu kaplar ince ve yüksek, küçük hazneli
kaplardır. Uzun silindirik boyun altında genişlediktan sonra sivrilerek son bulan dibe sahip
örnekleri 5-7.yy.'lar arasında yaygındır (Resim 14a). Yine ince-uzun boyunlu ancak gövdesi
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oval formlu olup yuvarlak diple son bulan "iğ biçimli"örnekler ise 7.yy.'dan sonrasına aittirler
(Resim 14b). Unguentariumların yükseklikleri genel olarak 25-35 cm. arasındadır.
Kandiller:
Bizans dönemine tarihlenen kandiller arasında form ve süsleme özelliklerine göre
tanımlanan belli başlı gruplar vardır. Bu kandiller, belli merkezlerin üretimleri olarak tanınırlar.
Anadolu'da 5-6.yy.'da üretilmiş bir grup kandilde kulp yassıdır, diskusun etrafında basit
kabartmalar, birkisel bezemeler, zaman zaman figürlü bezeme olabilmektedir. Kuzey Afrika
kandilleri olarak tanımlanan grup 5-6.yy.'lara tarihlenmektedir, düz diskusun etrafında çerçeve
içinde geometrik bezemeler bulunmaktadır, bu bezemenin çerçevesi burun kısmına kadar
uzatılmıştır, diskusta iki yağ deliği mevcuttur (Resim 15a). Suriye-Filistin çevresinde 56.yy.'larda üretimi yapılmış olan kandiller yuvarlak formludurlar, fitillik kısımları ayrıca
uzatilmamıştır (Resim 15b). Kıvrık dallar ve geometrik motiflerle süslenmişlerdir. Suriye'de 78.yy.'larda üretilmiş bir grup kandil ise (Resim 15c), bezeme öğeleri olarak aynı grubun
özelliklerini sürdürürlerken formu uzayarak ovalleşmiştir, geniş yağ deliğine sahiptirler.
6.yy'dan 10.yy.'a kadar üretilmiş olan ve Arap kandilleri olarak bilinen bir diğer grup ise (Resim
15d) kalıpta yapılan diğer kandillerden farklı olarak çark yapımıdır. Kulpları sonradan
eklenmiştir. Yüksek oval gövdelidirler, burun kısımları uzatılmıştır ve geniş bir yağ delikleri
vardır. Orta Bizans döneminde ayrıca ayak üzerine oturtulan ve zaman zaman sırlı kandiller de
karşımıza çıkmaktadır.
Erken Bizans döneminde, 5-7.yy.'lar arasında kulpları haç veya palmet formunda
kandiller de karşımıza çıkmaktadır (Resim 15e).
Red Slip (Kırmızı Astarlı Seramikler):
Red Slip (kırmızı astarlı) seramiklerin kökeni, Helenistik dönem seramiklerinden Terra
Sigillata adıyla tanımlanan grubun devamı olarak ortaya çıkmıştır. Roma ve geç antik dönemde
hamur ve astar özellikleri değişerek kırmızı astarlı seramikler olarak yaygınlaşmışlardır. Bizans
döneminde kırmızı astarlı seramiklerin kullanımı 7.yy.'ın sonlarına kadar devam etmiştir
(Resim 16). 7. Yüzyıldan itibaren üretim ellerinin değişmesi, bazı bölgelerin İslam yönetimi
altına geçmesi, bazı atölyalerin kapanması, bu üretimin son bulmasında etkili olmuştur.
Kırmzı astarlı seramiklerin belli başlı üretim merkezleri vardır. Gruplar bu üretim
merkezlerinde üretilmiş kapların hamur, form ve süsleme özelliklerine göre ayırt
edilebilmektedir. Bu özelliklerine göre şu şekilde sıralanabilirler:
Afrika kırmızı astarlılar (Resim 17a). İçte radyal rulet bezeme. En çok kullanılan form
dışa çekik ağız. Düz veya çekik ağız da kullanılabiliyor. Hamurları pütürlü, bu ince astar
tabakasının üstünden de hissediliyor. Hamur ve astar turuncu.
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Kıbrıs Red Slip (Geç Roma D) (Resim 17b). Ağızlar çekiç ya da çoğunlukla
kalınlaştırılmış. Ağız kenarı yivli olabiliyor. Gövdede dış yüzde ruletle yapılmış şerit sıraları
bulunuyor.
Geç Roma C (2-3.yy.'daki Çandarlı üretiminin devamı) (Resim 17c). Foça, Bargama
çevresinde, batı Anadolu'da üretilmiştir. Ağız aşağı çekilmiş, ağzın dış yüzünde rulet olabiliyor.
İç yüzde ruletlerler oluşturulmuş rulet şeritler var.
Ayrıca Mısır, Kıbrıs, Sagalassos, Bergama, Foça önemli üretim merkezleridir. Bazı
yerleşimlerdeyse belli üslupların taklitlerinin yapıldığı da bilinmektedir.

11.3. Sırlı Seramikler
Bizans dönemi sırlı seramiklerinin üretimi 7.yüzyıldan itibaren görülmeye
başlanmaktadır. Hem kırmızı, hem de beyaz hamurlu seramikler görülür ve özallikle
8.yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.
Seramik kaba ilk formu verildikten sonra üzerinin astarlanması, bezemesinin belli başlı
tekniklerle uygulanması ve sırlanarak fırınlanması sonucunda bezemeli pekçok kap üretilmiştir
(Resim 18). Krem rengi astar kullanımı yaygındır, ancak geç dönemdeki bazı atölyelerde
pembe astar kullanımı da görülebilmektedir. Sır rengi, aşağıda değinileceği gibi, kabın bezeme
elemanlarına veya türüne göre değişebilmektedir. Genel olarak kâse ve tabak gibi açık
formların iç yüzlerinde süsleme motifleri uygulanmıştır. Sırlı kaplar arasında testiler gibi kapalı
formlar olabildiği gibi, sosluklar ile 12-13.yüzyıldan itibaren ikiz bardaklar gibi farklı kap
türleri de kullanılmıştır.
Erken örnekler içinde 8.yüzyıldan 11. yüzyıla kadar bilinen önemli bir grup baskı
bezemeli seramiklerdir (Resim 19). Bezeme ahşap bir kalıp ile henüz kurumamışseramiğe
uygulanır, seramik bunun ardından astarlanıp sırlanır. Çoğunlukla kabın içinde merkezdeki bir
madalyon içinde bulunan bezemenin öğeleri griffonlar, kuş figürleri veya haçtan türetilmiş
motiflerdir. Özellikle 9-11.yüzyıllar arasına tarihlenen örnekleri yoğundur.
11.yüzyıl sonundan itibaren beyaz hamurun kullanımı azalmış, kırmızı hamurlu
seramiklerin üretimi artmıştır. Ancak 12.yüzyılda, sır altına uygulanmış sıçratma boyalı
seramik üretiminde de beyaz hamurlu örnekler görülmektedir.
11.yüzyıl sonlarında Korinth ile özdeşleşmiş bir başka grup duokrom seramiklerdir. Bu
kapların iç ve dışları farklı renkte sırlıdır.
11.yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan en önemli tekniklerden biri sgraffito'dur.
Bu teknik tüm Bizans döemi boyunca, aşağıda değineceğimiz gibi çeşitli şekillerde
kullanılmıştır. Bu teknikte kaba formu verildikten ve kap astarlandıktan sonra istenen motif
ince uçlu bir aletle kazınır. Bu aşamadan sonra kap sırlanır ve fırınlanır. Motifin kazındığı
yerlerdeki astar kalkmış olduğu için hamur sırı emer ve kazınmış kısımlar koyu renk kalır.
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11.yüzyılın sonlarından 13.yüzyılın başlarına kadar üretilmiş bir grup sgraffito
tekniğindeki seramik, "ince sgraffito" olarak adlandırılır (Resim 20a). Bu tipte astar çok ince
bir aletle kazınır ve çentiklenir. Kaplarda kremrengi astarın üzerindeki sır renksiz, açık sarı
veya açık yeşil olabilmektedir. Bilinen üretim merkezlerinden biri Korinth'dir. Başlıca iki
bezeme kompozisyonu tespit edilmiştir. Madalyon üslup olarak tanınan örneklerde kabın
gövdesinde oluşturulan bantların içinde palmet, kıvrımdal, kufi yazı taklidi gibi motifler
bulunabilmektedir. Bir diğer kompozisyon ise, Serbest Üslup olarak adlandırılır ve merkeze
serbestçe yerleştirilmiş kuş, arslan, tavşan, balık, griffon gibi hayvan figürleri ve etraflarına
birkisel motifler, birbirine bağlamnış yapyaklar yerleştirilir. Motiflerde genel olarak İslam
sanatındaki motiflerin etkisi vardır.
Kazıma sgraffito seramiklerde kullanılan kazıma aletinin ucu ince sgraffitodakine göre
daha kalındır (Resim 20b). En iyi bilinen kazıma seramikler Ege tipi olarak adlandırılan
tabaklardır. Merkezde derin konturlarla belirlenen su kuşu, balık figürleri veya deniz yıldızı,
bitkisel kıvrımlar yeralır. Bu motifleri radyal olarak tabağın ağız kenarına doğru düzenlenmiş
başak benzeri çizgisel motifler tamamlar. 12.yüzyıl ortası ile 13.yüzyıllarda Korinth'in de dâhil
olduğu Ege çevresindeki atölyelerde yapıldıkları düşünülmektedir. Özellikle Ege'deki
batıklarda çokça örnekleri bulunmuştur. Kazıma-sgraffito kaplarda ise (Resim 20c), ince
sgraffito ve kazıma beraber kullanılmıştır. Kazıma seramikler ile aynı dönemde
kullanılmışlardır ve Ege kapları arasında çokça örnekleri vardır. İnce sgraffito seramiklerde
görülen Serbest Üslup ve Madalyonlu Üslup kapların bezeme kompozisyonlarını ve motifleri
kazıma-sgraffito seramiklerde de görülmektedir.
Bitkisel motiflerden türetilmiş süslemeler, stilize yapraklar veya kıvrım dallarla
yapılmış sgraffito bezemeli kâse ve tabaklarda sır altına yeşil veya kahverengi boya eklenerek
bezeme hareketlendirilebilmektedir (Resim 21). 12.yüzyıl ortalarından itibaren kullanılan ve
Boyalı Sgraffito olarak bilinen bu teknik, çeşitli üslup değişimleriyle Bizans döneminin sonuna
kadar kullanılmaya devam etmiştir.
Sgraffito seramiklerin önemli bir grubunu 12.yy. sonu ile 13.yüzyılın en önemli ve
yaygın üretimi olan Zeuksippus seramikleri oluşturmaktadır (Resim 22). İstanbul'daki
Zeuksippus fırınlarında üretilmiş bu seramiklerin taklitleri Zeuksippus grubu veya Zeuksippus
ailesi olarak adlandırılan taklitleriyle pekçok merkezde de üretilmişlerdir. Parlak ve sert sır
kalitesine sahiptirler, ana bezeme öğesi tek merkezli konsantrik kazıma dairelerdir. Kabın
merkezinde, gövdesinde ve ağız kenarında görülür. Kavuniçi, krem, açıksarı ve yeşil sır rengi
en çok görülen sır renkleridir. Bu tipin Zeuksippus I ve II olmak üzere çaşitlemeleri vardır. II
tipinde koyu kahverengi, hardal rengi tonlarıyla boyama da görülür. Gövdede bezeme elemanı
olarak, merkez madalyonun içinde veya etrafında sgraffito palmetler, dil biçimli motifler,
sarkık üçgenler, yapraklar da görülmektedir.
12-13.yüzyıllarda kullanılmış önemli bir başka teknik, champlevé tekniğidir. Bu
teknikte, astarlanmış seramiğe kazıma geniş uçlu bir aletle yapılır, Bezemenin asıl elemanı
yüzeyde astarlı kalırken, çevresindeki alan kazınarak astarsız bırakılır (Resim 23). Böylece ana
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motif yüzeyden taşkın görünür. Bezeme elemanları genellikle bir madalyon içine alınmış yaban
yavşanları, arslan gibi hayvan figürleri olabilmektedir. Stilize edilmiş bu hayvan figürlerinde
de sgraffito eserlerdeki gibi İslam sanatının figürleri ile benzerlikler bulunmaktadır. Örnekleri
yine Ege ve Akdeniz kıyılarında çokça bulunmuşlardır, Ege çevresindeki batıklardan da ele
geçmişlerdir.
11.yüzyıldan 15.yüzyıla kadar örnekleri görülen slip (astar) boyama kaplarda, motifler
ilk fırınlamanın yapılmasından sonra beyaz astarın fırça yoluyla uygulanmasıyla yapılır (Resim
24). Kap sırlanıp tekrar fırınlandığında astarla yapılan bezeme üzerinde sırın rengi görülürken,
astarlanmamış kısımlar koyu renk kalır. Kufi yazı taklitleri, spiraller ve kıvrım dallar başlıca
motiflerdir. Kâse gibi açık formlarda uygulanabildiği gibi, testi gibi kapalı formlarda da
uygulanmış bir tekniktir. Korinthos ve Ege kapları arasında kıvrımdallar ve rumilerin geometrik
düzenlemeleriyle yapılmış örnekler bulunur ve 12.yüzyıl ile 13.yüzyıllara tarihlenirler.
13.yüzyıldan itibaren ayrıca kâse ve testilerin dış yüzeylerinde kahverengi ve yeşil sır ile
beraber uygulanmış yukarıdan aşağıya inen astar akıtmalar çokça uygulanmıştır.
Sıraltı boyalı kaplar birden çok uygulamayla karşımıza çıkarlar. Bunlardan biri şeffaf
sır altına yeşil veya kahverengi boya ile yapılan bezemelerdir, 12-13.yüzyıllarda üretilmişlerdir
(Resim 25a), Korinthos üretim merkezlerinden olarak bilinmektedir. Bir diğer grup Akıtma
boyalılardır.
Yine şeffaf renksiz sır altında boyama görülür. Ancak farklı olarak boyalar bir motif
şeklinde değil, hareli lekeler halinde, hardal sarısı, kahverengi veya yeşil uygulanmışlardır.
Aynı döneme tarihlenmektedirler. 13-14.yüzyıllarda yeşil, kavuniçi, mangankahverengi lekeli seramikler de önemli üretimler arasındadır. Boya ile bezenmiş bir başka grup
ise beyaz hamurludur, "Sırlı Beyaz Mal IV" adıyla bilinmektedir (Resim 25b), 12.yy. ortası ile
13.yüzyıl başlarına tarihlenmektedirler. Bu tipte şeffaf sır altına mangan, açık yeşil, kahverengi
renkleriyle uygulanmış serbest çizgisel veya noktacıklar ile oluşturulmuş düzenleme görülür.
12.yüzyıl ile 14. Yüzyıllar arasında bilinen önemli üretim merkezleri İstanbul, Nikaia
(İznik), Sardis, Ephesos, Anaia (Kadıkalesi-Kuşadası), Kıbrıs'ta Paphos, Yunanistan'da
Selanik, Serres ve Korinth'dir.
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Uygulamalar
1)Bulunduğunuz şehirdeki arkeoloji müzesinde seramik buluntuları inceleyerek derste
öğrendiklerinizi tekrarlayınız.
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Uygulama Soruları
1)
inceleyiniz.
2)

Arkeoloji müzesinde gördüğünüz örneklerin türleri nelerdir, form özelliklerini

Arkeoloji müzesinde gördüğünüz sırlı seramiklerin tekniklerini inceleyiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bizans dönemi seramik sanatı örneklerini teknik özellikleri, formları ve
süslemeleriyle inceledik. Seramik kapların üretiminde kalıp ve çarkla (tornada) şekillendirme
yöntemleri uygulanmıştır. Kullanım kaplarının form özellikleri, kullanım amaçlarıyla da
doğrudan bağlantılıdır. Amphoralar, pişirme kapları, depolama kapları (pithoslar ve küpler),
sıvı servis kapları (testiler, askodablalar, mataralar), kâseler, çanaklar ve tekneler, hacı kapları
(unguentariumlar ve ampullalar), kandiller form özelliklerine göre tanıtılmışlardır. Önemli bir
grup kap da Kırmızı Astarlı Seramikler'dir. Sırlı seramiklerin süsleme teknikleri ve tipleri
üzerinde de durulmuştur. Sözü geçen seramik gruplarının üretildiği önemli merkezlere de
değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi büyük boyutlu katı ve sıvı erzak depolama
kaplarındandır?
a)

Pithos

b)

Unguentarium

c)

Tekne

d)

Kâse

e)

Matara

2)
isimdir?

Hangisi sıvı taşımak için kullanılan bir yüzü düzleştirilmiş kaplara verilen

a)

Testi

b)

Matara

c)

Askodabla

d)

Amphora

e)

Ampulla

3)
Aşağıdakilerden hangisi hacıların ziyaret ettikleri yerlerden taşıdıkları kutsal su
veya yağı taşıdıkları kap türlerindendir?
a)

Çanak

b)

Tekne

c)

Pithos

d)

Unguentarium

e)

Testi

4)

Hangisi erken Bizans döneminde görülen kandil tiplerinden biri değildir?

a)

Kuzey Afrika Tipi

b)

Geç Roma C (Foça) seramikleri

c)

Suriye Tipi
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d)

Arap tipi

e)

Suriye-Filistin tipi

5)

Hangisi geç Roma dönemi seramiklerinde görülen süslemelerdendir?

a)

Rulet ile yapılmış şeritler

b)

Sgraffito tekniğinin kullanımı

c)

Champleve tekniğinin kullanımı

d)

Sıçratma boya

e)

Sır altı boyama

6)
Aşağıdakilerden hangi kap türü sırlı seramiklerde görülmez, yalnız günlük
kullanım amaçlıdır?
a)

Kâseler

b)

Tabaklar

c)

Pişirme kapları ve tavalar

d)

Testiler

e)

İkiz bardaklar

7)
Yapılan açıklama sırlı seramik tekniklerinden hangisini tanımlar: "911.yüzyıllar arasında örnekleri yoğun olarak görülür. Bezeme ahşap bir kalıp ile henüz
kurumamış seramiğe uygulanır. Ardından kap astarlanır ve sırlanır. Bezeme elemanları
madalyon içinde bulunur, hayvan tasvirleri veya haç motifinden türetilmiştir."
a)

Sgraffito

b)

Baskı

c)

Champléve

d)

Sıraltı boyama

e)

Astar boyama

8)

Aşağıdakilerden hangisi unguentariumların özelliklerinden değildir?

a)

İnce ve yüksek kaplardır

b)

Küçük ve hazneli kaplardır

c)

Uzun ve silindirik boyunludur
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d)

Dipleri sivrilerek son bulur

e)

İki yüzü yassıdır

9)
Seramik kabın astarlandıktan sonra geniş uçlu bir aletle bezeme motifinin
yüzeyde astarlı kalacak şekilde etrafının kazınması ve sırlanarak fırınlanması şeklinde
uygulanan teknik hangisidir?
a)

Baskı

b)

Astar Boyama

c)

Boyalı Sgraffito

d)

Sıraltı Boyama

e)

Champléve

10)

Pithos’un tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Büyük boyutlu katı veya sıvı erzek depolama kapları

b)

Hacıların kutsal yağ taşıdıkları iki yüzü yassı şişeler

c)

Bir yüzü yassı sıvı servis kabı

d)

İçme kabı, maşrapa

e)

İnce ve yüksek formlu hacı kabı

Cevaplar
1)a 2)c 3)d 4)b 5)a 6)c 7)b 8)e 9)e 10)a
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12. BİZANS MADEN SANATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yapım ve Süsleme Teknikleri
12.2. Aydınlatma Elemanları
12.3. Liturjik Elemanlar
12.4. Kantar Ağırlıkları
12.5. Ampullalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nasıldır.

Maden eserlerin üretiminde hangi teknikler kullanılmıştır.
Maden eserler hangi tekniklerle süslenmişlerdir, kronolojik olarak kullanımları

3)

Kandillerin türleri ve form özellikleri nelerdir.

4)

Liturjik elemanlar nelerdir, nasıl kullanılmışlardır.

5)

Kantar ağırlıklarında hangi formlar kullanılmıştır.

6)
İmparator ve İmparatoriçe büstü şeklindeki kantar ağırlıklarının form ve dönem
özellikleri nelerdir.
7)

Ampullalar hangi amaçla kullanılmışlardır.

8)

Ampullaların bilinen belli başlı türlerinin örnekleri nelerdir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Bizans dönemi maden
eserlerin yapım ve süsleme
teknikleri

Yapım tekniklerinden
dövme, döküm, tornada
çekme teknikleri üzerinde
duruldu.

Kaynakçadaki maden sanatı
ile ilgili yayınlar
incelenmeli.

Süsleme tekniklerinden
kabartma, kazıma, delikişi,
niello, yaldız, değerli
taşlarla süsleme, altın mine
teknikleri anlatıldı.

Arkeoloji Müzelerindeki
eserler incelenerek objeler
üzerinden tekrar yapılmalı.
Dumbarton Oaks,
Metropolitan Museum of
Art, gibi müzelerin web
sayfalarından maden eserler
incelenmeli.

Aydınlatma elemanları

Kapalı formlu kandiller, açık Arkeoloji Müzelerindeki
formlu kandiller, şamdanlar, eserler incelenerek objeler
polikandilionlar gibi
üzerinden tekrar yapılmalı.
aydınlatma işlevli eserler,
kronolojik özellikleri ve
malzemelerine değinilerek
anlatılmıştır.

Liturjik elemanlar

Liturjide kullanılan paten,
kalis, kaşık, ibrik,
trullayelpaze, tören haçı ve
kaidesi, buhurdan gibi
objeler işlevleri ve süsleme
özellikleriyle ele alınmıştır.

Arkeoloji Müzelerindeki
eserler incelenerek objeler
üzerinden tekrar yapılmalı.

kantar ağırlıkları, kullanım
biçimlerine göre
anlatılmıştır. İmparator ve
imparatoriçe büstü şeklinde
olanlar ile geometrik
formdakiler örneklerle

İstanbul Arkeoloji
Müzelerindeki Pera
Müzesi'ndeki örnekleri
incelenebilir

Kantar ağırlıkları

Metropolitan Museum of
Art, gibi müzelerin web
sayfalarından maden eserler
incelenmeli.
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tanıtılmıştır.
Ampullalar

Hacıların ziyaret ettikleri
mekânlarda kullanıdıkları
kutsal su veya yağ taşımak
için kullandıkları bu objeler,
önemli grupların
örnekleriyle tanıtılmıştır.

Kaynakçadaki kataloglardan
örnekleri incelenmeli.
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Anahtar Kavramlar


Liturjik objeler



Kandil, polikandilion



Ampulla



Maden eserlerde süsleme
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Giriş
Bu bölümde Bizans döneminde maden eserlerin üretiminde kullanılan teknikler
tanıtılacaktır. Bu eserlerin bezemesinde kullanılan kabartma, kazıma, delikişi, niello, yaldız,
değerli taşlarla süsleme, altın mine teknikleri anlatılacaktır.
Aydınlatma işlevli eserler olan kandiller ve polikandilionlar türlerine göre
incelenecektir. Liturjik objeler, kullanım biçimleri, form özellikleri ve süslemeleriyle ele
alınacaktır. Kantar ağırlıkları da form özelliklerine göre anlatılacaktır. Hacıların kutsal su veya
yağ gibi nesneleri taşımak için kullandıkları ampullalardan önemli gruplar ele alınacaktır.
Eserlerin ve tekniklerin tanıtımları sırasında kullanımlarına kronolojik olarak da değinilecektir.
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12.1. Yapım ve Süsleme Teknikleri
Yapım teknikleri
Bizans döneminde dövme, döküm ve tornada çekme teknikleri şekillendirmede
kullanılmıştır.
Dövme: Şekillendirilmek istenen madenin, bir kalıba döküldükten sonra dövülerek
levha haline getirilmesi ve istenilen formun verilmesi şeklinde uygulanır. Çökertme ve
yükseltme şeklinde iki yöntem uygulanır. Çökertme bir kütük üzerinde oyulmuş yere levhanın
yerleştirilerek içe doğru çökertilmesiyle yapılır (Resim 1). Yükseltme yönteminde ise, önce
kabın zemini pergelle çizilir ve etrafı örs denen aletin üzerinde çekiçlenerek kabın formu verilir
(Resim 2a-c).
Döküm: Potada eritilen madenin kalıba dökülerek dondurulması yöntemidir. Bizans
döneminde kandillerin ve kapların yapımında en çok kullanılan döküm tekniği, balmumu
tekniğidir. Bu teknikte eserin formunda yapılan balmumu modele göre kalıp yapılır, daha sonra
bu balmumu eritilerek akıtılıp yerine maden dökülür ve soğuyunca kalıptan çıkarılır (Resim 3).
Tornada Çekme: Bu teknik iki şekilde uygulanır. Birinci yöntemde (Resim 4a) torna
tezgâhına istenen kabın ahşap kalıbı yerleştirilir, büyük bir madeni levha kalıbın dışına
çivilenerek yerleştirilir. Kalıp torna çalıştırılarak hızla döndürülür, böylece madeni levha
kalıbın dış şeklini alır. İkinci yöntemde (Resim 4b). içi istenen şekilde oyulmuş ahşap kalıbın
içine levha çivilenerek uygulanır. Torna çalıştırılarak levha kalıbın içine doru bastırılır ve
böylece kalıbın şeklini alır.
Levhaları veya döküm tekniğinde birden çok parçalar halinde yapılmış kaplarda
birleştirilmek istenen yerlere perçin ya da lehim uygulanır. Perçin, küçük çivilerle birleştirme
yöntemidir, karşılıklı açılan deliklerden çiviler geçirilerek levhalar birleştirilir. Lehim ise, erime
noktası düşük maden veya maden alaşımları ile yapılan birleştirmedir. Birleştirilmek istenen
yerler üstüste getirilerek erimiş lehim sürülür. Ateşe tutulduğunda sıvılaşarak birleştirilmek
istenen noktaları kaynaştırır.
Süsleme teknikleri
Kabartma: Kabın iç veya dış yüzünden çekiçlenerek istenen motifin oluşturulmasıdır
(Resim 5a, Resim 5b). Bu tekniğin diğer adı da “repussé” dir, ancak gerçek repussé içten
yapılan çekiçlemedir. Eğer yüksek kabartma yapılmak isteniyorsa kap içten çekiçlenir. Dıştan
çekiçlemede ise, motif üstte kalacak şekilde kabın gövdesi çekiçlenir, bu yöntemle de alçak
kabartma kaplar yapılır, böylece zemin çökertilir ve motiflerin kabartma olarak kalması
sağlanır.
Kabartmanın bir diğer yöntemi, döküm tekniğinde yapılmış kapların kalıplarına istenen
motifin işlenmesidir.
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Kazıma: İki ucu sivri bir aletle kabın yüzeyinin kazınması şeklinde yapılır (Resim 6a,
Resim 6b).
Delikişi: (Resim 7) Maden eserlerde motif dışında kalan bölümlerin ya da yalnızca
motifin kendisinin bırakıldığı, geri kalan kısmın çıkarıldığı tekniktir. Altın, gümüş gibi
madenlerde kesici bir uçla motif dışındaki kısımlar kesilip çıkarılır. Ya da benzer şekilde motif
çıkarılır, motif dışında kalan alan bırakılır. Kesilen kısmın etrafı törpü gibi aletlerle düzeltilip
temizlenir. Bronz gibi sert madenlerden yapılan objelerde ise bu işlem kesilip çıkarma şeklinde
değil, kalıbın şekillendirilmesi ile yapılır.
Niello: (Resim 8a, Resim 8b) Maden eserlerin üzerinde açılan oyuklara doldurulan koyu
renkli bir madde ile eserin üzerinde renk değişikliği yaratılmasıdır. Genellikle gümüş eserler
üzerinde uygulanır. Doldurulan madde, kükürt, bakır ve kurşun karışımının önce ertilmesi,
kuruduktan sonra da toz haline getirilmesiyle elde edilir.
Yaldız: (Resim 9) Eserin üzerine altın tozu veya gümüş tozu ile civa karıştırılarak
sürülür, eser fırınlanır ve bu aşamada civa uçar, altın ya da gümüş eserin üzerine yapışır. Bir
diğer yöntemde ise, bronz eser sirkede bekletilir, sonra üzerine önce civa sürülüp altın ya da
gümüş varak yapıştırılır. Pişirilince civa uçar, varak esere yapışır.
Değerli taşlarla ve altın mine ile süsleme:
Değerli taşları eserin üzerinde oluşturulan yuvalara yerleştirme yöntemidir. Taşların
yerleştirildiği yuvalar iki yöntemle açılır: Champlevé yönteminde süsleme yapılmak istenen
motif çökertilerek yuvalar açılır, içine taş yerleştirilir. Bir diğer yöntem olan cloisonné' de ise
teller eserin üzerine eklenerek taşın veya minenin yerleştirileceği yuvalar oluşturulur. Bizans
örnekleri içinde daha çok bu yöntemle karşılaşacağız (Resim 10).
Değerli taş yerleştirme dışında mine denen bir teknik daha vardır ve örnekleri genellikle
cloisonné yöntemindedir. Minede toz cam ve metaloksit (renkoksit) karıtırılıyor, toz haline
getirilip yuvalara dolduruluyor. Eser fırınlanıyor, ısıyla eriyen cam, madene yapışarak mine
dolguyu oluşturuyor (Resim 10).

12.2. Aydınlatma Elemanları
Kandiller, konut, resmi bina veya kiliselerde günlük amaçla aydınlatma için
kullanılsalar da, sembolik anlamları da vardı. Vaftiz ve cenazelerde de ışığın kullanımının özel
anlamları vardı. Ayrıca kilise içinde konuldukları yerler de belirliydi, aydınlatma amacının
yanısıra, özellikle ikonaların önünde ve templonu aydınlatmak için de yerleştirilirlerdi.
Kandiller ve mumlar kutsal aydınlanmanın ışığı olarak kabul edilirdi. Asılarak, elde taşınarak,
ya da ayaklar üzerine yerleştirilerek kullanılırdı. Ayrıca yalnız başına da düz bir zemin üstünde,
hatta zaman zaman nişlerin içinde kullanılmışlardır. İçlerinde başta zeytinyağı olmak üzere,
susam yağı, balıkyağı, ceviz veya fındık yağı ve hint yağı kullanılırdı. Fitil malzemesi olarak
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da keten veya işlenmemiş yün kullanılırdı. Yağa genelde kurutmak veya sıçramasını önlemek
amacıyla tuz eklenirdi.
Kapalı formlu kandiller:
Döküm tekniğinde yapılmışlardır. Çoğunlukla bronz olsa da pirinç örnekleri de vardır.
Erken dönemde kullanılmışlardır.
Bronzun eritilip tekrar kullanılabilmesi, günümüze çok fazla ulaşmamasının
sebeplerinden biridir. 7-8.yüzyıldan sonra bronz kandillerin üretimi azalmıştır. Erken ortaçağda
yağ ithalatının kısıtlanmasından sonra mum kullanımı artmıştır ve 7.yüzyıldan itibaren mum
ticareti önem kazanmıştır.
Diskus (yağ koyma deliği ve kapağı nın bulunduğu kısım), burun (fitil deliğinin
bulunduğu kısım), kulp bazı parçalarıdır. Yüksek kaideleri, eğer bir ayağa oturtulacaksa bir
deliğe sahiptir. Zaman zaman üzerlerinde zincir için yer de vardır. Gövdede kazıma veya
kabartma bezemeler olabilmektedir.
Form olarak gövde formuna ve burun sayısına göre tanımlanabilir. Yuvarlak ve oval
gövdeli kandiller (tek ve çok burunlu kandiller); Ayak ve Sandal formlu kandiller (tek ve çok
burunlu kandillerdendir); Hayvan formlu kandiller (tek ve çok burunludur), gemi formlu
kandiller (çok burunludur).
Yuvarlak ve oval gövdeli kandillerde, halka kulbun üstü yaprak, haç, yürek, kıvrık dal,
grifon ya da hayvan başı olabilmektedir, zaman zaman da bu motifler haç ile beraber
görülebilmektedir (Resim 11 a-c). Yağ koyma delikleri bir menteşe ile tutturulmuş kapakla
kapatılır, istiridye, ördek, kuş, insan büstü veya mitolojik bir yaratık/satyr olabilir. Doğu
Akdeniz’de üretilmiş oldukları düşünülür. 5-7. yüzyıllar arasında görülürler. Kulpları kıvrık dal
veya yaprak olarak şekillendirilmiş örnekleri de vardır.
Hayvan formlu kandiller, yaygın bir başka tiptir (Resim 12a, Resim 12b). Genelde tavus
kuşu formunda oluyor. Güvercin, yunus, arslan ve yunus balığı şeklinde örnekleri de vardır.
Yağ delikleri gövdelerinde, kuyruklarında ya da başlarındaysa burun kısmı yer alır. Altları oyuk
olabildiği gibi, zincirli örnekleri de vardır. Güvercin kutsal ruhu sembolize eder, ancak kuş
figürlerinin kullanımı Roma döneminden itibaren görülür. Yunus, denizde güvenli yolculuğu
simgeler; aynı zamanda ölümden sonraki bilinmeyen yolculuğun güvenli olmasını simgeler;
ayrıca İsa’nın balıktaki sembolik imajının da sembolü olmuştur.
Ayak ve Sandal formlu kandillerin örnekleri (Resim 13) 5.yüzyıla kadar görülmektedir.
2.yüzyıldan itibaren görülen bu kandiller Bizans döneminde bazen haç veya güvercin gibi
sembollerle de birleştirilerek kullanılabilmektedir. Evlerde, iyi şans getirsin diye kullanılmıştır.
Baş parmak veya çok burunlularında sandalın iki yanı genelde kandil fitili yeridir. Bileğin üzeri
ise yağ deliği olarak kullanılmıştır, bir kapak ile kapatılır. Gemi formlu kandiller de 5.yüzyıla
kadar görülen örneklerdir (Resim 14). Gemi hıristiyanlıkta kiliseyi simgeler. Gemi, hayat
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denizinde ruhları kurtuluşa götürür. İstanbul’da Ayasofya’da, Mısır’da, Yunanistan’da bazı
kiliselerde kullanıldığı bilimektedir. İki yanda çok sayıda fitillik vardır.
Kap biçimli kandiller (Kandela):
Kap biçimli, tek parça olarak asılarak kullanılan veya düz bir zemine konan kandillerdir.
Sadece metal değil, cam kandiller de kandela olarak tanımlanmaktadır. Üçer askı ile
kullanılmaktadırlar.
a)Ajur kandiller:
Hem gümüş tornada yapılmış örnekleri, hem de bronz döküm örnekleri vardır (Resim
15a-b). Kadeh şeklinde ayakları olan, yuvarlak dipli veya halka kaideli örnekleri var. İçlerine
cam kandiller yerleştirilen kandil zarflarıdırlar. Erken Bizans örneklerinin yanısıra, orta
Bizans’ta da kullanılmışlar.
b) Kantharos kandiller:
Gümüş kantharos biçimli kandiller ve bronz döküm örnekleri vardır (Resim 16 a-b).
Bakır alaşım örnekler de mevcuttur ve bunlar içinde tornada yapılmış örnekler de vardır.
Çoğunlukla halka kaideli ve üç kulpludur. Erken Bizans döneminde, özellikle 8.yüzyıla kadar
örnekleri yoğun olarak görülür.
Kandelabrum:
Yalnız kiliselerde değil, evlerde de kullanıldıkları anlaşılmıştır. Latincede “candelabra”
olarak adlandırılan tür, mum veya kandil taşımak için dizayn edilmiş objeler olarak bilinir. Bu
tür, çeşitli formlarda şamdanlar olarak tanımlanmaktadır (Resim 17a, Resim 17b). Erken
Hıristiyan kandelabrumları, üç ayrı ana bölümden oluşur: ayaklar, gövde ve üstteki başlık. Bu
parçalar ayrı ayrı yapılarak sonra birleştirilirler. Üstte bir de damlama tablası olur. Kandilin
veya mumun yerleştirilmesi için, gövdenin içinden geçen demir çubuk (bu ahşap da
olabilmektedir), üstte sivriltilir.
Gümüş, bronz ve bakır alaşımı örnekleri vardır. Döküm ve dövme teknikleri
kullanılmıştır. Erken Bizans örnekleri günümüze gelebilmiş olsa da, resim sanatından Bizans
dönemi boyunca kullanıldığını bilmekteyiz (Resim 18a, Resim 18b). Orta Bizans döneminden
itibaren kandil kullanımında azalma olsa da, mum kullanımı yoğunlaşmıştır.
Polykandilionlar:
Birden çok cam kandilin yerleştirilmesi için deliklere sahip kandillikerdir. Üç veya dört
zincirle asılarak kullanılırlar. Genellikle daire biçimli olsalar da, dikdörtgen, kare veya haç
biçimli örnekleri de vardır (Resim 19a, Resim 19b). Ajur tekniğinde süslenmişlerdir. Süsleme
tekniği olarak üzerlerinde kazıma ve niello da uygulanmıştır. Süsleme motifleri ise haç, yunus,
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kristogram, kıvrık dallar, çiçekler, asma yaprağı, palmet, okucu, yürek ya da üçgen gibi
geometrik motifler olabiliyor. Erken dönemde gümüş ve bronz örnekler görülse de, orta Bizans
döneminden itibaren bronz örneklerin kullanımı ağırlık kazanmıştır (Resim 20a, Resim 20b).

12.3. Liturjik Elemanlar
Liturji kelimesi, “Liturgia” kelimesinden gelmektedir ve eski yunancada bu kelime
“ayin” veya “ibadet” anlamını karşılamaktadır. Liturjik elemanlar çeşitli ayinler sırasında
kullan objelerdir.
Paten, içine İsa’nın bedenini simgeleyen ekmeğin koyulduğu yüksek kenarlı tepsidir.
Genellikle üzerinde konu ile bağlantılı tasvirler olur. Erken dönemde komünyon sahnesi(İsa’nın
kanını simgeleyen şarabı ve bedenini simgeleyen ekmeği havarilerine vermesinin tasvir edildiği
sahne), haç tasviri gibi İsa’nın ölümünü çağrıştıran konular en çok tercih edilen konulardır
(Resim 21 a-c). 10. yüzyıldan itibaren Meryem, İsa ve aziz tasvirleri de kullanılmıştır (Resim
22). Kenarında genellikle bir ithaf yazıtı veya bir liturjik yazıt olabilmektedir.
Orta Bizans dönemi paten örnekleri genellikle bakır ve bronzdur, erken dönem
örneklerinde gümüş kullanımı daha yaygındır. Kabartma tekniğinin yerini kazıma tekniği
almıştır (Resim 6). Dokuz-Onuncu yüzyıldan itibaren mineli örnekler ortaya çıkar, akik, yaldız
ve değerli taşlar kullanılır (Resim 22).
Kalis, İsa’nın kanını simgeleyen şarabın koyulduğu kaptır. Genelde ağız kenarlarında
ve ayaklarında liturjik ve ithaf yazıtları vardır, kadeh şeklinde olurlar. Üzerlerindeki tasvirlerde
Meryem, İsa, havariler, Mikail, Gabriel veya haç motifleri tasvir edilmiştir (Resim23a, Resim
23b). Yedinci yüzyıldan sonra gümüş kalis görülmez. Dokuz / Onuncu yüzyıldan itibaren
mineli eserler de görülmeğe başlanır (Resim 24a). Orta Bizans dönemi örneklerinde kazıma
takniğinde bezenmiş örnekler de görülmektedir (Resim 24b). Eserlerin üzerindeki yazının
karakteri de tarihleme için önemli bir kriterdir. Figürlerdeki çizgisel özellikler, ince-uzun hatlar,
çizgisel elbise kıvrımları ve stilizasyon ise, 12. ve 13. yüzyılın özelliği olarak bilinir.
Kaşık, şarabın içinde ıslatılan kutsal ekmek parçalarını ayine katılanlara vermek için
kullanılır. Kaşığın ökaristi ayinlerinde kullanımı 8-9.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Üzerlerinde
genellikle hayvan tasvirleri veya aziz adları veya haç bulunur. Kaşık ile sapı birleştiren diskte
ise genelde yaptırtan kişinin monogramı olur (Resim 25). Orta Bizans dönemine tarihlenen
kaşıklarda disk olmadan yapılmış birleştirme görülmektedir.
İbrik ve Trulla, İkisi bir takım oluştururlar. İbrik, suyun ve şarabın koyulduğu, ince
boyunlu, küresel gövdeli, halka kaideli bir kaptır (Resim 26 a, Resim 26b). Kilisede şarap için
de, su için de kullanılmaktadır. Ancak trulla ile takım oluşturduğu durumda içine su koyulur.
İbrik, rahibin ayine başlamadan önce ellerini yıkaması için kullanılır. İsa’nın idam kararını
veren vali Pilatus’un ellerini yıkamasını sembolize eder. Trulla ise bu sırada rahibin elinin
altında tutulan dairesel, uzun saplı kaptır. İbrik’te alçak kabartma süslemeler olabildiği gibi,
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çoğu zaman sade de olabilmektedir. Trulla ise yunus, istiridye kabuğu, deniz hayvanları gibi su
ile ilişkili tasvirlerle süslenir.
Buhurdan, içinde tütsü yakılan kaplara verilen addır. Evlerde kullanıldığı gibi,
kiliselerde ayinlerde de kullanılırdı. Hıristiyanlıkta tütsü ikonaları, altarı, kutsal emnetleri
onurlandırmak için kullanılır. Ayinden önce kiliseyi kötü ruhlardan arındırdığına inanılır,
ayrıca meleklerin ve iyi ruhların tütsünün kokusunun etrafında toplandıklarına inanlılırdı.
Cenazelerde güzel koku yaymak için kullanılırdı. Liturjide kutsal ekmek ve şarap da
tütsülenirdi. Dumanın yükselişi duaların tanrıya ulaşmasını sembolize eder. İçinde tütsü
yakıldığı için, malzeme olarak bronz, bakır ve pirinç kullanılmıştır. Gümüş ise özel bazı
örneklerde erken dönemde kullanılmıştır. Kapaklı ve kapaksız buhurdanlar vardır. Kapaklı
buhurdanlarda, dumanın çıkması için delikişi kapak tercih edilirdi. Liturjide buhurdanın
kullanımı, ayin sırasında papazın elindeki zincirli örneklerle karşımıza çıkar (Resim 27 a,
Resim 27b).
Onbirinci yüzyıldan itibaren katzi adı verilen form çıkmıştır (Resim 28). Uzun saplı
buhurdanların orta Bizans döneminde bu formu aldıkları düşünülüyor. Ayaklı sığ çanak, buna
bitişik düz disk veya oval biçimli dil şeklinde bir ara bölüm ve uzun bir saptan oluşan
buhurdanlar da vardır. Buhurdan çanağı ile sap arasındaki oval veya daire biçiminde bir diskin
üzeri delik işi, kazıma veya kabartma tekniğinde bezemelidir. Katziler bir yere koymak veya
kısa bir süre elde tutmak için tasarlanmış buhurdanlardır.
Buhurdanlar liturjide kullanıldıkları gibi, günlük hayatta kullanılan mekânları da kötü
kokulardan arındırmak veya güzel koku yaymak için kullanılmıştır. Örneğin Sardes’te bir
boyama dükkânından bulunmuştur. Ayrıca kadınların kullandığı buhurdanlarda da tanrıça ya
da kraliçe formları da görülür. Dini amaç taşımayan buhurdanlarda, tasvirlerin konuları da
günlük hayat ile uyumludur.
Yelpaze (flabellum/rhipidion), kutsal ekmek ve şarabı tozdan korumak için kullanılır.
Deri, kuştüyü veya ketenden yapılıyorlardı. Üzerlerinde seraphim ve kerubim (altı ve sekiz
kanatlı melekler) tasvirleri olabilmektedir. Bu tasvirler, meleklerin altarda varlığını sembolize
eder. Bu yelpazelerin dilimleri tavuskuşu kuyruğu şeklinde yapılırdı (Resim 29).
Kitap Kapağı, kutsal kitabı korumak için kullanılırlar, gümüş olabildiği gibi (Resim 30)
altın mine örnekleri de vardır (Resim 31).
Haç ve haç kaidesi, ayin sırasında taşınır. Haçın alt kolundaki sap bir kaideye takılır. Bu
kaide de alttan takılan ahşap bir asa ile taşınır (Resim 32). Haç kaideleri genellikle kilise
formunda yapılmışlardır.
Erken dönemde genellikle gümüş ve bronz döküm, bezemesiz veya yazıtlı haçlar var
(Resim 33). Orta Bizans döneminde bronz kullanımı devam ediyor. Ayrıca demir öz üzerine
bronz veya gümüş levha kaplama kullanılıyor. Kalaylı bakır ile gümüş görünümü de veriliyor.
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Orta dönemde niello veya kazıma tekniğinde yapılmış figürlü bezemeler oluyor. Merkezde ve
kol uçlarında büstler ve stilize bitkisel motifler oluyor. Çizgisel üslüp ve stilizasyon görülür
(Resim 34a, Resim 34b).
Ayrca kiliselerin sürekli duran kutsal eşyaları arasında röliker denen kutular da
bulunmaktadır, bunların içine azizlere ait kutsal emanetler veya kemik parçaları koyularak
saklanırdı.

12.4. Kantar Ağırlıkları
Beşinci yüzyılda İstanbul’da imparator ve imparatoriçe büstü şeklinde kantar ağırlıkları
yapılmıştır (Resim 35). Bu büstler portre özelliği taşımazlar, belli bir kişiyi tasvir etmeyen
anonim tiplerdir. Ancak başlarındaki diadem veya boyunlarındaki mücevherli kolyeden bir
imparatoriçeyi veya imparatoru tasvir ettiği anlaşılır. Kantarın kısa kola ağırlık takılır, uzun
koldaki hareketli çengellere ölçülmek istenen obje takılır. Uzun kolda ağırlık değerleri
yazmaktadır ve bu kolda nesneyi koymak için tepsiler de kullanılabilmektedir.
Bu büst şeklinde ağırlıkların bronz ve kurşun olanlarının yanısıra, kurşun dolgulu bronz
örnekleri de bulunmaktadır. Ayrıca, imparatoriçe ve imparator büstlerinin yanısıra, Athena gibi
pagan tanrı büstleri de vardır
Büst şeklinin dışında kantar ağırlıkları da kullanılmıştır. Dikdörtgen, kare, disk, konik,
bikonik örnekler vardır (Resim 36). Kurşun veya kurşun üzeri bakır/bronz kaplama bu
örneklerin üstlerinde ağırlık değerleri kazınarak yazılmış.

12.5. Ampullalar
Ampulla, hacıların ziyaret ettikleri kutsal yerlerden aldıkları ve içinde şifa verdiğine
inanılan su ya da kutsanmış yağ konulan küçük yassı şişelerdir. Önemli madeni ampulla
gruplarından biri Monza ampullalarıdır (Resim 37a). İtalya’da Monza civarında bulunmuştur,
Bizans döneminde Monza’ya götürülmüşlerdir. Döküm tekniğinde, gümüş ve kurşundan
örnekleri vardır. Üretim yerleri Filistin’dir, 5. yüzyıl sonu-6. yüzyıl başında yapılmışlardır.
Üzerlerinde İsa’nın yaşamından sahneler yeralır. Mimari tasvirlerin, bu dönemde buradaki
mimariyi yansıttığı düşünülmektedir. 7-9cm. yüksekliğindedirler.
Selanik ve batı Trakya’da bulunmuş bir başka grup ise 12-13.yüzyıllara
tarihlenmektedir (Resim 37b). Malzemeleri kurşundur, bir yüzlerinde Selanik için kutsal kabul
edilen aziz tasvirleri (Aziz Demetrius veya Theodora gibi) ya da Meryem tasviri yer alır. Ortada
figür büst şeklinde madalyon içinde tasvir ediliyor, etrafında ise çizgisel zikzak motifli bir
çerçeve bulunuyor.
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Uygulamalar
1)

Arkeoloji müzelerini geziniz (İstanbul Arkeoloji Müzesi, Pera Müzesi)

2)

Kaynakçadaki kataloglarda bulunan maden eserleri inceleyiniz

3)
Metropolitan Museum of Art gibi müze web sayfalarındaki Bizans sanatı
bölümlerindeki eserleri ve tanıtımlarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
nelerdir

Okuduğunuz yayınlarda ve gezdiğiniz müzelerde gördüğünüz kandil tipleri

2)

Gördüğünüz liturjik objeler nelerdir.

3)

Gördüğünüz süsleme teknikleri nelerdir

4)

Kantar ağırlıklarını gördüğünüz örnekler üzerinden tanımlayınız

5)
Kataloglarda gördüğünüz ampulla örneklerini süsleme ve form özellikleriyle
tanımlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bizans döneminde maden eserlerin üretiminde kullanılan dövme, döküm ve tornada
çekme teknikleri tanıtılmıştır. Süslemede kullanılan kabartma, kazıma, delikişi, niello, yaldız,
değerli taşlarla süsleme, altın mine teknikleri anlatılmıştır.
Aydınlatma işlevli eserler, kapalı formlu kandiller, açık formlu kandiller, şamdanlar ve
polikandilionlar olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Paten, kalis, kaşık, ibrik, trulla, yelpaze, tören
haçı ve kaidesi, buhurdan gibi liturjik objeler, kullanım biçimleri, form özellikleri ve
süslemeleriyle tanıtılmıştır. Kantar ağırlıkları da form özelliklerine göre imparator ve
imparatoriçe büstü şeklindekiler ile, geometrik biçimliler olarak iki grup halinde incelenmiştir.
Hacıların kutsal su veya yağ gibi nesneleri taşımak için kullandıkları ampullalardan önemli
gruplar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi maden süsleme tekniklerinden değildir?

a)

Yaldızlama

b)

Niello

c)

Delikişi

d)

Altın mine

e)

Tornada çekme

2)
Motif dışında kalan bölümlerin ya da motifin kendisinin kesici bir uçla
çıkarılarak uygulanan süsleme tekniği hangisidir?
a)

Altın mine

b)

Delikişi (ajur)

c)

Kabartma

d)

Yaldız

e)

Değerli taşlarla süsleme

3)

Aşağıdakilerden hangisi "kandelabrum" terimini tanımlar?

a)

Asılarak kullanılan kandillerdir

b)

Ayak ve sandal formlu kandillere verilen isimdir

c)

Birden çok cam kandilin yerleştirildiği, asılarak kullanılan kandil taşıyıcıdır

d)

Kantharos biçimli kandillere verilen isimdir

e)
Mum veya kandil taşımak için yapılmış, ayak, gövde ve başlık bölümlerinden
oluşan kandil taşıyıcıları, şamdanlardır.
4)

Hangisi kapalı formlu kandil örneklerinden değildir?

a)

Yuvarlak ve oval gövdeliler

b)

Hayvan formlu kandiller

c)

Ayak ve sandal formlu kandiller

d)

Gemi formlu kandiller
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e)

Ajurlu kandelalar

5)

Birden çok cam kandilin yerleştirildiği ve asılarak kullanılan aydınlatma elemanı

a)

Açık kandiller

b)

Polikandilionlar

c)

Kandelabrumlar

d)

Kapalı kandiller

e)

Kantharos kandiller

nedir?

6)
Liturjik elemanlardan, İsa'nın bedenini simgeleyen ekmeğin içine konulduğu
yüksek kenarlı tepsi hangisidir?
a)

Kalis

b)

Trulla

c)

Buhurdan

d)

Paten

e)

Röliker

7)

Aşağıdakilerden hangisi buhurdanı tanımlar?

a)

Aydınlatma amacıyla kullanılırlar

b)

İçinde tütsü yakılan kaplara verilen addır

c)

Ayinde kutsanmış ekmeğin içine konduğu kaptır.

d)

Ayinde şarabın içine konduğu kaptır

e)

Rahibin ayine başlamadan önce ellerini yıkaması için kullanılan kaptır

8)
Hangisi imparator ve imparatoriçe büstü şeklindeki kantar ağırlıklarının
özelliklerinden değildir?
a)

İstanbul ‘da üretilmiştir

b)

10-11.yüzyılda üretilmişlerdir

c)

Bronz ve kuşun malzeme kullanılarak yapılmışlardır

d)

5.yüzyılda üretilmişlerdir
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e)

Başlarında diadem ile tasvir edilmişlerdir

9)

Hangisi Monza ampullalarının özelliklerinden biri değildir?

a)

Filistin'de üretilmişlerdir

b)

5.yüzyıl sonu-6.yüzyıl başlarına tarihlendirilirler

c)

Bezeme elemanı olarak İsa'nın yaşamından sahneler yer alır

d)

Mimari tasvirlere yer verilmiştir

e)

Ön ve arka yüzlerinde madalyon içinde tek aziz tasviri görülür

10)

Aşağıdakilerden hangisi "niello" tekniğini tanımlar?

a)

Motifin dışında kalan bölümlerin çıkarılarak yalnız motifin bırakılması

b)
Maden eserlerin üzerinde açılan oyuklara doldurulan koyu renkli bir madde ile
eserin üzerinde renk değişikliği yaratılması
c)
Eser,n üzerine altın veya gümüş tozu ile civa karıştırılarak sürülür, eser
fırınlanınca civa uçar ve altın ya da gümüş eserin yüzeyine yapışır
d)

Eserin üzerinde oluşturulan yuvalara değerli taşlar yerleştirilir

e)
Eser,n üzerinde oluşturulan yuvalara toz cam ve metaloksitler doldurulur. Eser
fırınlanır ve eriyen cam, motifin yapıldığı yuvaya yapışır

Cevaplar
1)e 2)b 3)e 4)e 5)b 6)d 7)b 8)b 9)e 10)b
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13. BİZANS DÖNEMİ CAM SANATI VE FİLDİŞİ SANATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bizans Dönemi Cam Sanatı
13.2. Bizans Dönemi Fildişi Sanatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Cam yapım ve süsleme teknikleri nelerdir.

2)

Hangi teknikler hangi dönemlerde kullanılmıştır.

3)

Bizans döneminde cam fırınları nasıldı.

4)

Cam kandiller hangi formlardadır.

5)

Bizans dönemi pencere camları nasıl üretilmişler ve nasıl kullanılmışlardır.

6)

Cam hacı şişelerinin form ve süsleme özellikleri nelerdir.

7)

Bizans döneminde fildişi malzemeyle ne tür objeler yapılmıştır.

8)

Diptikonlar ve triptikonların konuları nelerdir.

9)

Pyxis kutularının formları nedir, hangi amaçla kullanılmışlardır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Bizans Dönemi cam sanatı

Cam eserlerin üretim biçimi
ve süslemeleri, kandiller,
pencere camları ve hacı
şişeleri (unguentariumlar ve
ampullalar)

Kaynakçadaki kataloglardan
faydalanılabilinir.

Fildişi eserlerin türleri,
konularına göre kronolojik
olarak tanıtımları.

Kaynakçadaki kataloglardan
faydalanılabilinir.

Bizans Dönemi fildişi sanatı

Arkeoloji Müzeleri
gezilebilir.
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Anahtar Kavramlar


Üfleme tekniği, ezme tekniği, millefiori (binçiçek) tekniği



Cam süsleme teknikleri



Cam kandiller



Cam unguentariumlar ve ampullalar



Bizans dönemi pencere camları



Fildişi diptikonlar ve triptikonlar



Fildişi pyxis
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Giriş
Bu bölümde bizans sanatındaki farklı iki eser grubu olan cam ve fildişi objeler ele
alınacaktır. Bunlardan cam eserler öncelikle üretim özelliklerine göre ele alınacaktır.
Kronolojik olarak süsleme özellikleri de anlatılacaktır. Cam kandiller ve pencere camları,
türlerine göre tanıtılacaktır. Cam eserler içinde önemli bir başka tür olan hacı şişeleri de işlevleri
ve form özellikleriyle ele alınacaktır.
Fildişi eserlerden diptikonlar ve triptikonlar, konularına göre incelenecektir. Ardından
pyxix kutuları, işlevleri, süslemeleri ve form özelliklerine göre tanıtılacaktır. Bu aşamada
kronolojik olarak üslup özellikleriyle ele alınacaklardır.
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13.1. Bizans Dönemi Cam Sanatı
Bizans Döneminde kullanılan cam eserler, günlük kullanıma yönelik saklama ve servis
kapları (şişeler, sürahiler, bardaklar, kadehler, kaseler), aydınlatma işlevli objeler (kandiller ve
pencere camları), hacı şişeleri (unguentarium ve ampullalar) ile, bilezikler olmak üzere
kullanım alanına göre gruplandırılmaktadır.
Cam objelerin tarihlenmesinde ve tanımlanmasında üretim ve süsleme teknikleri en
önemli etmenlerden biridir. Özellikle işeve yönelik olarak üretilen günlük kullanım kapları, pek
çok durumda süsleme tekniğine göre tarihlenebilmektedir. Bunun yanısıra formlarıyla da belli
dönemlerin özelliklerini yansıtırlar.
Aydınlatma işlevli objeler ve hacı kapları, işlevleri nedeniyle form açısından da belli
başlı tipleriyle günlük kullanım kaplarından farklı özellikler gösterebilmektedirler.
Cam eserlerin teknik ve form özellikleri aşağıda örnekler üzerinden tanımlanacaktır.
Cam yapım teknikleri ve örnekler:
Bizans Döneminde Cam Fırınları:
Bizans döneminde cam üretimi, sabit atölyelerin yanısıra gezici ustaların kurduğu geçici
atölyelerde de yapılmaktaydı.
Bir cam fırınının belli başlı üç bölümü bulunurdu (Resim 1a, Resim 1b). Alttaki
bölümde odunun yakıldığı ve hammaddenin ergitilmesi için gerekli ısının sağlandığı alan
vardır. Bunun üzerinde hammaddenin koyularak ergitildiği genellikle seramik potalar
bulunurdu, üzeri bir kubbe ile kapatılırdı. Bu bölümde ustanın potadaki camı alması için açılmış
çalışma pencereleri bulunurdu. Camın şekillendirilmesi sırasında cam ustası aralıklarla çalıştığı
camı bu alana getirerek yumuşamasını da sağlardı. Cam fırınının bir diğer bölümü ise, tavlama
bölümüdür. Bu kısım, şekillendirmesi biten ve sıcak halde olan cam eseri yavaşça soğumaya
bırakmak için fırına bitişik yapılmış gözlerdir. Bitmiş cam eser bu alanda yavaşça soğur ve
böylece çatlaması önlenirdi. Cam fırınlarında, hammadde (Silisyum oksit SiO2, soda Na2O,
kalsiyumoksit CaO ve renkoksitler) kullanımının yanısıra, kırık atık camlar da tekrar ergitilirdi.
Ayrıca, büyük tank fırınlarda ön ergitmesi yapılıp yarımamül haline getirilmiş hammadde de
atölyelere potada ergitilerek kullanılmak üzere satılırdı.
Cam Yapım Teknikleri:
Bizans döneminde kullanılan cam yapım teknikleri, üfleme, ezme ve millefiori
(binçiçek)'dir. Ancak Bizans döneminden önce iç kalıp ve döküm teknikleri de kullanılmıştır.
Üfleme:
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İ.S. 50 yıllarında üfleme çubuğunun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, cam
yapımında yeni bir dönem başlamıştır. Potadan üfleme çubuğuna alınan camın şişirilmesiyle
uygulanan bu teknik form çeşitliliği artmasına olanak sağlamıştır. Üfleme tekniği, "serbest
üfleme" ve "kalıba üfleme" olmak üzere iki şekilde uygulanmıştır.
Serbest üfleme yönteminde (Resim 2a, Resim 2b), madeni boru şeklindeki üfleme
çubuğu potaya daldırılır ve döndürülerek ucuna cam toplanması sağlanır. Devamlı döndürülen
cam mermer masaya götürülür, burada yuvarlanıp şekillendirilir ve üflemeye geçilir. Üfleme
çubuğu bir yandan döndürülüp, bir yandan içine hava üflenerek cam kütlesinin ortasında bir
hava boşluğu oluşturulur, aletler yardımıyla şekillendirme yapılır. Sonra ucunda bir topak
ergimiş cam bulunan bir başka metal çubuk (noble/pontil), cam kabın dibine yapıştırılarak
tutulur, kap üfleme çubuğundan ayrılır. Kaba son şekillendirme yapıldıktan sonra sonra
çatlamadan yavaşça soğutulması için tavlama bölümüne koyulur.
Kalıba üfleme yönteminde ise (Resim 3), potadan üfleme çubuğu ile alınan cam bir
kalıba üflenir, böylece kalıbın iç şeklini alması sağlanır. Kalıp kullanımıyla, bir modelin
kopyaları da üretilebilmiştir. Malzeme olarak kalıplarda ahşap veya metal tercih edilir. Zaman
zaman camın kalıba üflendikten sonra çıkarılarak serbest üflenip büyütüldüğü de görülür. Cam
kalıptan çıkarılınca, üflenmeden önce tekrar ısıtılır. Büyütme sırasında ise, bezeme zarar
görmez.
Üfleme tekniğinin bulunmasından sonra, cam kapların yapımında serbest üfleme ve
kalıba üfleme teknikleri Bizans döneminde sürekli kullanılmıştır. Kaplar şekillendirildikten
sonra kulp gibi parçaları ayrıca şekillendirilerek ekleniyordu.
Kalıba üfleme tekniği, bir kaba form verilmesinde kolaylık sağlamasının yanısıra,
süsleme amacıyla da kullanılmaktaydı. Bu teknikle yapılmış süslemeler içinde en çok görülen
öğe, dikey veya spiral kavartma yivlerdir. Kap, içine dikey yivler yapılmış kalıptan
çıkarıldıktan sonra döndürülerek şekillendirilmeye devam edilmişse üzerindeki kabartma yivler
de spiral olmaktadır (Resim 4). Hacı şişelerindeki dini semboller içeren motifler de (Resim 5)
kalıba üfleme tekniğinde uygulanmış ve Bizans dönemi boyunca görülen belli başlı
süslemelerdir. Akdeniz çevresinde bir Fatımi gemisine ait olduğu anlaşılan Serçelimanı
batığında bulunduğu gibi (Resim 6), Anadolu'daki Bizans kıyılarında çıkarılan kaplarda da
görülen petek biçimli kabartma motifler, özellikle 11.yüzyıldan itibaren çokça rastlanan
süslemeler olmuştur. Ancak kalıba üfleme tekniğinde bezenmiş kaplar geç Antik çağdan
itibaren sürekli üretilmişlerdir.
Ezme tekniği:
Alttaki bir kalıbın veya düz bir zeminin üzerine dökülen ergimiş camın, üstten
uygulanan bir kalıp ile ezilerek sıkıştırılması şeklinde uygulanır (Resim 7a). Sınırlı biçimler
üretilen bu teknik, açık formlar için uygundur. Bizans döneminde cam ağırlık, bilet, aziz
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isimlerinin yazılı olduğu veya tasvir edildiği madalyonların yapımında kullanımıştır (Resim 7bc).
Millefiori (binçiçek) tekniği:
Roma döneminden sonra Bizans döneminde de kullanılmaya devam etmiş bir başka
tekniktir. Camdan yapılmış renkli çubuklar ya da küçük cam kırıkları, yapılmak istenen eserin
biçimindeki seramik bir kalıp içine yerleştirilir. Eğer kalıp iki parça ise üzerine kalıbın ikinci
parçası koyulur. Kalıp tek tarça ise açık bırakılan boşluktan renkli cam parçaları ile doldurulur
(Resim 8a). Kalıp ve içindekiler ergimeyi sağlayacak kadar ısıtılır. Soğuduktan sonra kalıptan
çıkarılır ve temizlenir. Bu teknikle kâse/tabak gibi açık formlu kaplar ve duvar kaplamasında
kullanılan levhalar yapılabilmiştir. Bu teknik, "mozaik cam" adı ile de bilinmektedir. 5-6.yy.'a
tarihlenen duvar kaplaması örnekleri Sardis'te bulunmuştur (Resim 8b). Doğu Akdeniz'de aynı
geleneğin Abbasi döneminde devam ettiği 9. yüzyıla tarihlenen kâselerde görülmektedir.
Cam Süsleme Teknikleri:
Cam ipliği: Bizans Döneminde en yaygın olarak görülen bezeme biçimidir. Yoğun
olarak, serbest üfleme tekniğinde yapılmış kaplarda kullanılmıştır. Cam ipliği, sıcak bir cam
kütlesinden çekilerek elde edilir. Bizans dönemi boyunca her tip kap üzerinde cam obje üzerine
sarılarak uygulanmış örneklerine rastlanmaktadır (Resim 9a). Cam ipliği, kap ile aynı veya
kaptan farklı renkte olabilmektedir. 4-8.yüzyıllar arasında şişe ve sürahilerin ağız kenarlarında
tek kalın sıra, ya da ince birden çok sıra şeklinde uygulanarak bu kapların ağız ve boyun
kısımlarının hareketlendirildiği görülmektedir (Resim 9b).
Noktalama (blubbed): Sıcak camdan çeşitli boyut ve biçimlerde noktaların kabın
yüzeyine dağıtılması ile yapılan kabartma noktalar (blubbed), bir diğer bezeme biçimidir.
Kabartma noktaların üzerine yaldız ile bezeme yapıldığı da bilinmektedir. 11.yüzyıldan itibaren
bu teknikte ortaya çıkan bir tip, “noktalamalı bardaklar” (prunted beakers) adı ile tanımlanabilir
(Resim 10). Bu kapların gövdesinde cam ipliğinden bir şerit de bulunabilmektedir. Kabın
üzerinde yapılan bu noktalamalar kap ile aynı renkte olabildiği gibi, farklı bir renkte de
olabilmektedir. Korinth, Demre, Saraçhane ve Apulia’daki örneklerinden yola çıkarak bu tipin
11-13.yy. arasında kullanıldığı düşünülebilinir. 15.yy.'a kadar Avrupa'da kullanımı devam
etmiştir.
Çimdik / sıkıştırma tekniği (pinched): Cam kap henüz sıcak iken, gövdesinin çeşitli
yerlerinden bir maşa ile sıkıştırılmasıyla yapılır (Resim 11a, Resim 11b). Örnekleri şişelerin ve
bardakların üzerinde 4-7.yüzyıllar arasında görülebilmektedir.
Baskı: Kap henüz sıcak iken, bir ya da iki ucu bezemeli bir maşayla sıkıştırılarak eserin
üzerinde motif oluşturulur (Resim 12). Bu bezemenin uygulaması, açık formlu kaplarda
mümkündür. Genellikle kabın ağız kısmına yapılan bu bezemelerde daire veya oval motifler
görülür. Baskı yapıldıktan sonra kabın tekrar nobleye alınıp daireler esneyerek ovalleşinceye
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kadar çevrildiği örnekler de bilinmektedir. Bu teknikte yaıplmış örnekler, 7-12.yüzyıllar
arasında görülmektedir.
Kesme ve kazıma: Önce yapılmak istenen motifler cam eserin dış yüzüne işaretlenir.
Sonra bir ucu ince bir ucu kalın kesme aracının ısıtılmasıyla istenen derinlik ve genişlikte
keserek işlenir. Erken Bizans döneminde kabın etrafını dolaşan yazıtlar, bununla beraber
geometrik motifler veya zik-zak motifleri görülür. Figürlü bezemelerde Bizans resim
sanatından tanıdığınız üslup özellikleri, kabın tarihlemesi hakkında bilgi verir. Erken dönem
örneklerinde alın hizzasında saçlar, yumuşak kıvrımlı kıyafetler, gerçekçi oranlarda figür
tasvirleri ve yine gerçekçi boyutlarda mekân tasvirleri görülmektedir (Resim 13a). Hem erken,
hem orta Bizans döneminde kapların üzerinde şeritler halinde bezemeler veya çizgisel motifler
karşımıza çıkabilmektedir. Figürsüz bezenmiş kaplar da vardır. Kazımanın derin olarak
uygulanması durumunda bezeme kesme adıyla tanımlanır (Resim 13b).
Sandwich tekniği: İki cam tabakası arasında kalan yüzeyin kazıma ve yaldız ile
süslenmesiyle oluşturulan tekniğe verilen isimdir. Roma'daki katakomplarda bulunmuş 4.
yüzyıl örnekleri ve yahudi veya hristiyan konuları içeriyorlar. Düğünde çiftlere hediye edilen
kâseler, sonradan kırılıp, ölen çiftin mezarına sadece bu dip kısmı koyuluyor (Resim 14a). Aynı
teknik, düz duvar panolarında da uygulanabiliyor ve 9. ve 12. yüzyıllara ait örnekleri vardır
(Resim 14b). Bu örneklerde mor renginin kullanıldığı da görülür, süsleme olarak figür değil,
haç motifnden kaynaklanan geometrik düzenleme tercih edilmiştir.
Boyama:
Boyama tekniği, sıcak ve soğuk uygulamalarıyla bilinir.
Soğuk boyama, Bizans cam eserlerinde 10. yüzyıldan itibaren yoğunlukla bileziklerde
karşımıza çıkmaktadır. Nadiren kâse/tabak gibi açık formlu kapların iç yüzeyleri ile parfüm
şişelerinde de uygulanmıştır. Parfüm şişeleri üzerinde stilize hayvan figürleri görülmektedir.
Bu tekniğin uygulandığı kaplar günlük kullanım için değildir, dekoratif amaçlıdır. Bilezikler
üzerinde zikzaklar, kesişen çizgiler gibi geometrik desenler, stilize kuş veya balık figürleri
görülür. Dayanıklı olmayıp, çabuk aşınan bir bezeme türüdür. Bezeme yapıldıktan sonra üzeri
vernik veya yağ ile kaplanırdı (Resim 15a).
Mine tekniği olarak da adlandırılan bir diğer boyama tekniğinde ise önce konturlar
çizilip 700-900 derecede kap fırınlanır, sonra renkler boyanıp tekrar fırınlanır. Böylece renkler
kabın yüzeyi ile kaynaşır (Resim 15b). Boyanmış yerler kabarık görünürler. 10. yüzyıldan
itibaren görülen bu teknikte, altın, gümüş ve boya kullanımı vardır. Şişeler üzerinde yazı, haç
motifleri, benekler, rozetler, stilize bitkisel motifler ve hayvan figürleri çokça görülür. Kariye
ve Pantokrator manastırında bulunan pencere camlatı üzerinde de geometrik ve bitkisel
motifler, haçlar, madalyonlar, benekler, rozetler, sarmaşıklar gibi özellikle kumaşlarda
kullanılan birçok motifin kullanıldığı görülür.
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Aydınlatma işlevli cam eserler
Bizans döneminde kullanılmış aydınlatma işlevli eserler, kandiller ve pencere camları
olarak gruplanabilmektedirler.
Kandiller:
Konik kandiller: 4-5.yy. da görülen bir kandil tipidir (Resim 16a, Resim 16b). Düz veya
sivri dipli bu kandiller, polikandilionlar içinde (bkz. Bizans maden sanatı dersi) veya zincirlerle
asılarak kullanılmaktaydı. Kazıma şeritlerle beraber mavi moktalama aplikler ile
süslenmişlerdir.
Çubuklu kandiller: Madeni polikandilionlara yerleştirilerek kullanılmışlardır (Resim
17a, Resim 17b). Bizans dönemi boyunca sürekli kullanılmış bu kandil formunun bazı tipleri
çubuklarının biçimine göre tarihlenebilmektedir. Örneklerimiz içindeki içi boş veya boğumlu
çubuklu örnekler, 8.yüzyıla kadar, erken Bizans döneminde görülen tiplerdir. Düz masif
çubuklu kandillerin kullanımı erken dönemden itibaren Bizans döneminin sonuna kadar
görülebilmektedir.
Kulplu kandiller: Kulplu kandiller, üç veya daha fazla sayıdaki kulplarından zincirlerle
tavana asılarak ya da düz bir zemin üzerine koyularak kullanılırlar (Resim 18a-b). İçlerinden
bazı tipleri, form özelliklerine göre tarihlenebilmektedir. Ağız kenarından yukarı çekik kulplu
örnekler erken dönem özelliği gösterirler. Konik ağızlı, şişkin gövdeli örneker ise, 11.yüzyıl ve
sonrasında yaygınlaşmıştır, bu örneklerde kulp altta gövdeye yapıştırıldığı yerde aşağı doğru
uzatılmıştır.
Zarf içi kandiller: Bu grupta ele alınan kandiller, bir zeminde düz olarak
duramayacakları şekilde yuvarlak dipli oldukları için, ancak madeni delikişi bir zarf içinde ya
da bir zincirle asılarak kullanılmış olmalıdırlar (Resim 19a-b). Ayrıca, erken Dönem’den
itibaren kullanılan polikandilionların bir kısmında, ortada kalan kısıma cam bir kandilin
yerleştirilebileceği bölüm yapılmıştır. Bizans dönemi boyunca sürekli kullanılmış bir tiptir.
Kadeh kandiller: Ayaklı kadehler içinde kandil olarak tanımlanan örnekler
bulunmaktadır. Bunlar düz bir zemin üzerinde kullanılmışlardır (Resim 20).
Pencere Camları:
İstanbul'da Aziz Polyekyos kilisesinde, Sardis’te, Demre'de yapılan kazılarda ve Philippi gibi
merkezlerde, dikdörtgen veya çeşitli geometrik şekillerde kesilmiş pencere camları bulunmuştur (Resim
21a, Resim 21b). Bu pencere camları, erken dönemden 8/9.yüzyıla kadar yaygındır. Yapımlarında
kullanılan iki teknik bilinmektedir. Hazırlanan düz tava benzeri bir alana dökülen camın (döküm tekniği)
bir alet yardımıyla düzleştirilmesi ve sonra istenen büyüklüklerde kesilmesi bu yöntemlerden biridir.
Bir diğer yöntem ise silindire üflenen camın iki ucundan kesilip atılmasından sonra, halen sıcakken
ortasından da kesilerek düz bir zemine yayılması şeklinde yapılan "silindire üfleme" dir.
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Üflenerek oluşturulan bir kürenin bir tarafından açılıp düzleştirilmesi ile, "küre açma"
tekniğinde yapılan yuvarlak pencere camları ise (Resim 21c, Resim 21d), 4.yy.'dan itibaren bilinse de,
orta Bizans döneminde yaygınlaşmıştır.
Boyalı pencere camları İstanbul'da az sayıda örnek ile günümüze gelebilmiştir. Pantokrator ve
Khora Manastırları'nda bulunan boyalı pencere camları 12-13.yy.’a tarihlenmektedirler (Resim 22). Bu
camlarda figur görülebildiği gibi, soyut bitkisel motifler de kullanılmıştır. Ayrıca bu camları
birleştirmek için kurşun da kullanılmıştır. Bizans yapılarından sadece bu ikisinde görülen sıcak boyama
pencere camlarında, Avrupa’da kullanılan tekniğin Bizans zevkine gore uyarlandığı görülmektedir.
Buradan da, bu camların İstanbul’daki yerel ustalar ile, Avrupa’lı ustalar tarafından ortak yapıldığı
anlaşılmıştır

Hacı Şişeleri:
Hacıların ziyarete gittikleri yerlerden aldıkları küçük boyutlu, içinde kutsal yağ, su,
toprak veya şifa verdiğine inanılan nesnelerin taşındığı şişelerdir.
Unguentarium: Küçük boyutlu, genellikle uzun boyunlu, küçük hazneli kaplardır
(Resim 23a). Roma döneminden itibaren bu form bilinmektedir, ancak Bizans döneminde işlevi
değişmiştir. Merhem, ilaç ve kozmetikler (parfüm gibi) genel olarak cam kapların içinde
taşınmışlardır. Erken Bizans döneminde mezar buluntuları arasında da karşılaşılan bir tiptir,
mezar hediyeleri arasında görülür. Bizans döneminde bu formlar azalmıştır, sadeleşmiştir,
küçük boyutlu örnekleri yaygındır, ancak, yine haznesi küçük, fakat uzun örnekler de vardır.
Ampulla: Küçük boyutlu, yuvarlak formda yassı hazneli şişeciklerdir (Resim 23b).
Hacıların kutsal yağ, su, toprak taşımak için kullandıkları kapların genel adıdır. Ancak zaman
içinde bu yassı formu tanımlayan bir terim halini almıştır.
Bizans döneminde, ayrıca çokgen formlu, sürahi formunda kalıba üfleme tekniğinde
simgelerle bezenmiş hacı kapları da vardır.

13.2. Bizans Dönemi Fildişi Sanatı
Fildişi eserler arasında diptikonlar veya triptikonlar, pyxis denen kutular veya
staurotekler olabiliyor. Tarak gibi kişisel eşyalarda veya mobilyalarda (katedra/taht)
kullanılabiliyor.
Diptikonlar iki, triptikonlar ise üç levhadan oluşurlar. Bu eserlerde kullanılan levhalar
birbirlerine tutturularak, açılır-kapanır şekilde yapılmışlardır. Pyxis kutuları, günlük, mitolojik
veya dini konular içeren bezemelere sahip kutulardır. Bu kutuların üzerlerindeki tasvirlerden
dini amaçla veya günlük hayatta kullanıldıkları öğrenilebilmektedir. Stauratek'ler, İsa'nın
öldürüldüğü gerçek haça ait olduğuna inanılan parçaları saklamak üzere yapılan kutulardır.
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Diptikonlar, Triptikonlar:
Diptikonlar ve triptikonlar, konularına göre şu şekilde sınıflandırılabilmektedirler:
Konsül diptikonları; İmparator diptikonları ve triptikonları; Dini konulu diptikonlar ve
triptikonlar.
Konsül diptikonları üç farklı kompozisyonda yapılmışlardır: Tam figür tasvirli,
madalyon tipi veya figürsüz. Bu eserler, üst düzey memurluk derecelerinden konsül olan kişiye,
hediye olarak verilmekteydi.
Tam figürlü konsül diptikonlarında belli bir kompozisyon şeması vardır. Anastasios
diptikonu (trh. 517) (Resim 24a) ve Aerobindus diptikonunda (6.yy.) olduğu gibi (Resim 24b)
üstte konsülün adının geçtiği bir yazıt bulunmaktadır. Figür bir üçgen alınlık altında tahtta
oturuyor. Bir elinde mappa, diğer elinde asa üzerinde güvercin var. Oturduğu taht, elindeki
mappa ve asa onun statüsünü temsil etmektedir. Altta ise hayvanlarla yapılan mücadeleler,
oyunlar tasvir ediliyor, hipodromdaki oyunlar da bu diptikonlardaki altta yeralan sahmelerin
konusu olabilmektedir. Bu sahnede oldukça hareketli ve canlı bir anlatım görülür. Üstte ise
konsül büyük bir sakinlikle oturur ve bu alttaki sahneyle bir kontrast oluştururken, Konsülün
sakinliğini ve durağanlığını da ön plana çıkarmaktadır. Yumuşak kumaş kıvrımları, figürlerin
alınlarının üzerindeki kıvırcık ve kısa saç stili, alttaki figürlerin anatomik özellikleri ve
hareketlilikleri geç antik üslubu yansıtıyor. Boş yer bırakılmaması da geç antik dönem
özelliklerinden biridir. Anastasios diptikonunda iki yanda zafer tanrıçaları, üstte ise ortada İsa,
iki yanda imparator ve imparatoriçe tasvirleri görülebilmektedir.
Madalyon tipi konsül diptikonlarında, ortadaki madalyon içinde konsülün büstü
görülmektedir. Apion diptikonunda görüldüğü gibi (trh. 539) (Resim 25) bir elinde mappa, bir
elinde asa tutmaktadır. Üstteki yazıtta ismi geçer. Köşelerde bezeme amacıyla yapılmış çiçek
biçimli rozetler yeralır.
Figürsüz konsül diptikonlarında ortadaki madalyon içindeki yazıtta yine sahibinin adı
geçmektedir. Bu yazıtlarda bu kişinin konsül olduğu ilan edilmektedir. Flavius Theodorus
Filoxenus diptikonunda (trh. 525) (Resim 26) olduğu gibi, madalyonun etrafı geometrik ve
bitkisel motiflerle süslenmiştir.
İmparatotluk Konulu Diptikonlar, Triptikonlar:
Bu tipte, imparator tasvirlerine yer verilmektedir. Erken dönem örneklerinden Barberini
Diptikonu (6.yy) önemli örneklerinden biridir (Resim 27). Kompozisyon beş bölümden
oluşmaktadır, levhanın yanında, diğer parçasıyla birleştiği yerlerde menteşe izleri
görülmektedir. Üstte iki meleğin taşıdığı çelenk içinde İsa, güneş, ay ve yıldız görülür, İsa erken
dönem tasvir sanatının özelliği olarak saçları alın hizzasında ve sakalsız görülmektedir.
Meleklerin kıyafetlerinde erken dönem özelliği olarak yumuşak kumaş kıvrımları var.
Bölümleri inci dizileri ayırıyor. Ortadaki bölümde at üzerinde Jüstinien tasvir edilmiştir,
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önünde zafer tanrıçası bulunmaktadır. Ancak bu imparator figürün kimliği konusunda farklı
görüşler de vardır, I. Anastasius veya Zeno olabileceği de düşünülmektedir. İmparator tacıyla,
askeri giysileriyle ve elinde asa ile tasvir edilmiştir. Atın ayağının altında Gaia (toprak ana
kişileştirmesi), atın ayağını desteklemektedir. Yan bölümlerde birinde Nike (zafer tanrıçası)
heykeli tutan bir asker vardır. Alttaki bölümde ise hediye getiren Persler görülür. Detaycı ve
hareketli anlatım, dönem özelliği taşımaktadır.
Orta Bizans dönemine ait bir imparatorluk konulu örnek İsa'nın İmparator VII
Konstantin Porphyrogennetos’u taçlandırma sahnesinin bulunduğu eserdir (10.yy.) (Resim 28).
İsa bir kürsü üzerinde durmaktadır, İmparator ifadeci bir tasvirle İsa’nın önünde eğimiş ve dua
eder gibi ellerini uzatmış gösterilmektedir. Orta Bizans dönemi özelliği olarak bezeme yüzeye
yakındır ancak kıvrımlar çizgisel olarak verilmiştir. Bir diptikon veya triptikon'a ait levhadır.
İsa’nın İmparatorları taçlandırma sahneleri, 9.yy.’dan itibaren yaygınlaşmıştır.
Dini Konulu Diptikonlar, Triptikonlar:

Dini konulu diptikonlardan erken Bizans dönemine tarihlenen Murano Diptikonu (6.yy)
bu grubun önemli temsilcilerinden biridir (Resim 29). Kompozisyon imparatorluk konulu erken
dönem diptikonlarında da örnekleri görüldüğü gibi beş bölüme ayrılmıştır. Üstteki bölümde
çelenk içinde haç taşıyan melekler ve iki yanlarnda haç taşıyan birer aziz bulunmaktadır. Orta
bölmde pantokrator İsa ve havariler görülmektedir, altlarında ise üç ibrani gencin yakılması
hikâyesinden bir sahne bulunmaktadır. İki yandaki alanlarda İsa'nın mucizelerinden sahneler
tasvir edilmiştir. Alttaki bölümde tevrat konulu Yunus’un hikâyesi yer alır. Şeritleri, bitkisel
motiflerden oluşan çerçeveler ayırıyor. Erken dönem özelliği olarak İsa genç ve sakalsız
gösterilmiştir.
Harbaville triptikonu, dini konulu triptikonlar arasında orta Bizans dönemi (11.yy.
ortası) örneklerindendir (Resim 30). Kapalıyken dört çift ayakta duran aziz ve iki çift
madalyonlar içinde aziz görülmektedir. Günümüze tam olarak gelebilmiştir. Arka yüzünde ise
kolları rozetlerle son bulan haç vardır, yıldızlarla çevrelenmiş, altta iki yanında birer selvi
bulunur, altında ise çeşitli bitki ve hayvan tasvirleriyle süslenmiş. Açıkken iç yüzünde görülen
tasvirlere bakılacak olunursa, Ortadaki levhada kompozisyonun alt alta iki bölüme ayrıldığı
görülür. Ortada deesis sahnesi, tahtta oturan İsa’nın bir yanında Meryem, bir yanında vaftizci
Yahya ve madalyonlar içinde melekler bulunmaktadır. Altta havarilerden James (Yakup),
Ioannes, Petrus, Paulos ve Andreas ayakta tasvir edilmişlerdir. Bu örnekte, plastik etkilerden
uzaklaşılarak 11.yüzyıldan itibaren yoğun olarak görülen uzatılmış figürler ve sert çizgisel
kumaş kıvrımları vardır.
Pyxis Kutuları:
Bu kutuların üzerlerinde menteşeyle tutturulmuş fildişi veya maden kapakları bulunur.
Dini veya gündelik amaçla kullanılmışlardır. Kutsal objeleri saklamaya yarayan röliker, tütsü
kabı, olabildikleri gibi, günlük hayatta mücevher kutusu olarak kullanılanları da vardır.
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Yuvarlak veya dikdörtgen formlu olabilmektedirler. İşlevleri üzerlerindeki bezemelerle
ayırdedilmektedir.
Erken dönemde Roma döneminin etkisiyle bu kutularda hareketli figürler görülür.
Musa'nın hayatından sahneler içeren yuvarlak formlu bir pyxis'te de (trh. 500 civarı) (Resim
31) duruşlarda ve figürlerde ifadecilik ve hareketli bir anlatım görülmektedir.
Onuncu yüzyıla tarihlenen "Veroli kutusu" adıyla tanınan bir örnek, (Resim 32) rozetli
kutular olarak tanımlanan grubun bir temsilcisidir. Bordürlerindeki bezemeleriyle, 10-11.yy.’da
yapılan bir grup kutu, rozetli kutular olarak bilinmektedirler. Bir evlilik hediyesi olduğu bilinen
bu eserin üzerinde, aynı dönemdeki başka benzerleri gibi mitolojik konular tasvir edilmiştir.
Hristiyanlık konuları değil, mitolojik konular ve hayvanların olması, gerçek ve fantastik
hayvanların tasvir edilmesi dini değil, sivil hayat için yapıldığını göstermektedir.
1403-1404 tarihli yuvarlak bir pyxisin konusu ise imparatorluk ailesidir, Pelaiologos
ailesinin tasviri yeralmaktadır (Resim 33).
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Uygulamalar
1)

Kaynakçadaki katalogları inceleyiniz.

2)

Bulunduğunuz şehrin müzelerini geziniz.
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Uygulama Soruları
1)
gördünüz.

İncelediğiniz kataloglarda ve müzelerde cam eserlerin hangi tekniklerini

2)

Cam kandil formlarından hangilerini gördünüz.

3)

İncelediğiniz kataloglarda hangi tür fildişi eserler gördünüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iki ayrı konu ele alınmıştır: Cam eserler ve fildişi eserler.
Cam eserlerin yapım teknikleri (üfleme, ezme, millefiori (binçiçek), süsleme teknikleri
(cam ipliği, çimdik, baskı, kesme ve kazıma, sandwich, boyama) ve cam fırınlarının özellikleri
anlatılmıştır. Aydınlatma objeleri kandiller ve pencere camları olarak iki ayrı grup içinde ele
alınabilmektedir. Kandiller kendi içlerinde konik kandiller, çubuklu kandiller, kulplu kandiller,
kadeh kandiller ve zarf içi kandiller olarak gruplanabilmektedir. Pencere camları ise dairesel
formlu ve düz kenarlı pencere camları olmak üzere gruplanabilmektedirler. Ayrıca boyalı
pencere camlarına da değinilmiştir. Cam eserler içinde anlatılan diğer gruplar ise
unguentariumlar ve ampullalardır. Bu eserler dönem özelliklerine göre tanıtılmışlardır.
Fildişi eserlerden, diptikonlar ve triptikonlar konularına göre gruplanabilmektedirler.
Buna göre konsül diptikonları, imparatorluk konulu örnekler ve dini konulular olarak
sınıflandırılabilmektedirler. Pyxis kutuları ise günlük kullanıma yönelik olarak veya kutsal
objeleri saklamak amacıyla kullanılmışlardır. Bu eserler üsluplarına göre
tarihlenebilmektedirler.
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Bölüm Soruları
1)
Tanımlaması yapılan cam yapım tekniği aşağıdakilerden hangisidir: "Bir kalıba
veya düz bir zemine dökülen ergimiş camın üstten uygulanan bir kalıp ile sıkıştırılması şeklinde
yapılır?
a)

Serbest üfleme

b)

Kalıba üfleme

c)

Millefiori

d)

Ezme

e)

Cam İpliği

2)

Hangisi üfleme tekniğinin özelliklerinden biri değildir?

a)

Camı şekillendirmek için madeni bir boru kullanılır

b)

İ. S. Birinci yüzyılın ortalarında uygulanmaya başlanmıştır

c)

Cam kaba son şeklini vermek için noble denen çubuk kullanılır

d)

Serbest ve kalıpla olmak üzere iki çeşit şekillendirme yöntemi vardır

e)
Küçük cam kırıklarının veya cam çubuklarının bir kalıpta ısıtılarak eritilmesi ile
şekillendirilen kâse, tabak gibi kaplar yapılır
3)

Hangisi cam ipliği tekniğini tanımlar?

a)

Bir üfleme çubuğu yardımıyla potadan alınan camın şişirilerek şekillendirilmesi

b)
Sıcak camdan çeşitli biçim ve boyutlardaki noktacıkların cam kabın yüzeyine
yapıştırılması
c)
Bir kalıbın üzerine dökülen ergimiş camın üstten uygulanan bir kalıp ile
bastırılarak şekillendirilmesi
d)

Potadan alınan camın, bir cam kap üzerine sarılarak uygulanması

e)

Cam kap henüz sıcakken bir maşa ile gövdesinin çeşitli yerlerinden sıkıştırılması

4)
Cam eser sıcakken bir maşa ile gövdesinin çeşitli yerlerinin sıkıştırılmasıyla
oluşturulan süslemeye ne ad verilir?
a)

Baskı bezeme
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b)

Çimdik (pinched) bezeme

c)

Noktalama bezeme

d)

Cam ipliği

e)

Kesme

5)
İki cam tabakası arasında kalan yüzeyin kazıma ve yaldız ile süslenmesiyle
oluşturulan süsleme tekniğine ne ad verilir?
a)

Millefiori

b)

Baskı

c)

Sıkıştırma / Çimdik (Pinched)

d)

Sandwich

e)

Cam ipliği

6)
Üflenerek oluşturulan bir küreninbir tarafından açılıp düzleştirilmesi şeklinde
uygulanan pencere camı yapım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Küre açma

b)

Silindire üfleme

c)

Döküm

d)

Kalıba üfleme

e)

Ezme

7)
Birbirine tutturulmuş açılıp kapanabilen iki levhadan oluşan fildişi objelere
verilen isim nedir?
a)

Triptikon

b)

Pyxis

c)

Staurotek

d)

Diptikon

e)

Röliker

8)
değildir?
a)

Aşağıdakilerden hangisi tam figürlü konsül diptikonlarının özelliklerinden
Figür üçgen alınlık altında bir tahtta oturur
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b)

Alt şeritte hayvanlarla yapılan mücedeleler ve oyunlar tasvir edilmiştir

c)

Geç antik özellik olarak boş yer bırakılmamıştır

d)

Zafer tanrıçaları ve İsa tasviri yer alabilmektedir

e)

Konsülün tasviri madalyon içinde bir büst olarak görülür.

9)

Dini veya gündelik amaçla kullanılmış fildişi kutulara ne ad verilir?

a)

Konsül diptikonu

b)

Triptikon

c)

Pyxis

d)

Staurotek

e)

Madalyon tipi diptikon

10)
değildir?

Hangisi imparatorluk konulu diptikon ve triptikonların özelliklerinden biri

a)

Kompozisyon bölümlere ayrılmıştır

b)

Madalyon içinde konsül büstleri vardır

c)

Zafer tanrıçası gibi mitolojik figürlere yer verilir

d)

İmparator, resmi kıyafeti ile tasvir edilmiştir.

e)

Kompozisyonda İsa tasviri yer almaktadır

Cevaplar
1)d 2)e 3)a 4)b 5)d 6)a 7)d 8)e 9)c 10)b
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14. BİZANS DÖNEMİNDE TEKSTİL VE TAKI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bizans Döneminde Tekstil
14.2. Bizans Dönemi Takıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bizans döneminde ne tip kıyafetler giyiliyordu.

2)

Kipti kumaşlarının özellikleri nedir.

3)

Bizans ipek dokumalarının örnekleri nelerdir.

4)

Bizans döneminde hangi tür takılar kullanılıyordu.

5)

Takıların simgesel anlamları var mıydı, nelerdi.

6)

Takı yapımında hangi teknikler kullanılmıştır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği kaynaklar

Bizans döneminde tekstil

Bizans döneminde giyilen
Kaynakçada belirtilen
kıyafet türleri, duvar
kataloglar ve yayınlardan
askıları, rölik ve altar masası faydalanılabilinir.
örtüleri.

Bizans dönemi takıları

Bizans döneminde
kullanılan takıların türleri,
formları ve süsleme
teknikleri.

Kaynakçada belirtilen
kataloglar ve yayınlardan
faydalanılabilinir.
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Anahtar Kavramlar


Bizans dönemindeki kıyafet türleri.



Bizans ipek dokumaları.



Evlilik hediyesi takılar.



Takılarda kullanılan süsleme teknikleri.
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Giriş
Bu bölümde Bizans dönemi tekstil örnekleri ve takılar ele alınacaktır. Tekstil örnekleri
ele alınırken kıyafetler, duvar askıları ve örtüler olarak tanıtılacaktır. Kıpti kumaşları ve ipek
dokumalar kronolojik sırayla anlatılacak, üslup özellikleri ve konuları üzerinde durulacaktır.
Takılar konusu anlatılırken öncelikle türlerine göre gruplanmıştır. Fibulalar, kemer
tokaları, kolye sarkaçları, rölikerler, küpeler, evlilik takıları, yüzükler ve bilezikler
anlatılacaktır. Teknik özellikleri, simgesel anlamları ve süsleme tekniklerine değinilecektir.
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14.1. Bizans Döneminde Tekstil
Genel olarak tercih edilen iplikler ipek, yün ve keten olmuştur. 6. yüzyıldan önce
dokumacılık Anadolu ve İstanbul’da olmamsına rağmen, Bizans döneminde ipek dokuma 6.
yüzyıldan itibaren bir iş kolu haline gelmiştir. Ayrıca altın ipliklerle işlenmiş yün veya keten
kumaşlar da üretilmiştir ki bunlara sırma denir. Daha önce Mısır ve Çin’de ipek ve keten
dokumacılığının yapıldığı hakkında bilgi vardır (Resim 1).
Kıyafetler hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse:
Tunikler, doğu Akdeniz çevresinde geç antik dönemin günlük kıyafetlerindendir, hem
kadınlar, hem de erkeklerin içlerine giydikleri asıl kıyafetlerdir. Tunikler için Khiton ya da
Himation kelimesi kullanılmaktaydıve farklı çeşitlemeleri bulunmaktaydı. Toplumun tüm
sınıflarının giydiği bir kıyafet türüdür. Bunu tek başına giydikleri gibi, üstlerine bir pelerin de
alabiliyorlardı. Yün, keten ya da ipeken yapılan düz kesimli, çeşitli uzunluklarda olabilen, uzun
ya da kısa kollu kıyafetlerdir. Bu tunikler, vücuda tokalar, fibulalar ve kemerlerle uydurulurdu.
Farklı isimlerle anılan tünik tipleri de vardır. Tunikler tek başına giyilebildiği gibi, üzerine
pelerinler veya 11.yüzyıldan itibaren Türklerin etkisiyle kullanmaya başlanan kaftan benzeri
önü açık kabbadion'lar ile giyilebilmekteydi. Kabbadionlar dar şalvarların üzerine de
giyiliyordu.
6-7.yüzyıldan itibaren erkekler Hunlardan ve Perslerden yani at kullanan halklardan
öğrendikleri, "barbar" olarak tanımladıkları dar şalvarlarla kısa tuniği de giyiyorlardı. 6.
yüzyılda yaşamış olan komutan ve yazar Prokopios, pantolon ve şalvarın doğrudan Hunlar'dan
alındığını söylemektedir.
Maphorion, genellikle kadınların ve kadın rahibelerin giydiği baş ve omuzlarla birlikte
vücudu örten örtü-şaldır. Kadınlar ve erkeklerin giydiği monastik bir kıyafet olarak tanımlansa
da, halkın da giydiği bilinmektedir.
Toga, halk tarafından 4-5.yüzyıla kadar giyilmiş, sonra yerini tuniklere bırakmıştır. Sağ
kolu serbest bırakacak şekilde vücudun etrafına sarılan bir giysidir.
Belli başlı saray kıyafetleri şöyle sıralanabilir:
Khlamys: Erguvan renkli pelerindir. Tunik üzerine giyilir. Tam boy uzunluğundadır.
Omuzdan fibula ile tutturulur.
Tablion: Khlamys'e eklenen, altın yaldızlı bir çift kumaş parçasıdır. Üst düzey kişiler de
tablion giymekteydi.
Loros: Tunik üzerine sarılarak giyilen bir çeşit atkıdır. İmparatoriçeler ve üst düzey
memurların da giydiği bilinmekedir. Üzerinde kıymetli taşlar ve süslemeler olabilmekteydi.
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Saray görevlileri de bu giysileri giyebilmekteydiler, ancak erguvani rengi ve altın
sırmalı khlamys'i yalnız imparatorluk ailesi giyerdi.
Kıyafetler üzerindeki dini motifler, aynı zamanda giyeni koruma amacı da taşıyordu.
Din adamlarinin belli başlı kıyafetleri:
Stikharion: Rahiplerin tümünün alt giysisidir. Keten ya da ipekten yapılan bu kıyfetin
boyu ve kolları uzundur. Halkın giydiği tunikten tek farkı üzerindeki uzunlamasına dekoratif
şeritlerdir. Bu şeritler İsa'nın mızrakla delinen yerinden akan kanı simgeler.
Phelonion: Stikharion'un üzerine baştan geçirilerek giyilir ve kolları içeride bırakır.
Omophorion: Üzeri haç motifleri ile işli, piskoposların taktığı atkıdır.
Epimenikia: Ayin sırasında özellikle de vaftizde giyilen, din adamının kıyafetinin
kollarının ıslanmasını engelleyen takılıp çıkarılabilir kolluklardır. Din adamları içte ve dışta
çeşitli atkılar da takarlardı.
Erken hıristiyanlık örnekleri Mısır’dan Kıpti kumaşlarından bilinmektedir. Bu
giysilerde keten ve yün kullanılmıştır. Duvarlara asılan kumaş örnekleri ve kıyafetler günümüze
gelebilmiştir. Keten üzerindeki yün süsleme dokuma sırasında yapılabildiği gibi, kumaş
dokunduktan sonra da eklenebilmekteydi.
Kıpti kumaşlarında son derece çizgisel, stilize edilmiş hayvanlar ve figürler bulunur.
Khiton (tunik) üzerlerinde bulunan kompozisyonlar basit geometrik motifler veya doğa ile
günlük hayattan alınmış figürler olabilmektedir. Kuşlar, at üzerinde avcılar, hayvanlar gibi
konular benimsenmiştir. Dans edenler ve müzisyenler de bu süslemelerin konusu
olabilmekteydi. Bunun yanında incilden figürler, pagan figürler, azizler de bu kumaşlarda tasvir
edilmişlerdir. 3-4.yüzyıla tarihlenen bir örnekte de görülebileceği gibi (Resim 2) dikey
bantlarda stilize arslan ve yaban tavşanları, av sahnesinin bölünmüş ve stilize edilmiş bir şekli
olrak karşımıza çıkmaktadır. Bu tunikte, yatay bantlarda kemerler altında yine stilize figürler
kalkan tutrken gösterilmişlerdir. Diz hizzasında da madalyon içinde yaban tavşanı vardır.
Omuzda ise madalyonlar içinde haç benzeri motifler kullanılmıştır.
Geniş duvar askıları klasik dönemde ve Bizans döneminde hem evlerin, hem de kamu
binalarının dekorasyonunda kullanılıyordu. Bu askılar sütunların arasına veya kapılara asılırdı.
Nike tasvirleri, hıristiyan anlayışına melek olarak dönüştürülmüşlerdir ve 6. yüzyılda Mısır’da
çok görülen tasvirler olmuşlardır. Bu döneme ait duvar askılarında stilize figürler ile, motiflerde
sarı, pembe yeşil renklerinin çok kullanıldığı görülür (Resim 3a, Resim 3b).
6. yüzyıldan itibaren İstanbul’a ipeğin ulaşmasıyla dokumacılık başlamıştır. Saray
atölyelerinin yanısıra ev ve basit atölyelerde de dokuma yapılırdı. 6. yüzyıl Bizans ipeklerinde
küçük kalp, svastika, yaprak motifleri görülür. Zamanla daha tanımlanabilir bitkisel motifler,
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lotus yaprakları ve çiçekler, insan figürlerinin kullanımı artmıştır. Genel olarak ana motifin
tekrarlanmasından oluşan kompozisyonlar yapılmıştır.
8-9.yy.’dan itibaren İslam etkisinin girmesinden sonra madalyonlar içinde figürlü
bezeme sıraları ve simetrik kompozisyonlar görülür. Beraberinde doğu etkili hayali hayvanlar
da tasvirlere girmiştir. Orta Bizans döneminden itibaren görülen sıralar halindeki daireler
içindeki kartallar, griffonlar, arslanlar aynı zamanda otoriteyi ve gücü de simgeler.
İmparatorluk atölyelerinde üretilen bu ipek giysiler, imparatorluk çevresince giyildiği gibi,
yabancı hükümdarlara armağan edilmekteydi. Özellikle, yalnızca imparator ilesinin kullandığı
erguvani renkteki ipek tekstil üretimi çok sıkı denetlenmekteydi. Kiliselerde de sırmalı ipek
örtüler kullanılıyordu.
Bugün Vatikan’da bulunan ve 8-9.yüzyıllra tarihlenen ipek bir örnekte mor renkli zemin
üzerinde madalyonlar içinde düzenleme görülmektedir (Resim 4). Burada görülen sahnede
Meryem'e Müjde sahnesi betimlenmiştir. Bir röliker örtüsü olarak kullanılmıştır ama aslında
kıyafet olarak yapıldığı düşünülür. Dini konulu kıyafetlerin giyenleri kötülüklerden
koruduğuna inanlılıyordu.
8-9.yy.'a tarihlenen Quadriga süren bir yarışçının tasvir edildiği örnek (Resim 5),
bitkisel dolgulu bir madalyon içinde tasvir edilmiştir. Konusu tamam olarak Bizans konusudur.
Quadriga yarışı sırasında altta zafer bedelini bir kaba boşaltan gençler görülür, olasılıkla zafer
anı tasvir edilmiştir. Erguvani renkli zemine sarı motifli bir kumastır. Bu eser olasılıkla
İstanbul’da yapılmıştır, sonra ortaçağda Köln’e götürlüp Şarlman’ın mezarında kullanılmıştır.
9-10.yy.'a tarihlenen bir ipek dokumada ise (Resim 6) gerçek dışı hayali bir hayvan olan Simurg
tasviri görülmektedir. Köpek kafalı, arslan pençeli, süslemeli bir kuyruğu ve kanatları vardır.
Rozetlerle birleştirilen madalyonların içinde tasvir edilmiştir. Doğu etkisiyle yapılmış olsa da
(süslemeci anlayış, kullanılan figürün seçmi gibi), Bizans geleneğinin özelliklerini de taşır.
Madalyonlar içinde tasvirler Bizans döneminde erken dönemden itibaren kullanılan bir
özelliktir. Ayrıca bitkisel bezemelerde de Roma-Bizans etkisi görülmektedir.
Kiliselerde röliker gibi kutsal eşyaları veya altar masasını örtmek için yapılmış üzeri
işlemeli, yani nakışlı örtüler de vardır. 13.yy. sonu-14.yy. başına tarihlenen altın iplikle işlenmiş
bir örtünün üzerinde komünyon sahnesi görülmektedir (Resim 7). Bu eserin altarın üzerindeki
kutsal kapları örtmek için kullanıldığı düşünülmektedir. 1300 yılı civarına tarihlenen bir başka
altın işlemeli ipek örtüde ise aynı tekniğin örneği görülmektedir (Resim 8).

14.2. Bizans Dönemi Takıları
Erken Bizans döneminden itibaren Roma, Antakya, İskenderiye ve Lapseki'nin yanısıra
Konstantinopolis'te de kuyumculuk gelişmiştir. Zamanla, 6. yüzyıldan itibaren
Konstantinopolis atölyeleri imparatorluğun en önemli atölyeleri haline gelmiştir. Saraya hizmet
eden kuyumcular daha çok Büyük Saray içinde ve çevresinde yer almış ve darphaneye bağlı
çalışmışlardır. Bu kuyumcu atöyelerinde liturjik amaçlı eşyalar da yapılmış, saray için özel kap
kacak ve kandiller de üretilmiştir. Halk için çalışan kuyumcu atölyeleri ve satış yerleri ise Mese
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caddesinin üzerinde kurulmuştur. Saray için üretilen ürünlerde işçilik ve malzeme halk için
yapılana göre daha zengindi. Halk için yapılanlarda da altın, gümüş, inci, değerli taşlar
kullanılsa da, yoğunlukla bronz, demir ve cam yaygındı. Aristokratlar da saray
mücevherlerinden esinlenerek benzerlerini yaptırabiliyorlardı.
Takı yapımında kullanılan en yaygın teknik dökümdür. Takıların süslenmesinde
kullanılan tekniklerden bir kısmı, metal eşya süslemede de kullanılan tekniklerdir. Kabartma
(repoussé), kalıpla kabartma (stampa), kazıma, niello, ajur (delikişi), mine, değerli taşlrla
süsleme bu teknikler arasındadır (tekniklerin tanımları için bkz. Bizans maden sanatı dersi).
Granülasyon ve filigre (telkâri) teknikleri de takıları süslemede kullanılan diğer
tekniklerdir. Granülasyon, bir metal zemin üzerine küçük metal topçukların istenilen şekilde
dizilmesidir. Bu küçük topçuklar da kömür tozu üzerine açılan küçük çukurların üzerine
serpilen altın kırıntılarının ısıtılmasıyla oluşturulur, sonra takının üzerine lehimlenir. Filigre
tekniğinde ise, yapılmasına karar verilen desen süslemenin yapılacağı zemin üzerine oyulur, tel
bu oyukların içine yerleştirilir, çekiçle dövülür, zımparalanıp törpülenir, son olarak zımpara
tozu ile parlatılır. Alt zeminin olmadığı uygulamaları kafesli filigre olarak adlandırılır. Bu
uygulamalarda desenin etrafı daha kalın bir telden dış çerçeve içine alınır.
Genel olarak kullanılan takılar şu şekilde sınıflandırılabilir:
Giysi tutturmada fibulalar, kemer tokaları kullanılmıştır. Kemer tokaları ve fibulalar
(Resim 9a-b), aynı zamanda imparatorun yabancı hükümdarlara gönderdiği hediyeler arasında
da bulunmaktaydı. Tokaların dil kısımları menteşelerle birleştirililmekedir. Mezarlarda da
bulunan bu kemerler tokalarında rütbe, ünvan işareti de olabilmekteydi (Resim 10a-c). Ayrıca
kemik ve metal iğneler de giysileri tutturmak için kullanılmışlardır. Fibulalar, kemer tokaları
ve iğneler, giysileri göğüs ya da sağ omuz üzerinde toplamak için kullanılırdı.
Koruyucu simgeler içeren ve güç simgesi olan kolyeler de çokça kullnılan takılardan
olmuştur. Haç sarkaçlar (pandantifler / pendant) (Resim 11a-b), koruyucu simgeler içeren
madalyonlardır. Hem erkekler hem de kadınlar taktığı inanç simgesi olmuşlardır. Bu sarkaçların
nazardan, hastalıklardan ve kötülüklerden koruduğuna inanılmakta, aynı zamanda kiliselere
adak olarak da verilebilmekteydi.
İçinde kutsal sayılan kemik, kumaş parçası, tütsü taşımak için kullanılan
sarkaç/pandantif rölikerler de koruyucu olduğuna inanılan nesnelerdendir (Resim 12a-b).
Meryem, azizler veya İsa'nın hayatından sahnelerle süslenmişlerdir, çarmıh sahnesi ise en
yaygın kullanılan tasvirlerdendir. Rölikerlerin bir kısmı haç biçimlidir. 9.yy.'dan sonra,
süslemelerde altın mine tekniği de kullanılmaya başlanmıştır.
Maniakion denen ve altından yapılan yekpare yuvarlak boyunluklar, askeri rütbe
işaretiydi. Maniakionların değerli taşlarla yapılmış pandantifleri de bulunmaktaydı (Resim 13).
Statü gösteren bir diğer tür Roma döneminden gelen bir gelenek ile paralar kullanılarak yapılan
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bilezikler ve kolyelerdir (Resim 14). Madalyonlar ve sahte paralarla yapılan örnekler olduğu
gibi, bu örnekeki gibi gerçek parayla yapılanları da vardır. Bu paralı bilezik ve kolyeleri
erkeklerin taktığı ve onların güçlü statülerini, hatta saray ile olan bağlantılarını gösterdiği
bilinmekedir.
Yüzükler süs objesi olmalarının yanısıra diğer takılar gibi bir simgesel amaçlarla da
kullnılabilmekteydi. Üzerinde ünvan olan yüzükler ve monogramlı mühür yüzükler (Resim
15a), koruyucu amaç taşıyan yazı veya tasvirli yüzükler (Resim 15b) başlıca örneklerdir.
Bunların üzerinde takan kişi için sağlık dileği bulunabilmekteydi. Bu amaçla hem yüzüklerde,
hem de pandantiflerde azizlerin veya İsa'nın mucizelerinin tasvirleri de yeralmaktdır. Hem
yüzüklerde, hem de figürlü tasvirlere sahip pandantiflerde, üslup dönemin maden eserleri ve
resim sanatındaki örnekle ortaklıklar taşımaktadır. Erken dönem tasvirleri hereketli ve gerçekçi
oranlarda figürlere, yumuşak kumaş kıvrımlarına sahip iken; orta Bizans döneminde çizgisel
bir üslup hâkim olmuştur.
Küpeler içinde en çok benimsenmiş formlar sallantılı küpeler, hilal biçimli küpeler ve
bir kısmı hilal biçimli de olan sepet küpelerdir.
Sallantılı küpelerde değerli taşlar, halkalar ve granüle üzüm salkımları çokça
kullanılmıştır (Resim 16a-b). Hilal biçimli küpelerde ajur tekniği, granüle salkımlar ve değerli
/ yarıdeğerli taşlar ve cam da süslemede kullanılmıştır. Bu küpeler hem erken, hem de orta
Bizans döneminde çokça tercih edilmiştir (Resim 17a-b). Sepet küpeler ise orta Bizans
döneminde tercih edilmiş küpelerdir (Resim 18). Bu tipin örnekleri değişik geometrik
biçimlerde olabildikleri gibi, hilal biçimli olnları da vardır. Granüller veya kabartma tekniği ile
süslenmiş örneklerine rastlnamktadır. İçleri boş olarak yapılmış bu küpelere parfümlü kumaş
parçaları koyulmaktaydı. Aynı amaçla yapılmış kolye pandantifleri de vardır.
Evlilik takıları, düğünde hediye edilen evlilik yüzüğü (Resim 19a), kolyesi ve kemeridir.
Yüzük ve kolyelerde İsa'nın evlenen çifti kutsaması sahnesi bulunmaktadır. Bu bezeme,
imparatorların evlilik törenleri anısına basılan sikkelerden esinlenmiştir. Üzerlerindeki yazıtta
uyum, sağlık ve huzur gibi iyilik temenni eden sözcükler bulunmakatdır. "Omonia" yani uyum
kelimesi çokça kullanıln sözcüklerden biri olmuştur. Bazı yüzüklerde yüzüğün etrafında başka
dini sahneler de yeralabilmekteydi. Evlilik yüzüğü düğünde erkek tarafından kadının kalp
tarafındaki sol elinin yüzük parmağına takılırdı. 6-7.yüzyıllardan itibaren gelinlere düğün
hediyesi olarak hilal biçimli, bazen kenarlarında topçuklar sıralanan küpeler verilmekteydi
(Resim 19b). Ajur tekniğinde yapılmış bu küpelerde ortadaki bir vazo ya da haçın iki yanında
karşılıklı yerleştirilmiş birer kuş bulunmaktdır.
Bilezikler, cam veya madeni olabilmekteydi. Madeni bilezikler arasında yukarıda sözü
geçen ve statü simgesi olan paralı bilezikler önemli bir gruptur. Madeni bileziklerin diğer
örnekleri, kazıma ve stampa vurma (damga / baskı) noktacıklar ile bezenmiş olanlardır (Resim
20a). Genellikle haç ve noktalarla bezeli açık bant bilezikler, mezarlara da koruyucu nesne
olarak konulmuştur (Resim 20b).
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Burgu ve tek renk cam bilezikler erken Bizans döneminden itibren sürekli
kullanılmışlardır. 10.yy.dan itibaren cam süslemede kullanılan soğuk boyama tekniğinde
geometrik motifler, kuş gibi hayvan figürleri veya sarmaşıklar görülebilmektedir (Resim 21a).
9.yy.dan itibaren burgu veya cam iplikli bilezikler görülmeye başlanmıştır (Resim 21b). Cam
ipliğiyle tek şerit veya sarmal şeklinde yapılmış bu örneklere orta Bizans döneminde çokça
rastlanmaktadır.
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Uygulamalar
1)
Kaynakçadaki kataloglardan örnekler bularak dersi konularıyla karşılaştırmalı
bir şekilde inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

İncelediğiniz yayınlarda gördüğünüz tekstil örneklerinin türleri nelerdi.

2)

İncelediğiniz yayınlarda ne tür takılar gördünüz.

3)

Gördüğünüz takılarda hangi teknikler kullanılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bizans döneminde tekstil ve takılar üzerinde durulmuştur. Tekstil hakkında
bilgi edinmek için öncelikle ne tip kıyafetler kullanıldığı konusunda bilgi verilmiştir. Günlük
kıyafetler, saray kıyafetleri, din adamlarının giydiği kıyafetler tanıtılmıştır. Ayrıca kumaşlar,
duvar askısı, altar örtüsü veya röliker gibi kutsal eşyaların örtüsü olarak da kullanılmışlardır.
Kronolojik sıra ile Bizans dokumaları incelenmiştir. Bunlar arasında ketenden yapılıp
çoğunlukla yün ile işlenmiş erken dönem Kıpti kumaşları önemli yer tutmaktadır. Bizans ipek
dokumacılığı hakkında bilgi verilerek örnekleri de kronolojik sıra içinde tanıtılmıştır.
Motiflerindeki konu seçimi, üslup özellikleri tanıtılmıştır.
Takılar ele alınırken, öncelikle yapım ve süsleme tekniklerine değinilmiştir. Bizans
döneminde kullanılan takılar türlerine göre gruplanarak, simgesel anlamları, kullanım yerleri,
teknik özellikleri ve formlarıyla tanıtılmıştır. Fibulalar, kemer tokaları, kolye sarkaçları,
rölikerler, evlilik takıları, küpeler, yüzükler, bilezikler örneklerle anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Hangisi Kıpti kumaşlarının özelliklerinden biridir?

a)

İpek malzeme kullanımı

b)

Çok renkli uygulama

c)

Büyük madalyonlar içinde tekrarlanan motifler

d)

Grifon ve simurg gibi fantastik hayvan tasvirleri

e)

Detaycı bitkisel bezemeler

2)

İstanbul'da ipek dokumacılığı kaçıncı yüzyıldan itibaren başlamıştır?

a)

6.yüzyıl

b)

8.yüzyıl

c)

10.yüzyıl

d)

11.yüzyıl

e)

13.yüzyıl

3)

Hangisi orta Bizans dönemi ipek dokumalarındaki doğu etkisinin özelliklerinden

a)

Erguvani renkte saray ve çevresi için üretilen kumaşlar

b)

Hipodrom oyunları ve dini konuların tasvirleri

c)

Madalyonlar içinde düzenleme

d)

Bitkisel bezemelerle dolgu

e)

Süslemeci anlayışta simurg gibi fantastik hayvanların kullanımı

biridir?

4)
Metal takılar üzerine küçük ve yine metalden topçukların yerleştirilmesi
şeklinde uygulanan süsleme aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Granülasyon

b)

Filigre

c)

Ajur

d)

Niello
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e)

Mine

5)

Hangisi giysi tutturmada kullanılan bir türdür?

a)

Maniakion

b)

Fibula

c)

Röliker

d)

Haç sarkaç

e)

Madalyon

6)
Tanımlanan obje aşağıdakilerden hangisidir: "İçinde kutsal sayılan kemik,
kumaş parçası, tütsü taşımak için kullanılan objelerdir."
a)

Fibula

b)

Madalyonlu takılar

c)

Evlilik yüzüğü

d)

Maniakion

e)

Röliker sarkaçlar

7)

Hangisinde toplumsal statü gösteren simgeler yoktur?

a)

Monogramlı yüzükler

b)

Maniakionlar

c)

Madalyonlu ve paralı bilezikler ile kolyeler

d)

Haç sarkaçlar

e)

Kemer tokaları

8)
görülür?

Cam ipliği bezemeli burgu bilezikler Bizans sanatında kaçıncı yüzyıldan itibaren

a)

9.yüzyıl

b)

6.yüzyıl

c)

13.yüzyıl

d)

10.yüzyıl

e)

7.yüzyıl
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9)
Yapılan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir: "Altından yapılan, askeri rütbeyi
gösteren yekpare boyunluklardır. Değerli taşlarla yapılmış sarkaçları da olabilmektedir"
a)

Madalyonlu ve paralı bilezikler

b)

Maniakionlar

c)

Röliker sarkaçlar

d)

Fibulalar

e)

Haç sarkaçlar

10)
Altın mine tekniği takılarda kaçıncı yüzyıldan itibaren kullanılmaya
başlanmıştır?
a)

9.yüzyıl

b)

12.yüzyıl

c)

6.yüzyıl

d)

5.yüzyıl

e)

14.yüzyıl

Cevaplar
1)b 2)a 3)e 4)a 5)b 6)e 7)d 8)a 9)b 10)a
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