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ÖNSÖZ 

1991 yılında Doktora çalışmama başladığımda, aklımda, Bizans 
mimarisini işlevi açısından ele alan, mimari-litürji ilişkisi üzerine bir tez 
çalışması yapmak vardı. Bir yapıyı yalnızca arkeolojik bir obje olarak 
"tanımlamak" değil de, onun nasıl kullanıldığını, ne gibi törenleri 
barındırdığım, bu bağlamda nasıl biçimlendiğini ve ne gibi anlamlarla 
yüklendiğini araştırmak benim için çekici bir çalışma konusuydu. 
Çalışmalar ilerledikçe konu da yavaş yavaş belirginleşmeye başladı: Bir 
mezar şapeli olan ve orijinal ikonografik programım koruyan Kariye 
parekklesionu, mimarisi, ikonografik programı ve işlevi ile, bu tür bir 
çalışma için uygun materyali sağlamaktaydı. İkonografik programının 
özgün niteliği ve kurucusunun entellektüel kişiliği de, yapıyı benim için 
çekici bir konu haline getirmişti. Yapı, ne tür bir ritüele mekan 
oluşturmak üzere yapılmıştı? Bizanslılar'ın ölüme ilişkin düşünce, inanç 
ve uygulamaları nelerdi ve bunlar mimaride ve özellikle de ikonografik 
programda nasıl yansımaktaydı? Çalışmamda bu soruların yanıtlarını 
bulmaya çalıştım. 

Bu konuda ilk araştırmalarıma başladığımda; en büyük sorunun 
yeterli ve doğru kaynaklara ulaşabilmek olduğunu gördüm. Litürji ve 
ölüme ilişkin ritüel, ya da ölüm gibi teolojik sorunlarla ilgili bigileri 
bulabilmek zordu. Ancak bu sorun, 1993-94 öğrenim yılında A.B.D.'ne 
gidebilme olanağı bulunca büyük ölçüde çözümlenmiş oldu. "Special 
Student" statüsü ile bir yıllık bir çalışma için beni doktora programına 
kabul eden The Johns Hopkins Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde, 
Prof. Dr. Herbert Lee Kessler ile yoğun bir çalışma fırsatı buldum. 
Ayrıca, Washington'daki Dumbarton Oaks'ın zengin kütüphanesinden de 
yararlanma olanağı bulabildim. 

Öncelikle, gerek doktora çalışmamı başından beri disiplinli bir 
biçimde yönlendirerek, gerekse A.B.D.'ne gidebilmemi ve burs 
bulabilmemi sağlayarak bu çalışmanın ortaya çıkmasında çok büyük 
katkısı olan değerli hocam Prof. Dr. Ayla Ôdekan'a teşekkür ederim. 
Onun öğrencisi olduğum için kendimi şanslı sayıyorum. 
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A.B.D.'de yürüttüğüm bir yıllık çalışmamın akademik danışmanlığım 
yapan, beni öğrencisi olarak The Johns Hopkins Üniversitesi, Sanat Tarihi 
Bölümü'nün doktora programına kabul eden ve bana aynı Üniversite'den 
burs· sağlayan hocam ve dostum Prof. Dr. Herbert L. Kessler'e, de burada 
teşekkür etmek isterim. 

Aynca, Bizans isimlerinin Türkçe'ye transliterasyonu konusunda 
bana yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. A. Vedat Çelgin'e; teolojik konularda 
yardımcı olan Ruhani Meletios Sakkulidis'e; Dekan'lığı döneminde bir yıl 
süreyle A.B.D. 'ne gidebilmem için bana izin veren sayın hocam Prof. Dr. 
Nurhan Atasoy'a; A.B.D.'deki çalışmam için bana burs veren Vehbi Koç 
Vakfı'na ve maddi katkılarından ötürü Amerikan ilmi Araştırmalar 
Derneği (ARIT)'ne teşekkür ederim. 

T. Engin Akyürek 
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın konusu, ondördüncü yüzyılın ilk çeyreği içerisinde 
Theodoros Metokhites tarafından bir mezar şapeli olarak yaptırılmış ve 
freskolarla bezenmiş olan Khora manastırı kilisesinin (Kariye Camisi) 
güney şapelidir (parekklesion). Çalışma, temel olarak Bizanslılar'ın ölüm 
olayına yaklaşımları ve ölüme ilişkin olarak gerçekleştirdikleri ritüel 
gözönünde bulundurularak, şapelin ikonografik programının 
yorumlanmasını ve işlevinin, yani şapelde gerçekleştirilen ölüme ilişkin 
ritüelin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Bizans mimarlığının, gerek mimarisi gerekse iç dekorasyonu az çok 
orijinal haliyle en iyi korunabilmiş örneklerinden biri olan Kariye, birçok 
araştırmaya konu olmuştur. Bu konudaki erken literatür, freskolar henüz 
temizlenerek ortaya çıkartılmamış olduğundan, daha çok Kariye'nin 
narteks mozaikleri ile ilgilidir. F Shmit tarafından 1906 yılında 
yayımlanan iki ciltlik Kahrie-dzhami adlı kitabı, neredeyse 50 yıl 
boyu~ca Kariye ile ilgili standart bir monografi çalışması olarak kabul 
edilmiştir. Bu çalışma, plan ve kesitler de vermesinin yanında, esas olarak 
mozaikleri incelemekteydi. 1908 yılında Berlin'de yayımlanan A. 
Rüdell'in Die Kahrie-Dschamisi in Konstantinopel: Ein Kleinod 
byzantinischer Kunst adlı kitabı ise Kariye'nin mimari yapısını ele 
alan ilk kapsamlı yayınlardandır. Yine 1908 yılında İstanbul'da Mehmet 
Ziya'nın Osmanlıca olarak Kariye Cami-i Şerifi adlı kitabı 
yayımlanmıştır. Bu kitap, Kariye'nin kısaca tarihi, mimarisi ve esas 
olarak da mozaiklerini ele almaktadır. 1939'lara kadar olan dönemde 
Kariye mozaikleri ile ilgili birçok makale de yayımlanmıştır: Kondakov 
(1881), Schmitt (1903), Diehl (1904-5), Alpatov (1929), Ebersolt (1929) 
ve Del Medico (1932)'nun makaleleri bunlardan başlıcalarıdır. Van 
Millingen, 1912'de yayımladığı Byzantine Churches in 
Constantinople adlı kitabında, Kariye'nin tarihini, mimarisini ve 
mozaik dekorasyonunu incelemekte, temizlenmemiş olduğu için kısmen 
gördüğü freskoların da ikonografik programına bazı eksiklerle 
değinmektedir. 1953'te Janin, La Geographie ecclesiastique de 
l'Empire Byzantin adlı kitabında Kariye'nin tarihine ve mimarisine 
değinmektedir. Ancak bu yayınlar, 1947'de başlayan kazı, temizleme ve 
restorasyon çalışmalarından önce yapılmış olduklarından, hem 1947 
çalışmalarının arkeolojik verilerinden yoksundular, hem de 
parekklesionun freskolarının tam bir ikonografik programını 
vermemektedirler. Paul A. Underwood'un, Kariye Camisi'nde 1947-1958 

.yıllan arasında B yzantine Institute of America tarafından yürütülen 
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kapsamlı temizleme ve restorasyon çalışmalarının sonucu olarak 
yayımladığı dört ciltlik The Kariye Djami adlı yayım (ilk üç cildi 
1966, dördüncü cilt 1975), özellikle nartekslerdeki mozaiklerin ve 
şapeldeki freskoların eksiksiz bir kataloğunu vererek ikonografisini 
incelemektedir. Kariye'nin mimarisini incelemeye yönelik olarak 
planlanan beşinci cilt ise, Underwood'un ölümü nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir. Robert Ousterhout, 1987 yılında yayımladığı 
The Architecture of the Kariye Camii in lstanbul adlı kitabında, 
Kariye Camisi'nin ve güneyindeki parekklesionun mimarisini, son 
arkeolojik verilerin ışığında ayrıntılı ve tam bir biçimde ele alarak bu 
eksiği tamamlamıştır. Semavi Eyice, ilk baskısını 1963 yılında 
yayımladığı Son Devir Bizans Mimarisi adlı kitabında, 
Palaeologos'lar devrinde yapılan narteksler, parekklesion ve kuzeydeki ek 
binayı mimari açıdan incelemektedir. Sonuç olarak, bugüne kadarki 
literatür, ek yapılarıyla birlikte Kariye Camisi'ni mimarisi ve ikonografık 
programı ile birlikte tanımlamaktadır. 

Ancak, Kariye parekklesionu bu güne kadar tek başına kapsamlı bir 
çalışmanın konusu olmadığı gibi, işlevi ve ikonografik programının bu 
işlevine bağlı olarak yorumlanması konusunda da bir çalışma 
yapılmamıştır. Bu çalışma, bir mezar şapeli olan Kariye parekklesionunu 
başlıbaşına bir yapı olarak ele almakta ve bu işlevi çerçevesinde yapının 
ikonografik programım yorumlamakta, yapıda gerçekleştirilen ölüme 
ilişkin ritüeli ele almaktadır. Yapının mimarisine, çalışmanın esas 
konusunun daha iyi anlaşılması amacına yönelik olarak değinilmektedir. 
Çalışmanın içinde yer alan freskoların kataloğu da, yine çalışmanın ana 
konusu olan ikonografık programın yorumlanmasına yönelik olarak bazı 
pratik yararlar sağlaması amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuç 
olarak bu çalışma, Kariye parekklesionunu mimari ve ikonografik olarak 
"tanımlama"ya yönelik bir çalışma ya da bir katalog çalışması değil, 
tanımlanmış olan bir malzemenin, işlevi ve bu işleve ilişkin inanç ve 
uygulamalar sistemi gözönüne alınarak bu çerçevede "yorumlanması"dır. 

Bu çalışmada benimsenen yöntem, incelenen yapının ve onun 
ikonografik programının geniş bir çerçeve içersinde ele alınması 
şeklindedir. Kuşkusuz ki her yapı (mimarisi ve bezemesiyle), yapıldığı 
kültürel ortam içersinde ve yapılış amacı ve işlevi ile birlikte ele alınarak 
incelenmelidir. Kültürel ortamı oluşturan dönemin tarihsel ve sosyal 
koşulları, inanışları ve felsefesi, bir yapıtın oluşumunu 
biçimlendirmektedir. Bu biçimlenmede, özellikle de belli yapı tipolojileri 
ve ikonografık programlar olarak az çok standartlaşmış kilise yapıları ile 
kıyaslandığında büyük bir çeşitlilik gösteren ve kurucusuna (bani) geniş 
bir özgürlük alam sağlayan mezar şapellerinde, kurucunun kişliğinin de 
büyük bir rol oynadığı görülmektedir. Bu nedenle de çalışmada, dönemin 
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tarihsel ve kültürel ortamı, Bizanslılar'ın ölüm felsefesi ve ölüme ilişkin 
uygulamaları, kurucusunun kişiliği incelenmiş, yapı, gerek mimari olarak 
gerekse ikonografik program olarak bu çerçevede yorumlanmıştır. 

Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, bugün 
Kariye Camisi olarak bilinen yapının tarihi ve çalışmanın konusu olan 
şapelin yapıldığı dönemin kültürel ortamı ile yapının kurucusu 
incelenmektedir. Bu tarihsel çerçeve, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerini de kapsayacak biçimde kısaca günümüze kadar getirilmiştir. 
İkinci bölümde, parekklesion mimari yapısı ve fresko bezemesi ile 
tanımlanmaktadır. Freskoların bir kataloğu da bu bölümde yer 
almaktadır. Bu iki bölümün hazırlanmasında, Kariye konusunda var olan 
modern literatür temel alınmıştır. Çalışmanın iki temel bölümündeQ 
birincisi olan üçüncü bölümde ise, ikonografik program, Bizanslılar'ın 
ölüm felsefesi ve yapının bir gömü yeri olarak kullanılması ışığında 
yorumlanmaktadır. Bizanslılar'ın ölüm olayına yaklaşımları, bu konudaki 
orijinal yazın ve modern teolojik çalışmalar esas alınarak incelenmiştir. 
Yapının amacı ve işlevi, bu işlevin yerine getirilmesindeki uygulamalar ve 
bu işleve ilişkin inanç sisteminin bilinmesi, yapının ikonografik 
programının doğru olarak yorumlanabilmesinin önkoşuludur; çünkü aynı 
ikonografi, çalışmada da görüleceği gibi, kilise programında ayn, mezar 
odasında ayrı anlam yüklenebilmektedir. İkonografik programın bu 
çerçevede yorumlanmasında, olabildiği kadar orijinal Bizans 
kaynaklarından yararlanılmış, Bizanslı teolog ve azizlerin programda yer 
alan imgeleri nasıl yorumladıkları incelenmiş ve bu, ölüm konusundaki 
yaklaşımları ile bağlantılandırılmıştır. Dördüncü bölümde ise, 
Bizanslılar'ın ölüme ilişkin ritüel ve uygulamaları ışığında, Kariye 
parekklesionunun nasıl kullanıldığı, bu mekanda yer alması olası törenler 
incelenmekte, ikonografik program ile bu ritüelin bağlantıları 
kurulmaktadır. İncelenen mekanda gerçekleştirilen ritüel, Bizanslılar'dan 
kalan yazılı kaynaklar, bu konudaki modern çalışmalar, günümüze 
ulaşabilen manastır tipikonlarında kurucuların kendileri adına yapılmasını 
istedikleri törenlerle ilgili kıyaslamalar yapılması, konuyu işleyen ikon ve 
fresko gibi görsel örneklerin değerlendirilmesi ve şapelin ikonografik 
programında yer alan bazı litürjik referanslardan yola çıkılarak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece yapı, mimarisi, ikonografik programı 
ve işlevi ile bir bütün olarak ele alınıp incelenmektedir. 

Yapı içersinde yer alan başlıca ikonografik ögelerin tarihsel 
evrimleri ve Bizans sanatı içersinde benzer örneklerle karşılaştırılması, 
metin içersinde yeri geldikçe yapılmıştır. Aynı karşılaştırma yöntemi, 
yapının mimarisi için de geçerlidir. 
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Bizans yer ve kişi isimlerinin Türk diline uygun bir biçimde 
yazılmasın~ ilişkin transliterasyon sorunu, Bizans çalışmalarında 
karşılaşılan önemli bir sorundur. Bu isimlerin Türkçe'de yazılması 
konusunda son yıllarda az çok bir standartlaşmaya gidilmişse de, konu 
ilgili çevrelerde halen tartışılmaktadır. Bu isimlerin farklı yazılmalarına 
da halen rastanmaktadır. Bu çalışmada temel olarak Bizans isimlerinin 
Grekçe yazılışlarından yola çıkılmıştır. Şapelin ikonografik programında 
yer alan azizlerin isimlerinin transliterasyonunda, doğrudan freskolarda 
yazılı olan isimleri temel alınmıştır. Örneğin, birçok çalışmada 
"Prokopius" olarak Latince'den aktarılan dördüncü yüzyılda yaşamış 
azizin ismi, freskodaki yazıtından yola çıkılarak "Prokopios" olarak 
yazılmıştır. Bunların dışındaki isimler de Grekçe yazılışları temel 
alınarak Türkçe'de kullanılmıştır. Bu isimlerin transliterasyonunda, Türk 
dilinin ses uyumuna ve imlasına tam olarak uymasa da, akademik 
çevrelerde en yaygın kabul görmüş yöntem benimsenmiş, Grekçe 'Khi' 
harfi 'kh' ile (Khora gibi), 'Theta' harfi 'th' ile (Theodora gibi), 'Phi' 
harfi 'ph' ile (Photios gibi), 'Üpsilon' harfi de 'y' ile (Byzantion gibi) 
karşılanmıştır. İmparator adlarının yazılmasında ise, onların bastıkları 
sikkelerde kullandıkları adları esas alınmıştır. İmparatorlar, oldukça geç 
devirlere kadar kendi adlarını Latin diline uygun olarak yazmayı tercih 
etmişlerdir. Örneğin, bir azizin ismi 'Theodosios' olarak geçerken, 
İmparator II Theodosius'un ismi Latince 'Theodosius' olarak yazılmıştır. 
Türk diline iyice yerleşmiş olan 'Ayasofya' gibi bazı isimler, Semavi 
Eyice'nin "Bizans Adlarının Dilimizde Yazılışı Hakkında" başlıklı 
makalesinde (Türk Dili, c.VII, S.76, 1957-1958, s.160-163) önerdiği gibi, 
öylece kullanılmıştır. Yer adları ile ilgili olarak, Grekçe ya da Türkçe 
adların seçilmesinde, sözedilen dönem temel alınmıştır: Bizans 
dönemind~n sözedilirken o yerin Grekçe adı, parantez içersinde Türkçe 
adı verilerek (Nikaia, (İznik) gibi) kullanılmış, Türk döneminden 
sözederken ise doğrudan Türkçe adı tercih edilmiştir. Biblik isimlerin 
yazılışlarında ise, Kitabı Mukaddes Şirketi'nin "Kitabı Mukaddes, Eski ve 
Yeni Ahit" kitabı (İstanbul, 1958) temel alınmıştır. 

Çalışmada kullanılan fotoğrafların büyük bir kısmı, özellikle de 
şapelin freskolarının fotoğrafları, Dumbarton Oaks'un arşivindeki orijinal 
negatif filmlerden bastırılan siyah-beyaz fotoğraflardır. Bu filmler 
freskolann temizlendikleri yıl duvarlar ıslatılarak ve özel bir biçimde 
aydınlatılarak çekilmiş olduklarından, bugün bu kalitede sonuç almak 
güçtür. Slaytlar, doğrudan Kariye'de çekilmişlerdir. 

Bu çalışma, Kariye ile ilgili olan bilimsel literatürde önemli bir 
boşluğu doldurması ve Bizans mezar yapılarının ve ikonografilerinin 
incelenmesinde bir temel oluşturması beklentisi ile gerçekleştirilmiştir. 



1. TARİH İÇERSİNDE KARİYE CAMİSİ 

1.1. Konumu ve Ondördüncü Yüzyıla Kadar Olan Erken 
Tarihi 
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Bugün "Kariye Camisilt olarak bilinen yapı, (Resim 1) Bizans 
lmpar.atorluğu'nda Khora diye adlandırılan manastırın kilisesi idi. Bu 
kilise, Bizans devrinde büyük bir yapılar topluluğunun merkezini 
oluşturmaktaydı. İstanbul'da Edirnekapı semtinde yer alan yapı, halen 
ayakta duran Theodosius surlarına yaklaşık yüz metre uzaklıkta, eski 
kentin (bugün "Tarihi Yanmada" olarak adlandırılan sur içinin) kuzey
batı ucunda, Haliç'e bakan yamaçlardadır. Manastır, Bizans'ın son 
devrinde imparatorların kullandığı Blakhemai sarayına1 da oldukça yakın 
bir konumdadır (bkz.; Plan n. 

Khora manastırından günümüzde ayakta kalabilen, sadece manastırın 
kilisesi ve kiliseye bağlı ek yapılardır: İç ve dış narteksleri ile kilise ana 
yapısı, kuzeyinde iki katlı bir ek yapı, güneyinde bir ek şapel (Plan II). 

Khora manastırının bulunduğu bölge, Symeon Metaphrastes'e2 göre, 
Hıristiyanlığın erken dönemlerinde, 298 yılında Nikomedia'da (İzmit) 
seksendört müridiyle birlikte şehit edilen Aziz Babylas'ın gömülü olduğu, 
ve bu nedenle de kutsal sayılan bir gömü yeri (necropol) idi. Aziz ve 
müridlerinin rölikleri dördüncü yüzyılın başlarında "Byzantion"a taşınmış 
ve buraya gömülmüştür.3 Böylece, Khora manastırı, dördüncü yüzyıldan 

1 Bugün Tekfur sarayı olarak bilinen yapı kalınusı ile Blakhemai sarayının aynı olduğu kesinlik 
kazanmamıştır (bkz.; Cyril Mango, "Tekfur Sarayı", Tbe Oxford Dlctionary of Byzantium, 
Alexander. Kazhdan and others, ed., (3 Vols.), New York, 1991, C.3, s.2021-2022. Ancak Eyice, 
bugün Tekfur Sarayı olarak bilinen yapı kalınbsının Blakhemai saray kompleksinin en güneydeki 
parçası olduğunu ileri sürmektedir (bkz. Semavi Eyice, "Tekfur Sarayı", Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, C.7, s.233-234). Kora manastırı, Bizans'ın son devrinde 
İmparatorların kullandığı bu saraya yakın bir konumdachr. 

2 Onuncu yüzyıl sonlarında yaşamış üst düzeyli bir bürokrat. yazar ve aziz. En önemli başarılarından 
biri.si, aziz yaşamlarını (hagiograpby) ciltler halinde toplamış ve sistemleştirmiş ohnasıdır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.; Alexander Kazbdan - Nancy Peterson Şevçenko, "Symeon Metaphrastes", Oxford 
Dictionary of Byzantium, C.3, s.1983. 

3 Alexander Van MilJingen, Byzantine Churches in Constatntlnople: Tbeir History and 
Arcbitecture, London, 1912, s.288. 
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itibaren kutsal bir mezarlık olarak kabul edilen bir arazide kurulmuş 
oluyordu. Bu bölge, bugün de ayakta duran Theodosius surlarının beşinci 
yüzyılda yapılmasına kadar, kent duvarlarının dışındaydı. 

Manastırın adının, yerleştiği bu bölgenin ilk konumu ile ilişkili 
olduğu savı,4 Grekçe Khora sözcüğünün "kent dışı", "uzak", "yerleşim 
alam" gibi anlamlar taşıması nedeniyle akla yatkın görünmektedir. 
Nitekim manastırın Türkçe adı olan Kariye sözcüğü de, Arapça kökenli 
Karye sözcüğünden türetilmiş olup "köy", "kent dışı" anlamlarına 

gelmektedir.s Onbirinci yüzyılda Khora manastırından sözeden bir yazar, 
bu manastırın daha önce kent duvarlarının dışında, yani "korion" da 
olduğunu belirtmektedir.6 Il.Theodosius, 413 yılında kent surlarını 

bugünkü konumlarına kadar genişletince, manastır da kent sınırlarının 
içinde kalmış, ama eski adıyla anılmaya devam edilmiştir. Ancak 
Underwood, manastırın adının anlamından yola çıkılarak yapılan bu 
"topografık" yorumun, yapının tarihlendirilmesi konusunda güvenilir bir 
referans olduğu kanısında değil; çünkü yapının, beşinci yüzyılda yapılan 
Theodosius surlarından önce de orada var olduğunu kanıtlar hiçbir 
arkeolojik veri yoktur.7 Manstınn bu adının, en azından geç Bizans 
devrinde, ileriki bölümlerde de görüleceği gibi, bazı mistik anlamlar 
yüklenerek kullanıldığım biliyoruz. 8 

Khora manastırının, oldukça erken bir tarihte, kutsal sayılan bir 
mezarlık alanda kurulmuş olduğunu, manastırın kurulmasından sonra da 
bölgenin ve manastırın önemli bazı kişilerin gömü alanı olarak 
kullanılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz: Dördüncü yüzyılın başında 
Aziz Babylas ve onunla birlikte şehit edilen 84 müridi buraya getirilerek 
gömülmüşlerdi; 9 sekizinci yüzyılda başka bir önemli kişi, Patrik 
Germanos da Khora manastırında gömülmüştür. ıo Dokuzuncu yüzyılda 
Aziz Babylas ve müridlerinin rölikleri, Khora manastırının en önemli 

4 Paul A. Underwood. Tbe Kariye Djaml, New York, 1966, C.1, s.4. 
5 Çelik Gülersoy, Kariye (Cbora), İstanbul, 1976, s.5; Semavi Eyice, "Kariye Camii", Dünden 

Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, C.4, s.466-469 . · 
6 Van Millingen, a.g.y., s.290. 
7 Bkz.; Underwood, Kariye, C.1, s.3. 
8 Eyice, "Kariye". 
9 Van Millingen, a.g.y., s.288. 
10 Aynı, s.293. 
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hazinelerinden biri olarak sayılmaktadır. 11 Manastırda gömülen diğer bir 
önemli kişi de, 845 yılında ölen Nikaia metropoliti Theophanes'tir.12 

Arkeolojik verilerin dışında, Khora manastırının ilk kuruluşuna 
ilişkin tutarlı ve kesin bilgi kaynaklarına sahip dağiliz. Procopius'un, 
İmparator Iustinianus döneminde yapılan önemli binaları kapsamlı bir 
biçimde ele aldığı "Yapılar" adlı kitabında13 Khora manastırından söz 
edilmezken, ondördüncü · yüzyılda Nikephoros Gregoras, bu manastırın ilk 
olarak lustinianus tarafından bir bazilika olarak kurulmuş olduğunu 
belirtmektedir.14 Van Millingen, manastırın ilk kuruluşuna ilişkin bir 
belgeden söz etmektedir: Aziz Theodoros'un dokuzuncu yüzyılda yazılmış 
anonim biyografisinde, lustinianus'un karısı Theodora'nın amcası olan 
komutan Theodoros'un 530 yılında Konstantinopolis'e geldiği ve bir 
manastır kurmak için izin aldığı belirtilmektedir. Manastır için 
Kariye'nin bugünkü yerini seçen Theodoros, burada Khora manastırını 
kurmuştur. 15 Bu kaynak, Khora manastırının yapımını Iustinianus 
dönemine bağlamaktadır . Underwood'un "daha güvenilir" olarak 
nitelediği bir diğer kaynakt6 ise, manastırın kuruluşunu erken yedinci 
yüzyıla, Phokas ve İmparator Heraclius (575-641) dönemine 
bağlaınaktadır. 17 Buna göre manastırı, Heraclius'un generali olan Krispos 
(ya da Priscus.) kurmuştur. Robert Ousterhout, kuruluş tarihi olarak 
yedinci yüzyılı onaylamaktadır. ı s İlk kuruluş tarihini tam olarak 
saptayabileceğimiz güvenilebilir arkeolojik veriler ve yazılı kaynaklardan 
yoksun olmamıza karşın, sekizinci yüzyılda manastırın adım, 740 yılında 
ölen Patrik Germanos'un bu manastıra gömülmesi 19 ile ilgili olarak 
duyuyoruz. 

l l Aynı, s.288., 
12 Underwood, Kariye, C.l,s.7. 
13 Blcz.; Prokopios, Yapılar, Birinci Kitap, (İstanbul'da Iustinianus Döneminde), (Türkçesi: 

Erendiz Ôzbayoğlu), İstanbul, 1994. 
14 Raymond Janin, La Geographie Ecclesiastique de l'empire Byzantin, Paris, 1953, I, s.533. 
l5 Bkz.; Van Millingen, a.g.y., s.290. Aynca bkz.; Undeıwood, Kariye, C.I, s.6-7. Ancak rarihte, 

Theodora'nın amcası olan böyle bir komutanın varlığı kuşkuludur. 
l6 Bu kaynak için blcz.; "Patria of Constantinople, Book 111, sec.184", (Theodore Preyer, ed.), 

Scriptores Origenum Constantinopolltanarum, il, Leipzig, 1907, s.273. (Bu kaynak 
götülememiştir). 

17 Underwood, Kariye, C.I, s.6. Aynca bkz.; Van Millingen, a.g.y., s.13. 
l8 Robert G. Ousterhout, The Architecture of the Kariye Camii in Istanbul, Washington, 

D.C., 1987, s.13. 
'19 Eyice, "Kariye". 
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1947-1958 tarihleri arasında Byzantine lnstitute of America ve 
Dumbarton Oaks'ın Kariye Camisi'nde yaptıkları temizleme ve 
restorasyon çalışmaları, özellikle de 1957-1958 yıllarında yoğunlaştırılan 
arkeolojik çalışmalar sonucunda, beş ayn yapım dönemi (yapım evreleri 
için bakınız Plan ill) açık bir biçimde tanımlanabilmiştir.20 Arkeolojik 
olarak saptanabilen bu beş yapım evresinden, onbirinci, on.ikinci ve 
ondördüncü yüzyıllarda gerçekleştirilen üç tanesi büyük inşa ya da 
onarımlardır. 21 

Bu çalışmanın konusu olan, Khora manastırı kilisesinin güneyindeki 
ek şapel (parekklesion), Theodoros Metokhites tarafından 1316-1321 
tarihleri arasında yaptırılmıştır ve bütünüyle beşinci yapım aşamasının bir 
ürünüdür. 22 Ancak yine de, manastırın önceki yapım aşamalarına kısaca 
bir göz atmakta yarar vardır. 

Ousterhout'ta "birinci yapım evresi" olarak tanımlanan23 ve 
dokuzuncu yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan en erken yapım 
döneminden günümüze ulaşabilen, sadece doğu taraftaki altyapı 

olmuştur24 • Bu altyapının duvar tekniği, onun geç beşinci ya da altıncı 
yüzyıla ait olabileceğini göstermektedir.ıs Kilisenin doğu ucunda, Haliç'e 
doğru . eğimli arazide düzgün bir altyapı sağlamak amacıyla oluşturulmuş 
bir terastan, günümüze yalnızca kuzeyden güneye doğru uzayan iki 
büyük tuğla kemer kalmıştır. Kazılar sırasında bu ilk yapım aşamasına ait 
olan iki başka duvar parçası daha bulunmuşsa da,26 bu dönemden 
günümüze ulaşabilmiş olan bu çok az materyal ile, ilk yapının biçimi ve 
işlevinin tam olarak tanımlanabilmesi olanak dışıdır. Bu ilk altyapının, bir 
mezar kriptası işlevi görmüş olabileceği tartışılmıştır.27 Ancak, kazılar 

20 Ousterhout, The Architecture, s.12 v.d. Aynca bkz.; D. Oates, "A Summary Report on the 
Excavations of the Byzantine lnstitute in the Kariye Camii: 1957 and 1958", Dumbarton Oaks 
Papers. 14 (1960), s.223-231. 

21 Underwood. Kariye. C.L s.3. 
22 Ousterhout, The A.rchitecture, s. 32-36. Aynca bkz.; Underwood, Kariye, C.I, s.21. 
23 Ousterhout. The Architecture, s.12. 
24 Aynı, s.13, ve Fig. 134, 135. 
25 Oates. "Summary Repon" ; Ousterhout. The Archltecture, s.14. 
26 Bunun için bkz.; Oates. "Summary Report''. 
27 Ousterhout, altıncı yüzyıla ait bir yapı olan bugünkü Bakırköy'deki (Hebdomon) Hagios Ioannes 

Prodromos kilisesi ile bir karşılaştırma yaparak (bu yapının doğu tarafında, kilise döşemesinin 
altında. girişi dışarıdan olan bir kıipta vardır), Kariye'nin ilk yapısının altında da benzer bir kripta 
bulunması olasılığından söz ebllektedir (bkz.; Ousterhout, The Architecture, s.13-14). 
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sırasında doğu ucunda bulunan mezarların hiçbirisinin birinci yapı ile 
aynı döneme ait olmadığının, bu mezarların daha sonraki tarihlere ait 
olduğunun ortaya çıkması, Kariye'nin birinci yapım evresine ait 
altyapının bir kripta olarak inşa edilmemiş olduğunu, ama daha sonraki 
dönemlerde ölülerin gömülmesi için kullanıldığını göstermektedir. 
İkonoklazma süresince, Khora manastırı, büyük bir olasılıkla, ikon
kırıcılarına karşı olan tutumunun bedelini ağır bir biçimde ödemiş, hemen 
hemen tamamen yıkılmıştır.2s 

8'43'teki Nikaia Konsili'nde ikon-severlerin zafer kazanmasının 
ardından, Khora manastırı bu kez İkonoklazma süresince izlediği karşıt 
politikasının ürünlerini toplamış, manastır yeniden bir zenginlik 
dönemine girmiş, itibarı artmıştır. Örneğin, ikonoklast dönemin hemen 
ardından Khora manastırının baş rahibi olarak atanan Mikhael Synkellos 
büyük bir yapım kampanyası ile manastırı yeni baştan inşa ettirmiş,29 
aynca, Ortodoksluğun bu zaferinden sonra, Nikaia metropoliti olan ve bu 
zaferde de önemli katkısı bulunan Nikaia'lı Theophanes, 845'te öldükten 
sonra Khora manastırına gömülerek manastıra verilen önem 
gösterilmiştir.30 Khora manastırının ikinci yapım evresini oluşturan 
dokuzuncu yüzyıldaki bu inşaatın izleri, bugün sadece kilisenin doğu 
ucunda görülebilmektedir. Bugün "aşağı mezar" diye anılan naos 
döşemesinin altındaki, üzeri beşik tonozla örtülü mezar da bu yapım 
dönemine aittir .31 Bu ikinci yapım evresinin üstyapısını 

açıklayabilmemize olanak sağlayacak yeterli veriye sahip değiliz. 

Dokuzuncu yüzyıl ortalarından onbirinci yüzyılın ilk çeyreğine 
kadar, Khora manastırına ilişkin hemen hemen hiç bir bilgiye sahip 
değiliz. Ancak, ondördüncü yüzyılda Konstantinopolis'te yaşamış tarihçi 
Nikephoros Gregoras'tan öğrenebildiğimiz kadarıyla, onbirinci yüzyılın 
son çeyreğinde Komnenos'lar, neredeyse tamamen yıkılmış olan Khora 
manastırının üzerinde yeni bir kilise inşa etmişlerdir.32 Bu restorasyonu, 
lmparator I. Aleksios Komnenos'un (1081-1118) kayın validesi Maria 
Doukaina yaptırmıştır. Khora manastırının yapım tarihinde üçüncü yapım 

28 Van Millingen, a.g.y., s.293. 
29 Ousterhout, The Architecture, s.15. 
30 Underwood. Kariye, C. I, s.7. 
31 Ousterhout, Tbe Architecture, s.ı4. Bu me7Ml.Il fotoğraflan için bkz.; aynı, Fig. 20, 46 ve 47. 
32 Bkz.; Underwood, Kariye, C. I, s.8; aynca bkz.; aynı yerde dipnot 18. 
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evresi olarak adlandırılan onbirinci yüzyıldaki birinci Komnenos 
yapısının, dokuzuncu yüzyıl yapısına ne denli sadık kaldığı konusu 
bilinememektedir,33 ama bu üçüncü evrenin kalıntıları bugün esas olarak 
naos duvarlarının alt kısımlarında, mermer kaplamalar kaldırıldığında 
görülebilmektedir.34 Birinci Komnenos Kariyesi'nin üstyapısından 
günümüze pek bir şey ulaşamamıştır ve bu yapının biçimini tam olarak 
çıkartabilmemiz olanaklı değildir. Ancak, günümüze ulaşabilen kısımlar 
ve diğer arkeolojik verilerden yola çıkılarak, genellikle, bu yapının dört 
sütunun ya da payenin taşıdığı merkezi kubbesi ile, "haç planlı" 

(cru.ciform) bir yapı olduğu ileri sürülmektedir.35 

Maria Doukaina'mn manastırı onarmasından yaklaşık yarım yüzyıl 
gibi çok kısa bir süre sonra, manastır bilinmeyen bir nedenden ötürü çok 
büyük çaplı bir yapımı gerektirmiş, ve I. Aleksios'un küçük oğlu İsaakios 
Komnenos, 1120 yılında manastırı adeta baştan inşa ettirmiştir.3 6 

Dördüncü yapım evresi olarak anılan bu ikinci Komnenos yapısı, önceki 
üç apsisli planı tek ve büyük bir apsis ile değiştirmiş, dört sütun üzerinde 
duran göreceli olarak küçük kubbe büyütülerek dört köşe payesi ile 
taşınmış, kemerler daraltılmış, daha anıtsal bir iç mekan yaratılmıştır.37 
Önce~ haç plan, haçın kolları kısaltılarak bir tür "atrofı"ye uğratılmış, 
ancak bu plan daha sonra başkentte ve giderek te taşrada kullanılmış, 
onikinci yüzyılın en yaygın planlarından biri haline gelmiştir. İç 

narteksteki ondördüncü yüzyıla ait "deesis" mozaiğinde, Meryern'in 
ayaklarına kapanmış olarak betimlenen İsaakios Komnenos, bu ikinci 
Komnenos yapısının banisi olarak, kendi portresini inşa ettiği ya da 
onardığı yapıya koymak hakkını kullanarak, büyük bir olasılıkla 

narteksteki bu yere kendi portesini yaptırmıştı. Nitekim Eyice, İsaakios 
Komnenos'un nartekste, olasılıkla bu deesis mozaiğinin bulunduğu 
duvarda kendisine görkemli bir mezar hazırlamış olduğunu, ancak daha 
sonra mezarını Trakya'da Meriç kıyısında kurduğu Kosmosoteria 

33 Eyice, Komnenoslar devri inşaatı ile yapının yeni bir ~ik kazanmış olduğunu ileri sürmektedir. 
Semavi Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, lstanbul'da Palaiologos'lar Devri 
Anıtları, Istanbul, 1980, s.46. 

34 Ousterhout, The Arcbitecture, s.16. Aynca bkz.; aynı, Fig. 65. 
35 Bkz.; Underwoocı. Kariye, C.I, s.9; Ousterhout bu yapının "kare içinde haç" (cross-in-square) planlı 

olduğunu öne sOrmektedir (bkz.; Ousterhout, The Architecture, s.18-19). 
36 Underwood, Kariye, c.ı. s.13; Eyice, "Kariye". 
3? Aynı, s.10. Aynca bkz.; Ousterbout, The Arcbitecture, s.20 v.d.; Oates "Summary Report", 

s.227. 
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manastırına getirdiğini belirtmektedir.38 Khora manastırının ondördüncü 
yüzyılda son banisi olan Metokhites, büyük bir olasılıkla, kendinden 
önceki ktetor'un hakkına saygı göstererek, önceden İsaakios'un resminin 
olduğu duvara yaptırdığı deesis mozaiğine, İsaakios Komnenos'un 
portresini de yeniden koydurmuştur.39 

1204-1261 yıllan arasındaki Latin işgali süresince Khora manastırı 
ile ilgili pek bilgimiz yok, ancak, kentin Latinler'den kurtarılmasını 
izleyen yıllarda Metokhites'in yaptırdığı geniş kapsamlı inşaat faaliyetini 
göz önünde bulunduracak olursak, Latin işgali süresinde manastırın harap 
bir hale getirilmiş olduğunu tahmin etmek güç olmaz. 

Arkeolojik veriler, kilisenin güney tarafına bitişik, bugünkü ek 
şapelin bu~unduğu yerde, ondördüncü yüzyıldaki yapım faaliyetinden önce 
de bir ek şapel olduğunu göstermektedir. 40 Bu ek yapının kuzey-batı 
yönündeki temelleri, kazılar sırasında naos ile bugünkü şapelin batı tarafı 
arasındaki küçük odanın zemin döşemesinin altında bulunmuştur.41 Bu 
şapel naosa geniş bir kemer ile açılmaktaydı. Sonraki inşaat sırasında bu 
geçiş kısmen kapatılmıştır.42 

Bu ilk şapelin biçimi, ondördüncü yüzyılda yapılan parekklesionun 
altyapısı önceki yapı izlerini tamamen silmiş olduğundan, 43 bugün tam 
olarak bilinememektedir. Oates, naos ile parekklesionun arasında kalan 
batı yönündeki odanın kuzey-batı köşesinde bulunmuş olan bir paye 
kalıntısından yola çıkarak, bu şapelin kubbeli bir haç planlı yapı olduğunu 
öne sürmektedir.44 Bu öneriye göre eski şapel, naosun biçimini küçük bir 
ölçekte tekrar etmektedir. Eğer Oates'in savı doğru ise, bu şapelin naosa 
bitişik olması gerekir. Bu durumda eski şapel, büyük bir olasılıkla bugün 

38 Eyice. "Kariye". 
39 Underwood, Kariye, C.I, s.11. 
4o Bunun için bkz.; Underwood, Kariye. C.L s.10; Ousterbout, The Architecture, s.20. 
4l Underwood, Kariye. C.I. s.10. 
42 Ousterhout, The Arcbltecture. s.27.Bu kemerin izleri için bkz.; aynı. Fig. 102 ve 103. 
43 Aynı, s.56. 
44 Oates. uSummary Repon" , s. 228. 
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görülen şapelin batıdaki mekan birimi kadardı45 ve güney-batı duvarına 
bitişikti.46 Bu, bir mezar şapeli idi. 

4 5 Ousterhout bu görüşü paylaşmaktadır. Bkz.; The Architecture, s.27. Ancak S. Eyice, 
Komnenos'lar devri şapelinin, mevcut şapel ile aynı büyüklükte olduğunu, kilisenin güney duvarı 
boyunca uzandığını öne sürmektedir. Bkz.; Eyice, Son Devir, s.47. 

46 Bu eski şapel, bugünkü şapel gibi. diakonikon odasını da içine alacak biçimde kilisenin güney duvarı 
boyunca uzanmadığından, naos ile şapel arasında, bugün bir koridor ve buna açılan iki oda ile 
doldurulmuş olan boşluk yoknı. 
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1.2. Ondördüncü Yüzyıl ve Metokbites'in İnşaatı 

1.2.1. Ondördüncü Yüzyılda İmparatorluk 

İktidardaki sülaleden yola çıkılarak "Palaiologoslar Devri" olarak 
adlandırılan Bizans İmparatorluğu'nun son dönemi, Konstantinopolis'in 
Latinler'in istilası altında kaldığı 1204 yılından beri Nicaia'da bir tür 
sürgünde yaşayan imparator VIII. Mikhael Palaiologos'un Nicaia'dan 
muzaffer bir biçimde başkente dönerek Latin işgaline son verdiği47 1261 
yılında başlar ve 1453'e kadar sürer. Bu dönem, bir yandan Bizans 
İmparatorluğu'nun en sorunlu dönemi olarak imparatorluğun hızla eriyip 
yok olmasına tanık olmuş, öte yandan Bizans uygarlığı süresince eşine 
ender rastlanır bir kültürel canlanış yaşanmıştır. 

VIII. Mikhael Palaiologos, zaferinden çok kısa bir süre sonra dev 
sorunlarla karşı karşıya kalmıştı: Kentin restorasyonu, 48 Küçük Asya ve 
Trakya'daki toprak kayıplarının önüne geçilmesi, imparatorluğa 

kaybettiği prestijinin yeniden kazandırılması, çökme noktasına gelen 
ekonominin yeniden işlerliğe kavuşturulması, v.b. Bütün bu sorunların 
çözümü, çok büyük mali kaynaklar gerektirmekteydi ve Vill. Mikhael 
çözümü Bizans parasını devalue etmekle buldu. 49 Bu uygulama, oniiç ve 
ondördüncü yüzyıllar boyunca paranın sürekli değer kaybetmesinin 
başlangıcı oldu. Ticaret büyük ölçüde Cenevizliler'in ve Venedikliler'in 
ellerinde toplanmıştı. 

Kilise ve İmparator da uyum içinde değillerdi; İmparator VIII. 
Mikhael, Ortodoks Kilisesi 'nin Roma ile birleşmesinin ateşli bir 
savunucusu iken, Kilise, başta Patrik olmak üzere, bu birleşmeye şiddetle 

47 Aslında Bizanslıların başkentlerini Latinler'in istilasından kurtarmaları tamamen bir rastlanu sonucu 
olmuştur. Bir keşif için küçük bir kuvvetle Trakya'ya yollanan İmparatorluk ordusu komutanı 
Aleksios StrategopouJos, Konstantinopolis'in yakınlarından geçerken, kantin inanılmaz bir biçimda 
savunmasız olduğunu görür, ve ani bir karar verip kente bir baskın düzenleyerek ele geçirir. 
İmparator, daha sonra kente gelir. Bkz.; Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Türkçesi: F. 
Işıltan), Ankara. 1991, s.415. 

48 Bununla iligill olarak bkz.; Alice-Mary Talbot, "The Resıoration of Constantinople Under Michael 
Vlll", Dıımbarton Oaks Papers, 47 (1993), s.243-261. 

.49 Donald M. Nicol, The Last Centuries of Byzantlum, 1261•1453, Cambridge, 1993, s.43. 
Aynca bkz.; Ostrogorsky, a.g.y., s.446. 
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karşı çıkmaktaydı.so Kuşkusuz ki hnparator'un bu birleşme isteği de, 
imparatorluğa, özellikle de Doğu'dan gelen askeri tehdit karşısında 
pragmatik bir çözüm idi. 

Bütün bu olumsuzlukların yanısıra, vm. Mikhael dönemi boyunca, 
imparatorluğun, Küçük Asya ve Trakya'da, halen kendi varlığım az çok 
güven içersinde sürdürebileceği bir hinterlandı vardı ve imparatorluk 
halen Avrupa'da bir güç olarak tanınmaktaydı.51 

Ancak, İmparator VIlI. Mikhael Palaiologos'tan sonra tahta çıkan II. 
Andronikos Palaiologos (1282-1321) döneminde imparatorluk tam olarak 
bir ikinci sınıf güç durumuna düşmüştür.52 Küçük Asya (Anadolu) 
topraklan neredeyse tamamen yitirilmiş, Trakya'da da toprak kayıpları 
başlamıştır. İmparatorluğun, varlığım sürdürebilmesi için ekonomik ve 
askeri açıdan gereken hinterlandı kalmamıştır. Avrupa ile ilişkiler 

bozulmuş, artık sadece adı "imparatorluk" olan Bizans, 
Konstantinopolis'teki varlığım "evlilik diplomasisi" ya da dönem dönem 
tlkiralanan" birkaç bin kişilik özel askeri birliklere dayanarak 
sürdürebilmiştir. 

Dindar bir Ortodoks olan II. Andronikos, elbette ki Kilise'nin de 
desteğini kazanabilmek için, ilk işi olarak babası Vill. Michael'in İkinci 
Lyons Konsili'nde (1274) kabul etmiş olduğu Roma Kilisesi ile birleşme 
politi~asını reddetti.53 Böyle yapmakla, bir yandan da, manevi olarak 
yaralanmış olan Ortodoksluğu restore etmek istemişti. Ama Kilise 
politikasında başarılı olamadığını ve Kilise ile uyumlu bir ilişki 

kuramadığım, hükümdarlığı süresince birkaç patriğin birbirini izlemiş 
olması ve manastırlarda su yüzüne çıkan huzursuzluklardan 
anlayabiliyoruz. s4 Bunun yanısıra, Roma Kilisesi ile birleşmeyi 

reddetmesi, hem Avrupa'mn düşmanlığım pekiştirmiş ve artık Batı'dan 
gelecek yardım umudunu tamamen yok etmiş, hem de içeride birleşmeden 

50 Nicol, Last Centuries, s.74. 
51 Cyril Mango, The Art of the Byzantine Empire, 312-1453. Sources and Documents, 

Eng1ewood Cliffs, 1972, s. 243. 
52 Nicol. Last Centuries, s.95. 
53 Bizans Ortodoks Kilisesi ile Roma Kilisesi'nin birleşmesi konusundaki tartışmalar için bkz.; Steven 

Runciman, Tbe Last Byzantine Renaissance, Cambridge, 1970, s.36-44. 
54 Nicol, Last Centuries, s.95. 
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yana olanlara karşı düşmanca bir saldın kampanyası başlamasına neden 
olmuştur. Khora manastırının son banisi Theodoros'un babası Georgios 
Metokhites de bu saldırıdan payını alarak sürgüne gönderilenlerden 
biridir.ss 

Yaklaşık 40 yıl süren hükümdarlığı süresince II. Andronikos, Küçük 
Asya'yı ihmal etmiş, 1328 yılında oğlu III. Andronikos iktidara 
geldiğinde, Küçük Asya'mn tamamı Türkler'in eline geçmiş, Trakya'da 
da Türkler boy göstermeye başlamıştı. Aslında gerçekçi bir yönetici olan 
m. Andronikos, Asya'da ve Trakya'da halen İmparatorluğa bağlı olan 
küçük ve birbirinden uzak, dağınık toprak parçalarının eldeki 
kaynaklarla uzun süre korunamayacağım görmekteydi.56 Bu düşünce ile 
hareket ederek, yüksek maliyetli ordusunu biraz küçültebilmek ve 
kuvvetleri belli bölgelerde yoğunlaştırabilmek amacıyla, başkent ile 
fiziksel bağlantısı kalmamış olan bazı Bizans topraklarım gözden çıkarttı. 
Ancak, hem ordusunu küçültüp eldeki toprakların dahi savunmasını 
zayıflatması, hem de elde kalan topraklarda vergi yükünü dayanılmaz 
derecede arttırması, sonuçta yine imparatorluğun aleyhine işledi. 

İmparatorluk topraklarındaki insanların, kendilerini koruma yeteneğinde 
dahi olmayan bir imparatora çok ağır vergiler ödemek zorunda 
kalmaları, özellikle kırsal kesimde mutsuz kitleler yarattı ve bu da 
Türkler'in bu topraklarda ilerlemesini hızlandırdı. 

Elde kalanları savunabilmek amacıyla "ucuz asker" arayışına giren 
İmparator, önce, Tatarlar'ın önünden kaçan A varlar'ı savaşçı olarak 
hizmetine almış, sonra da ünlü Katalan Birliği'ni. Bu ikincisi, sorunlarına 
acil çareler arayan imparatorluk için çare olmak bir yana, çok uzun yıllar 
imparatorluğun başına büyük bir dert olmuştur. 1302 yılında İmparator, 
köken olarak Katalan olan ama Sicilya'da yerleşmiş 6.500 kişilik 

profesyonel bir birliğin, imparatorluk adına savaşma önerisini büyük bir 
sevinçle kabul etti.57 Bu özel birlik, çok ağır olan koşullarını III. 
Andronikos'a kabul ettirmişti. Anadolu'da Türkler'e karşı önemsiz birkaç 
askeri başarıss kazanan Katalanlar, bir süre sonra İmparator'un, çok 

55 Aynı. 
56 Aynı, s.107. 
57 Ostrogorsky, a.g.y .• s.454. 

, 5S Bunlar kalıcı olmaktan uzak bazı başarılardır. En önemli başarılan. 1304'te Philadelphia'yı (Alaşehir) 
Türk kuşatmasından kurtarmalarıdır. Bkz.; Ostrogorsky, a.g.y., s.455. 
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yüksek olan maaşlarım ödeyemez duruma düşmesi üzerine karşı saflara 
geçmişler, yaklaşık 10 yıl süresince Asya ve Trakya'daki Bizans 
topraklarında terör estirmişler, sonunda Atina'yı işgal edip orada 
yerleşmişlerdir.59 Bu olay Bizans İmparatorluğu'nun o dönemdeki 
çaresizliğinin en açık göstergesidir: Bizans İmparatorluğu, topraklanın 
savunabilmek ve varlığım sürdürebilmek için, 6500 kişilik özel bir paralı 
asker birliğine dört elle sarılmış, ama bunların paralarım ödeyemez 
duruma düşmüş ve bu birlik de bunun üzerine imparatorluğa karşı 
savaşmaya başlamış, 1 O yıl süresince imparatorluğun en ciddi 
sorunlarından birisi olmuştur. 1310 yılında da, "Halil" adlı bir Türk'ün 
komutasında, Çanakkale Boğazı yoluyla Trakya'ya geçen ikibin kişilik bir 
Türk birliği, iki yıl boyunca imparatorluk için çok büyük bir sorun 
olmuş, bll: ikibin kişiyle başedemeyen İmparator önce Halil ile anlaşma 
imzalamış, sonra da bunlara karşı Sırp Kralı Milutin'den yardım 
istemiştir. 6o 

1321 'de II. Andronikos ile torunum. Andronikos arasında başlayan 
iç savaş ise, yedi yıl sonra torun Andronikos'u.n tahta geçmesiyle sona 
ermiş gibi görünse de, politikanın bir aracı olarak sisteme yerleşmiş61 ve 
imparatorluğun sonuna kadar yer yer sürerek imparatorluğun sonunu 
hızlandırmıştır. 

Ondördüncü yüzyılın başlarından itibaren, Konstantinopolis'in 
yiyecek gereksiniminin sağlanması, tamamen İtalyan tüccarların insafına 
kalmıştı.62 Bu çok zor koşullar altında İmparator, imparatorluğu "evlilik 
diplomasisi "63 ile ayakta tutmaya, daha doğrusu "birkaç gün daha" 
yaşattnaya çabalıyordu. Bu politika belli bir süre için işe yaradı da. 

59 Katalan Birliğinin Biz.ans topraklarındaki faaliyetleri için bkz.; Nico1, Last Centuries, s.128-140. 
Aynca bkz.; Ostrogorsky, a.g.y., s.454-468. 

60 Nicol, Last Centuries, s.138-139. 
61 İç savaşlar için bkz.; Ostrogorsky, a.g.y., özellikle s.460-490. 
62 Nicol, Last Centuries, s.110. 
63 örneğin, Sırp Kralı Milutin ile barış anlaşması imzalayabilmek için İmparator II. Andronikos, Kraıa 

beş yaşındaki kızını eş olarak venniştir. Theodoros Metokhites'in de elçi olarak aktif rol oynadığı bu 
kız alıp verme diplomasisi için bkz.; Nicol, Last Centuries, s.119 v.d.; Ostrogorsky, a.g.y., 
s.451. 
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1.2.2. Sosyal ve Kültürel Atmosfer 

II. Andronikos'un, kendi hükümdarlığı döneminde Bizans 
İmparatorluğu'nun bu trajik çöküşünden ne denli sorumlu olduğu konusu 
tam olarak açıklığa kavuşturulamasa da, onun bir devlet adamı ve bir 
asker olarak pek başarılı olmadığı ve ileri görüşlülük konusunda da Vill. 
Mikhael kadar yetenekli olmadığı açıktır. Ama bunların dışında, II. 
Andronikos, entellektüel kişiliği ile sivrilmiş, ölüm-kalım savaşı veren 
imparatorlukta sanatın ve edebiyatın destekleyicisi olmuştur.64 Onun 
dönemi, askeri, politik ve ekonomik felaketlerin peşpeşe yaşandığı bir 
dönem olmasının dışında, son devrinde Bizans sanatının ve 
entellektüelizminin eşine az rastlanır bir canlanışına sahne olmuştur. 
Çağdaşları tarafından "Akademi"ye benzetilen Saray,65 o dönemde 
sanatın, edebiyatın ve bilimin desteklendiği en önemli merkez haline 
ge imiş ti. 66 II. Andronikos 'tan sonra, on dördüncü yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Saray giderek gücünü yitirdikçe, Bizans entellektüel 
yaşamı da gerilemiştir. 67 

Ondördüncü yüzyıl Bizansı'nın entellektüellerinin bir profilini 
çizecek olursak, yüzyıl içersinde çeşitli tarihlerde yaşamış olan ve bugün 
bizim bilebildiğimiz yüz kadar aktif yazar olduğunu görürüz. Bunların 
yaklaşık üçte ikisinin Konstantinopolis'te yaşamış olduğu tahmin 
edilmektededir. 68 Bu yazarların yaklaşık yarısı Kilise ile şu ya da bu 
biçimde ilişkiliyken, diğerleri imparatorluk ailesinden kişilerle, Saray 
çevre~inden üst düzey memurlar, aristokratlar v.b. laik çevrelerden 
gelmekteydi. 69 

II. Andronikos döneminde, imparatorluğun genel olarak yoksulluk 
içinde olmasına karşın, sanatı ve bilimi desteklemeye istekli ve bunu 

64 Nicol, Last Centuries, s.162; Runci.man, Byzantine Renaissance, s.9; Ostrogorsky, a.g.y., 
s.442. 

65 Nicol, Last Centuries, s.162. 
66 lbor Şevçenko, "Society and lntellectual Life in the Fourteenth Century", Actes do XIVe Congres 

International des Etudes ByzantJnes, Bucharest, 1974, s.69-92. Özellikle bak; s.92. Aynca 
bkz.; Runciman, Byzantine Renalssance, s.62. 

67 I. Şevçenko, "Society anıl lntellectual Life", s.92. 
68 Aynı, s.69. 
69 Aynı, s.72-73. 
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yapabilecek güce sahip, çok zengin bir aristokrat elit bulunmaktaydı. 
Bunlar, sanatla, bilimle, yazınla doğrudan uğraşmakta, ya da sanatçıları 
ve bilim adamlarını desteklemekte, bu uğurda çok büyük maddi 
kaynakları seferber etmekteydiler. Bu dönemde, Theodoros Metokhites, 
Khora manastırını neredeyse baştan inşa etmiş, manastırda çok büyük ve 
zengin bir kütüphane kurmuştur; Mikhael Glabas Tarkhaneiotes, 
Konstantinopolis'te yaşayan bir başka aristokrat sanat patronu, 
Pammakaristos kilisesini onarıruştır;70 İmparatorluk ailesinden Theodora 
Kantakuzene Rhaoulaina, elyazması kitapları kendisi kopya etmekteydi; bu 
kitapları minyatürlerle süslemeleri için de bir atölye kurmuş ve çağın en 
iyi sanatçılarını burada toplamıştı. 71 Nikephoros Khoumnos, Georgios 
Pakhymeres, Nikephoros Gregoras, Maksimos Planoudes, Tomas 
Magistros, Demetrios Triklinios gibi birçok ünlü isim de, II. 
Andronikos'un desteklediği bilim ve yazın adanılan arasındaydı.72 

Ondördüncü yüzyılda sanatı ve edebiyatı parasal olarak destekleyen 
bu aristokratlar, kültüre yaptıkları bu dolaylı katkının yanısıra, kendileri 
de ciddi ürünler verecek kadar antik Yunan felsefesi, astronomi, retorik, 
tarih, şiir, dinbilimi ve matematik gibi bilimlerle ilgilenirlerdi. Ama bu 
kişiler, gerçek düşünürler ve bilime katkıda bulunan yaratıcılar olmaktan 
çok, var olan literatürü okuyan "kitap kurtlan" idiler.73 

Sanat dünyasına gelince, Palaiologoslar devrinde masraflı, büyük 
çaplı girişimler nadiren tercih edilmiş, ama çok sayıda, hem maliyet hem 
de zaman açısından gerçekleştirilebilir olan orta ölçekli proje 
gerçekleştirilmiştir. 74 

Entellektüel elit arasında, özellikle de aristokratlar ve yüksek 
bürokratlar gibi laik kesimlerde, antik kültüre karşı büyük bir eğilim 
görülmekteydi. Aslında, Bizans uygarlığı bütün tarihi boyunca, antikite 

70 Bunun· için bkz.; Hans Belting - Cyril Mango - Doula Mouriki, The Mosaics and Frescoes of 
SL Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at lstanbul, Washington, D.C., 1978. 

71 Bkz.; Nicol, Last Centuries, s.163. Aynca bkz.; Ihor Şevçenko, 'Theodore Metochites, the Clwra, 
aııd the Inıellectual Trends of His Time", Underwood, Kariye, c.4, s.17-90, özellikle bkz., s.23. 
Buradaki dipnot 25'te Şevçeııko, Theodora'om Vaticanus gr. 1899'u kendi elleriyle kopya ettiğini 
belirttnektedir. 

72 Nicol, Last Centuries, s.164. 
73 Aynı, s.166. 
74 Bunun için bkz.; Andre Grabar, "The Artistic Climate in Byzantiwn During tlıe Paleologan Period", 

Underwood,ed., Kariye, C.4, s.1-16, özellikle s.6. 
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ile Hıristiyanlık arasındaki ikiliği (dualite) hep içinde barındırmıştır. 
Antik kültür ve literatür, Bizanslılar için yeni bir şey değildi, çünkü 
Bizanslılar'ın eğitim sistemi, Helenistik trivium ve quadrivium sistemine 
dayanmaktaydı. Manastırlardaki dinsel eğitimin dışında verilen bu genel 
ve laik eğitim, felsefeyi de içermekteydi. Bu "temel" eğitimden sonra 
öğrenciler, hukuk, tıp, matematik ya da yüksek felsefe çalışmak üzere 
üniversiteye giderlerdi. 75 Bu laik eğitim, "dış öğrenme" olarak 
adlandırılırdı ve dinsel yaşama girebilmek için kişinin bu "dış 

öğrenme"den geçerek "iç öğrenme" diye adlandırılan ve manastırlarda ya 
da Patrikhane Akademisi'nde öğretilen dinsel eğitime girmesi gerekirdi. 
Böylece, din adamları da bu klasik eğitimden geçmiş oluyorlardı.76 En 
büyük saygıyı gören Ioannes Khrysostomos, Maksimos (Confessor), 
Ioannes Damaskenos (Şam'lı Ioannes) gibi eski kilise babaları bile bu 
klasik eğitim sisteminden geçmişlerdi.77 

Konstantinopolis'in Mikhael Palaiologos tarafından Latinler'in 
istilasından kurtarılmasının hemen ardından Ayasofya'nın ek binalarında 
yeniden kurulan üniversitede, matematik ve felsefe dersleri 
verilmekteydi. Bu üniversitenin başına getirilen Georgios Akropolites, 
burada Aristoteles, Euclid ve Nikomakhos'tan dersler vermekteydi.78 

Ondördüncü yüzyıl boyunca bu üniversite mali zorluklar nedeniyle 
giderek zayıflamış, ama aynı dönemde yüksek eğitim veren yeni kurumlar 
olarak özel okullar çıkmıştır.79 Theodoros Metokhites'in izleyicisi ve 
yakın arkadaşı olan Nikephoros Gregoras'ın Khora manastırında açtığı 
özel okul, bunların bir örneğidir.s0 

Bir taraftan, laik eğitim gören elit tabaka, antik kültüre büyük 
hayranlık duymakta ve bu kültürün felsefesi (Platon, Aristoteles başta 
olmak üzere), edebiyatı (Homeros), bilimi ile yakından ilgilenmekte, öte 
yandan Kilise antik olan her şeye karşı amansız bir savaşım veremekte, 
antikiteyi bütünüyle paganizm, ve dolayısıyla da Hıristiyanlığın düşmanı 

75 Bizans'taki yüksek eğitim konusunda bkz.; A. Adnan Adıvar, "Bizans'ta Yak.sek Mektebler", Tarih 
Dergisi, C.5, sayı 8, İstanbul, 1953, s. 1-54. 

76 Donald M. Nicol, "The Byzantine Church and Hellenic Leaming in tlıe Fourteenth Century", Studles 
in Cburcb History, Leiden, 1969, s.23-27. 

77 Runciman, Byzantine Renaissance, s.3O. 
78 Aynı, s.54. 
79 Aynı. 
80 Aynı. 
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olarak görmekteydi.81 Entellekttieller de kendi aralarında, Hıristiyan 
inancını tehlikeye sokmadan antik filozofların yolunun nereye kadar 
izlenebileceğini tartışmaktaydılar. 82 Onüçüncü yüzyılın sonlarında, her iki 
eğilim de varlıklarım sürdürmenin ötesinde, dikkate değer bir canlanış 
içersindeydiler. 83 

Özellikle II. Andronikos döneminde, çoğu yüksek bürokrat ve 
aristokrat olan ve doğrudan İmparator tarafından desteklenen laik 
entellektüellerin, antik Yunan yazınına duydukları ilginin büyük bir ivme 
kazandığını görüyoruz. Bu "hümanistler" Bizans yazınsal üretiminde de 
önemli bir katkıya sahiptiler. Ama kuşkusuz ki bu aydınların anladığı 
antikite, içerik ve ruh bakımından kendilerine çok uzak olan pagan 
antikite değil, bir tür "Hıristiyanlaştınlmış antikite"ydi. Bu ikincisi, onlar 
için, erken dönem kilise babalarının yapmış olduğu çalışmalar sayesinde, 
daha kolay erişilebilirdi. Çünkü bu babalar, antik eserleri sadece 
Hıristiyanlığa uygun düşecek bir biçimde yorumlamakla kalmamışlar, 
bunların çok sayıda kopyasını da yaparak genel kullanıma sunmuşlardı. 84 

Gerçekte, Bizanslı hümanistler, Kiliseye ve Ortodoksluğa hiçbir 
zaman doğrudan karşı çıkmamışlar, onlara ters düşmemişlerdir. Onlar, 
"laik". ve "dinsel" yaşamları arasında ustaca bir aynın yapmakta; günlük 
işlerinde, antik edebiyat, felsefe ya da astronomi ile ilgilendiklerinde , 
yüzü "bu dünyaya dönük" laikler olarak davranmakta; dinsel konularda 
ise Ortodoks inançlarına kuşku duymaksızın sarılmaktaydılar. Theodoros 
Metokhites gibi birçok aydın, hem dinsel konularda yazmakta, hem de 
bilimsel konularda ya da antik edebiyat üzerine yazmaktaydı. Metokhites 
ve Khoumnos'un yaptıkları gibi, bilimsel bir konuda tartışırken klasik 
öğretiye dayanan laik bir yaklaşımı benimserler; ama dinsel konular 
üzerine bir şey yazarken ya da tartış1rken, -örneğin Roma Kilisesi ile 
birleşme, ya da Hesykhasmus akımı85 gibi- tam bir Ortodoks din adamı 
olarak davranırlardı.S6 

81 John Meyendorff, nSpiriıual Trends in Byzantium in the Late Thirteenth and Early Fourteenth 
Cenıuries", The Kariye Djami, Underwood, ed., C.4, s. 95•106. 

82 Bkz.; Runciman, Byzantine Renaissance, s.28. 
83 Meyendorff, "Spiritual Trends", s.95. 
84 Grabar, "Artistic Climate", s.ı2. 
85 Sözcük anlamı "sakin durmak, dinlenme anında olmak" olan Hesykhasmus, Bizans'ta, kökleri erken 

manasurlara dayanan, bir tür mistik tapınma. Tann'ya "yürek yoluyla" ulaşma anlamına gelmektadir 
(bkz.; Aristeides Papadakis, "Hesychasm", Oxford Dictionary of Byzantium, C.2, s.923· 
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Bu kişiler, manastır gibi dinsel kurumlara da yatırım yaparlardı. 
Bizans aristokrasisi arasında dinsel bir kuruma yatırımda bulunmak, hem 
onların bu dünyadaki prestijleri açısından önemli görülmekteydi, hem de 
Tanrı katında öbür dünya için yapılmış çok önemli bir yatırım olarak 
düşünülmekteydi. 87 Bizans aristokrasisi hem bu dünya için yatırım 
yapmaktaydı, hem de öbür dünya için. Özel kütüphaneler ya da manastır 
kitaplıkları kurmak için, o dönemde oldukça yüksek maliyeti88 olan 
elyazması kitapları -antik filozofların ve kilise babalarının eserlerinin 
kopyaları, İnciller, v.b. gibi- sipariş edip yazdırıyorlar, ya da bu 
elyazması kitapları topluyorlardı. 

Öte yandan, onüçüncü yüzyıl sonları, ondördüncü yüzyıl başlarında, 
II. Andronikos döneminde, Bizans manastır yaşamı da Hesykhasmus 
akımının güçlenmesi ile birlikte, bir canlanış dönemine girmekteydi. il. 
Andronikos'un dönemi, aynı zamanda "hümanistler" ile manastırlar 
arasında bir barış dönemiydi.89 Ondördüncü yüzyılın ikinci yansında 
büyük bir mücadeleye dönüşecek olan bu barış döneminde, manastırları 
Hesykhast lider Gregotjos Palamas, hümanistleri ise Latin kökenli rahip 
Barlaam temsil etmekteydi.9° Dönemin askeri ve ekonomik felaketleri, 
kuşkusuz ki Ortodoksluğun canlanışını teşvik etmekteydi; acı çeken 
kitleler, tek gerçek kurtuluşun Ortodoks ilke ve uygulamaların katı bir 
biçimde yaşama geçirilmesi ile mümkün olabileceğini düşünmekteycliler.91 

Theodoros Metokhites'in yaşadığı dönemin düşünsel alanında büyük 
etkisi olan Hesykhasmus akımının92 kökenleri, çok gerilere, dört ve 
beşinci yüzyıllarda Doğu'daki ilk Hıristiyan kilise babalarına ve Sina'da 
filizlenen Hıristiyan manastırcılığının başlangıcına gitmektedir.93 

Hesykhasmus akımı, Bizans manastırlarına özgü bir tür mistisizm, ya da 
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924.). Ancak bu çerçevede Hesykhasmus, ondördüncü yüzyılda Bizans entellektüel ve dinsel 
yaşamında çok etkili olan bir düşünce akımını belirtmek için kullanılmaktadır. 

86 I. Şevçenko, "Metochites, Chora, ", s.37. Aynca bkz.; Runciman, Byzantine Renaissance, s.34. 
87 Grabar, "Artistic Climaıe", s.6. 
88 Bkz.; I. Şevçenko, "Society and Intellecıual Life", s.91. 
89 Meyendorff, "Spirilual Trends", s.96. 
90 Aynı. 
91 Nicol, Last Centuries, s.166. 
92 Bu akımın Bizans'ın son dönemine özgü nitelikleri için bkz.; John Meyendorff, Byzantlne 

Hesycbasm: Historical, Tbeological and Social Problems, Landon, 1974. 
93 John Meyendorff, St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituallty, New York, 1974, s.26. 
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Hıristiyanlığa uydurulmuş bir tür Platonik mistisizm olarak 
tanımlanabilir. Manastır yaşamı ve ideol_ojisi, rahipleri ister istemez, 
aslında Hıristiyanlık'la uzlaştırılması pek de kolay olmayan, Yeni
Platoncu bir söyleme doğru itmiştir.94 Mistisizm, özü gereği 

Hıristiyanlık'la pek uyuşmaz; çünkü, özellikle de Yeni-Platoncu mistisizm 
beden ve ruh arasında bir aynın yapar ve bedenin spiritüel yaşamda 
hiçbir yeri olamayacağı inancına dayanır. Buna göre beden, ruhun 
"hapishanesi"dir ve bundan bir an önce kurtulunması gerekir.95 Bu 
düşünce, Hıristiyanlar'ın çok önem verdiği, Tann'nın bir insan bedeninde 
cisimleşmesi (incarnation) düşüncesi ile çelişmekteydi ve İsa'mn bir insan 
bedeni içersinde geçen bu dünyadaki yaşamının değerini · azaltmaktaydı. 
Bunun dışında, Ortodoks ideolojide önemli bir yer tutan Tanrı ile 
bütünleşme (theosis) dogması96 ve ölümden sonra bedenin tekrar 
diriltilerek ruh ile birleşmesi inancı ile de çelişmekteydi mistisizm. Ancak 
Bizanslı dinbilimciler, ruh ile bedenin ayrılığı ilkesine dayanan Yeni
Platoncu mistisizm ile Ortodoks dogmasını bir araya getirip uzlaştırmayı 
başardılar. Hesykhasmus akımı, gerçekte bir tapınma yöntemine dönüştü: 
İnsanın Tann'sına ulaşmak için mistikçe, tamamen "gönülden" yakarışı ve 
Tanrı'mn Eukharistia ayininde kendisini insanlar için "ulaşılır" kılması.97 

Bu yakarışta ve ayinde, ruh kadar beden de yerini almak.ta, bir işlev 
üstlenmektedir.9 8 Tanrı'nın lütfundan, insan bir bütün olarak 
yararlanacaktır; insana doğru yolu göstererek onun ruhunu kurtaran 
Tanrı, mahşer gününde dirilterek, bedenini de kurtaracaktır.99 Böylece, 
Bizans Hezykhasmus akımı, antik Yunan mistisizminin devamlı olarak 
reddetme· eğilim.inde olduğu 'madde'nin, ya da insan bedeninin 
saygınlığım yeniden kurmuştur. Ondördüncü yüzyıl, Bizans Hesykhasmus 
akımının, Neo-Platonik mistisizm ile Ortodoksluk, ruh ile beden, spiritüel 
yaşam ile kilise ritüeli arasında mükemmel bir denge kurmayı başardığı 

94 Meyeodorff. Gregory Palamas, s.23. 
95 Aynı, s.24. 
96 Bizans teolojisinde, Tanrı ile bütünleşme (theosis) dogmasının iki yönü vardır: Birincisi, dirilişten 

sonra cenneteki sonsuz ve mükemmel yaşamında insan, giderek Tann'sma daha da yakınlaşacaktır. Bu 
sonsuz yaşamın teleonomisi, sonınıda Tanrı ile bütünleşmek, onun varlığı içinde erimektir. Bu sadece 
ruh ile değil, bedeniyle ve ruhuyla. gerçek bir insan olarak gerçekleşecektir. Tanrı ile bütünleşmenin 
diğer bir yönü ise, daha bu dünyadayken, kutsal Eukharist ekmeğinin yutulması ile 
gerçekleşmektedir. 

97 Meyendorff, "Spirinual Trends", s.197. 
98 Meyendorff, Gregory Palam.as, s.109. 
99 Aynı, s.114. 
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yüzyıl olmuştur. 100 1347 ve 1351 yıllarındaki Konsil'lerde, bu akım, 
Yeni-Platoncu Barlaam mistisizmine karşı ezici bir zafer kazanmıştır. 101 

Bu dönemde imparatorluk içinde sanatçının 102 konumuna bakacak 
olursak, sanata karşı gösterilen büyük ilgiye kıyasla, bu sanat yapıtlarını 
üretenlerin yüksek bir statüye sahip olmadıklarını görürüz. 103 Post
Bizanten dönemde Bizanslı ustaların Sırbistan ve Rusya'da çalışmalarına 
başlamalarından önce, çok az sayıda Bizanslı ustayı bugün isimleri ile 
tanımaktayız. Bizanslı ustalar, genellikle başkentin entellektüel elitine 
dahil değildiler ve bilim adamları ya da entellektüellerle zenaatçılar 
arasında çok kesin bir ayırım vardı. Kuşkusuz bu dunim uygulamalı 
sanatlarla uğraşan kişiler için geçerliydi; çünkü edebiyat, müzik gibi 
alanlar o dönemde sanattan çok bilim, "uygulamalı" bir iş olmaktan çok 
"entellektüel bir uğraş" olarak görülmekteydi. Uygulamalı sanatlar ise, 
bir entellektüelin uğraşacağı alanlardan değildi.104 O, ancak böyle bir işin 
patronluğunu yapardı, ve bu nedenle de o yapıt kendisine maledilir, yapan 
ustaların adı anılmazken, kendi adı yapan kişi olarak geçerdi. ı 0s Bunun 
dışında, "uzmanlık" da Bizans'ta, bütün Ortaçağ'da olduğu gibi, önemli 
görülmezdi. Y almzca güzel ikonlar yapmak konusunda uzman olan bir 
zenaatçı, elbette ki, bizzat sanat yapmayan, ama felsefe, teoloji, astronomi, 
şiir v.b. "bütün bilgi ve sanatlardan haberdar olan" aydının prestijine 
ulaşaınazdı. 106 Bizanslı ustalar, Batı'da Rönesans'la ortaya çıkan, sanatın 
uygulayıcısı olmanın yanısıra, birçok bilim alanıyla, edebiyatla da ilgili 
"evrensel insan" (uomo universale) tipinden uzaktılar. 

lOO Aynı, s.83. 
ıoı Meyendorff, "Spiriıual Trends", s.103. 
ıoı Bütün Ortaçağ için olduğu gibi, Bizans için de "sanatçı" sözcüğünü temkinli karşılamak gerekir, 

çünkü bugün kullandığımız anlamıyla sanatçı sözcüğü modern zamanlann bir kavramıdır ve Ortaçağ 
"zenaatçı"sının sanatçı olması, Rönesans1a başlayan sürecin belli bir olgunluk evresine ulaşmasıyla 
gerçekleşebilmiştir. Birey olarak özgür olan sanatçı yarabcıdır, bireyselliğinin biricikliğinin 
farkındadır ve bunu sanatına da yansıtır. Ortaçağm , mesleği açısından tam bir özgürlüğü olmayan 
zenaatçısı ise, bireyselliğini ve özgünlüğünü sanatına yansıtmaktan uzaktır. Duvar ustası belli 
kurallar ve gelenekler çerçevesinde duvarını örerken, resim ustası da yine belli kural ve gelenekler 
çerçevesinde duvarların freskolannı boyardı. Bu açıdan, Bizanslı sanatçıların. "sanatçı"dan çok "usta" 
ya da "zenaatçı" olarak anılması daha doğru olacaktır. 

103 Runciman, Byzantine Renaissance, s.49. 
ıo4 Aynı, s.52. 
lOS Aynı, s.50. 
l06 Aynı, s.53. 
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1.2.3. Theodoros Metokhites 

K.hora manastınm günümüze ulaşabilen haliyle ondördüncü yüzyılda 
yaptırmış olan Theodoros Metokhites, 1270 yılında Konstantinopolis'te 
aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Babası, İmparator VIll. 
Mikhael Palaiologos'un Papalık nezdindeki büyükelçisi idi. Baba 
Metokhites, tıpkı İmparator'u gibi, Latin Kilisesi ile birleşmenin etkin bir 
savunucusuydu. Bu nedenle de, 1283'te vm. Mikhael, Roma kilisesi ile 
birleşmeye karşı olan II. Andronikos tarafından tahttan indirilince, 
Metokhites ailesi Küçük Asya'ya sürgüne gönderildi. Genç Theodoros, 
sürgünde bulundukları dönemde, daha önce de belirttiğimiz gibi Bizans 
eğitim sisteminin temeli olan, Helenik kökenli trivium ve quadrivium 
eğitimini aldı.101 

Bu ilk eğitiminden sonra, bilim adamı olmaya karar veren 
Theodoros, klasikleri okumaya koyuldu. Antik felsefeyi ve dinbilimini 
kendi kendine öğrendi. 108 1290 yılında genç Metokhites, bir Küçük Asya 
gezisi sırasında Nikaia'ya uğrayan İmparator II. Andronikos'a takdim 
edildi. Entellektüellerin büyük destekçisi olan İmparator, 109 Metokhites'in 
bilgisinden etkilendi ve onu kendi hizmetine aldı.ııo Bu olay Metokhites'in 
yaşamında bir dönüm noktası oldu. lınparator'un hizmetine giren 
Metokhites, devlet bürokrasisinde büyük bir hızla yükseldi: Bir yıldan 
kısa bir süre içersinde İmparator'un maiyetine girdi ve bir Saray ünvaru 
olan "Logothetes" 111 ünvanım aldı. Aynı zamanda Senato üyesi oldu. 
Bürokrasi kariyerinin bu ilk yıllarında, Küçük Asya'ya yaptığı 

gezilerinde İmparator'a eşlik etti. 112 Metokhites gibi çevresine karşı çok 
ilgili olan bir kişinin, bu gezilerden büyük yararlar sağladığı 

kuşkusuzdur. Daha sonra Theodoros Metokhites'in, lmparator'un "evlilik 

107 Runciman, Byzantine Renaissance, s.28. 
108 I. Şevçenko, "Metochites, Chora, ", s.25. 
109 Nicol, Last Centuries, s.162. 
ııo ı. Şevçenko, "Metochites, Chora, ", s.26. 
111 Bizans devlet idaresinde Logotbetes ünvanı, genel an1amı ile bürokraside bir ya da birkaç departmanın 

başındaki kişi için kullanılırdı. Bu ünvanlan İmparator verirdi ve Logotbetes'ler bugünkü bakanlar ile 
aynı işlevi görürlerdi. Bu ünvan ve bununla ilgili kısa bibliyografya için bkz.; Alexander Kazhdan, 
"Logoıhetes" mad., Oxford Dictionary of Byzantium, C.2, s.1247. Metokhites'in saraydan 
aldığı bu ilk Logothetes ünvanı, "Logothetes Ton Agelon", yani lmparatorluğun at ve katır 
sürülerinden sorumlu kişi ünvanı idi. 

112 ı_ Şevçenko, "Metochites, Chora, ", s.26. 
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diplomasisi" içinde aktif görevler aldığım ve İmparator'un elçisi olarak 
bu diplomasiyi yürütmek üzere Kıbrıs, Kilikya ve Sırbistan'a 

gönderildiğini görmekteyiz.113 1303 yılında İmparator onu özel temsilcisi 
olarak Selanik'e gönderdi. 1305 yılında ise, İmparator'a Nikaia'da genç 
bir hümanist olarak tanışunlmasından henüz 15 yıl sonra, bütün 
imparatorluğun "başbakanı" oldu. 114 Bu, devlet bürokrasisi içinde 
İmparator'dan sonra gelen en yüksek memurluk idi. Bu görev ile birlikte, 
hazineden sorumlu Logothetes ünvanım da aldı. Theodoros Metokhites, 
kızını lmparator'un yeğeni Ioannes Palaiologos ile evlendirerek, ı ıs 
İmparatorluk ailesi ile akrabalık ilişkileri de kurdu ve meslek 
kariyerindeki çok hızlı yükselişini pekiştirdi. Böylece, hem rakiplerini 
kolayca alt edebildi, hem de çok büyük bir siyasal ve ekonomik güce 
kavuştu. 

1.316 yılında İmparator tarafından, Saray'ın koruması ve yönetimi 
altında olan Khora manastırını restore etmesi için "ktetor" olarak atandı. 
Bu geniş kapsamlı restorasyonu çok kısa bir sürede, 1321 yılında 

tamamladı. Aynı yıl da, İmparator tarafından, Saray'ın en büyük ünvanı 
olan "Büyük Logothete" ünvanı ile onurlandırıldı. 

Ancak, 1321 yılı Metokhites'in yaşamındaki ikinci büyük dönüm 
noktası oldu. Büyük bir sadakatle bağlı olduğu İmparator II. 
Andronikos'a karşı bir iç savaş başladı; ve bu savaş, yaşlı İmparator 1328 
yılında torunu III. Andronikos tarafından tahttan indirilinceye kadar, 
kesintilerle sürdü.116 İmparator II. Andronikos'un sonu, Theodoros 
Metokhites'in de sonu oldu: Yeni imparator tarafından Trakya'ya, 
Didimotekhos'a sürgüne gönderildi ve 1330 yılına kadar iki yıl sürgünde 
yaşadı. 

Altmış yaşını aşmış olan Metokhites, kendisine çok zor gelen ve 
acılar içinde geçirdiği sürgün yıllarını, şiirlerinde anlatmışur. 117 

Şiirlerinde aynı zamanda, bütün mal varlığının; altın ve gümüşlerinin, 

113 Aynı, s. 26-27. 
114 Aynı, s.27. 
115 Aynı. 
116 Bu iç savaş için bkz.; Osırogorsky, ag.y., s. 460-490; Nicol, Last Centuries, s. 151-250. 
117 Bkz.; 1. Şevçenko, "Metochites, Chora,", s. 31. Metokhites'in şiirleri için bkz.; M. Treu, ed., 

Dichtungen des Gross-Logotbeten Theodoros Metochites, Potsdam, 1895. (Bu yayın 
göıi1lememiştir). 
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bağlarının, inek, koyun ve deve sürülerinin, evlerinin ve büyük 
bahçesinde havuzu olan, yerleri mermer kaplı sarayının ı 18 nasıl tahrip 
edildiğini ve bunlara elkonulduğunu anlatmaktadır. 

1330 yılında, imparatorluk ailesindeki damadının da yardımlarıyla 
Konstantinopolis'e dönmesine izin verilince, doğruca Khora manastırına 
gitmiş ve "ktetor"luk haklarım 119 kullanarak bu manastırda rahip olmuş, 
yaşamının sonuna kadar da burada yaşamıştır. Metokhites, 1332 yılında, 
iki yıldır "Rahip Theoleptos"ı20 adıyla yaşadığı Khora manastırında 
ölmüş, ve kilisenin güney tarafına bitişik olan parekklesionda 
gömülmüştür. 

Theodoros Metokhites, antik felsefe, edebiyat, astronomi ve sanat 
alanlarına duyduğu ilgi ile, Palaiologos'lar devrinin hümanistlerinden 
birisiydi. 121 İnsan doğası, tarih, astronomi ve antik yazarlar üzerine 
yazılarının yamsıra, birçok kasideler (eulogies) ve cenaze söylevleri 
(epitaphios) de yazmıştır. Bugün, yazdığı sayısız şiirinden, kendisi ve 
yaşadığı döneme ilişkin çok önemli bilgiler edinmekteyiz. Kendisinin de 
en önemli eserlerinden birisi olarak andığı "Miscellanea" adlı kitabı, 

felsefe ve politika üzerine yazılmış 120 yazıdan oluşmaktadır. 

Konstantinopolis'i hayranlık derecesinde seven Metokhites, bu kent için 
bir de methiye. yazmıştır. Diğer yazılı eserleri arasında, şiirlerinden 

öğrendiğimiz kadarıyla, Khora manas.tınnın ünlü kütüphanesinde duran, 
astronomi üzerine bir kitabı ve Aristoteles'i yorumladığı bir başka kitabı 
vardı. 

118 Metokhites'in sarayı için bkz.; R. Guilland, "Le palais de Theodore Metochite". Revue des 
etüdes gracques, 35 (1922), s.83-95. 

119 Ktetor olarak adJandınlan bir manastırın ya da başka bir dinsel kurumun banisinin, bu kurumu restore 
etmek ya da inşa etmekten kaynaklanan belli hak ve görevleri vardı. Bu haklar, hem Iustinianus 
yasalarında, hem de bu kurumlann "vakfiyesi" diyebileceğimiz "Typikon"larda yazılmış olduğundan, 
sağlam yasal güvenceler albndaydı. Yaptırdığı manastırda yaşamak hakkını da içeren bu haklar yaşam 
boyu geçerli idi ve kişinin sosyal ya da siyasal konumundaki iniş-çıkışlardan etkilenmemekteydi. Bu 
baklar gelecek kuşaklara da miras yoluyla geçebilmekteydi. Bkz.; Alexander Kazhdan, "Kıetor", 
Oxford Dictionary of Byzantium, C.2, s.1160. 

120 I. Şevçenko, "Metochites, Chora, ", s.37 . 
. 121 Metokhites'in bu niteliği ile ilgili olarak bkz.; H. Hunger, "Theodoros Metochites ais Vorlaufer des 

Humanismus in Byzans", Byzantiniscbe Zeitschrlft, 45 (1952), s.4-19. 
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Şiirlerinden öğrendiğimiz kadarıyla, Metokhites kurduğu manastır 
ile, özellikle de bu manastırda oluşturduğu büyük kütüphaneı22 ile 
övünmekteydi. Sürgünde yaşadığı yıllarda, en çok kütüphanesi için 
endişelenmekteydi. Sürgünden Khora manastırının rahiplerine yazdığı 
mektupta, manastıra bağışladığı kitapları için nasıl meraklandığını 

yazmakta, bu satırlarıyla da bize nasıl bir "kitap-sever" olduğunu 
göstermektedir: 

"Kitap koleksiyonu ile ilgili istek ve emirlerimin dikkate 
alınmadığını öğrenmek, ya da bazı kitaplann talan edildiğini ve 
manastırın onlardan mahrum bırakıldığını öğrenmek, kalan 
kitapların ise ihmal edildiğini, yavaş yavaş çürümekte ve kurtlar 
tarafından yenilmekte olduklarını öğrenmek, beni çok büyük acılar 
içine atacaktır; ve korkarım ki bu, doğrudan kalbimin orta yerine 
giden bir yumruk olacaktır".123 

Kendi çalışmalarının orijinal çalışmalar olmamasına karşın, 

Metokhites, çağdaşı olan birçok bilim adamı ve aydının tersine, 
"orijinalliğin" ne olduğunun farkındaydı . Yazıları1 antik düşünürlerin ya 
da kendinden önceki bilim adamlarının yalın tekrarından öteye 
gitmemekle birlikte, o, bunun kaçınılmaz olduğunu söylemekteydi: Çünkü 
eski düşünürler ve bilim adamları her şeyden bahsetmişlerdi. Hem de 
bunu o kadar büyük bir yetkinlikte yapmışlardı ki, kendilerinden sonra 
gelenlere söyleyecek yeni hiçbir ş.ey bırakmamışlardı.124 Örneğin, 
Metokhites'in astronomi hocası olan Manuel Bryennios'un, ona bir 

122 Bu kütüphane ile ilgili olarak bkz.; lhor Şevçenko, "Observations sur les reciveils des Discours et des 
Poems de Th. Metochite et sur la bibliotheque de Chora a Constantinople", Scriptorium, V 
(1951), s.279-288. Bizans kütüphaneleri ile ilgili bir lisans tezinde de Metokhites'in Khora 
manasunndaki kütüphanesinden kısaca sözedilmektedir (Hale Ereömek. Bizans Devri 
Kütüphaneleri, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1.ü. Edebiyat Fakültesi, 1975). Eyice, İstanbul 
kütüphanelerini incelediği makalesinde Khora manastırının kütüphanesinden söz etmemektedir 
(Semavi Eyice 'Tarih'te lstanbul'da Kattıphaııeler", Arredamento Dekoruyon, (Kasım 1992/11), 
s.103-107). Bu kütüphanenin b~ma ilişkin kesin bir arkeolojik ya da yazınsal veri bulunmamasına 
karşın, manastır içersinde böyle bir kütüphanenin var olduğunu hem Metokhites'in kendi şiirlerinden, 
hem de sürgündeyken manastırın rahiplerine gönderdiği mektuptan biliyoruz. Khora manastırının 
kütüphanesi, Palaiologoslar devri Konstantinopolis'inin en önemli kütüphanelerinden biri olarak 
anılmaktadır (Bkz.; Anthony Cutler - Alice-Maıy Talbot, "Chora Monastery", Oxford Dictionary 
of Byzantiurn, C.1, 2.428-430). 

123 Bu mektubunun orijinal Grekçe metni ve İngilizce çevirisi için bkz.; I. Şevçenko, "Metochites, 
Chora, ", Appendix I, s.57-84. Buradaki çeviri, İngilizce metinden yapıhnıştır. 

124 Metokhites bu düşüncesini Miscellanea adlı kitabında geliştirmiştir. (Theodore Metochites, 
Miscellanea Philosophlca et Historica, (C. G. Muller ve T. Kiessling, ed.), Leipzig, 1821, 
s.14-16). (Bu yayın görülememiştir). Orijinallik: konusuna yaklaşımı için aynca bkz.; I. Şevçenko, 
Metochites, Chora, ", s.44; Runciman, Byzantine Renaissance, s.94. 
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filozofun (biljm adamı) kalabalığın yolunu (kendinden önceki bilim 
adamlarının yolunu) izlememesini, bağımsız davranması gerektiğini 
öğretmiş olmasına karşın, Metok.hites bunun "içerik" açısından mümkün 
olmadığını, orijinalliğin ancak biçim yönünden mümkün olabileceğini 
düşünmekteydi, 12s "Geçmişin büyük adamlan"mn orijinal düşüncelerini 
tekrar. ederken, hocasının önerdiği gibi "bağımsız davranmak" amacıyla, 
onların anlatılış biçimleriyle oynamış, anlatımında çok özgün bir biçem 
oluşturmuştur.126 Bu, çok tipik bir Ortaçağ tutumudur. Metokhites, 
çağdaşı olan birçok yazar gibi şiirlerini o dönemde herkesin 
anlayabileceği Bizans "dodecasyllables" ile yazmamış, tersine o gün için 
çok az kişinin anlayabileceği, Dorik ve Aeolik biçimlerle yükleyerek 
oluşturduğu bir "hexameter" sistemi kullanmıştır. 127 Bu kendine özgü, 
doğrudan anlatım yarine dolaylı bir anlatımı seçen üslubunu, Khora 
manastırının rahiplerine yazdığı mektubunda da görmekteyiz. 12s Çok 
uzun ve karmaşık cümlelerle anlattığı düşüncelerini, dolaylı bir anlatım 
ve alegorilerle süsleyerek, "ilk bakışta kavranılması güç" bir biçime 
sokmuştur. Son yıllarında Metokhites, entellektüel becerileri dışında her 
şeyini yitirdiğine inanmakta, ve bu yetisini de olabildiği kadar etkin bir 
biçimde kullanmaya çalışmaktaydı. Mektubunun bu üslubunun, çoğu az 
eğitimli rahipleri etkilemeyi amaçladığı düşütıülebilir. 129 Ancak o tüm 
yaşamı boyunca yazılarında düşüncelerini "dolaylı" anlatmayı tercih 
etmiş, "kolay anlaşılır" olmaktan kaçınmıştır. Düşüncelerini karmaşık, 
dolaylı, entellektüel derinliği olan bir. biçimde anlatarak çok iyi eğitimli 
olmayanlar için zor anlaşılır bir üslup benimsemesi, onun kişiliğinin bir 
parçası idi ve Metokhites bunu bilinçli bir biçimde geliştirmişti. Onun 
kişiliğinin bu niteliği, ilerideki bölümlerde de göreceğimiz gibi, 
Kariye'nin ikonografık programına da yansımıştır. 

Metokhites'in kişiliğinin bir diğer yönü de, çevresinde olup bitenlere 
ilgisiz kalmaması, müdahaleci ve düzenleyici bir yapıda olmasıdır. Bu 
kişilik yapısı, Metokhites'in devlet bürokrasisinde sorumlu konumlarda 
geçirdiği uzun yılların bir kalıtı olsa gerek. Sürgündeyken Khora 
manastırının rahiplerine yazdığı mektubunda, bu kişiliğin izleri açıkça 

125 I. Şevçenko, "Metochiıes, Chora, ", s.44. 
126 Aynı, s.45. 
127 Aynı, s.28. 
_12s Bkz.; I. Şevçenko, "Metochiles, Chora, ", Appendix I. 
129 ı. Şevçenko, "Metochites, Chora, ", s.28 v.d. 
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görülebilmektedir: Manastırın yeni başrahibinin seçimi konusunda 
rahipleri etkileyip kendi istediği sonucu almak istemektedir. Mektubun 
bütününde, onun, kendisinin yokluğunda her şeyin kötü gideceği endişesi 
içinde olduğu, her ne kadar gizlemek için çaba sarfetmişse de, 
hissedilmektedir. 

Bir yüksek bürokrat olarak Metokhites, bu dünyanın bir insanıydı ve 
bu dünyadaki ününün kendisinden sonra da sürmesini istemekteydi. Çok 
dindar olmamakla beraber, Metokhites bir Hıristiyan'dı ve öbür dünyayı 
da düşünmesi gerekirdi. Khora manastırını yeniden yaptırması ve 
kütühanesini donatması bu itkilerin bir ürünüydü. Khora manastırı ve 
onun zengin kütüphanesi -kendi yazmış olduğu kitaplarla beraber-, hem 
onun bu dünyadaki ününü gelecek kuşaklara aktaracak, hem de işlediği bu 
büyük sevaptan ötürü Tann'nın takdirini kazanacak, öbür dünyadaki 
yaşamım da garanti altına alacaktı. Yukarıda sözü edilen mektubunda, 
rahiplerden "kitaplarım gelecek kuşaklar için korumalarını" istemektedir. 

Metokhites, Kilise ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmemeye de özen 
göstermiştir. Dini konuları hiçbir zaman tartışmaktan yana olmamış, 
sadece "inanmayı" tercih etmiştir. Bir şiirinde şöyle demektedir: 

"Aklı başında insanlar Tanrı 'ya tapınır, dinin emrettiklerini 
yerine getirirler. Onları fazla sorgulamazlar; bunu yapanlar 
akılsızdırlar ve kendi sonlannı hazırlarlar". 

Ancak Metokhites'in bu düşüncesi, öbür dünya için duyulan bir 
kaygıdan çok bu dünya için duyulan bir korkudan kaynaklanmaktadır. 
Şiiri şu düşüncelerle devam etmektedir: 

" ... çünkü, aylak kalabalıklar için hiçbirşey, 'sapkınlığın 

ma~kesini çıkartmak' bahanesiyle seçkin ve eğitimli insanlara 
saldırıya geçmelerinden daha kolay değildir".130 

Metokhites yurtsever bir yöneticiydi. Onun üst düzeyde bir devlet 
yetkilisi olduğu dönemde imparatorluk çok güç günler yaşamış, Küçük 
Asya'da neredeyse tamamen çökmüştür. O, bunları büyük acılar içinde 
izlemiştir. Kendi sözleriyle bu durumu anlatırken, yönetimde olduğu süre 
içersine üç dört kez devletin bütünüyle yok olması tehlikesi ile karşı 

.130 Metokhites'in şiirlerinden yapılan bu aktarmalar, I. Şevçenko'nun yapmış olduğu İngilizce 
çevirilerinden yapılmıştır. Bunun için bkz.; I. Şevçenko, "Metochiıes, Chora. ", s.52. 
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karşıya kaldığını, ve yalcın geleceğin imparatorluk için sakladığı 

gelişmeleri görmeden ölmeyi ümit ettiğini söylemektedir. 131 

Son olarak da, Metokhites ben-merkezci bir insandı. Sürekli 
kendisinden sözeder ve kendisini "olağanüstü bir kişilik" olarak 
adlandırırdı.132 Kurucularının kişisel tercihlerine göreceli olarak daha 
büyük bir özgürlük alanı tanıyan mezar şapellerinin, özellikle de 
ikonografik programlarının bu kurucuların kişiliklerinden ve 
düşüncelerinden büyük ölçüde etkilenmiş olmaları gerekir. 

1.2.4. Ondördüncü Yüzyılda Yapılan İnşaat 

Onikinci yüzyıl başlarından ondördüncü yüzyılda Theodoros 
Metokhites'in giriştiği kapsamlı restorasyon ve yapım kampanyasına 
kadar Khora manastırı ile ilgili pek az bilgiye sahibiz. Ancak, 1321 
yılında Metokhites manastırı neredeyse baştan inşa etme gereksinimini 
duyduğuna göre, ondördüncü yüzyılda manastırın yıkılmak üzere 
olduğunu tahmin edebiliriz. 1296 yılındaki büyük deprem, manastırı 

harabeye döndürmüş olabilir. Ondördüncü yüzyıl başlarında Khora 
manastırında ikamet eden Patrik I. Athanasios da bir mektubunda, 
manastırın çok kötü bir durumda olduğundan yakınmakta ve bazı 

rahiplerin uyumak için bile yer . bulamadığını belirtmektedir. 133 

Narteksteki deesis mozaiğinde lsaak.ios Komnenos ile birlikte portresi 
görülen Moğollar'ın Maria'nın 134 onüçüncü yüzyılın başlarında Khora 
manastırında küçük çaplı bir onarım yapmış olması, bugün bu onarımın 
hiçbir izi görünmemesine karşın, olasıdır,135 

131 Bu düşüncelerini "Miscellaea" da belirtmektedir. Buradaki aktarma için bkz.; I. Şevçenko, 
"Metochites. Chora. ", s.46 ve dipnot 201. 

132 I. Şevçenko, "Metochites, Chora, ", s.49. 
133 Alice Mary Talbot. Tbe Correspondence of Atbanasius I, Patriarcb of Constantinople, 

Washington, D.C., 1975, s.s. 26-27; Onilçüncü yüzyılda Khora manastırının durumu için bkz.; C. 
Wendell, "Planudea", Byzantlnische Zeitschrift, 40 (1940), 406-410. 

134 imparator VIII. Mikhael Palaiologos'ım kızı Maria, 1265 yılında Moğol Hanı Hülagü'ye eş olarak 
Karakurum'a gönderilmiş, ancak Maria daha Karakıırum'a ulaşmadan Hillagü Han ölmüş ve Maria 
oowı oğlu Abaka ile evlenmiştir. Maria, bu nedenle Moğolların Maria diye anılmıştır. 

135 Bkz.; Ousterhout. The architecture, s.33. 
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Metokhites, Khora manastırını onarmak için olasılıkla 1315 ya da 
1316 · yılında İmparator tarafından ktetor olarak atanmıştır. 136 Bu 
restorasyonun tamamlanma tarihi olarak Van Millingen, Nikephoros 
Gregoras'ın 1321 yılında manastırdan sözederken "onarımı yeni 
tamamlandıtt demesinden yola çıkarak, 1321 yılından kısa bir süre 
öncesini önermektedir.137 Nitekim, kilisenin kubbe tabanının dört ana 
yönünde yer alan monogramlardan güneydeki monogramında Metokhites, 
1321 yılında aldığı "Büyük Logothete" ünvanıyla değil, daha önceki 
"Logothete" ünvamyla yer almaktadır.138 Bu da yapımın 1321 yılından 
önce tamamlanmış olduğunu göstermektedir. Yapımın tamamlanma tarihi 
olarak, nartekste yer alan "Kana Düğünündeki Mucize" sahnesinde 
bulunan bir kapının üzerindeki süslemelerinl39 Arap rakamlarına 

benzetilerek 1302-1303 tarihlerinin esas alınması konusundaki önerileri140 
ise ciddiye almak güçtür. 

Metokhites'in yaptığı onarım, gerçekte " onarım" sözcüğünün 

sımrla'rını aşacak kadar geniş kapsamlıydı. Önceki Komnenos yapısından 
sadece Yunan haçı biçimindeki naos ayakta kalmaktaydı. 141 Kilisenin ana 
kubbesi, kuzey tarafa bitişik iki katlı ek yapı, iç ve dış narteksler ile bu 
çalışmanın konusunu oluşturan güneydeki ek şapel (parekklesion); aynca 
naosun mermer kaplama levhaları ve mozaikleri, nartekslerin mozaik 
dekorasyonu ve ek şapelin freskoları da Metokhites tarafından 

yaptınlmıştır. t42 Meryem ve İsa'ya ada.dığı iki şiirinde Metokhites, Khora 
manastınmn inşaatından sözennekte ve çalışmanın çok hızlı bir biçimde 
yürütüldüğünü belirterek, bu kadar kısa bir süre içersinde naosu 
onardığını, ek yapılan ve iki narteksi inşa ettiğini, ayrıca mermer ve 
mozaiklerin de tamamlanabildiğini söylemektedir .143 

136 Bkz."; I. Şevçenko, "Metochites, Chora,", Appendix III. 
137 V Millin' .300 an gen, a.g.y ., s . 
138 Bu monogram için bkz.; L Şevçenko, "Metochites, Chora,", s.39, Fig. C-c. 
139 Bu aynnu için bkz.; Underwood, Kariye, C.II, s.237'deki fotoğraf. 
140 Bıi tartışma için bkz.; Underwood, Kariye, CJ, s.16. 
141 Ousterhout, The Architecture, s.35. 
142 Ondördüncü yüzyılda yapılan kısımlar ve bunun önceki dönemlerin yapımlarıyla kıyaslanması için 

bkz.; Plan II . 
. 143 Bu şiirlerin Almanca çevirisi için bkz.; M. Treu, (ed.), a.g.y., s. 29-30, ve 46. Burada, Underwood. 

Kariye, C.I, s.l 7'den yararlanılarak aktarılmıştır. 
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Bu ana inşaatın dışında, naostan diakonikona1 44 açılan geçiş 

kapatılmış, diakonikon doğrudan güney şapele bağlanmıştır. Batı 

tarafından parekklesion ile nef arasındaki geçişi sağlayan koridor ve buna 
açılan iki küçük oda da Metokhites döneminde gerçekleştirilen yapı 
faaliyetleri arasında yer almaktadır. 

1.3. Ondördüncü Yüzyıldan Günümüze Kariye 

Metokhites'in ondördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yaptığı kapsamlı 
restorasyondan sonra, Konstantinopolis 'in Osmanlılar tarafından ele 
geçirilmesine kadar olan dönem içersinde, Khora manastırının tarihinde 
çok önemli değişiklikler olmamıştır. Ancak, 1453 yılında Fatih Sultan 
Mehmet'in kuşattığı kentte, Khora manastırının önemli bir işlev 

üstlendiğini biliyoruz. Bizanslılar, kentlerinin korunması konusunda 
kendilerinden çok bazı doğaüstü güçlere ve azizlere, en çok ta kentin 
koruyucusu olan Meryem'e güvenmekteydiler.145 Başkentin daha önceki 
tarihlerde karşılaştığı tehlikeli durumlarda gücünü kanıtlamış olan. 
Meryem'in "Theotokos Hodegetria" ikonu, 1453 kuşatmasında kenti 
korumak üzere, surlara daha yakın olsun diye Khora manastırına 
taşınmıştır.146 Ancak, Osmanlı Türkleri'nin eline geçen ilk tapınaklardan 
birisi de bu manastır olmuştur. 147 Buna karşın yapı, fetih sırasında hiçbir 
zarar görmemiştir. ı4s 

144 Bizans kilise yapılarında apsisin ilci yanında bulunan ve litürjik amaçlar (ve hazırlıklar) için 
kullanılan ve Pastaphorion olarak adlandırılan iki küçük odadan güney tarafında olanı. 
Skeuophylakion olarak da adlandırılan bu oda. litttrjide kullanılan kapkacağın saklandığı oda idi ve 
daha çok papaz yardımcıları olan deakon'lar tarafından kullanıldıklan için diakonikon adını almışlardır. 

145 Bu konu ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. 
146 Du.kas, Bizans Tarihi, (Türkçe'ye çeviren: Vladimir Mirmiroğlu), İstanbul, 1956, s.167. Ayrıca 

bkz.; Van Millingen, a.g.y., s.303. 
147 Karlye'nin Osmanlılar'ın eline geçen ille tapınak olmasından ve buradaki Hodegetria Meryem 

ikonunun da bu su-ada bir balta ile dört parçaya kırıldığını, 15. yüzyılda yaşamış tarihçi Ducas'ın 
kitabında sözedilmektedir (Dukas, a.g.y., s.177). Aynı bilgiyi Van Millingen de vermektedir, Bkz.; 
Van Millingen, a.g.y., s.304. 

148 Yapıda herhangi bir tahribau gösterir hiçbir iz yoktur. Aynca, Osmanlılar'ın fetih sırasındaki ve 
sonrakı politikaları da bu yapıların korunması doğrultusundadır. Fatih Sultan Mehmet'in fetih 
sırasında ve sonrasında Bizans yapılarının korunmasına ilişkin tutu.mu konusunda bkz.; Halil İnalcık, 
'The Policy of Mehmed il Toward the Greek Population of Istanbul anıl the Byuıntine Buildings of 
the City", Dumbarton Oaks Papers, 23-24 (1969-1970), s.229-249. Ducas da, Fatih Sultan 
Mehmet'in kentteki tüm yapıların kendisine ait olduğunu ilan ettiğini söylemektedir (Ducas, ag.y ., 
s.172). Böylece yapıJar yıkımdan kurtulmuşlardı. 
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Fetihten sonra uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam 
etmiş olan (ya da boş bırakılmış olan149) Khora manastırı kilisesi, Sultan 
il. Beyazıd devrinde (1495-1512), Vezir Hadım Ali · Paşaı5o tarafından 
1511 yılında camiye çevrilmişı5ı ve yanına bir de medrese eklemiştir. Ali 
Paşa, camiye çevirdiği bu yapıyı, "Kenise Camii" adı ile, Çemberlitaş'taki 
camisinin de dahil olduğu vakfına eklemiştir. 152 Kenise (Kilise) Camisi 
adı, zamanla, yapının eski adından esinlenilerek halk arasında Kahriye ya 
da Ka'riye olarak yaygınlık kazanmış, sonunda Kariye olarak yerleşmiş 
olabilir. 153 Türk devrinde, kilise dışındaki manastır yapıları zamanla 
yıkılarak kaybolmuşlar,154 Ancak kilise yapısında çok büyük değişiklikler 
yapılmamıştır: Yıkılan kubbenin yeniden yapılması ve bazı deprem 
hasarlarının onarılması dışında, dış narteks pencereleri büyük ölçüde 
kapatılmış, naosa bir mihrap eklenmiştir. 1 55 Elbette ki, bir de mezar 
arkosolyumundaki lahitler kaldırılmıştır, ve bugün onlardan yalnızca 
duvarlarda açtıkları izler kalmıştır. 1509 yılındaki "küçük kıyamet" 
olarak anılan depremin sonucunda özel olarak Kariye'nin gördüğü hasara 
ilişkin bilgimiz yok, ama bu depremde hemen hemen tüın yapıların çeşitli 
derecelerde hasar görmüş olduklarını ve 1510 yılındaki onarım 

seferberliği sırasında da "İstanbul'da ekserisi cami ve medreselerden 
ibaret olan bir çok binanın" tamir edildiğini156 biliyoruz. Gezgin Gyllius 
1544-_1547 tarihleri arasında157 İstanbul'a geldiğinde Kariye'yi de ziyaret 
etmiştir. Gyllius'un Kariye Camisinin duvarlardaki mermer kaplamaların 
güzelliğinden sözederken mozaiklere hiç değinmemesi, bu tarihte 
mozaiklerin bir yolla gözlerden gizlenmiş olduğunu ve gezginin bunları 
göremediğini gösterir.ıss 

149 Eyice. "Kariye". 
150 Bazı kaynaklarda Atik Ali, bazılarında ise Hadım Ali Paşa olarak geçen Sadrazam aynı kişidir. 1486 

yılında Vezir olmadan önce Saray'da "Babussaade Akağası" olduğu için Hadım Ali Paşa olarak da 
anılmıştır. Bkz.; "Atik Ali Paşa" mad .• Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. 
Anonim. 

151 Gülersoy, a.g.y., s.7. 
152 Eyice, bu caminin 953/1546 tarihli İstanbul Vakıftan Tahrir Defterinde "Kenise Cami" başlığı altında 

sadece ilci sabrla bildirilmiş olduğunu söylemektedir. Bkz.; Eyice, "Kariye", 
153 Eyice, "Kariye". 
154 Gülersoy, a.g.y., s.7. 
155 Aziz Ogan ve Vladimir Mirmiroğlu, Kariye Camii, Eski Hora Manastın, Ankara, 1955, s.7. 
156 Mustafa Cezar, "Osmanlı Devriıuie lstanbul Yapılannda Tahribat Yapan Yangınlar ve Tabii Afetler", 

Türk San'atı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri I, Istanbul, 1963, s.327-414. 
157 Ousterhout. Gyllius'un ziyareti için bu tarihi vermektedir (bkz.; Tbe Architecture, s.5). Ancak. 

Van Millingen Gyllius'un K.ariye'yi 1580 tarihinde ziyaret ettiğini belironektedir (bkz.; Van 
. Millingen, a.g.y., s.304). 
158 V M"llin 304 an ı gen, a.g.y ., s. . 
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1578 yılında başka bir gezgin, Stephan Gerlach Kariye'yi ziyaret 
eder. 159 Gerlach, bu yapının Aetiou kilisesi olduğunu düşünmüş ve 
günlüğüne böyle yazmıştır.ı60 Ancak biz, onun anlattığı yapının Kariye 
olduğunu, Gerlach'ın bu yapıda gördüğünü söylediği, yapının dış 

cephelerindeki monogramların 193O'lardaki çalışmalar sırasında açığa 
çıkartılması ile öğreniyoruz. 16 1 Gerlach'ın burada mozaik ve fresklerden 
sözetmesi ilginçtir. Oysa Kariye'yi Gerlach'tan önce ziyaret eden Gyllius 
bunlardan sözetmemektedir. Onsekizinci yüzyılda Kariye'yi ziyaret eden 
gezgin Jacques Dallaway de mozaiklerden sözetmektedir.162 Yapının cami 
olarak hizmet gördüğü yaklaşık 400 yıl boyunca yapıyı ziyaret eden bazı 
gezginlerin mozaiklerden sözedip, bazılarının hiç sözetmemiş olması, 
mozaiklerin açılıp - kapanabilen ahşap kapaklarla örtülmüş olduğu ve 
gerektiğinde ziyaretçilere gösterildiği 163 düşüncesini güçlendirmektedir. 
Nitekim, 1908 yılında Mehmed Ziya'nın yayınladığı bir kitapta yer alan 
eski bir fotoğraftal64 da, nefteki mozaik panoların ahşap kapaklarla 
örtülmüş olduğu görülmektedir (Resim 2). Ancak kitaptaki diğer 

fotoğraflarda narteks mozaiklerinin bu tür tahta kapaklarla örtülmemiş 
olduğunu görmekteyiz. Eyice, 1886 yılında Kariye'nin mozaik ve 
freskolarının ilk kez olarak Fransızca bir kataloğunun yayınlanmış 
olduğunu belirtmektedir .165 

Onyedi ve onsekizinci yüzyıllarda Kariye camisi ile ilgili hemen 
hemen hiç bir bilgimiz yoktur. 1729 yılında Balat'taki büyük yangından, 
Kariye'nin bir şans eseri olarak zarar görmediğini biliyoruz. 16 6 

Onsekizinci yüzyılın ilk yarısında yapıya, Kızlarağası Hacı Beşir Paşa 
(ölümü 1746) tarafından bir mektep ve bir ~evi eklenmiştir. 167 Bugün bu 
ek yapılar da yokolmuştur. Büyük bir olasılıkla 1766 tarihindeki bir 

159 Gerlach'ın ziyareti için bkz.; Robert Ousterhout, "A Sixteenth-Century Visitor to Chora", 
Dumbarton Oaks Papers, 39 (1985), s.117-124. 

160 Ousterhout, aynı. 
161 Aynı. 
162 Jacques Dallaway, Constantinople, Ancienne et Modeme, Paris, 1795, C.I, s.112. (bu yayın 

görülememiştir. Burada verilen bilgi için bkz.; Gülersoy, a.g.y., s.5.). 
163 Bkz.; Gülersoy, a.g.y., s.7. 
164 Mehmed Ziya, Kariye Cami-i Şerifi (Osmanlıca), İstanbul, 1326 (1908), Resim 1. (M. Ziya'nm 

bu yayınını bana bulan sanat tarihçisi Yavuz Tiryaki'ye teşekkür ederim). Aynı ahşap kapaklan, Van 
Millingen'in sözü edilen kitabında yer alan ilci fotoğrafta da görmekteyiz. Bkz.; Van Millingen, 
a.g.y., Plate LXXXVI, her iki fotoğraf. 

165 Eyice, "Kariye". 
166 Cezar, a.g.y., s.353. 
167 Bkz.; Gülersoy, a.g.y., s.7. Aynca bkz.; Feridun Dirim.tekin, Tbe Historical Monument of 

Kariye, İstanbul, 1966, s.5; Eyice, "Kariye". 
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depremin ardından kilisenin ana kubbesi çökmüş, 168 bunun sonucunda 
yapı mimar İsmail Halife tarafından 169 onarılmıştır. ı 10 Orijinal 
ondördüncü yüzyıl kubbesinin yerine de bu onarım sırasında, alçı ile 
kaplanmış ahşap bir kubbe yapılmıştır.ı11 

1875-1876 tarihleri arasında, Abdülaziz döneminde, Evkaf 
Müdürlüğü, mozaiklerin temizlenerek açığa çıkartılması için İstanbul'lu 
Rum mimar P. Kuppas yönetiminde172 bir çalışma başlatmış, ancak öte 
yandan yapının dış cephesinde bazı değişiklikler de yapılmıştır. 173 1894 
yılındaki depremde yapı ciddi bir biçimde hasar görmüş, minaresi 
yıkılmıştır. 174 Bunun üzerine yapı, 1898 yılında Alman Kaiser'i II. 
Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti nedeniyle II. Abdülhamit tarafından restore 
ettirilmiştir. ı 1s 

1929 yılında Evkaf İdaresi kısmi bir restorasyona gırışrniş ve 
naostaki Koimesis mozaiğini temizleyerek ortaya çıkartmıştır. Bu 
çalışmalar sırasında iç mekanda Türk devrinde yapılmış olan bazı 

eklemeler de çıkartılmıştır .116 

Kariye camisi 1945 yılında ulusal anıt olarak ilan edilmiştir. 1947 
yılında da "Byzantine Institute of America" ve "Dumbarton Oaks 
Research Institute", 1958 yılına dek sürecek kapsamlı bir temizleme ve 
restorasyon programı yürüterek, . yapıyı bugün görülen haline 
kavuşturmuşlardır. Önce Tomas Whittemore başkanlığında başlayan 
çalışmalar, daha sonra Paul A. Underwood tarafından sürdürülmüş, ve 
J. W. Hawkins tarafından tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında yapı 
olabildiği kadarıyla orijinal biçimine uygun olarak restore edilmiş, 

168 Gülersoy, a.g.y., s.7. 
169 Eyice, "Kariye". 
l70 Kaynaklar, bu deprem sonrasında İstanbul'da Ayasofya, LaleIL Valde, Nunıosmaniye, Süleymaniye, 

Şeb?.ade ve S. Sellin dışındaki tüm camilerin onarım gördüğünü belirtmektedir. Bkz.; Cezar, a.g.y., 
s. 389-390. 

171 Ousterhout, The Architecture, s.6-7. 
172 Eyice, "Kariye". 
l73 Ousterhout, The Architecture, s.9. Eyice, Paspatis'in 1877'de yayınlanan gravürlerinden hareketle, 

Kariye'nin cephesindeki önemli değişikliklerin ancak 1876-1877'den sonra yapıJmış olabileceğini öne 
sOmıektedir. Bkz.; Eyice, "Kariye". 

174 Ousterhout, bu depremde Kariye'nin ciddi basar gördüğünü belirtmektedir (bkz.; Aynı). Ancak, M. 
Cezar, bu depremden sözederken, büyük hasar gören bazı yapılan saymakta, Kariye'den 
sözennemektedir (Bkz.; Ceı.ar, ag.y., s.392). 

l75 Gillersoy, ag.y., s.7. Bu tarihteki onarım için ayrıca bkz.; Ousterhout, Tbe Architecture, s.9. 
l ?6 Ousterhout, The Arcbitecture, s.9. 
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nartekslerdeki ve parekklesiondaki mozaik ve freskolar temizlenerek 
açığa çıkartılmıştır. 

1948 yılından sonra cami olmaktan çıkartılan yapı, Müzeler 
İdaresi'ne bağlanmıştır. Yapının müze olması ile birlikt~, eski bir 
fotoğrafta177 gördüğümüz ahşap minber de (bkz.; Resim 2) sökülerek 
Zeyrek camisine götürülmüştür.178 Yapı bugün, Ayasofya Müzesi 
Müdürlüğü'ne bağlı olarak, Kariye Müzesi adıyla hizmet görmektedir. 

ı 77 Mehmed Ziya'nın sözü edilen kitabmda, Kariye camisinin minberli bir fotoğrafı bulunmaktadır (M. 
Ziya, ag.y., Resim 16). 

178 Eyice, HKariye", s.469. 



2. KARİYE GÜNEY ŞAPELİ: YAPI ve DUVAR 
RESİMLERİ 

2.1. Mimari Yapı 

2.1.1. Naos, Narteksler ve Kuzeydeki ek Yapı 
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Kariye camisi olarak anılan yapı, bugünkü haliyle beş ana mimari 
birimden oluşmuştur: Naos, kuzey taraftaki iki katlı ek yapı, iç narteks, 
dış narteks ve güney taraftaki şapel (parekklesion) (Bkz.; Plan II). 

Bu çalışmanın konusu olan güneydeki ek şapele geçmeden önce, 
Kariye'nin diğer yapı birimlerine kısaca bir göz atmakta yarar var: 
Mevcut kilisenin ana yapısı, kubbet79 ile örtülü haç planlııso bir yapıdır. 
Bu kubbenin yüksek kasnağı, dört adet paye ile taşınan ve haç planın 
kollarını oluşturan dört kısa beşik tonozun üzerindedir. Bu yüksek 
kasnak, onaltı uzun pencere açıklığı ile, iç mekana bol gün ışığı sağlar. 
Naosun doğu ucunda, derin bir bema vardır . Naosun ana girişi batı 

tarafından, iç narteksten açılan ortadaki büyük portalden ve güney 
tarafında karşılığı olmayan, kuzeydeki daha küçük bir kapıdandır. 

Bemanın iki tarafında kubbeli pastaphorion odaları vardır. Ancak, bu 
odalardan kuzey tarafındaki (prothesis) doğrudan bemaya açılırken, 
güneydeki oda (diakonikon) güneydeki ek şapele (parekklesion) 
açılmaktadır. Naosun güney tarafında, naosu parekklesiona bağlayan bir 
geçit (koridor) vardır. 

Naosun kuzey tarfına bitişik ek yapı, her katında beşik tonozlu 
uzunlamasına odalar bulunan iki katlı bir yapıdır. Bir koridor gibi olan 

179 Bu kubbenin sadece kasnağı orijinaldir. Türk döneminde orijinal kubbenin yıkılması sonucunda, 
kubbe ahşaptan yapılmış ve üzeri alçı ile kaplanmıştır. Bunun için bkz.; Paul Underwood, "Notes on 
17ıe Work of the Byzantine lnstitute in lstanbul: 1954", Dumbarton Oaks Papers, 9-10 (1955-
1956), s.291-300, özellik1e bkz.; s.297. Aynca bkz.; Underwoocl, Kariye, CJ, s.18. 

ıso Onikinci yüzyıl Kariyesi naos planı, ondördüncü yüzyıldaki yapımlarda değiştirilmemiş, aynı 
biçimini esas olarak korumuştur. Krautheimer bu yapıyı "kollan kısaltılmış Yunan baçı" planı 
(atropbied Greek cross) olarak adlandırmaktadır ( Ricbard Krautbeimer, Early Christian and 
Byzanüne Architecture, Middlesex, 1965, s.242). Ousterhout da naosu haç planlı olarak 
tanımlamaktadır (The Arcbitecture, s.38). Eyice ise naosu "kiborion tipi" bir mekan olarak 
adlandırmaktadır (Eyice, Son Devir, s.100; "Kariye", s.468). 
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bu odalardan üst kattaki 2.97m.X 9.79m. boyutlanndayken, alt kattaki 
oda aslında bir oda olmaktan çok, 2.99m.X 10.14m.181 boyutlarında bir 
geçiş koridorudur. 

Naosun batı tarafında yer alan iç narteks (esonarthex), eşit 

boyutlarda olmayan dört adet mekan biriminden oluşmaktadır. Güney ve 
kuzey taraftaki birimler kubbe ile örtülüyken, diğerleri tonoz örtülüdür. 
İç nartekse giriş, batı tarafından, dış narteksten açılan büyükçe bir 
merkezi kapıdandır. 

Dış narteks (exonarthex) de, iç narteksin batı tarafında birbirine eşit 
büyüklükte olmayan beş , güney tarafında ise, ek şapelle birleşen ve iç 
narteksi de güneyden çevreleyen, iki büyükçe mekan biriminden 
oluşmaktadır. Bu mekan birimleri de tonozla örtülüdür. Bugün minarenin 
bulunduğu güney batıdaki birimde, daha önce çan kulesi durmaktaydı. Dış 
narteksin güney-doğu tarfındaki, parekklesiona batısından bitişik olan 
mekan biriminden, iç narteksin güney tarafına bir giriş vardır. 

Yapıda, dördü parekklesionda, biri iç narteksin kuzey duvarında, üçü 
de dış narteksin batı duvarında olmak üzere toplam sekiz mezar 
arkosolyumu vardır. 

Duvarların dekorasyonu açısındaı:ı bakacak olursak; naosta sadece üç 
tane mozaik panel kalmıştır. Bunlardan birisi, batı duvarında, ana kapının 
üzerinde yer alan Meryem'in Ölümü (koimesis) sahnesidir. Diğer iki 
panel ise, bemanın iki tarafında duran templon panelleridir. Bunlardan 
güney tarafındaki Meryem'i kucağında Çocuk İsa'yla betimleyen 
"Hodegetria" panelidir, kuzeydeki ise, elinde açık kitapla ayakta duran İsa 
panelidir. Naosun duvarları, korniş seviyesine kadar çok zengin mermer 
levhalarla kaplanmıştır ve bunlar bugüne kadar oldukça iyi bir durmda 
ulaşmışlardır. Narteksler tamamen mozaik kaplanmıştır. Dış nartekste 
esas olarak İsa'nın yaşamından sahneler yer almakta, iç nartekste ise 
Meryem'in yaşamı anlatılmaktadır. 182 Nartek.s mozaikleri de günümüze 
kadar iyi bir durumda ulaşmıştır. 

ısı Ölçüler için bkz.; Ousterhout, The Architecture, s.51. 
182 Nartekslerin ikonografik programı için bkz.; Underwood, Kariye, C. I, s. 27-38; Jacqueline 

Lafontaine-Dosogne, "lconography of the Cycle of the life of the Virgin", Underwood,ed., Kariye, 
C.4, s. 161-194. Aynı yazarın "lconography of the Cycle ofthe lnfancy of Christ", aynı yer, s. 195-
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2. 1.2. Şapel ve Ekleri 

Naosun güney tarafına bitişik olan parekklesion, bütünüyle 
ondördüncü yüzyılda yapılmıştır. Metokhites'in kendi mezar şapeli olarak 
yaptırdığı bu yapı, manasunn kurucusu Metokhites ile bazı yakınlarının 
mezarlarım barındırmaktaydı. Uzunlamasına dikdörtgen ve tek nefti bir 
planı olan yapının (Plan IV) boyu 15.96 m., eni ise 4;96 m.dir. 183 Bu 
ölçülerden de görülebildiği gibi, yapının planında, uzunlamasına niteliği, 
eninin yaklaşık üç kau olan boyu ile vurgulanmışur. Planda, doğu-batı 
aksında dış narteksin bir uzantısı gibi uzanan yapı, içeriden bakıldığında 
dış narteksten duvardan hafifçe taşan pilasterler, bunlara yakın duran iki 
sütun ve timpanum ile ayrılmaktadır. Dışarıdan ise doğrudan narteksin 
bir devamı gibi görülmektedir (Plan V ve Resim 3). Şapel, kare planlı ve 
aynı büyüklükteki bitişik iki mekan birimi ile, genişliği neredeyse nefte 
aynı olan bir bema bölümünden oluşmaktadır. 

Şapelin ana girişi bau tarafından, Kiliseyi batı ve güney tarafından 
çepeçevre saran dış nartekstendir. Şapelin batı tarafındaki üç kemerli 
giriş, iki sütun tarafından desteklenmektedir (Resim 4). Bu üç kemerli 
girişin üzerinde yer alan timpanumda, küçük bir iç pencere vardır. Bu 
portalin iki tarafında, duvardan sütunlara doğru uzanan pilasterler, iki 
taraftaki yan geçişleri daraltarak ort~ kapının vurgulanmasına katkıda 
bulunmaktadırlar. Plan üzerinde dış narteksin salt bir uzantısı gibi 
görünse de parekklesion, yüksek sayılabilecek iki duvar pilasteri, üç 
kemeri taşıyan iki sütun ve bunların üzerindeki timpanum ile dış 

narteksten ayrılmakta, hem mimari olarak hem de işlevsel olarak 
narteksten bağımsız bir mimari bütün oluşturmak.tadır. İç dekorasyon da 
bu ayrıma katkıda bulunmaktadır: Nartekslerin dekorasyonunda 
kullamlan mozaik bu portalde son bulmak.ta, buradan itibaren iç süsleme 
ögesi olarak parekklesionda fresko kullanılmaktadır. Aynı biçimde, 
narte~lerdeki mermer kaplı dado, bu portalden itibaren şapelin içinde 

39 

241. Yazar. başka bir makalesinde K.ariye'nin narteks programına farklı bir yorum getirmekte, 
Bizanslıların ünlü "Akathistos" ilahisi ile programı ilişkilendirmektedir. Bkz.; J. Lafontaine
Dosogne, "L'illustration de la premiere panie de l'Hymne Akathiste et sa relaıion avec les mosaıques 
de l'Enfancede la Kariye Djami", Byzantion, 54 (1984), s. 648-702. 

183 Ölçfiler için bkz.; Ousterhout, Tbe Arcbitecture, s.55. 
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mermer taklidi fresko olmaktadır. Bu girişte, yer yer narteks mozaikleri 
ile şapelin freskolannın üst üste geldiğini bile görebiliriz. 184 İki 
dekorasyon tekniğinin birbirleriyle tam da girişte buluşması, şapeli 

narteksten ayıran bir öğe olmaktadır. Narteksten şapele kesintisiz olarak 
uzanan tek öge korniştir ve şapelde de nartekstekiyle aynı yükseklikte 
devam ederek bir süreklilik göstermektedir. Ancak bu, mimari ve işlevsel 
olaralc iki ayrı mekan olmasını değiştirecek bir etki yaratmamaktadır. 
Aynca, orijinalinde parekklesionun, bugünküne kıyasla dış narteksten 
daha fazla yalıtılmış olduğunu gösteren arkeolojik verilere de sahibiz. Üç 
kemerli portal, büyük bir olasılıkla üç kapı kanadı ile kapatılmaktaydı. 
Bu, pratik olarak da bir zorunluluktu, çünkü ondördüncü yüzyılda dış 
narteks bugünküne kıyasla daha açıktı 185. Şapelin soğuktan ve rüzgardan 
korunabilmesi için bu kapılar gerekliydi. Ana kapı, iki sütunun arasında 
ve olasılıkla çift kanatlı, ikincil kapılar da sütunlarla duvar arasında birer 
tane olmalıydı. 1950'lerde, bu ana kapının kanatlarının izleri döşeme 
üzerinde görülmekteydi186 ancak bu iki sütun arasındaki döşeme daha 
sonra değiştirildiği için, bugün bu izler artık görünmemektedir. 187 

Girişteki bu iki sütunun arasında, Vefa Kilise Camisi'nin dış narteksinden 
kuzey tarafındaki ek yapıya geçişinde olduğu gibi, bir çift dar ve uzun 
kapı olması güçlü bir olasılıktır. Hjort'da, Kariye dış narteksinden 
parekklesiona girişi sağlayan bu portalin iki sütun arasında kalan ortadaki 
ana girişinin orijinalinde çift kanatlı, uzun bir kapı ile kapatıldığım öne 
sürmektedir. 188 . Sütunlarla duvar pilasterleri arasında kalan dar geçişler 
ise, Hjort'a göre korniş ya da sütunların abaküs hizasına kadar bir tür 
levha ile kapatılmış olmalıydı, çünkü bu levhaların yivleri halen 
sütunların duvara bakan kenarlarında görülebilmektedir. 189 Girişte 

kullanılan bu iki sütun devşirme malzemedir ve ne sütunlar, ne de 
başlıkları ve kaideleri standart değildir, birbirine uydurulmuştur. 
Sütunlar, hem malzeme ham de ölçüleri açısından birbirinin aynı 

değildir. ı9o Türk devrinde bu üç açıklıklı portal, orta kısımda bir kapı 

184 RJ. Gettens ve G. Stout, •~ Monument of Byzantine Wall Painting: the metlwd of Conservation", 
Studies in Conservation 3, no. 3 (April 1958), s.107-119. 

185 Ousterbout, Tbe Architecture, s.56. 
186 E.J.W. Hawkins, "The Conservarion of the Mosaics at Kariye Camii", Studies in 

Conservation, 5, No. 3 (1960), s. 102-107. 
187 Ousterbout, The Arcbitecture, s.57. 
188 Hjort, "The Sculpture of the Kariye Camii", Dumbarton Oaks Papers, 33 (1979), s 201-289. 

özellikle bkz.; s. 246. 
189 Aynı. 
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bırakacak biçimde, sütunların başlık hizasına kadar bir duvar ile 
örülmüştür. 191 1947-1958 restorasyonunda bu duvar kaldırılmıştır. 

Bu verilerin ışığında Ousterhout, ondördüncü yüzyıldaki orijinal 
portalin hipotetik bir rekonstrüksiyonunu yapmaktadır ( Resim 5). 

Parekklesionun diğer bir girişi ise, naostan dar bir koridor ile 
şapelin kuzey-batı tarafınadır. İki tarafında birer küçük oda ile de 
bağlantısı olan bu koridor, yaklaşık 4.5m. uzunluğunda ve lm. 
genişliğindedir. 192 

Buradan da görülebileceği gibi, parekklesion mekan ve işlev olarak 
kilisenin dış narteksinden ve naostan belirgin bir biçimde aynlmışnr. Bu 
durumda mekanın, ayn bir mimari birim olarak ele alınması ve mimarisi, 
işlevi,. ikonografisiyle, kendi bütünlüğü içersinde incelenmesi gerekli 
olmaktadır. 

İç mekanda, batıdan doğuya doğru uzanan, mimari ögelerle kesintiye 
uğranlmaınış bir mimari bütünlük dikkatimizi çeker. Biri doğu tarafında, 
biri ortada ve üçüncüsü de batı tarafındaki üç kemer ve bu kemerlerin 
uzantısı olarak duvarlardan hafif taşkınlık yaparak yere kadar inen 
pilasterlerle birbirinden ayrılan apsis (ve bema193) ile iki mekan birimi 
(doğu ve batı mekan birimleri), ne işl~vsel ne de görsel olarak bu mekan 
bütünlüğünü bozmaz (Resim 6 ve 7). 

Parekklesionun doğu ucundaki bema ve apsis kısmı, nefin genişliği 
ile hemen hemen aynıdır. Gerçi bema, şapelin doğu kemeri ile birlikte, 
planda çok az bir biçimde içeri doğru girmektedir. Aynı biçimde, 
kemerin doğusundan itibaren apsisin de planda hafifçe içeri doğru 
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l90 Bununla ilgili olarak bkz.; Ousterhout. Tbe Arcbitecture, s.56. Aynca; Hjort. a.g.y., özellikle 
s.246 ve 247. 

191 Porıalin bu halinin bir fotoğrafı Van Millingen'in adı geçen yayınında yer almaktadır. Bkz.; a.g.y .• 
Plate LXXXIX. 

192 Ousterhout. The Architecture, s.62. 
193 Normal kilise ritüelinin yapılmadığı ve bu nedenle de büyük bir olasılıkla bir altarın bulunmadığı bu 

mezar şapelinde, "altann bulunduğu yer"in Bizans mimarlığındaki adı olan "bema" sözcüğünü 
temkinli karşılamak gerekir. Ancak pratik nedenlerle, Kariye şapelinin batı tarafındaki kemerinin 
altında kalan kısmı bema, bu kemerin doğusunda yer alan yanın-kubbe ve altını da apsis olarak 
adlandırabiliriz. Nitekim Eyice de bu isimlendirmeyi kullanmıştır: Bkz.; Eyice, Soo Devir, s.48. 
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daraldığını görmekteyiz. (Bkz.; Plan IV ve Resim 6) Apsis yarım-kubbesi 
de, bitişiğindeki kubbesel tonozdan hafifçe daha alçaktadır. Bemadan 
itibaren döşeme de küçük bir basamakla hafifçe yükselmektedir. Ancak 
doğu ucundaki bu hafif daralma, ilk bakışta farkedilmeyecek kadar azdır 
ve yapının genel izlenimi, nefın aynı genişlikte apsise kadar devam ettiği 
biçimindedir. Böylece, yapının doğu tarafında, etkileyici bir fresko 
yapılmasına uygun, alışılmadık genişlikte bir apsis yarım-kubbesi 

oluşturulmuştur. Apsis duvarında, doğu tarafında, ince ve yüksek olan, 
üstü kemerli, birbirinden ince iki sütunce ile ayrılmış üç açıklıklı bir 
pencere vardır. 1958 yılında Byzantine Institute'un kazılan sırasında, 
parekklesionun apsis döşemesinin altında bulunan birkaç küçük renkli cam 
parçacığı ve bunları birbirine eklemekte kullanılan kurşun şeritler, 194 -ki 
bu cam parçalarından birisi apsis penceresine de uymaktadır- şapelin apsis 
pencerelerinin orijinalinde vitray olduğunu göstermektedir. 

Doğu tarafındaki mekan birimi kare biçimindedir. Bu birimin üzeri, 
yine çok geniş bir boyama yüzeyi sağlayacak biçimde, kubbesel- tonozL95 
(domic-vault) ile örtülmüştür. Biri kuzey duvarında, diğeri güney 
duvarında olmak üzere iki mezar arkosolyumu barındıran mekan, kuzey 
duvarının bema kemerine yakın bir yerinden kemerli bir geçişle şapel ile 
kilisenin naosu arasında yer alan ama tek b~ğlantısı şapele olan diakonikon 
odasına açılır (Bkz.; Plan il). Güney duvarındaki mezar arkosolyumu tam 
duvarın ortasındayken, kuzey duvarındaki mezar, diakonikona açılan geçit 
nedeniyle sola (batıya) kaydırılmıştır. Bu da diakonikonla olan bağlantının 
tasarımın başlangıcından itibaren var olduğunu, sonradan açılan bir kapı 
olmadığını gösterir. Güney duvarının lunetinde, tam arkosolyumun 
üzerinde, üç açıklıklı bir pencere vardır. 

Batı tarafında yer alan ikinci mekan birimi de plan olarak kare 
biçimindedir ve ölçüleri doğu tarafındakiyle aynıdır. Bu birim, büyük ve 
etkileyici bir kubbe ile örtülmüştür.196 12 kaburgalı kubbe strüktürü 

194 Bkz.; Arthur H.S. Megaw, "Notes on Recent Work of the Byzantine lnstitute in /stanbul", 
Dumbarton Oaks Papers, 17 (1963), s. 333-371, özellikle bkz.; s.364-365. 

195 Kubbesel-tonozun Konstantinopolis'te uzun bir geçmişi var: Ayasofya'nın yan galerilerinde, 
sarntçlarda, v.b. kullanılmıştır. Ama kilise nartekslerinde oldukça yaygın bir biçimde kullanılması 
Palaiologoslar devrindedir. Undeıwood bunu, kubbesel-tonozlann, öykilleyici resimleme için normal 
kubbe ya da diğer tonoz biçimlerine kıyasla çok daha uygun boyama alanlan sağlıyor olmasına 
bağlamaktadır. Bkz.; Underwood, Kariye, Cl, s.34. 

196 Bu kubbenin çapı 4.7m., içeriden yüksekliği de ll.18m.dir. Ölçüler için bkz.; Ousterbout, The 
Arcbitecture, s.60. 
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(dodecagonal), yüksekçe bir kasnak üzerine oturmaktadır. Bu yüksek 
kasnakt~ iç mekana ışık akıtan, herbiri iki kaburga arasında yer alan 12 
pencere açıklığı bulunmaktadır. Kubbe, dört pandantif aracılığıyla 
mekanın kare planı ile bütünleşmektedir. Ousterhout, yapının örtüsünün 
üç kademeli eklemlenmesine dikkatimizi çekerken, batıdaki girişten apsise 
kadar; adeta basamaklı bir şelalenin akışı gibi bir ritmle modüle edildiğini 
belirtmektedir: Önce yüksek bir kubbe, ardından daha alçak bir kubbesel
tonoz, ve en uçta da bir basamak daha aşağıda olan apsis yarım
kub besi. 197 Şapelin doğu-batı eksenindeki kesitinde de görülen bu 
eklemleme (Plan V), yapının "uzunlamasınalf etkisini de 
güçlendirmektedir (Resim 6). Bu mekan biriminin batı tarafının, şapel ile 
dış narteksi birbirine bağlayan portal olduğunu yukarıda belirtmiştik. 
Burada da, biri kuzey duvarında, diğeri güney duvarında olmak üzere iki 
mezar arkosolyumu bulunmaktadır. Güney duvarındaki arkosolyum yine 
ortalanmıştır. Oysa kuzey duvarındaki, naosa uzanan koridor nedeniyle 
doğu tarafa kaydırılmıştır. Kuzey duvarındaki bu mezar arkosolyumu, 
diğer üç arkosolyumdan daha geniş olması ve planının tam dikdörtgen 
değil, yamuk (trapezoid) olması ile dikkati çekmektedir. Güney 
duvarında, korniş seviyesinin üstündeki lunette, tıpkı güney-doğu 

tarafındaki duvarda olduğu gibi, üç açıklıklı bir pencere, duvara 
ortalanmıştır. Kuzey duvarının batı tarafında, şapel ile kilise arasında 
kalan odalardan birine (depo) açılan, bu odaya ışık ve havalandırma 

sağlayan bir iç pencere açıklığı var~r. Bu pencere kornişin altında yer 
almaktadır. Bu duvarın lunetinde ise, yine tam ortada, şapel ile kilise 
arasında uzanan dar galeriye (koridor) açılan küçük bir pencere vardır. 

Parekklesionun altyapısına bakacak olursak, yapının, üzerine kurulu 
olduğu arazinin meyilini ortadan kaldıran yüksekçe bir teras üzerinde 
kurulmuş olduğunu görürüz (Resim 3). Bu altyapının içi, üzerinde yer 
alan yapının uzunluğu boyunca batı-doğu aksında uzanan, birbirine 
paralel iki sarmç198 ile doldurulmuştur. Adeta bir koridor gibi dar ve 
uzun olan bu iki sarnıç, beşik tonozludur. 

197 Ousterhout, aynı, s.55. 
198 Ousterhout, bu iki uzun boşluğu, içl~rinin sarnıçlarda kullanılan pembemsi ve su geçirmez bir tür 

sıva ile kaplı olmasından yola çıkarak, sarnıç olarak tanımlamaktadır. Kazılar sırasında, olasılıkla 
damdan akan suları bu sarnıçta toplamaya yarayan ve iki samıe1 birleşik kaplar olarak birbirine 
bağlayan toprak künk.Jerin bulunmuş olması da bu boşlukların sarnıç olarak kullanıldığını 
doğrulamaktadır (bk.z.; Ousterhout, The Architecture, s.61). Underwood ise bunları osüvar 
(ossuary) olarak tanımlamaktadır (Underwood, Kariye. C.I, s.189). Eyice, bu boşlukların 
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Parekklesionun kuzey-doğu tarafındaki geçiş ile şapele bağlanmış 
olan lç:üçük oda, ondördüncü yüzyıldaki inşaatlardan önce, ana kilisenin 
pastaphorion odalarından biri, apsisin güneyindeki diak.onikon odası 
olarak işlev görmekteydi ve tek girişi kilisenin naosundan idi. Theodoros 
Metokhites'in ondördüncü yüzyılda gerçekleştirdiği inşaat faaliyeti 
sırasında, pastaphorion da temellerinden itibaren baştan yapılmış, 199 bu 
arada güney taraftaki diak.onikonun naosla olan tek geçişi kapatılmış, oda 
yeni yapılan parekklesiona bağlanmıştır. 200 Böylece, pastaphorion 
odalarından kuzey taraftaki prothesis odası, ondördüncü yüzyıldan 
itibaren büyük bir olasılıkla kilisenin hem prothesis hem de diakonikon 
odası olarak hizmet görmeye devam etmiş, naosla bağlantısı kesilip 
parekklesiona bağlanan diakonikon odası ise şapeldeki litürji ile ilgili bir 
işlev üstlenmiştir. Underwood, bu odanın apsis döşemesinde ortaya 
çıkartılan içi taş döşeli küçük, yuvarlak bir çukurdan yola çıkarak, bu 
yeni işlevi vaftizhane olarak açıklamaktadır.2°1 Ancak, hem Ousterhout 
hem de Hawkins bu çukurun Türk devrine ait olduğunu öne sürerek 
mekanın vaftiz yeri olarak kullanıldığı görüşüne karşı çıkmaktadırlar.202 

Bu oda büyük bir olasılıkla, ileriki bölümlerde tartışılacak: olan ölüme 
ilişkin ritüel için bazı hazırlık ve işlerin yapıldığı bir yer, ya da bir özel 
şapel olarak kullanılmak.taydı. Dikdörtgen planlı bu yapı 4.33m. eninde ve 
3.21m. derinliğindedir. Doğu tarafında dışarı taşkın küçük, yarım daire 
şeklinde bir apsisi vardır. Oda, 4ört pandantif üzerine oturan ve 
kaburgalarla 8 bölüme ayrılmış olan yüksek bir kubbe ile örtülüdür. 
Ancak planın kare olmamasından ötürü, odanın güney tarafında kalan 
boşluğu bir beşik tonoz örtmektedir. Kubbenin doğu tarafında, kasnak 
seviyesinde üç pencere açıklığı vardır. Odada, ikisi batı duvarında, biri 
kuzey ve diğeri de güney duvarlarında olmak üzere toplam dört adet 

· küçük niş vardır. Kubbedeki fresko fragmanları, bu odanın da freskolarla 
kaplanmış olduğunu kanıtlamaktadır (Resim 8). 
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başlangıçta kripta olarak kullanıldığını, ancak sonradan sarnıca dön(iŞtiirüldüğünü kabul etmektedir ki, 
bu Ousterbout'un sözettiği arkeolojik verilerle (sıva malzemesi, toprak su boruları) ve yapının genel 
işlevi ile uyum içersindedir. 

199 Underwood, Kariye, C.I, s.22. 
200 Aynı. Aynca, Oust.erhout, The Architecture, s.49. 
201 Underwood, Kariye, C.I, s.23. 
202 Bkz.; Ousterhout, Tbe Arcbitecture, s.46'da dipnot 40. Hawkins, a.g.y., s. 102-107. 
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N aos ile parekklesion arasında, ondördüncü yüzyıl parekklesionunun 
naosun doğu ucuna kadar uzatılması nedeniyle, şapel ile naos arasında 
kalan diakonikon odasımn genişliğinde bir boşluk oluşmuştur. Bu boşluk, 
naosla parekklesionu birbirine bağlayan koridorun iki tarafına birer oda 
eklenerek değerlendirilmiştir. 

N aos ile parekklesion arasında, geçişi sağlayan beşik tonozlu, iki 
tarafında birer odaya açılan bir koridor vardır. Bu koridorun batı 

tarafında, parekklesiona yakın noktasında bulunan oda, l.84m.X2.67m. 
ölçülerinde, kabaca dikdörtgen planlıdır. İşlevi tam olarak açıklığa 
kavuşmamış olan bu oda, genel olarak "depo" diye adlandırılmaktadır 
(bkz.; Plan Il'de Oda I). Bu odadan parekklesionun kuzey-batı tarafına bir 
iç pencere açılmaktadır. Koridorun doğu tarafında, naosa yakın 

noktasında ise, planı yine kabaca dikdörtgen olan, 1.98m.Xl.59m. 
ölçülerinde bir oda bulunmaktadır (bkz.; Plan II'de Odam. Çapraz tonoz 
ile örtülmüş olan bu odanın naosa açılan tek penceresi, yetersiz de olsa bir 
aydınlanma sağlamaktadır. Doğu ve batı duvarlarının güney tarafında 
birer küçük niş bulunan bu odanın da işlevi tam olarak 
aydınlatılamamıştır. Bu küçük oda genellikle "oditoryum11 olarak 
adlandırılmaktadır. Oldukça kaba-saba bir işçilik ve teknikle yapılmış 
olan bu iki odada, fresko ya da mozaik olduğunu gösterir hiçbir iz 
yoktur. Ancak, naos ile şapel arasındaki koridorun orijinalinde, 
duvarların tonoz başlangıcına kadar mermer taklidi freskolarla, tonozun 
ise çe~itli süsleme motifleri ile kaplı olduğunu bugün görebilmekteyiz.203 

Naos ile parekklesion arasındaki boş alanı değerlendirme düşüncesi ile 
yapılmış olan bu iki oda, litürjik eşyaların saklandığı depo ya da şapelcik 
olarak kullanılmış olabilirler. 

Ana kilise ile parekklesion arasında, sözü edilen koridor ve odaların 
üzerinden geçen, galeri seviyesinde doğu-batı aksında boylu boyunca 
uzanarak diakonikonun üzerinden dışarı açılan dar bir galeri vardır. Bu 
galeri girişsizdir (inaccessable) ve batı tarafından, parekklesionun kuzey
batı duvarındaki mezarın üzerinde yer alan küçük bir pencere ile şapele 
açılırken, doğu ucu diakonikon kubbesinin yanından, şapelin doğusundan 
dışarı açılır. Batı ucunda 3.54m. olan genişliği, doğu ucunda 

203 Bu freskolar için bkz.; Underwood. Kariye, C.3, s.532'de Resim a. b, ve c. 
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1. 3 2m. dir. 204 Bu galeri de, çok kaba bir teknikle inşa edilmiş olup 
herhangi bir sıva ya da iç dekorasyon izi görülmemektedir. Düzgün bir 
p~anı olmayan ve kolay bir girişten yoksun olan •bu galerinin, bir kullanım 
mekanı olması pek olası görülmemektedir. Ancak, yine de yapı içersinde 
bir işlevi olduğu muhakkaktır: Ousterhout, bu galerinin, teknik bir işlevi 
olduğunu öne sürmekte ve naos ile parekklesion arasındaki boşluğu, çatı 
seviyesinde düzenlediğini, bu boşluğu örttüğünü belirtmektedir.2°5 Bu 
galerinin doğu tarafında diakonikon kubbesi nedeniyle daralması, batı 
tarafında ise boşluğu kapatacak biçimde genişlemesi, onun bu işlevini 
göstermektedir. Ancak, bu galeriden parekklesiona girişsiz bir pencere 
açılıyor olması ve galerinin doğu ucunun da dışarıya açılıyor olması, bu 
galeriye ikinci bir işlev daha yüklemektedir ki, bu da parekklesionun 
havalandınlmasıdır. Bu galerinin, aşağıda da görüleceği gibi, içinde çok 
fazla sayıda mum yakılan şapele, özellikle de pencerelerin açılmak 
istenmediği soğuk günlerde, mekanı soğutmadan dolaylı bir havalandırma 
sağladığı ileri sürülebilir. 

2.1.3. Şapeldeki Mezarlar 

Kariye parekldesionunda, ikisi doğu, ikisi batı mekan birimlerinde 
olmak üzere toplam dört tane mezar arkosolyumu vardır. Güney tarafta 
yer alan iki .arkosolyum, bulun~ukları duvarlarda tam olarak 
ortalanmışlardır. Kuzey taraftaki iki mezar ise, doğu tarafındaki 

diakonikonun girişine, batıdaki de naosa uzanan koridora yer açılabilmesi 
amacıyla yana kaydınlmışlardır. Duvar kalınlıklarının içine açılmış olan 
bu mezar arkosolyumları, başlangıçta, lahitin içine konulduğu kemer 
olarak kullanılmaktaydı. Lahitin üstünde kalan duvar kısmı ise, ölenlerin 

204 Ousterhout, Tbe Architecture, s.65. 
205 Aynı. · 
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portrelerinin206 ya da diğer uygun imgelerin yapıldığı niş duvarı gibi 
kullanılmaktaydı.201 

Bir mimari birimin duvarlarının kalınlığının içine yapılmış, niş gibi 
kemerli bir girinti olan arkosolyum, erken Hıristiyan dönemi Roma 
katakomblarında Hıristiyaııların gömülme yeri olarak kullanılmaktaydı. 
Duvar içindeki bu kemerli nişin içine, yere lahit yerleştirilir, lahitin 
üzerinde kalan niş duvarı ise boyama alanı olarak kullanılırdı.208 Roma 
katakombları artık kullanılmamaya başlandığında da, bu mezar 
arkosolyumları, kiliselerin duvarlarında görülmeye başladı. Bizans 
döneminde, özellikle de aristokrat aileler arasında, yaşamının sonuna 
doğru bir manastıra çekilerek rahip ya da rahibe olmak, ölünce de bu 
manastırdaki kilisenin (genellikle narteks ya da şapellerin) "duvarları 
içine gömülme" ayrıcalığına kavuşmak, oldukça yaygın idi. Örneğin, 
Kariye'nin parekklesionunda ya da nartekslerinde yer alan sekiz mezar 
arkosolyumundan kitabe ya da freskoları az çok kalmış olanların tamamı, 
bu tip aristokrat ailelere aittir.209 

Kariye parekklesionundaki dört mezar arkosolyumunun lahitleri 
(sarkophagos)210 günümüze kadar ulaşamamışlardır. Ancak, arkeolojik 
veriler bize bu arkosolyum kemerlerinin içinde, ölünün içine konulduğu 
lahitler olduğunu göstermektedir: Nişlerin alt taraflarında, lahitlerin ön 

panellerini ve taş kapakları yerleştirII?-ek için, duvarda açılmış olan oyuk 
ve kesikler bu lahitlerin varlığının işaretleridir.211 Ayrıca, diğer 

206 Ölen kişinin portresinin mezarın üzerinde ya da hemen yanında sergilenmesi, Antik dönemlerden 
süregelen bir gelenektir ve esas olarak ölilnün anılması ritüeli ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 
Bkz.; John Mitchell, "The Crypt Reappraised", San Vicenzo al Volturno I, R. Hodges, ed., 
Roma, 1993, s. 75-114. Bizansta da mezar arkosolyuınu niş duvarlarında kullanılan bu portreler, 
özellikle Palaiologos'lar devrinde çok yaygınlaşmıştı (bkz.; Iolui Kalavrezou, "Funerary Portraits. 
(Portraits and Portraiture)". Oıı:ford Dicttonary of Byzantium. C.3, s.1706. 

207 Bkz..; Underwood, "Notes on Work, 1954", özellikle s.297; Paul A. Underwood, "Notes on theWork. 
of the Byzantine lnstitute in lstanbul: 1955-56", Dumbarton Oaks Papers. 12 (1958), s. 269-
287, özellikle bkz. s.271. 

208 Howard Colvin, Architecture and the After-Life. New Haven - London. 1991, s.142. 
209 Bu mezarlar için bkz.; Underwood, Kariye, CJ, s. 270-299. 
210 Grekçe bir sözcük olan "sarkophagos"un sözcük anlamı, "et yiyici"dir ve Bizanslılar'ca lahit 

anlamında kullanılınıştır. Beşinci yüzyıla kadar seri halde üretilen bu taş lahitler çok yaygın olarak: 
kullanılmaktaydı. Daha sonraki yüzyıllarda ise, pahalılığından ötüril yalnızca zengin kişiler tarafından 
kullanıldı. Onbirinci yüzyıldan sonra "yalancı lahit" (pseudo-sarkophagus) olarak adlandırabileceğimiz 
ve bir arkosolyum kemeri içinde bir ön ve bir üst kapak kullanılarak dikdörtgen prizma bir hacmin 
sınırlandınlmasıyla oluşturulan lahitler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bkz.; William 
Tronzo - Anthony Cutler, "Sarcophagus", Oxford Dictionary of Byzantium, C.3, s.1841-
1842. 

· 211 Bkz.; Underwood, "Notes on Work, 1954", ve "Notes on Work, 1955-56". 
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örneklerle kıyaslama yapmak da, lahitlerin bu arkosolyum kemerleri içine 
yerleştirilmiş olduklarını doğrulamaktadır.212 Bu arkosolyum lahitleri, 
bütün bir lahit olarak yapılıp kemerin içine konulabileceği gibi,213 
özellikle geç devirlerde daha yaygın bir uygulama olarak, sadece kemerin 
alt kısmının ön tarafının, bir lahit oluşturacak biçimde bir ön panelle 
kapatılması, ve bu lahitin üzerinin de bir üst kapak kulanılarak örtülmesi 
biçiminde de (yalancı lahit) yapılabilmekteydi.2 14 Kariye 
parekklesionundaki lahitler bu ikinci türdendi. 

Parekklesiondaki dört mezar arkosolyumundan en büyük olanı, 
şapelin kuzeybatı duvarında olan mezardır ( Bkz.; Plan IV'te Mezar 1. 
Resim 9). Önceden de belirtildiği gibi bu duvara tam ortalanmamış, naosa 
giden koridor nedeniyle hafifçe batıya kaymıştır. Bu nişin planı da, diğer 
üçü gibi tam dikdörtgen değil, bir tür yamuktur (trapezoid). Bu nişin 
orijinal planıdır ve, nef ile kilise arasında kalan boşluğun paralel 
olmamasının bir sonucu olabileceği gibi, daha güçlü bir olasılık.la, böyle 
bir teknik zorunluluktan değil de, lahitin hafifçe apsise doğru bakması ya 
da bizim tahmin edemediğimiz, istençe bağlı başka bir nedenden ötürü de 
böyle- yamuk yapılmış olabilir. 2 15 Kazılar sırasında bu mezar 
arkosolyumunun döşeme seviyesinin yaklaşık 1.5m. altında bulunan bir 
başka mezar da aynı yamuk planı tekraralamaktadır.216 Bu alttaki ikinci 
mezar, büyük bir olasılıkla, Mezar l'de yatan kişinin (ki bu kişinin 
Theodoros Metokhites olduğunu gö~teren ipuçları vardır) bir yakınına 
aittir. Mezar I'de ayrıca, 3X4cm. boyutlarında, oldukça iyi kaliteli bir 
mozaik fragmanı bulunmuştur.21 7 Bu buluntu, arkosolyum kemerinin 
içinin birinci sınıf bir mozaik süsleme ile kaplı olduğunu göstermektedir. 
Ancak, niş duvarında lahitin üst kısmında bulunması gereken bezeme, ne 
yazık ki bu niş duvarı Türk devrinde naosa ikinci bir geçiş açılması 

212 Örneğin, Demre'deld Hagios Nikolaos kilisesindeki birçok lahit böyle yerleştirilmiştir. Bkz.; Nejla 
Apaydın, "Demre'de Aziz Nikolaos Kilisesi", (Yayınlanmamış Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 
1982), Resim 23, 90 ve 91. 

213 örneğin Demre'deki Hagios Nikolaos kilisesindeki bazı lahitler, arkosolyumun içine komple taştan 
oyulmuş bir lahit olarak yerleştirilmiştir. Bkz.; Apaydın, aynı, Resim 90 (akantuslu lahit) ve 91 
(sütunlu lahit). 

214 Erken dönemden bu tip lahitlere bir örnek. son kazılar sırasında İstanbul'da Silivrikapı'da bulunmuş 
olan anıtsal hipojenin lahitleridir. 

215 Çünkü, ana kilise ile parekklesion arasında kalan boşluğun paralel olmamasından kaynaklanan sorun, 
burada sözkonusu olan Mezar I'in hemen arkasındaki odada eritilebilir, arkosolyumun planının tam 
dikdörtgen olması sağlanabilirdi. 

216 Bkz.; Hawkins. a.g.y.; Oates, "Sumınary Repon". 
217 Aynı. 
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(Resim 10) amacıyla yıkılmış olduğundan,218 günümüze ulaşamamıştır. 
Arkosolyumun niş duvarına açılan bu kapı, 1947-1958 restorasyonu 
sırasında tekrar kapatılmıştır. Bu arkosolyum kemerini taçlandıran 

mermer rölyef (Resim 9), kornişi kırıp geçmesine ve freskoların üzerine 
taşmasına bakılacak olursa, freskoların tamamlanmasından sonra 
yerleştirilmiştir. Mezarın önemini vurgulamak ve diğerlerinden ayırmak 
için kullanılmış olan bu mermer çerçevenin219 oluşturduğu kemerin 
ortasında İsa, birer yanında ise yüzleri İsa'ya dönük melek figürleri 
kabartması vardır. Bu iki figürün başmelekler Mikhael ve Gabriel 
olduklarını mermerdeki isim monogramlarından anlamaktayız. Bu 
mermer çerçevedeki figürlerin yüzleri oldukça tahrip edilmiş bir 
haldedir. Parekklesionda I ve II nolu mezarlarda bulunan bu mermer 
çerçeveler, orijinal olarak renkliydi; fon mavi, kabartmalı kısımlar ise 
altın kaplama idi.220 Bu mermer çerçevede mezarın sahibini 
belirlememize yarayacak herhangi bir kitabe yoktur. 

Bu mezarın karşısında, güney-batı duvarında yer alan Mezar II, 
duvara ortalanmış olan bir arkosolyum kemeridir (Bkz.; Plan IV). Planı 
tam dikdörtgen biçimindedir. Mezar !'den boyutları itibarıyla daha 
küçüktür, ancak bu mezar da, arkosolyum kemerini çevreleyen 
kabartmalı mermer bir çerçeve ile taçlandırılarak önemi vurgulanmıştır 
(Resim 11). Orijinalinde, bu mermer çerçeve, oluşturduğu kemerin iki 
ucundan birer sütunce tarafından desteklenmekteydi.221 Ancak bu küçük 
sütunlar günümüze ulaşamamıştır. (İç narteksin kuzey duvarında yer alan 
mezar arkosolyumunda, benzer sütuncelerin varlığım gösteren iki başlık 
görülmektedir). Mezar I'in mermer çerçevesine kıyasla daha anıtsal olan 
bu çerçeve, kompozisyon olarak ortada İsa'nın, birer yanında da 
başmeleklerin bulunmasıyla birincisine benzemekte, ancak bu 

218 Ousterhout. The Arcbitecture, s.59; Underwood, "Notes on Work, 1954", s.272. Bu geçiş, hemen 
mezann arkasında bulwıan ve "oditoryum" olarak adlandırdığımız odaya açılmakta, oradan da ikinci 
bir kapı ile nefe açılmaktaydı. Eski bir fotoğrafta (Bkz.; Resim 2) nefın güney duvarında görülen iki 
kapıdan soldaki bu geçişi göstermektedir. 

219 Mezar arkosolyumlannın üst kısmına takılan bu rölyefli mermer çerçeveler, PaJaiologos 1ar 
döneminde anıtsal mezarların süslenmesinde oldukça yaygın bir biçimda kullanılmaktaydı. Nitekim, 
1929 yılında Penari İsa Camisinde yapılan kazılar sırasında da, Palaiologos1ar dönem.inde çok gözde 
bir "ölü gömme" mekanı olan bu kilisede, bu mermer çerçevelerin parçalarına fazla miktarda 
rastlanmıştır. Bkz.; Theodore Macridy, "17ıe Monastery of Constantiııe Lips and the Burials of the 
Palaeologi", Dumbarton Oaks Papers, 18 (1964), s.249-315. 

220 V Millin' 310 -. an gen, a.g.y ., s. . 
221 Ousterhout. The Arcbitecture, s.58. 
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kompozisyonun üzerinde yer alan uzun kitabesiyle de (epitaphios)222 
bundan ayrılmakatadır. Bu kitabe sayesinde, sahibi kesin bir biçimde 
belirlenebilen tek mezar bu olmaktadır. Burada yatan kişi, Metokhites'in 
de yakın arkadaşı olan, il. Andronikos'un sarayında "Büyük Konstabl" 
ünvanını taşıyan Mikhael Tornikes'tir. Duvardaki izler, bu arkosolyumun 
içinde de bir lahit olduğunu göstermektedir. Arkosolyum kemerinin 
içinde ve niş duvarında mozaik ve freskolar vardır. Orijinali mozaik olan 
dekorasyon, Bizans devrinde hasar görünce fresko ile tamamlanmıştır. 
Nişin orta kısmındaki Meryem figürü ve kemer içlerindeki figürler 
mozaik iken, nişin yan kısımlarındaki iki figür freskodur. Eski 
fotoğraflardan görebildiğimiz kadarıyla bu arkosolyum, Türk devrinde 
nişin dış hizasına kadar bir duvar ile örülerek kapatılmış ve freskoların 
bulunduğu niş duvarı da böylece perdelenmiştir (Resim 12). Bu 
fotoğrafta, örülen duvarda, sol taraftaki daha büyük olmak üzere iki de 
kapı açılmış olduğu görülmektedir. Bu eski fotoğrafta görülen kapıların 
güney duvarını delip delmediği konusuna tam bir açıklık getirilmemiştir: 

Kariye'nin mimari yapısını ayrıntılı bir biçimde incelemiş olan 
Ousterhout bu konuya değinmemektedir. Underwood ise, soldaki büyük 
kapının arkosolyumun niş duvarında dikdötgen bir açıklığa ulaştığını 
belirtmekte, ancak bunun dışarı açılıp açılmadığı konusunu açıklığa 

kavuşturınamaktadır.223 Güney duvarım delen böyle bir açıklık bazı eski 
planlarda görülmektedir. 224 Ancak, duvarda yapılan incelemeler, bu 
kapıların parekklesionun güney duvarını da delerek dışa açıldığını 

222 Bir anlamı da ölünün başucunda yapılan konuşma demek olan Grekçe Epitaphios sözcüğü, bazı 
aristokrat mezarlarında rastlanan kitabe anlamında da kullanılmaktadır. (Bkz.; Alexander Kazhdan ve 
Elizabeth M. Jeffreys, "Epitaphios", Oxford Dictionary of Byzantlum, C.l, s.720-722.) Bir 
mermer kitabe olarak Tornikes'in mezar arkosolyumıınun üzerinde duran bu epitapbiosta şöyle 
denilmektedir. "Bu dünyada ne kadar çok alkış alsalar da / Onların hepsi de öldüklerinde / Burada 
yatmakta olan Büyük Konstabl, / onbinlerce zaferin sahibi Tornikes / Onları, maymunları taklit eden 
bir aslanın utanması gibi, utandıracaktır dostmn. / O ki doğuştan asil bir kan taşırdı / Ve bu soyuna 
uygun bir yaşam sürdü / Uygun fırsatların gerektirdiği hangi meziyetlere sahip değildi ki / Böylece, 
çok erken yaşta meclis üyesi oldu / Ve sevilen bir lider, ve titiz bir yargıç oldu) Düşmanlan üzerinde 
o bir alev soluğuydu / Ve düşman saflarında çakan, karşı konulmaz bir şimşekti./ Orduyu bir baba 
gibi yönetti / En küçük bir zarar gelmesin diye, kamuyu o kollardı. / Çok üstün ve uygun bir evlilik 
yaptı/ ve böylece de saltanatla bağlarını daha da güçlendirdi/ Ve kendi yaşamını bizlere, eşsiz bir 
örnek olarak bıraktıJ O şimdi, burada kemikler arasında yoksul bir rahip olarak yatıyor / Ey güneş, 
ey toprak, ey son alkışlar! / Onu tanımış olan1ardan / neredeyse tüm Roma ırkı ona ağıt yaktı / Ama, 
ey tek ölümsüz, doğayı dönüştüren/ Ola ki, kendisine yakışmayacak en küçük bir şey yapmış olsun / 
Onu affet, Cennet'i ona kendi mirasıymış gibi ver." Bu kitabeden, burada yatanın, Il. Andronikos'un 
sarayında Büyük Konstabl rütbesini taşıyan, Mikhael Tomikes olduğunu öğrenmekteyiz. (Bu çeviri, 
kitabenin Underwood'daki İngilizce çevirisi temel alınarak yapılmıştır. Kitabenin Grekçe ve İngilizce 
tam metinleri için bkz.; Underwood, Kariye, C.l, s:176-277). 

_223 Underwood, Kariye, C.1, s.278. 
224 Bk.z.; Van Millingen, a.g.y., Fig.105, 107 ya da 116. 
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gösterir hiçbir iz olmadığını göstermektedir.ııs Buradan yola çıkarak, bu 
iki kapının, arkosolyum nişi derinliğinde oluşturulmuş olan iki dolabın 
kapılan olduğu öne sürülebilir. Nitekim, sağ taraftaki küçük kapının 
böyle bir dolabın kapağı olduğunu Underwood da belirtmektedir.226 

Arkosolyumun niş duvarındaki freskolar, her iki kapının hizasında 
tamamen tahrip olmuştur (karşılaşur; Resim 12 ve Resim 51). 1945'teki 
restorasyonda, arkosolyumun içine örülen bu duvar kaldırılarak freskolar 
açığa çıkartılmışur. 

Şapelin kuzey-doğu duvarında yer alan Mezar fil de, diğerleri gibi 
duvarın kalınlığı içine açılmış bir mezar arkosolyumudur (Resim 13). 
Mezar, kuzey-doğu duvarına ortalanmamış, diakonikon odasına geçişin 
sağlanabilmesi amacıyla bau tarafına kaydınlmışur (Bkz.; Plan IV). Planı 
dikdörtgendir. Bu mezarın, bau tarafındaki diğer iki mezarda olduğu 
gibi, rölyefli bir mermer çerçevesi yoktur. Böyle bir mermer çerçevenin 
orijinalde bulunduğunu gösterir hiçbir iz de yoktur.227 Ancak, kemerin 
içinde bir lahit o lduğunu gösterir izler bu arkosolyumda da vardır. 
Kemer içinde bugün hiçbir fresko ya da mozaik süsleme 
görülmemektedir. 1956-58 tarihleri arasında yürütülen restorasyon 
çalışmaları sırasında, sonraki devirlerde sıvanmış olan alçı tabaka 
kaldırıldığında da, alundan herhangi bir dekorasyon izi çıkmamışu.22s Bu 
arkosolyum kemerlerinin içindeki duvar genellikle resimle 
kaplandığından, Mezar ill'ün de orijinalinde bezeli olduğunu, ancak 
bunun eski bir tarihte bir nedenle yok olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir 
kitabe ya da fresko bulunmadığından, bu mezann kimlere ait olduğu 
bilinememektedir. 

Güney-doğu duvarında, tam ortada yer alan Mezar IV de (Bkz.; Plan 
IV) diğerleri gibi kemerli bir arkosolyumdur (Resim 14). Bu mezarın, 
hem arkosulyum kemerinin iç tarafı, hem de arkadaki niş duvarı 

freskolarla kaplıdır. Kariye'deki mezar nişleri içersinde, dekorasyonu en 
iyi korunmuş olanı bu mezardır. Duvardaki dört figürlü kompozisyon, 

225 Bu ~run ile ilgili olarak pareklesiyonun güney duvarını inceleyen M. İhsan Tunay, bu duvarın 
tamamen orijinal olduğunu ve Tomikes'in mezarının hizasından dışarı açılmış otan bir geçişe ilişkin 
hiçbir iz bulunmadığını belirtmiştir. Ba nazik yardımından ötürü kendisine teşekkür ederim. 

226 Underwood. Kariye, C.1, s.278. 
227 Underwood, "Notes on the Work, 1955•56", s.271. 
228 Underwood, Kariye, C.l, s272. 
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neredeyse olduğu gibi korunmuştur. Arkosolyum kemerinin alt kısmında, 
duvarlarda, bir lahitin izleri görülmektedir. Freskolardaki portrelerden, 
bu mezarın sahiplerinin kimler olduğunu belirlemek mümkün olmamıştır. 

Görüldüğü gibi, parekklesiondaki dört anıtsal mezardan sadece bir 
tanesinin, Mezar Il'nin kime ait olduğunu, mermer çerçevesindeki kitabe 
sayesinde kesin bir biçimde saptamak mümkün olmaktadır. Kuşkusuz, 
Khora manastırının banisi Theodoros Metokhites'in de bu şapelde 

gömülmüş olduğunu bilmekteyiz. Kitabe gibi kesin bir kanıt 

bulunmamasına karşın, Mezar I genellikle Theodoros Metokhites'in 
mezarı olarak kabul edilmektedir.229 Böyle düşünmemize neden olan bazı 
ipuçları değerlendirildiğinde, ktetor'un mezar yeri olarak en ak.la yakın 
seçenek Mezar I olmaktadır: Bir kere bu arkosolyum diğer üçünden daha 
büyüktür ve duvardaki izler çok büyük bir lahitin varlığını 

göstermektedir.23° Bu büyük boyutlu lahitten günümüze, duvardaki izleri 
dışında hiçbirşey kalmamışsa da, kuşku yok ki bu kemerin içinde 
görkemli bir lahit bulunmaktaydı. Aslında, parekklesion içindeki iki 
mezar, hem boyutları ve dekorasyonları, hem de konumlan bakımından 
diğerlerinden ayn tutularak vurgulanmıştır. Bunlar, şapelin batı mekan 
birimindeki mezarlardır. Birincisi, bu iki mezar arkosolyumu, kemerleri 
hizasında, rölyeflerle süslü mermer bir çerçeve ile taçlandınlmışlardır. 
İkincisi , batı tarafındaki bu iki mezar, ölüm kültü açısından önemli bir 
sembolik yeri olan kubbenin231 altında yer almaktadırlar. Öte yandan, 
ölüme ilişkin litürji ve anma ritüeli de esas olarak şapelin batı biriminde, 
kubbenin altında (ya da bu iki mezarın tam önünde) 
gerçe½,:}eştirilmekteydi.232 Yani, bu iki mezarın yer aldığı batı tarafı, aynı 
zamanda şapelin litürjik merkeziydi. Şapele giren kişi açısından da 
kubbenin altındaki bu mekan, hem kasnaktak:i pencereler sayesinde en iyi 
aydınlanan yer olması, hem de şapelin dekorasyonunun en iyi panaromik 
görüntüsünün alındığı nokta olması bakımından önemlidir.233 Ousterhout, 
Metokhites 'in mezarının belirlenmesi için, şapelin ikonografisinde yer 
alan bazı ögeleri de tartışmaktadır: Örneğin, kuzey-batı tarafındaki bu 

229 Bkz.; Underwood, Kariye. C.I. s.271; Ousterhout, The Arcbitecture, s.59. 
230 Underwood, "Notes on Work, 1955-56", s.271. 
231 Kubbenin. ölüm kültü açısından anlambilimsel incelenmesi ve mezar yapılarında kullanılması ile 

ilgili tartışma. aşağıda bölüm 2.1.4'te incelenmektedir. 
232 Batı biriminin, aynı zamanda şapelin litürjik merkezi de olduğu tartışması, bu savı destekleyen 

ikonografik referanslarla birlikte, bu çalışmanın 4. bölümünde tartışılmaktadır. 
233 Ousterhout. The Arcbitecture, s.59. 
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mezarın tam karşısındaki duvarda yer alan üç açıklıklı pencere tarafından 
"doğudan" aydınlatılıyor olmasının dışında, kubbedeki, meleklerle çevrili 
Meryem ve Çocuk İsa freskosunun temsil ettiği kutsal gökyüzünden 
yayılan ilahi bir ışıkla da aydınlanıyor olması; hemen üzerinde yer alaıı ve 
Tann'mn yeryüzüne inişini olduğu gibi, ölümlülerin de gökyüzündeki 
Cenn~t'e çıkacak olmalarını sembolize eden "Yakub'un Merdiveni" 
freskosu aracılığı ile tinsel dünya ile bağlantı k:unnası (merdiven, adeta 
mezardan Cennet'e uzanıyor gibidir); ya da kuzey~doğu tarafındaki 
pandantifte yer alan ilahi yazan (hymnographer) aziz Theophanes'in 
elinde tuttuğu kaleminin, Yakub'un merdivenini ve dolayısıyla 

Metokhites'in mezarım işaret ediyor olması gibi.234 Sonuç olarak, gerek 
boyut, gerekse dekorasyon ve yapı içindeki konumlan olarak önemleri 
özellikle vurgulanmış olan, batı mekan birimindeki bu iki mezardan, 
güney duvarında yer alanın mermer çerçevesindeki kitabesinde 
(epitaphios), bu mezarın Tornikes'e ait olduğu açık bir biçimde yazılı 
olduğundan, bu veriler ışığında kuzey taraftaki mezarın Metokhites'in 
mezarı olduğunu söyleyebiliriz. 

Kazılar sırasında, apsis döşemesinin altında, dar ve uzun bir mezar 
bulunmuştur (Resim 15). Duvarları yedi tuğla sırası ile örülmüş olan bu 
mezar., merkezi aksta uzanmaktadır. Döşeme seviyesinden fazla derinde 
olmayan bu mezar, altyapının tonozları içine açılınıştır.235 Tuğla ile örülü 
mezarın üstü, iki parça devşirme mermer kapakla örtülmüştü. Bunlardan, 
üzerinde rölyef ve bir yazıt bulunanı, (Resim 16) büyük bir olasılıkla 
daha önce bir yalancı lahitin ön kapağı olarak kullanılmıştJ..236 Bu kapak, 
bir ucundan 30cm. kadar kesilerek, öbür kapakla birlikte tam mezarın 
üzerini örtecek biçimde ayarlanmıştır. Kapağın öbür ucu ise, bir lahitin 
ön kapağı olarak, bir mezar arkosolyumunun yan duvarına gömülmüş 
olmasının izlerini taşımaktadır.237 Hjort, bu kapağı on ya da onbirinci 
yüzyıla tarihlendirirken, üzerindeki yazıtın stilini ondördüncü yüzyıl 
olarak belirtmekte, ve eski bir lahit ön kapağının bir Palaiologos 

234 Robert Ousterhout, "Temporal Sırucıuring in the Chora Parekklesion", Yıllık College Art 
Association'da sunulan bildiri, New York City, Şubat 1994. Bu bildiri, genişletilmiş olarak aynı adla 
Gesta dergisinde 1995 yılında yayınlanacaktır. Yayınlanacak olan metni kullanmama izin verdiği 
için Prof. Ousterbout'a burada bir kez daha teşekkür etmek isterim. 

235 Ousterhout, The Architecture, s.60. 
236 Hjort. a.g.y.,s.264. 
237 Aynı, s.265. 
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mezar.ında tekrar kullanılmış olduğu sonucuna varmaktadır.238 Bu mezar, 
yakın zamanlarda açılarak tahrip edilmiştir. 

2.1.4. Kubbe ve Mezar Mimarisindeki Yeri 

Kariye'nin güney şapelinin, batı tarafının anıtsal bir kubbe, doğu 
tarafının ise aynı çapta bir "kubbesel-tonoz" ile örtülmüş olduğunu 
belirtmiştik. Özellikle, Metokhites'in de mezarının bulunduğu batı 
biriminin üzerini örten kubbe, boyutları açısından oldukça büyüktür 
(kilisenin ana kubbesinden sonra en büyük kubbe) ve etkisi açısından da 
anıtsaldır (Bk.z. Plan V). Mimarlık tarihi boyunca bazı uygarlıklarda 
mezar yapısı ile kubbe arasındaki yakın bağlanu, ve ölüm kültü ile 
kubbenin semiolojik ilişkisi gözönüne alındığında, bu mezar şapelinin 
kubbesinin bu denli vurgulanmış olması da bize daha anlamlı gelecektir. 

Kubbe ya da kubbe-benzeri mekan örtüsü, çok erken dönemlerden 
başlayarak mezar mimarlığı ile iliş.kili olarak kullanılmıştır. Batı 

Avrupa'da, 1.ô. 4000'1i yıllarda bile, Neolitik topluluklar, bugün 
"megalitik" (megalithic) olarak anılan dev mezar yapılan inşa ederlerdi 
ve bu yapıların mezar odaları bir kubbe ya da kubbe benzeri bir çau ile 
örtülürdü239 (Resim 17). Bu megalitik mezarlar, en gelişkin biçimlerine 
Miken uygarlığında ulaşmışlardı ve "Atreus Hazinesi" olarak bilinen 
mezar da bunun en iyi örneklerinden birini oluşturmaktadır. 

Bu tip mezar mimarisi daha sonra Balkanlar'a ve Karadeniz'in kuzey 
kıyılarına yayılmıştır. 240 İskitler, ölülerini, yaşarken kullandıkları kubbe 
benzeri çadırların içine gömerlerdi. Ölüleri için ayn mezar yapıları 
yapmaya başladıklarında da, bu mezarların üzerine kubbe-çadırlarının 
taştan yapılmış bir benzerini inşa ettiler.241 

238 Aynı. 
239 Colvin. a.g.y .. s.1-4. Aynca bkz.; Baldwin Smith, The Dome. A Study in tbe History of 

ldeas, Priceton, 1971, s.51. 
240 Örneğin Bulgaristan'da, Mezek yakınlarındaki Kurt Kale'de. bu tür Milren üslubunda yapılmış, t.ö. 

dördüncü yüzyıla ait bir megalitik mezar yapısı bulunmuştur. Bu yapı için bkz.; Colvin, a.g.y., s.12-
13, ve Fig.12. 

241 Bkz.; Smith, a.g.y., s.51; Colvin, a.g.y., s.13. 
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Etrüskler, daha erken devirlerdeki Akdeniz ve Cermenik Kuzey'in 
kubbeli mezar geleneğini sürdürdüler.242 Antik Yunan mozeleumları 
kubbeli değildir, ama Helenistik dönemde mezar yapısı ile ilgili olarak 
kubbeyi tekrar görmekteyiz. Bulgaristan'da Kazanlık'ta bulunan İ.Ö. 
üçüncü yüzyıla ait bir Helenistik mezar yapısı, içi dekore edilmiş bir 
kubbe ile örtülmüştür: Bu kubbenin ortasında üç tane tanrısal atlı araba, 
alt kısımlarında ise bir cenaze ziyafeti betimi bulunmaktadır.243 

Eski Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının mezar yapılarının kubbe ile 
örtülmesi geleneğini yeniden canlandıran ve günümüze kadar aktaran, 
aslında Roma İmparatorluğu olınuştur.244 Kuşku yok ki bu geleneğin 
Roma İmparatorluğu'na aktarılmasında Etrüskler'in önemli bir katkısı 
olmuştu. Roma döneminde, bu "kubbe ile örtülmüş barınak"ların, ölen 
kişilerin ruhları ile olan ve çok uzun bir gelenekten gelen mistik ilişkisi, 
öylesine yaygınlık kazandı ki, kubbe ya da kubbemsi biçimler (örneğin 
kubbemsi bir "tholos" ya da "aedicule"), mezarlıkların alışılmış 

sembolleri haline geldi.245 

Benzer bir biçimde, kubbe geleneğinin zaten güçlü bir biçimde 
bulunduğu Yakın Doğu uygarlıkları da, Hıristiyanlıktan çok önce, kubbe 
ile örtülü_ mezar yapısını benimsemişlerdi.246 Türklerde de, gerek İslam 
öncesi Uygur mezarlarımn,247 gerekse İslamiyetten sonraki kümbetlerin 
kubbe ile örtüldüğü bilinmektedir.248 . 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, mezar mimarisi ve ölüm sembolizmi ile 
ilişkisi içersinde kubbe, birçok farklı uygarlıkta kullanılmıştır. 

Hıristiyanlar, bu kubbeli mezar mimarisini ve onun sembolizmini, 
kendilerinden önceki uygarlıklardan alarak, kendi ölülerini koydukları 
mezar yapıları olarak hemen benimsemişler ve kendi pratik ve ideolojik 
gereksinimleri ile uyumlulaşurmışlardır. Hıristiyanlar için mezar, ölü 

242 Smith, aynı. 
243 C. Verdiani, "Original Hellenistic Paintings in a Thracian Tomb", American Journal of 

Archeology, XLIX, 1945. 
244 örneğin İmparator Drocletian'm Split'telci mozelumu ya da İmparator Gallerius'un Selanik'teki 

rotundası, bir kubbe ile örtülmüş merkezi planlı yapılardır. Bkz.; Colvin, a.g.y., s.51•52. 
245 Smith, a.g.y., s.53. 
246 Bkz.; aynı. s.59 v.d. 
247 Bkz.; Oktay Aslanapa. Türk Sanatı, İstanbul, 1984, s.12. 

· 248 Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı kümbetleri ile ilgili olarak bkz.; Orhan Cemı.i Tuncer, Anadolu 
Kümbetleri, (3 Cilt), Ankara, 1986. 
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bedeni mahşer gunune kadar koruyacak olan geçici bir sığınaktır. 

Kuşkusuz bu yanıyla Hırıstiyanlık, önceki dönemlerin pagan 
yaklaşımından kökten bir farklılık getirmiştir; paganlar için bedenin 
yeniden dirilmesi gibi bir beklenti söz konusu değildi, ve dolayısıyla da 
ölü bedenin bu amaçla "korunması" Hıristiyanlarda olduğu anlamıyla 
önemli değildi. Bir pagan mezarın esas olarak ölen kişinin bu dünyadaki 
anısının canlı tutulması amacına yönelik olarak tasarlanmış olmasına 
karşın, bir Hıristiyan mezarının "birincil" işlevi, -ölenin anısının bu 
dünyada yaşatılması, v.b. amaçların yanısıra, ama öncelikli olarak- ölü 
bedeni Mahşer günündeki dirilişe kadar muhafaza etmesidir. Yani 
Hıristiyan mezarı, dirilişi bekleyen beden için "gerçek" bir barınak, 
"fiziksel bir sığınak"tır.249 Nitekim, bir mezara dışarıdan gelebilecek 
saldın, talan ve vandalizme karşı, göreceli olarak güvenli sayılabilecek 
manastır ve kilise gibi yerlerin ölü gömülmesi için tercih edilmesinin bir 
nedeni de budur. Bu uygulama özellikle Bizans aristokratları arasında çok 
yaygındı. 

Erken Hıristiyan dönemi martiryonları da genellikle bir kubbe ile 
örtülmüş yuvarlak binalardı.250 Var olan verilere dayanarak B. Smith, 
bütün merkezi planlı martiryonlann, istisnasız olarak kubbe ile örtülmüş 
olduğunu öne sürmektecfir.2sı Kubbe, planı nasıl olursa olsun -dairesel, 
kare, çok kenarlı (poligona!) ya da yonca planlı- tüm merkezi planlı 
martiryonlar için ayırd edici bir özellikti. 2s2 

Kudüs'te bulunan ve İsa'nın olduğuna inanılan "Kutsal Mezar"ın 
biçimi de Hıristiyanlar için çok önemliydi; çünkü, İsa'yı bu dünyada 
kendilerine sunulmuş bir model, bir ideal olarak gören Hıristiyanlar, 

249 Colvin, a.g.y., s.122. 
250 Din şehitlerinin (martyr) gömüldükleri mezarlar ya da bunlann üzerine kurulan yapı ya da türbe 

anlamına gelen martyrion, aslında pagan "beroa"lann Hıristiyanlaştınlmışıdır. İlk martyrionlar, din 
şehitlerinin mezarlarının üzerine yapılan basit türbeler iken. dördüncü yüzyıldan itibaren anıtsal 
ınaıtyrionlar yapılmaya başlanmıştır (bunlardan ilk örnek, Efes'te St Jobn'un mezarının üzerindeki 
baldakin benzeri yapıdır). Mimari yapılan bakımından Roma 1:mparatorluğu'nun anıtsal mezar 
yapılarından esinlenen bu martyrionlar. genellikle dairesel planlı ve kubbeli olarak yapılmaktaydı. 
Gelişiminin doğal evrimi içinde, martyrionlar, giderek azizlerin röliklerinin muhafaza edildiği 
kiliselere dönüştü. Martyrionlar ve gelişimleri ile ilgili geniş bilgi için bkz.; Andr~ Grabar, 
Martyrium: Recberches sur Je culte des rellques et l'art cbretien antique, Paris, 
1946. Aynca bkz.; J.B. Ward Perkins, "Memoria. Martyr's Tomb and Martyr's Church", Journal of 
Theological Studies, 17 (1966), s.20-37. 

251 Smith, a.g.y., s.131. 
252 Aynı, s.95. 
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onun yaşamım taklit etmeye çalıştıkları gibi, mezar yapılarında da onun 
olduğuna inandıkları yapıyı taklit etmekteydiler. İsa'nın bu anıtsal mezarı, 
326-335 yılları arasında İmparator Konstantinus tarafından yaptırılmıştı 
ve bu orijinal yapının bir kubbe ile örtülü olduğu konusunda birçok bilim 
adamı· uzlaşma içindedir. 253 Nitekim, Bizans sanatında İsa'nın mezarı da 
hep kubbeli olarak betimlenmiştir.254 Benzer bir biçimde, "Lazarus'un 
Diriltilişi" sahneleinde de, Lazarus'un kendi mezarında betimlendiği 
durumlarda, bu mezar kubbeli bir yapıdır.255 

Mezar yapıları ile kubbenin, mimarlık tarihi boyunca birçok 
uygarlıkta bu denli yakın bir ilişki içinde kullanılmış olması, kuşkusuz ki 
bu uygarlıklar tarafından kubbeye yüklenen anlamdan ve bu anlamın 
"ölüm" olayı ile bağdaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Yuvarlak, ya da 
daha doğru bir deyişle "küresel" bir mimari örtü ögesi olan kubbe, birçok 
uygarlık tarafından "gökyüzünü" (heaven) temsil etmektedir.256 Hıristiyan 

Tanrısı da, önceki uygarlıkların birçok tanrısı gibi, "göklerde11 ikamet 
etmektedir. 257 Ölülerin ruhları da göğe gitmektedir. Daha da önemlisi, 
Hıristiyanlar (ve diğer tek tanrılı dinler ile birçok pagan inanç da) sonsuz 
yaş~n ve Cennet'in göklerde olduğuna inanırlar. Demek ki mezarın 
üzerini örten kubbe, bir açıdan, ölünün ruhunun -Ortodoks inancında 
bedeninin de- nihai olarak ulaşmayı amaçladığı Cennet'i, sonsuz yaşamı 
temsil etmektedir. Buradan aşağı bakan Tanrı -ki Bizans sanatında 
kubbede "her şeye hakim" Pantokrator Tanrı, kubbenin ortasında 

betimlenip egemen bir biçimde aşağı bakar- aşağıdaki mezarlarda 
yatanları kollayacak, bağışlayacaktır. 

Kariye parekklesionundaki, iki mezarın bulunduğu batı mekan 
birimini örten kubbe ile, doğu taraftaki iki mezarın bulunduğu birimi 

253 Aynı, s.16-18. Aynca bkz.; J. Willdnson, "The Tomb of Christ: An Outline of lts Structural 
History", Levant, 4 (1972). 

254 Bununla ilgili bazı örnekler vermek ge.rekirse, şunları sayabiliriz: R.avenna'da S. Apollinare Nuovo 
kilisesindeki "Mezarda Üç Meryem" mozaiği; Formis'te S. Angelo kilisesindeki "İsa'nm Mezara 
Konulması" freskosunda (12. yüzyıl); altıncı yüzyıla ait bazı Monza ampüllerinde (bkz.; Sebiller, 
a.g.y., C.2'de Fig. 325); ya da Washingon, D.C.'deki Dumbarton Oaks koleksiyonunda bulunan ve 
İsa'om mezarını betimleyen taş rölyef. 

255 örneğin, beşinci yüzyıla ait bir gümüş rölyefte (şimdi Paris'te Louvre müzesinde), Lazarus'un mezarı 
kubbelidir. Bunun fotoğrafı için bkz.; Sebiller, a.g.y., C.1, Fig.562. 

256 Kari Lehmann, "The Dome of Heaven", Art Bulletln, 27 (1945), s.1-27. 
257 Bilindiği gibi, Hıristiyan sanaunda, kompozisyonların üst kısımlarında bulunan iç içe daireler 

gökyüzünü ya da bazen cemıeti temsil eder ve Tanrı Baba ya da İsa da bu dairelerin içinde betimlenir. 
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örten kubbesel-tonoz, genel olarak kubbenin mezar yapıları ile olan bu 
yakın ilişkisi içersinde düşünülmelidir. 
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2.2. Şapelin Freskoları 

2.2.1. Freskolar 

Kariye parekklesionunun freskoları Byzantine Institute of America 
tarafından 1951-1958 tarihleri arasında temizlenerek açığa çıkartılmış ve 
restore edilmiştir. Freskolarla ilgili bu çalışmalar, dört ön çalışma raporu 
ile yayınlanmıştır.258 1951 yılında deneme olarak şapelin bema kemerinin 
güney yarısında yapılan temizleme çalışmasını, 1952 yılından itibaren 
yürütülen sistemli bir temizleme programı izlemiştir. 1952-1954 yılları 
arasındaki üç sezon boyunca, yalnızca apsis yarım-kubbesi, bema kemeri, 
ve batı tarafındaki kubbenin freskolan temizlenip onarılmıştır. 259 Bu 
alan, toplam fresko yüzeyinin yaklaşık üçte birlik bir kısmıydı. 

Freskoların tamamının temizlenmesi ve restorasyonu işi, Temmuz 
1958'de bitirildi. 260 Restorasyon öncesi parekklesionun durumunu 
gösteren bir fotoğraf (Resim 18), yapılan işin kapsamı konusunda bir 
fikir vermektedir. 

J\_1ezar arkosolyumlanmn duvarlarında yer alanlar dışında, şapelin 
tüm freskoları, Theodoros Metokhites tarafından 1320-1321 tarihleri 
arasında, nef ve nartekslerdeki mozaiklerin tamamlanmasının hemen 
ardından yaptırılınıştır.261 Mezar arkosolyumunun duvarlarını süsleyen 
freskolar ve mezar sahiplerinin portreleri ise daha sonra, uzun bir zaman 
dilimi içersinde, gereksinim doğdukça, daha doğrusu bu kişiler bu 
mezarlara gömüldükçe yapılmışlardır. 262 Bu orijinal freskoların 

neredeyse tamamı, üzerlerine çekilen örtücü boya ve kireç badanasının 
altında, büyük bir hasar görmeden günümüze kadar ulaşabilmiştir.263 
Kilisenin camiye dönüştürülmesinden sonra, öncelikle insan figürleri ve 

258 Bkz.; Paul Underwood, "First Preliminary Report on the Resıoration of the Frescoes in the Kariye 
Camii at Istanbul by the Byzantine Institute: 1952-1954" , Dumbaı-ton Oaks Papeı-s, 9-10 
(1955-56), s.252-288. Aynı yazarın "Second Preliminary Report", Dumbarton Oaks Papers, 11 
(1957), s.173-220; "Third Preliminary Report", Dumbaı-ton Oaks Papers, 12 (1958), s.235-265; 
"Fourth Preliminary Report", Dumbarton Oaks Papers, 13 (1959), s.185-212. 

259 Bkz.; Underwood. "First Preliminary". 
260 Underwood. "Fourth Preliminary". 
261 Undeıwood. Kariye, C.1, s.188. 
_262 Aynı. 

263 Underwood. "First Preliminary", s.258. 
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özellikle de figürlerin yüz, el gibi anatomik elemanları, koyu bir boya 
maddesi ile hemen örtülmüştür. Benzer biçimde bütün yazılar ve 
Hıristiyan · sembollerinin de (haç gibi) ilk elde örtülmüş olması gerekir. 
İkinci aşama olarak, pencere içlerindeki süslemeler dışında kalan bütün 
freskolar, badana yapılarak örtülmüştür. 264 Daha sonraki yıllarda, 

freskoları örten bu badana aşındıkça, badanalama işlemi 

tekrarlanmaktaydı.265 Özellikle aşınmanın hızlı olduğu korniş seviyesinin 
altındaki duvarlarda, bu badanalamanın oldukça sık tekrarlanmakta 
olduğunu söyleyebiliriz. Kubbe ve doğu tarafındaki tonozdaki freskolar 
ise, örtücü niteliği oldukça güçlü olan bir tür sarı boya ile örtülmüştü.266 

Freskolann üzerine yapıldığı sıva tabakası, iki cm. kalınlığındadır. 
Bu tabakanın, birbirine komşu iki mimari birimin birleşme yerindeki 
köşeler dışında, hiçbir ek yeri yoktur.267 Yani en geniş' duvar yüzeyinde 
bile bu sıva bir kerede kaplanmış, ve fresko da sıva henüz ıslakken 
yapıldığına göre, bir kerede tamamlanmış olmalıdır. Oysa, gerçek fresko 
tekniğinde freskonun yapılacağı yüzey parça parça sıvanır, ve bu parçalar 
tek tek boyanırdı. Çünkü çok geniş bir sıva yüzeyinin, kurumasına 
meydan verilmeden boyanması zordur. Bu durum, Underwood'un, 
Kariye parekklesionundak.i freskoların bizim bildiğimiz anlamda (ya da 
teknikte) bir fresko olmadığı sonucuna varmasına neden olmuştur.26 8 

Özellikle bazı resim yüzeylerinin, örneğin apsis yanın-kubbesinin, bir 
kerede tamamen boyanamayacak kadar geniş alanlar olmalarına karşın, 
sıva kaplama ve boyama açısından hiçbir ek yerine sahip olmaması, bu 
fresko tekniği konusunda soru işaretleri doğunnakatadır. 

Bu freskoların restorasyonunda uygulanan genel ilke, zarar gören 
bölgenin, olabildiği kadar bu bölgenin dışına taşmadan, ve göze 
çarpmayacak bir biçimde tamamlanması; ancak bu onarımın ya da zarar 
görmüş bölgenin varlığının da gizlenmemesi, dikkatli gözlere restore 
edilmiş orijinal olmayan bölgelerin gösterilmesi idi. Boyaları dökülmüş 
olan bir bölge, genel olarak o bölgedeki boyamada egemen olan renk 
tonunda boyanarak örtülmüş, ancak bu tonlar düz ve dokusuz olarak 

264 Underwood, "Firsı Preliminary", s.259. 
265 Aynı. 
266 Aynı. 
267 Aynı, s.260. 
268 Aynı 
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uygulanarak onarılan bölgelerin orijinal freskodan ayırdedilmesi 

sağlanmıştır.Z69 

2.2.2. Freskoların Kataloğu 

Kariye parekklesionunun ikonografık programının bir bütün olarak 
görülebilmesi (program için bkz.; Plan VI ve Plan VII) ve ilerideki 
ikonografik analizlerde sahnelere başvurulmasında kolaylık olması 
amacıyla, freskoların genel bir kataloğunun burada verilmesinde yarar 
vardır. Ancak bu katalogda, sahnelere ilişkin olarak, ilerideki analizlerde 
kullanılacak olan bilgiler verilmekte, bazı freskolar tek tek ele 
alınacağına, grup olarak incelenmektedir. Herbir freskonun geniş 

kapsamlı bir biçimde ele alındığı tam bir katalog, Underwood'un dört 
ciltlik "The Kariye Djami" adlı yapıtında yer aldığından, bunu burada 
tekrarlamak gerekli görülmemiştir. 

* * * * 

Katalog no * : 1 
Adı : Anastasis. 
Yapı içindeki yeri : Apsis yarım_ kubbesinde. 
Resim no** : Resim 19, 19a. 
Yazıt*** : Sahnenin üst kısmında "anastasis"; İsa'nın 

başının üzerinde monogramı (IC XC). 
Bazı ölçüler**** : Yarım kubbenin korniş hizasında genişliği, 

6.78m., ortadan yüksekliği 3.40m.; İsa figürünün boyu 1.63m. 
Yazınsal Kaynağı : Apokrif Nikodemus İncil'i. 

269 Aynı, s.263. Freskolenn restorasyonu konusunda aynca bkz.; Caroll Wales, 'The Treatment of tire 
Wall Paintings at the Kariye Camii", Studles Jn Conservation, m, no.3 (1958), s.120-124. 

* Bu katalogda yer alan "Katalog no"su, aynı zamanda, Plan VI ve Plan VII'de verilen "İkonografık 
Program Anahtan"nda yer alan numaralarla aynıdır. Dolayısıyla, katalog fışindaki freskonun genel 
program içindeki yerini görmek için, Plan VI ve VII'deki aynı numaraya bakınız. 

** Bu çalışmada yer alan fotoğrafının listedeki numarası. Bkz.; Resimler Listesi. 
*** Buradaki "yazıt" sözcüğü "kitabe" anlamında değil, freskolann üzerinde bulunan yazıJar anlamında 

kullarulmaktadır. Grekçe yazıtların Türkçesi, P. Underwood esas alınarak burada verilmiştir. (Bkz.; 
Kariye, C.l). · 

**** Burada verilen ölçüler, P. Underwood'dan almmışur. (Bkz.; Kariye, C.1). Ölçüler, ancak çalışma 
içinde kullanılacak ise burada verilmiştir, tüın sahnelerin ölçilleri verilmemiştir. 
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Tanımlanması : İsa, üçgen kompozisyonun ortasında ayakta 
durmaktadır. Sivri uçlu, beyaz ve ışık saçan, üzerinde altın yaldızdan yıl
dızlar bulunan bir mandorlanın içindedir. Kompozisyonun alt 
kısmında,lsa'nın ayaklan altında uzanan karanlık bir elips alanın içinde, 
kırılmış kapı kanatları, zincir ve küçük metal parçaları saçılmış 

durmaktadır. Burada, koyu tenli, kısmen çıplak, boyun, el ve ayak 
bileklerinden zincire vurulmuş küçük bir figür, lsa'nın ayaklan altında 
yüzükoyun yatmaktadır. Bu karanlık alanın iki tarafında birer taş lahit 
durmaktadır. İki lahit arasında ayakta duran İsa, sağındaki lahitte ayakta 
duran yaşlı bir erkeği (Adem), solundakinde ise bir kadını(Havva) 
ellerinden tutmuş, kendisine doğru çekmekte. Adem'in arkasında, bir 
kısmının başı haleli (bunlardan üçü, Eski Ahit peygamberlerinden Yahya, 
Davut ve Süleyman) bir grup; Havva'nın arkasında ise biri çok genç 
(Habil), ruhban tünikleri içinde yedi adam duruyor. Arka planda, biri 
kompozisyonun sağ tarafında, diğeri sol tarafında olmak üzere, uçları 
sivri ve kıvrık iki kayalık düşsel tepe yükselmektedir. 

:le :le * * 

Katalog no : 2 
Adı : İsa'mn Nain'li Dul'un Oğlunu Diriltişi. 
Yapı içindeki yeri : Berna kemeri, kuzey taraf. 
Resimno : 20 
Yazıt : Kompozisyonun üst tarafında "İsa dulun oğlunu 

diriltiyor." 
Bazı ölçüler : Uzunluk 2.37m., genişlik 1.57m. 
Yazınsal Kaynağı : Luka, Bap 7:11-15. 
Tanımlanması : Kompozisyonun solunda ayakta duran İsa, 

kolunu ileri, dul kadının oğluna doğru uzatmıştır. Arkasında bir grup 
havarisi vardır. Dört adamın omuzlan üzerinde taşınan bir tabutun 
içinde, dulun oğlu oturur vaziyettedir. Kompozisyonun sağ tarafında yer 
alan cenaze alayı, arka plandaki kentin kapısından yeni çıkmıştır. Dul 
kadın ise kompozisyonun ortasında, İsa ile oğlunu taşıyan cenaze alayının 
içinde: dua ederek İsa'ya doğru eğilmiştir. 

* * * * 
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~atalog no : 3 
Adı : lsa'mn Jairus'un Kızını Diriltişi. 
Yapı içindeki yeri : Berna kemeri, güney taraf. 
Resimno : 21 
Yazıt : Kaybolmuştur. 
Bazı ölçüler : Uzunluk 2.43m., genişlik 1.60m. 
Yazınsal Kaynağı : Markos, Bap 5:22-24, 35-43. 
Tanımlanması : İsa ve arkasındaki altı havarisi kompozisyonun 

sol tarafında, ayakta duruyorlar. Sağ tarafta bir yatak var ve üzerinde 
Jairus'un genç kızı oturur vaziyette. İsa, kızın elini tutmuş, onu 
kaldırıyor. Yatağın arkasında üç kadın duruyor. Ortada ise, arka planda 
yaşlı bir adam (Jairus) durmaktadır. Arka planda iki mimari öge 
yükselmektedir. 

* * * * 

Katalog no : 4 
Adı : Son Yargı, merkez kompozisyon. 
Yapı içindeki yeri : Doğu mekan birimini örten kubbesel-tonoz. 
Resim no : 22 (genel), 23(detay, deesis), 24(detay, 

gökyüzü rulosu), 25 (detay, ruhların tartılması). 
Yazıt : İsa'mn üst tarafında, "İsa'nın ikinci gelişi"; 

İsa'nın tahtını çevreleyen herbir bulutun üzerinde kuzey-doğudan saat yö
nünde, "Peygamberler korosu", "Havariler korosu", "Din şebi deri 
korosu", "Kadınlar korosu", "Azizler korosu", "Piskoposlar korosu"; 
İsa'mn tahtının altında sol tarafta "Gel, ey Baba'mın kutsadığı (sevgili 
kulu), daha dünyanın kuruhişunda senin için hazırlanmış olan krallığı 
(cennet) al", sağ tarafta "Uzaklaş benden ey lanetlenen, şeytan ve onun 
melekleri için hazırlanmış olan sonsuz ateşe gir". 

Bazı ölçüler : Doğu - batı ekseninde 4.77m, kuzey - güney 
ekseninde 4.69m. lsa'mn mandorla'sımn çapı .98m., Gökyüzü rulosunun 
çapı .86m. 

Yazınsal Kaynağı : Yargı Tahtı: Matta, Bap 25:31-32; Vahiy, Bap 
20:11-12; Göklerin Dürülmesi: Vahiy, Bap 6:12-14 ve Matta, Bap 24:29; 
Ruhların Tartılması: Vahiy, Bap 20:12; Ateş Gölü: Vahiy, Bap 20:14-15. 



Tanımlanması : Son Y argı'yı anlatan merkezi kompozisyon, 
birkaç sahneden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, tam tonozun ortasında 
yer alan, göklerin bir melek tarafından rulo edilerek toplanmasını anlatan 
sahnedir. Melek, tomar halinde dürmekte olduğu gökleri iki eliyle başının 
üzerinde taşıyor. Henüz sarılmakta olan gökyüzü, üzerinde altın yaldızdan 
yıldızların , ay ve güneşin bulunduğu, beyaz fon rengiyle dikkat çekecek 
bir biçimde ışıldıyor. Merkezdeki bu sahnenin bausında, İsa'nın 
yargılama sahnesi, dikdörtgen bir kompozisyon olarak kuzey-güney 
aksında uzanmaktadır. Ortada tahtında oturan İsa'nın, sağında Meryem, 
solunda Yahya ayakta durmakta, her iki tarafta oturan Havariler 
dizilmektedir. İsa'nın hemen arkasında ise melekler kalabalığı 
görülmektedir. Tonozun orta kısımlarını kapsayan bu iki sahnenin etrafı, 
seçilmişlerin korolarının bulunduğu dört bulut kümesi ile çevrilmiştir. Bu 
bulut kümeleri, tonozun çevresi boyunca az çok bir daire 
oluşturmaktadır. İsa•nın hemen altında, Tahtın hazırlanışı yer alır. İki 
basit dikdörtgen prizmadan oluşan tahtın üzerinde İncil durmaktadır ve 
tahtın· iki yanında da şerubimler vardır. Tahtın önünde diz çökmüş iki 
figürden soldaki Adem, sağdaki Havva'dır. Tahtın hemen altındaki terazi, 
ruhları tartmaktadır. Terazinin altında küçük , çıplak bir figür (bir ruh) 
durmaktadır. Bu figürün sağından yaklaşan iki melek, ellerinde defterler 
tutmaktadır. Terazinin öbür yanında ise, İsa•nın ayağının hemen dibinden 
başlayan bir ateş ırmağı akarak, pandantifteki cehennemi oluşturmaktadır. 
Küçük ve biçimsiz figürler (şeytan), bazı ruhları bu ateş ırmağının içine 
sürmektdir. 

* * * * 

: 5 Katalog no 
Adı : Denizler ve Karalar Ölülerini Veriyor (Son 

Y argı'mn tamamlayıcı sahnesi). 
Yapı içindeki yeri : Tonozun güney-batı pandantifi. 
Resimno : 26 
Yazıt : Yok 
Yazınsal Kaynağı : Vahiy, Bap 20:13. 
Tanımlanması : Pandantifin üst kısmı karaları, alt kısmı 

denizleri betimlemektedir. Pandantifin her iki yanında, yarım figür 
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melekler, borularını yere ve denize doğru çevirmiş öttilnnektedirler. 
Karada, bazı ölüler mezarlarından doğrularak çıkmakta, denizde ise 
balıklar bazı insan organlarını ağızlarından çıkartmaktadır. 

Katalog no 
Adı 

sahnesi). 

* * * * 

:6 
: Melek ve bir Ruh (Son Yargı'nın tamamlayıcı 

Yapı içindeki yeri : Tonozun kuzey-batı pandantifi. 
Resimno : 27 
Yazıt : Yok. 
Tanımlanması : Kanatları açık bir melek, küçük, çıplak bir 

figürün (ruh) arkasında durmuş, ona doğru eğilmiş. Meleğin sağ eli 
ruhun· başının üzerinde dururken, sol eli, ayası yukarı bakacak biçimde, 
ileride bir noktayı işaret etmektedir. 

* * * * 

Katalog no : 7 
Adı : Dilenci Lazarus Hz. lbrahim'in Kucağında (Son 

Y argı'nın tamamlayıcı sahnesi). 
Yapı icindeki yeri : Tonozun kuzey-doğu pandantifi. 
Resimno : 28 
Yazıt : Yok. 
Yazınsal Kaynağı : Luka, Bap 16:19-23, 26. 
Tanımlanması : Pandantifin tam ortasında oturan yaşlı adam 

(İbrahim peyamber), küçük bir çocuk olarak betimlenmiş Lazarus'un 
ruhunu kucağında oturtmaktadır. Arkasında ise çok sayıda başka ruhlar 
ayakta durmaktadır. Arkaplan, zengin ağaç betimleri ile kaplıdır. 

* * * * 



66 

: 8 Katalog no 
Adı : Zengin Adam Cehennemde (Son Yargı 'nın 

tamamlayıcı sahnesi). 
Yapı içindeki yeri : Tonozun güney doğu pandantifi. 
Resim no : 29 
Yazıt : Yok. 
Yazınsal Kaynağı : Luk~ Bap 16:22-23. 
Tanımlanması : Çıplak bir figür, alevlerin ortasında 

oturmaktadır. Alt tarafta, ağzı açılmış iki keseden altınlar saçılmıştır. 

Katalog no 
Adı 

tamamlayıcı sahnesi). 

* * * * 

: 9 
: Günahkarların Azabı (Son Yargı'nın 

Yapı içindeki yeri : Doğu mekan birimi, güney duvarı luneti, sol 
tarafı. 

Resimno 
Yazıt 

: 30 
: Yok. 

Bazı ölçüler : Kornişten kemerin üst kısmına lunetin 
yüksekliği 2.50m.; alt kısımda lunetin genişliği, 1.51m. 

Yazınsal Kaynağı : Matta, Bap ·8:12, Bap 24:51, Bap 25:41 ve 46; 
Markos, Bap 9:48. 

Tanımlanması : Lunetin doğu yarısı, ortadan geçen bir düşey, 
bir yatay çizgi ile dört bölüme ayrılmış, herbir bölümde tek renk olarak 
(monokrom) cehennemin bir azabı betimlenmiştir: Sol üstte "Dişlerin 
Gıcırdaması", sağ üstte "Zifiri Karanlıkn, sol altta "Uyku Bilmeyen 
Kurtlar", sağ altta "Sönmeyen Ateş". 

Katalog no 
Adı 

tamamlayıcı sahnesi). 

* * * * 

: 10 
: Seçilmişlerin Cennete Girişi (Son Yargı'nın 

Yapı içindeki yeri : Doğu mekan birimi, kuzey duvarı luneti. 



Resimno 
Yazıt 

: 31 
: Yok. 
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Bazı ölçüler : Kornişten lunetin tepe noktasına 2.50m.; 
lunetin tabandan genişliği 4.74m. 

Yazınsal Kaynağı : Matt~ Bap 25:34; Vahiy, Bap 21:4. 
Tanımlanması : Kompozisyonun ortasınd~ üzerinde kılıç tutan 

bir şerubim bulunan, stel benzeri bir kapı girişi; stelin sol tarafında, 
elinde anahtarla Aziz Peter'in başı çektiği seçilmişler grubu kapıya doğru 
ilerliyor. Bu kısmın arka planı koyu mavi. Kapının sağ tarafında ise, çok 
zengin bir flora ile süslü cennet, içinde de elinde haçıyla "İyi Hırsız", 
eliyle içeri doğ.ru davet ediyor, solda ise Meryem, iki meleğin ortasında 
durmakta. Arka fon beyaz renkte. 

Katalog no : 11 
Adı : Meryem ve Çocuk İsa (madalyon portre). 
Yapı içindeki yeri : Batı mekan birimi, kubbede orta kısımda. 
Resimno : 32 
Yazıt : Tanrı Anası (Meter Teou) monogramı. 

Bazı ölçüler : Madalyonun çapı 1.10m. 
Tanımlanması : Gökkuşağı bordürlü yuvarlak bir madalyonun 

içinde çocuk lsa'yı kucağında tutan Meryem'in portresi. 

* * * * 

Katalog no : 12 - 23 arası. 
Adı : Meryem'e Eşlik Eden Melekler. 
Yapı içindeki yeri : Kubbedeki 12 kasnağın aralarında birer tane. 
Resim no : 33 (genel), 34 (detay, meleklerden bir örnek). 
Yazıt : Her melek figürünün üzerinde "Tanrı'nın 

Meleği"; bir meleğin (no 12) elindeki asanın ucunda üç kere "Hagios" 
(Aziz). 

Bazı ölçüler : Meleklerin boyları ortalama 1.45m. 
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Tanımlanması : Hepsi de aynı pozda ve birbirine çok benzeyen 
12 melek, ayakta durmakta ve sağ ellerinde birer mızrak (ya da uzun asa) 
tutmaktadırlar. Meleklerden bazıları, sol elleriyle giysilerini 
tutmaktayken, bazıları (12, 17, 18, 22 no.lular) üzerinde haç ve X işareti 
bulunan kristal küre tutmaktadırlar. Hepsi de uzun ve çok zengin oylumlu 
tünik giymişler ve üzerine de bir imparatorluk şalı atmışlardır. Bazıları 
(12, 14, 16 19 ve 22 no.lular) bunun üzerine dize kadar gelen askeri bir 
tünik de giymişlerdir. Figürler birbirlerinden, kaburgaların da üzerine 
rastgelen, çok zengin bir bitkisel motifler kuşağı ile ayrılmıştır. 

* * * * 

Katalog no : 24 
Adı : İlahi Yazarı Aziz Ioannes Damaskenos. 
Yapı içindeki yeri : Batı mekan birimi, kuzey-doğu pandantifı. 
Resimno 
Yazıt Başının üzerinde "Hagios Ioannes 

Damaskenos"; önündeki kağıt tomarında "Yaşamın hangi tadı kaldı ki, 
acıdan pay almamış olsun". 

Bazı ölçüler : Masa başında oturan figürün boyu yaklaşık 
1.33m. 

Tanımlanması : Bir koltuğa oturmuş aziz, önündeki masnın 
üzerine eğilmiş, masanın üzerinde bir tür rahle ile yükseltilmiş kağıt to
marının üzerine yazı yazmakta. Arka planda, her iki yanda birer mimari 
birim görülmekte. 

* * * * 

Katalog no : 25 
Adı : İlahi Yazarı Şair Aziz Kosmas. 
Yapı içindeki yeri : Batı mekan birimi, güney-doğu pandantifı. 
Resimno 
Yazıt 

Bazı ölçüler 
1.33m. 

: Başının üzerinde "Hagios Kosmas, Şair". 
: Masa başında oturan figürün boyu yaklaşık 
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Tanımlanması : Önceki gibi, bir masa başına oturmuş olan aziz, 
sol eliyle bir kağıt tomarını tutmakta, sağ elindeki kalemi masanın 
üzerinde duran mürekkep hokkasına doğru uzatmaktadır. Arka planda 
yine biri sağda biri solda iki mimari öge (yapı) görülmektedir. 

* * * * 

Katalog no : 26 
Adı : İlahi Yazarı Şair Aziz Ioseph. 
Yapı içindeki yeri : Batı mekan birimi, güney-batı pandantifı. 
Resimno 
Yazıt : Başının üzerinde "Hagios Ioseph, Şair"; elinde 

tuttuğu kağıt tomarının üzerinde "Dünyanın bağışlayıcısı, ey lekesiz 
Bakire". 

Bazı ölçüler 
1.30m. 

: Masa başında oturmuş fıgürun boyu yaklaşık 

Tanımlanması : Masasında oturan aziz, iki eliyle tuttuğu kağıt 
rulosunu okumaktadır. Masasının üzerinde yükseltilmiş bir rahlede bir 
kitap, masada da kalemi, kalem kutusu ve mürekkep kabı durmaktadır. 
Arka planda yine biri sağda biri solda olmak üzere iki mimari öge 
bulunmaktadır. 

* * * * 

Katalog no : 27 
Adı : İlahi Yazan Aziz Theophanes. 
Yapı içindeki yeri : Batı mekan birimi, kuzey-batı pandantifı. 
Resimno : 35 
Yazıt : Başının üzerinde "Hagios Theophanes"; önünde 

açık duran kitapta "Tann'mn kutsal emirlerini çiğnedikten sonra, tekrar 
toprağa döndük". 

Bazı ölçüler 
Tanımlanması 

kitaba birşeyler 
durmaktadır. 

: Oturan figürün boyu yaklaşık 1.30m. 
: Masasının başında oturan aziz, kucağına aldığı 

yazmaktadır. Masasının üzerinde yazı takımları 
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* * * * 

Katalog no : 28 
Adı Yakub'un Merdiveni ve Yakub'un Melekle 

güreşi. 

Yapı içindeki yeri Batı mekan birimi, kuzey duvarı timpanumu 
batı (sol) tarafı. 

Resim no : 36 (sol taraf), 37. 
Yazıt : Sol alt köşede, Yakub'un başının üzerinde "Ve 

Yakub yerdeki taşlardan birini aldı ve onu başının altına koydu, ve 
uykuy.a daldı .. "; hemen bu yazının sağ tarafında, merdiven ile güreş 

· sahnesinin arasında, önceki yazının devamı olarak " .. ve o yerde rüya 
gördü .. "; yukarıda sağ tarafta ".. ve yeryüzünde duran bir merdiven 
gördü, ucu göklere ulaşan, ve Tann'mn melekleri o merdivenden inmekte 
ve çıkmaktaydılar. Ve Tanrı, onun üzerinde durmaktaydı"; gökyüzü 
küresinin içinde Meryem'in başının üzerinde, "Tanrı Anası" monograını. 

Yazınsal Kaynağı : Yakub'un Rüyası: Tekvin, Bap 28:10-13; 
Yakub'un Melekle Güreşi: Tekvin, Bap 32:24-30. 

Tanımlanması :Lunetin sol tarafında, yerde Yakub 
uyumaktadır. Tam arkasından bir merdiven yükselmekte, lunetin eğrisini 
izleyerek lunetin tepesine ulaşmaktadır. Merdivenin üzerinde iki melek 
aşağı inmekte, başka ikisi yukarı çıkmaktadır. Sağ üst köşede, merdiven iç 
içe dairelerden oluşan gökyüzüne ulaşmaktadır. Burada Meryem, 
kucağında çocuk İsa ile durmaktadır. Merdivenin çizdiği eğrinin altında, 
Yakub, bir melek ile güreşe tutuşmuş. 

* * * * 

Katalo no : 29 
Adı : Musa ve Yanan Çalı. 
Yapı içindeki yeri : Batı mekan birimi, kuzey duvarı luneti, doğu 

(sağ) tarafı. 

Resim no : 36 (sağ taraf), 38. 
Yazıt : Sol üst köşede "Ve şimdi Musa Tanrı'nın 

dağına, Herob'a geldi, ve Tann'nın meleği ona, bir çalının ortasında bir 
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alev içinde göründü". Sol alt köşede " .. ayakkabılarım ayaklarından çıkart, 
çünkü durduğun yer kutsal topraktır"; ve "Musa Peygamber". 

Yazınsal Kaynağı : Çıkış, Bap 3:1-6. 
Tanımlanması : Sol tarafta, uzun tünikli, başı haleli ve sakalli 

yaşlı bir adam (Musa) ayakta durmakta, hafifçe öne eğilmiş ve ellerini 
dua eder gibi kavuşturmuştur. Karşısında, bir çalı alev alev yanmakta, 
çalının içindeki bir madalyonun içinde Meryem ile Çocuk İsa'mn 
portreleri bulunmakta. Çalının üst tarafında, yarım boy bir melek çalının 
içinden uzanmakta ve Musa'ya seslenmektedir. Ayakta duran Musa 
figürünün arkasında sivri uçlu bir tepe (Sina dağı) yükselmektedir. 
Komposisyonun alt tarafında ise aynı figür dizüstü yere oturmuş, 
ayaklarındaki sandaletleri çıkartmaktadır. Bu figürün önünde, hemen 
çalının altında da otlayan birkaç koyun ve keçi ile bir köpeğin başı 
görülmektedir. 

* * * * 

Katalog no :30 
Adı : Musa Yüzünü Gizliyor. 
Yapı içindeki yeri : Doğu ve batı mekan birimleri arasındaki 

kemerin kuzey tarafında. 
Resimno : 39 
Yazıt : Sahnenin üst tarafında "Ve Musa yüzünü 

gizledi; çünkü Tann'ya doğrudan bakmaya korkuyordu". 
Yazınsal Kaynağı : Çıkış, Bap 3:6. 
Tanımlanması : Sol tarafta uzun tünikli, haleli ve elinde asa 

tutan sakallı bir ihtiyar (Musa), ayakta durmuş, karşısında, biraz 
yüksekteki yanan çalının ışığından korunmak için yüzünü yan tarafa 
çevirmiş. Bu da yanan çalıdır ve ortasında bir madalyon içinde Meryem 
ve Çocuk İsa'mn büstleri bulunmaktadır. Bu madalyonun hafifçe önünden 
ise, yine yarım boy bir melek figürü uzanmış, Musa ile konuşmaktadır. 
Arkaplanda yine sivri uçlu kayalık bir dağ yükselmekte. 

* * * * 

Katalog no : 31 
Adı : Ahit Sandığının Taşınması 
Yapı içindeki yeri : Doğu mekan birimi, güney duvarı luneti batı 

tarafı. 
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Resimno : 40 
Yazıt : Kompozisyonun sol üst tarafında "Ve, 

Süleyman Tann'nın evini inşa ettiğinde zaman geldi,. ve İsrail'in 
yaşlılarını Sion'da topladı. Onlara, Tanrı ile yapılan ahitin sandığını 
Davut'un şehri olan Sion'dan alınıp getirilebileceğini söyledi. Ve rahipler 
Tanrı ile yapılan ahirin sandığım ve şehadet çadırım (tabernacle) aldılar". 

Yazınsal Kaynağı : I. Kırallar, Bap 8:1•3. 
Tanımlanması : Uzun ve dökümlü draperileri içinde dört rahip, 

ahit sandığım omuzları üzerine almışlar, yürüyorlar. Sandık, üçgen 
prizma biçiminde, üzerinde altın sansı, mor ve mermer taklidi şeritler 
var; ön tarafındaki üçgen kısımda ise altın bir madalyon var. Arka 
planda, ortasında boşluk olan ucu sivri bir tepe var, bu boşluktan, arka 
plandaki bir kentin silüeti görünmekte. Rahipler bir ırmak kenarında 
ilerliyorlar. 

* * * * 

Katalog no : 32 
Adı : Kutsal Eşyaların Taşınması. 
Yapı içindeki yeri : Doğu ve batı mekan birimlerinin arasındaki 

kemerin güney tarafında. 
Yazıt : Yok. 
Resimno : 41 
Yazınsal Kaynağı : I. Kırallar, Bap 8:4. 
Tanımlanması : Uzun tünikli ve pelerinli iki rahip, birisi yedi 

kollu şamdanı iki eliyle yüksekte tutarak, diğeri anfora benzeri bir kabı 
omuzlarına koymuş, taşımaktalar. Kabın ağız kısmından dışarı doğru bir 
kağıt rulosu çıkmakta. 

* * * * 

Katalog no : 33 
Adı : Süleyman İsrail'in Yaşlılarıyla. 
Yapı içindeki yeri : Batı mekan birimi, güney duvarı lunetinin doğu 

yansı: 
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Resim no : 42 (sol taraf) 
Yazıt : Sahnenin üzerinde " Ve Kral ve İsrailoğullan, 

ahit sandığının önünde (toplandılar)". 
Yazınsal Kaynağı : I. Kırallar, Bap 8:1-5. 
Tanımlanması : Kompozisyonun sağ tarafında, imparatorların 

giysisileri içinde Süleyman, hafifçe kendisini izleyen kalabalığa dönmüş, 
onlara öncülük ediyor ve elinde bir buhurdanlık sallıyor. Arkasında rahip 
giysili bir kalabalık. Arka planda, ortası yarık, ucu sivri bir kayadan 
oluşmuş bir tepe, arkasından bir ağaç görünmekte. 

* * * * 

: 34 Katalog no 
Adı : Ahit Sandığının Tapınakta Kutsalların 

Kutsalı'na Yerleştirilmesi. 

Yapı içindeki yeri : Batı mekan birimi, güney duvarı lunetinin batı 
yarısı. 

Resim no : 42 (sağ taraf), 43. 
Yazıt : Kompozisyonun sol üst tarafında "Ve rahipler 

ahit sandığım kendi yerine, evin en kutsal köşesine, ve dahi kutsalların 
kutsalına getirdiler, Şerubimlerin kanatları altına yerleştirdiler". 

Yazınsal Kaynağı : I. Kırallar, Bap 8:6. 
Tanımlanması : Sol taraftaki iki rahip, taşıdıkları sandığı 

Kutsalların Kutsalı yerdeki, üzeri örtülü büyükçe bir sunak masasına 
koyuyorlar. Sunak masasının arkasında iki şerubim durmakta. Sol üst 
tarafta, bir yapının önünde lsrail'li yaşlılar durmaktadır. En üstte ise içiçe 
daireleriyle gökyüzü betimlenmiş, buradan sunağa ve İsrailliler1e doğru 

bir ışın demeti uzanmaktadır. 

* * * * 

Katalog no : 35 
Adı : İşaya'nın Kehaneti ve Meleğin Kudüs Önünde 

Asurlulan Kılıçtan Geçirmesi. 
Yapı içindeki yeri : Batı kemerinin güney tarafı. 
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Resim no : 44, 65 (detay). 
Yazıt : İşaya'nın elinde tuttuğu kağıt rulosunda, bazı 

sözcükler seçilebilmektedir. Tamamlanmış haliyle kitabe şöyle olabilir: 
"Böylece, dedi İsraillilerin Tanrısı, mademki siz bana Asur kralı 
Sennacherib'i (durdurmam) için dua ettiniz, o bu kentin içine 
giremeyecektir". 

Yazınsal Kaynağı : lşaya, Bap 37:33-37; II. Kırallar, Bap 19:20-
35. 

Tanımlanması : Kompozisyonun sol tarafında, bol ve uzun 
giysi~, başı haleli yaşlı bir adam (İşaya peygamber) ayakta durmakta, sol 
elinde bir kağıt rulosunu açık tutmakta, sağ eliyle ise ileriyi işaret 
etmektedir. İşaret ettiği yerde, kompozisyonun sağ tarafında, kanatları ve 
draperisi hızla savrulmuş, sağ eliyle yukarı kaldırdığı kılıcı vurmaya 
hazırlanıyor. Sol elinde kılıcın boş kını var. Hamle yaptığı yerde, perişan 
halde Asur askerleri, yerlere serilmişler. Arka planda, kompozisyonun 
fonunu tamamen kaplayan, sağlam surlarla çevrili bir kent görülmekte. 
Kentin gösterişli kapısının timpanumunda, başı haleli bir büst (Meryem) 
görülmektedir. 

* * * * 

Katalog no :36 
Adı : Harun (Aaron) ve Oğulları Sunağın Önünde. 
Yapı içindeki yeri : Batı kemerinin kuzey tarafı. 
Resimno : 45 
Yazıt : Sahnenin üst tarafındaki yazıdan sadece iki 

sözcük okunabilmektedir; 11 sunak" ve "yakılmış sunu". 
Yazınsal Kaynağı : Çıkış, Bap 29; Levililer, Bap 8-10. 
Tanımlanması : Sol tarafta, önde ak sakallı bir ihtiyar (Harun) 

ve arkasında iki genç adam (oğulları), ellerinde birer kutu (sunuları), 
hafifçe öne doğru eğilmişler. Sağ tarafta, tam karşılarında, bir mermer 
nişin içersinde, üzerinde örtüsüyle sunak masası duruyor. Arka planda, 
solda bir sütun ve yanında bir tapınak ('?) yapısı, sağda ise bir başka 
yapıdan bölümler görülmekte. Sağ üst köşede ise, sivri uçlu ışınlar, 
gökyüzünü betimleyen içiçe dairelerden çıkıp, Harun ve oğullarına doğru 
uzanmakta. 
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* * * * 

Katalog no : 37 ve 38. 
Adı : Doğruların Ruhları Tann'mn Elinde. 
Yapı içindeki yeri : Batı kemerinin üst kısmında ve girişin 

üzerindeki lunette. 
Resimno 
Yazıt : Yok. 
Tanımlanması : Bu sahneden, sadece birkaç küçük fresko 

fragmanı kalmıştır. Kemerde, gökyüzü dairesinden uzanan bir elin 
ayasından bir parça görülmekte, bu avucun içinde ise çocuk biçiminde 
betimlenmiş ruhlar görülmekte. Lunette ise, kuzey taraftaki sütunun üst 
tarafında, bir çift ayak görülmektedir. 

* * * * 

Katalog no : 39 
Adı : Melkisedek'in Madalyon Portresi. 
Yapı içindeki yeri : Bau kemerinin ortasında, doğu tarafına bakan 

düşey _yüzeyde. 
Resimno 
Yazıt : Portrenin sağ tarafında "Melkisedek", sol 

tarafında "Doğru İnsan". 
Yazınsal Kaynağı : Tekvin, Bap 14:18. 
Bazı ölçüler : Madalyonun yarıçapı 0.63m. 
Tanımlanması : Yüz tamamen tahrip olmuş, sadece sol omuz ile 

sağ omuz ve halenin ucu görülmekte. 

* * * * 

Katalog no : 40 
Adı : İsa'mn Madalyon Portresi I. 
Yapı içindeki yeri : Doğu mekan birimi ile batı mekan birimi 

arasındaki kemerin ortasında, batı tarafına bakan düşey yüzeyde. 
Resimno 
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Yazıt : İsa'nın monogramı. 
Bazı ölçüler : Madalyonun çapı 0.60m. 
Tanımlanması : Sol elinde açık bir kitap tutmakta, sağ eli ise 

takdis işareti yapmakta. Yüzü, hasar görmüş olmasına karşın 

ayırdedilebiliyor. 

* * * * 

Katalog no : 41 
Adı : İsa'mn Madalyon Portresi II. 
Yapı içindeki yeri : Doğu mekan birimi ile batı mekan birimi 

arasındaki kemerin ortasında. 
Resimno 
Yazıt : İsa'nın monogramı. 
Bazı ölçüler : Madalyonun çapı O. 76m. 
Tanımlanması : Yüz tamamen tahrip olmuş, sağ tarafta halenin 

çok küçük bir parçası ile omuzu, sol tarafta da başın ve halenin bir kısmı 
ile sol omuzu görülmektedir. 

Katalog no : 42 
Adı : Başın.elek Mikhael'in Madalyon Portresi. 
Yapı içindeki yeri : Berna kemerinin ortası. 
Resimno : 46 
Yazıt : Madalyonun sol ve sağ tarafında Başmelek 

Mikhael monogramı elindeki kürede, Adil Yargıç İsa (Khristos Dikaios. 
Krites) sözcüklerinin başharfleri olan "X, A, K" harfleri. 

Bazı ölçüler : Madalyonun çapı 1.21m. 
Tanımlanması : Sol elinde bir küre, sağ elinde bir asa tutan 

meleğin, üzerinde bir pelerin vardır. Omuzlarının arkasından kanatlar 
görülmektedir. Yüzü, kubbede Meryem'i çevreleyen meleklerle aynı 
dinginliktedir. 

* * * * 
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Katalog no : 43'ten 48'e kadar. 
Adı : Altı Kilise Babası. Kuzeyden güneye, 

tanınamayan bir aziz (43), Aziz Athanasios (44), Aziz Ioannes 
Khrysostomos ( 45), Aziz Basileios ( 46), Aziz Teolog Gregorios ( 47), 
İskenderiye'li Aziz Kyrillos ( 48). 

Yapı içindeki yeri : Apsis duvarı. 
Resim no : 6 (genel), 47 (detay, Aziz Teolog Gregorios). 
Yazıt : Her figürün üstünde adı yazılı. Kuzeydeki 

birinci azizin yazıtı yokolmuş. 
Bazı ölçüler : Azizlerin boylan ortalama 1.90m. 
Tanımlanması : Altı figür, piskopos elbiseleri giymişler ve 

frontal pozda ayakta durmaktalar. Herbiri elinde kapalı bir kitap 
tutmaktadır. 

* * * * 

Katalog no : 49 
Adı : Eleousa Meryem. 
Yapı içindeki yeri : Berna kemeri güney payesi. 
Resimno : 48 
Yazıt : Meryem'in ve İsa'mn monogramları. 
Bazı ölçüler : Meryem figürünün yüksekliği 1.77m. 
Tanımlanması : Meryem, dikdörtgen bir platformun üzerinde 

ayakta durmuş, kucağında çocuk İsa, yüzünü çocuğa doğru eğmiş, ana ile 
oğulun yüzleri duygulu bir biçimde birbirlerine değiyorlar. 

Katalog no : 50'den 69'a kadar. 
Adı : Şehit (ya da asker) Azizler. Güney-doğu 

ucundan kuzey-doğu ucuna saat yönü:nde: Kapadokya'lı Aziz Georgios 
(50), Aziz Phloros (51), Aziz Lauros (52), Selanik'li Aziz Demetrios 
(53), Aziz Theron Theodoros (54), Aziz Stratelat Theodoros (55), Aziz 
Merkurios (56), Aziz Prokopios (57), Aziz Sebas Stratelates (58), 
tanınamamış bir aziz (59), Selanik'li Aziz David (60), Aziz Eustatios 
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Plakidas (61), Edesia'lı Aziz Samonas (62), Aziz Gurias (63), Aziz 
Artemios ya da Nicetas (64), Aziz Bakkhos, (65), Aziz Sergios (66), 
tanınamamış üç aziz (67, 68 ve 69). 

Yapı içindeki yeri : Kuzey ve güney duvarlarında, kornişin altında 
kalan kısımlarda. 

Resim no : 49 (güney duvardaki azizlerden bir grup, 50 
(Aziz _Theron Theodoros, bir örnek). 

Yazıt : Başlarının hizasında herbirinin adı yazılı. 59, 
64, 67, 68 ve 69 nolu figürlerin kitabeleri kaybolmuş. 

Bazı ölçüler : Ayakta duran figürlerin boyları ortalama 
1.85m.; madalyon portrelerin çaplan ise 0.50m. 

Tanımlanması : 50, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 67, katalog nolu 
azizler, tam donanımlı asker giyim ve kuşamı içinde, ayakta durmaktalar. 
Zırhlarının altına, kısa tünikler giymişlerdir. Hepsi cepheden 
betimlenmiştir, ancak duruşları ikonik değil, tersine canlı, hareketlidir. 
Bazıları kontraposto duruş biçimindedir. Bunlardan bir kısmı mızrak ve 
kalkan taşımaktadır, bir kısmı yalın kılıçtır. Birbirlerine eşit uzaklıklarda 
sıralanan azizlerden, batı tarafındaki iki mezar arkosolyumunun ve 
diakonikonun giriş kemerleri üzerine gelenler boydan değil, madalyon 
içinde portreler halinde betimlenmişlerdir. Bunlar, 51, 52, 65, 66, 68 
nolu azizlerdir. İki aziz de (60 ve 69) "stylites" denilen sütun üzerinde 
oturaq azizlerdir. Bunlardan Aziz David (60), bir ağaç tepesindeki kuş 
yuvasında oturmaktadır, öbürü ise (69) bir sütunun tepesinde. Askeri 
üniforma giymemiş olan azizler (51, 52, 58, 59, 62, 63) martir giysileri 
giymişlerdir. 

* * * * 

Katalog no 
Adı 

: 70 
2 nolu mezar arkosolyumu fresko ve 

mozaikleri. 
Yapı içindeki yeri Güney-batı tarafındaki arkosolyumun nış 

duvarı ve kemerin iç kısmı. 
Resim no : 11 (genel), 51 (niş duvarı), 52 (kemer içi). 
Yazıt : Arkosolyum kemerinin iç kısmında, sol tarafta 

Tornikes 'in portresinin uzerinde "aynı kişi, rahip Makarios"; sağ tarafta 
karısrnın portresi üzerinde "aynı kişi, rahibe Evgenia" yazmaktadır. 
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Tanımlanması : Niş duvarında, lahit seviyesinin yukarsında, üç 
kişilik kompozisyonun ortasında Meryem, kucağında çocuk İsa ile ayak.ta 
durmaktadır. Bu figür mozaikle yapılmıştır, ancak büyük ölçüde 
döküldüğünden, sadece Meryem'in iki omuzu ve İsa'nın takdis işareti 
yapan iki eli görülmektedir. Bu figürün solunda, bu mezarda yatan 
Tornikes'in saray kıyafeti içindeki ayakta figürü durmaktadır. Alt kısmı 
tahrip olmuş figürün sadece omuzdan yukarısı görülmektedir. Bu figür 
fresko olarak yapılmıştır. Meryem figürünün sağında ise, Tornikes'in 
karısının ayakta figürü, hafifçe Meryem'e doğru dönmüş, dua eder 
biçimde ellerini kaldırmıştır. Fresko olan bu figürün ayak kısmı tahrip 
olmuştur. Arkosolyum kemerinin üst kısmında, mozaikle yapılmış, içiçe 
dairelerin içinde bir haç motifi vardır. Kemer iç duvarının sol tarafında, 
Tornikes'in rahip kıyafeti içinde mozaik portresi, sağ tarafında ise 
karısının mozaik portresi bulunmaktadır. Her iki portrenin de belden 
yukaf1:SI günümüze ulaşabilmiştir. 

* * * * 

Katalog no : 71 
Adı : 4 nolu mezar arkosolyumu freskoları. 

Yapı içindeki yeri : Güney-doğu tarafındaki arkosolyumun nış 

duvarı ve kemerin iç kısmı. 

Resim no : 14, 53, 54 · 
Yazıt : Yok. 
Tanımlanması : 4 nolu mezar arkosolyumunun niş duvarında, 

lahit seviyesinin üzerinde, dört tane tam boy figür, yanyana ayakta 
durmaktalar. Hepsi de cepheden betimlenmiştir. Ortadaki iki figür 
(soldaki erkek, sağdaki kadın), saray kıyafetleri ile diğerlerinden 

ayrılmıştır. Bu iki kişi, büyük olasılıkla burada gömülü olan adam ve 
karısı~n portreleridir. Bu ikili gurubun sağ ve solunda birer kadın figürü 
bulunmaktadır. Bunlardan soldaki, sıradan bir kıyafet içindedir, sağdaki 
ise bir rahibe kıyafetinde. Bu nişi oluşturan kemerin üst kısmında, dört 
kişinin portrelerinin hemen üzerinde, köşeli bir mandorlanın içinde, 
ışıklar saçan İsa, elleri iki yana açık, belden yukarı olarak betimlenmiştir. 
Sol tarafında, mandorlasının arkasında bir serfim görülmektedir. 
Mandorlanın sağ tarafı tahrip olduğundan, burada da bir serafim olup 

· olmadığı görülememektedir. Kemerin iç duvarının her iki yanında ise 
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yarım boy birer melek figürü, hafifçe niş duvarına doğru dönmüşler, 
ellerini, avuçları yukarı doğru, dua eder gibi uzatmışlar. 

* * * * 
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3.1. Genel: Programın Yorumlanması İçin Gerekli Ögeler 

Bir yapının ikonografik programının doğru olarak yorumlanabilmesi 
için, o yapının amaç ve işlevinin, bu işlevin yerine getiriliş biçiminin, 
dönemin tarihsel ve toplumsal koşullarının, kurucusunun kişiliğinin ve 
özellikle de o işleve ilişkin genel inanç sisteminin gözönünde 
bulundurulması gereklidir. Tüm bu ögeler, ikonografik programın 
oluşmasını etkileyen faktörlerdir. 

Doğan Kuban, "yapı eylemi"ni "istenen herhangi bir amaca uygun 
bir biçimi ve bu biçimi ayakta tutacak strüktürü, amaca uygun bir 
malzeme ile, yapım tekniğinin olanakları içinde gerçekleştirmek" olarak 
tanımlıyor. 270 Demek ki yapım eyleminin başlangıcında, istenen "belirli 
bir amaç" vardır. Yani her yapı, belirlenmiş bir amaca hizmet etmek, 
belirlenmiş gereksinimleri karşılamak üzere yapılmaktadır. Burada 
"işlev" olarak adlandırabileceğimiz bu amaç ve gereksinimlere uygunluk, 
yapıyı hem bir bütün olarak etkilemektedir, hem de tek tek mimari ögeler 
olarak. Öyleyse, incelenecek bir yapının tüm mimari ögeleri, öncelikle 
bu işlev göz önünde bulundurularak: ele alınmalıdır. Yapının planı, üst 
yapısı, aydınlaulması, kapı ya da merdivenlerin konumu, ve bir yapıyı 
oluşturan daha birçok mimari öge, yapının bu saptanmış amacı ve bu 
amacı programlayan iş ley~· .. esas alınarak belirlenmekte, yapılmaktadır. 
Kısacası, bir yapıyı oluşturan tüm mimari ögeler, amaç ve işlev ile ilişkili 
olarak değerlendirildiğinde anlam kazanmaktadır. Bu gerçek, mimariyi 
tamamlayan iç bezeme için de böyledir. Bizans mimarlığında iç mekanın 
resimlenmesi, estetik bir süslemenin sınırlarının ötesinde, gerçek bir işlev 
üstlenerek mimarlığın asal ögelerinden biri olmuştur. Mozaik ve fresko 
olarak yapılan bu iç bezeme, yapının işlevsel kullanımı açısından önemli 
referans noktaları oluşturmakta, ikonografik programları ve bu 

270 Doğan Kubatı. Mimarlık Kavramları, Istanbul, 1990, s.13. 
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progr~mların yorumlanması ile yapının amacı ve pratik kullanımı 
arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Aynı sahne, kilisenin naosunda 
farklı, mezar şapelinde farklı bir anlama gelebilmektedir.271 Demek ki, 
ikonografik programın doğru yorumlanabilmesi için, ilk olarak yapının 
işlevinin, daha doğrusu yapım amacının ve bu amaç doğrultusunda nasıl 
kullanıldığının, bilinmesi gerekmektedir. Parekklesiondaki dört mezar 
arkosolyumundan da anlaşılacağı gibi, yapı bir mezar şapeli olarak 
yapılmıştır. Gerçi Feodor Shmit, Metokhites'in şiirlerinden birinde, 
kilisenin yanında inşa ettirdiği trapezadan272 sözetmesinden yola çıkarak, 
bu trapezanın parekklesion ile aynı yapı olması gerektiğini iddia 
etmiştir. 273 Parekklesionun konumu ve planı her ne kadar bir trapeza için 
oldukça uygunsa da,274 şapelin ikonografik programı genel olarak Bizans 
trapezalanrun programlarından275 çok farklıdır. 

İkonografinin doğru yorumlanmasında, yapanın amaç ve işlevinin 
saptaJ!masını izleyen ikinci adım, o tarihsel dönem içersinde bu işlevin 
yerine getirilmesine ilişkin toplumsal inanışlar ve uygulamaların 
bilinmesidir. Örneğin, bir Orta Bizans kilisesinin ikonografisini doğru 
yorumlayabilmek için, o devrin Ortodoks ideolojisini ve kilise litürjisini, 
varsa o kilisede yapılan özel bazı ayin ya da ritüeli, bunların biçimini, 
yani nasıl uygulandığını (bu konu aşağıda, Bölüm 4.'te incelenmektedir) 
da bilmek gerekmektedir. İmparatorluk sarayının litürjik takvimini 
bilmeden, İmparator Konstantinos . Monomakhos'un Sakız'da (Kios) 
yaptırdığı Nea Mani kilisesinin nefi için seçilen dört yortu 

271 örneğin, ileride de göreceğimiz gibi, Bizans ikonografisinde bir anastasis sahnesi, bir kilisenin yortu 
çevriminde yer alınca (örneğin Nea Moni'de) farklı bir biçimde yorumlanmakta, bir mezar şapelinde 
(örneğin Kariye pareklesiyonu ya da K.ıbrıs'ta Neopbytos'un mezar odası) farklı bir anlam 
taşımaktadır. Benzer bir biçimde, Bizans kilisesinde belli işlevlerin görüldüğü mimari birimler, belli 
ikonografik programlann ağırlık taşıdığı yerler olmaktadır; örneğin, anastasis ya da son yargı 
sahnelerinin genellikle, cenaze törenlerinin de yapıldığı nartekslerde yer alması; kutsal litürjinin 
yapıldığı apsiste, son devirde kutsal litürjiye ilişkin sahnelerin yer alması; kutlanan festivallerle ilgili 
olarak bu yortu sahnelerinin kutlamaya katılan cemaatin toplandığı oaosta betimlenmesi gibi. 

272 Grekçe "masa" anlamına gelen trapeza sözcüğü, Bizans'ta manastır yemekhanelerine verilen isimdir. 
Bkz.; A. Kazhdan - Mark J. Johnson, "Trapeza \ Oxford Dictionary of Byzantium, C.3, 
s.2109. 

273 Feodor Shınit, Kahrie-dzhami (İzvestiia Russkago Arkheologicheskago Instituta v 
Konsıantinopole, XI), Sofıa. 1906. Sbınit'in sözkonusu yayını görülememiştir, Bu tartışma ile ilgili 
olarak bkz.; Underwood, Kariye, C.1, s.188-189. 

274 Bkz.; Svetlana Popoviç, "Koinovion Trapeza", XXtb Annual Byzantine Studles 
Conference, Abstarcts of Papers, 20-23 October 1994, Michigan, s.19-20. 

275 Genel olarak trapezalann ikonografık programı ile ilgili olarak bkz.; John J. Yiannis, ''The 
Palaeologan Refectory Program at Apollonia", Tbe Twillgbt of Byzantium. (S.Çurçiç and D. 
Mouriki, ed.). Princeton, 1991, s.161-186. 
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betimlemesini276 anlamlandırabilmek güçtür. Ya da Bizanslılar'ın ölüm 
olgusunu nasıl algıladıkları, Bizans teolojisinde ölüm olayına nasıl 
yaklaşıldığı bilinmeden (bu konu, Kariye şapelinin ikonografisinde 
doğrudan ve çok önemli etkilerde bulunduğu için, bölüm 3.1.1.'de 
başlıbaşına ele alınarak incelenmektedir), işlevi bir (ya da birçok) mezarı 
barındırmak ve ölüme ilişkin ritüelin gerçekleştirildiği mekanı sağlamak 
olan bir mezar şapelinin ikonografik programını yorumlayabilmek 
güçtür. 

İkonografik programın yorumlanabilmesine katkıda bulunacak bir 
diğer öge de banisinin statüsü, kişiliği ve bu kişiliği biçimlendiren 
kültürel faktördür. Kuşkusuz, Bizans sanatı gibi (hatta daha genel bir 
deyişle bütün Ortaçağ sanatı gibi), sanatın bir sanatçının özgür ifadesi 
olarak görülemeyeceği dönemlerde, sanat patronunun kişiliği daha da 
önem kazanmaktadır.277 Özellikle de sözkonusu olan bir. özel şapelse, 
verile! göstermektedir ki ikonografik program üzerinde patronun 
belirleyici bir rolü vardır: Kamu kullanımına açık kiliselerin ikonografik 
programları, -banileri farklı kişiler olmasına karşın- özellikle de Orta 
Bizans devrinden başlayarak, az çok standart bir program 
oluşturmaktayken,21s mezar şapellerinin birbirlerinden büyük farklılıklar 
gösteren ikonografik programları,279 hanilerin bu şapelleri kendilerine ait 
bir yer olarak gördükleri ve programlan göreceli olarak özgürce 
seçtikleri düşüncesine yöneltmektedir. Şapel programlarının büyük 
farklılığı içinde, her ikisi de aynı bani (patron) tarafından yaptırılmış olan 
biri Konstantinopolis'te, diğeri Selanik'te iki özel şapelin, şapeller için 
alışılmadık olan bir programı tekrarlamaları, baninin rolü konusunda 
çarpıcı bir örnektir: Hagios Demetrios kilisesine bitişik Hagios 
Euthymios'a ithaf edilmiş olan şapel, 1303 yılında, Mikhael Glabas 

276 Bu konu ile ilgili olarak bkz.; Henry Maguire, The Mosaics of Nea Moni: An lmperial Reading", 
Dumbarton Oaks Papers, 46 (1992), s.205-214. 

277 Robin Cormack "Patronage and New Programs of Byzantine lconography", The 17th 
Ioternational Byzantine Congress, Washington, D.C., (1986 August 3-8), Major 
Papers, New York, 1986, s.609-638, özellikle bkz.; s.610. Bizans'ta sanat ve patronajla ilgili 
olarak aynca bkz.; Robin Cormack, The Byzantine Eye. Studies in Art and Patronage, 
London, 1989. 

278 Bunun için bkz.; Otto Demus, Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental 
Art in Byzantium, London, 1948. 

279 Bu konuda örneğin Kariye pareklesiyonıınuo, Hagia Maria Pammakaristos'uo (Fethiye camisi) yan 
şapelinin, Hosios Loukas'm kriptasmm ya da aziz Neophythos'un mezar odasının birbirinden çok 
farklı ikonografik progmmlan karşı1aştın1abilir. 



84 

Tarkhaneiotes ile kansı Maria tarafından onarılmıştır.280 Maria, daha 
sonra kocasının ölümü üzerine Pammakaristos kilisesine kocası için bir 
mezar şapeli yaptırmıştır.2sı Mezar şapellerinde bir kilisenin klasik 
ikonografik programının uygulanması pek alışıldık bir durum 
olmamasına karşın, her iki şapel de neredeyse tam bir kilise programı ile 
resimlenmiştir .2s2 Öte yandan, bu aristokrat ailenin çağdaşı olan 
Theodoros Metokhites'in şapeli, tamamen farklı bir ikonografik 
programa sahiptir. İncelediğimiz mezar şapelinin kurucusunun yaşamı ve 
kişiliği bölüm 1.2.3.'te ele alınarak incelenmiştir. 

Son olarak da, doğru bir ikonografik yorumlama için, Bizanslıların 
ikonlarını2s3 nasıl gördüklerini bilmek gerekir.2s4 Bizanslılar için, 
kiliselerinin duvarlarım süsleyen ya da evlerinde bulundurdukları ikonlar, 
salt bi_r dekorasyon ögesi değildi. İkon, doğal evreni aşan, gerçek üstü bir 
boyutu işaret etmekteydi.2ss Dahası, ikon yalnızca "görünmeyenin" bir 
imgesi olarak değil, aynı zamanda görünmeyenin oradaki "varlığı" olarak 
algılanmaktaydı.286 Çünkü ikonların, temsil ettikleri kutsal kişileri kendi 
içlerinde (ya da maddelerinde) barındırdıklarına inanılırdı.287 Kuşkusuz, 
ikon betimlediği kutsal varlığın kendisi değildi, ama o kutsalın, ikonun 
bulunduğu mekandaki "varlığı "nı temsil etmekteydi. Bu nedenle de ikona 
gösterilen saygı, onun prototipine (ikonun betimlediği kişinin kendisine) 
gösterilmiş; ikondan dilekte bulunmak, ya da ikona tapınmak, doğrudan 
onun temsil ettiği kutsala yapılmış demekti. 288 Böyle olmakla, ikonlar, 
insan ile Tanrı arasında önemli bir rol oynadılar, insanların Tanrı 'lan na 
ulaşmalarında, Bizans kültüründe çok önemli olan "aracılık" rolünü 

280 Thalia Gouma-Peterson, 'The Parecclesion of St. Euthymios in Thessalonica: Art and Monastic 
Policy Under Andronicos il", The Art Bulletin, 58 (1976), s.168-183. 

281 Belting-Mango-Mouriki, a.g.y. 
282 Programlar için bkz.; Goııma-Peterson, "St. Euthymios", s.170; Belting-Mango-Mouriki, a.g.y., 

s.48. 
283 Burada ikon yalmzca ahşap üzerine yapılan taşınabilir resimleri değil, duvarlarda yer alan fresko ve 

moıaik resimleri de kapsayacak bir anlamdadır. 
284 Bu konuda genel bir yaklaşım için bkz.; L. Ouspensky, Tbeology of the lcon, (2nd. revised ed.), 

Crestwood, N.Y., 1982; aynı yazarın "The Theology of the lcon in the Orthodox Church", One 
Cburch, 28 (1974), s.134-144; G. Galavaris, "The lconography of the lcon", Holy Image-Holy 
Space, Athens, 1988, s.47-62; Anna Kartsonis, "lnsighls into the Post-lconoclastic Theory of the 
lcon ", Tbe 17th lnternational Byzantine Congress, Abstracts of Sbort Papers, 
Washington, D.C., 1986; Haııs Belting, Llkeness and Presence. A History of tbe Image 
Before the Era of Art, Chicago and London, 1994. 

285 Egon Sendler, Tbe lcon. Image of the Invislble, Califomia, 1988, s.2. 
286 Aynı, s.39. 
287 Robin Cormack, Writing in Gold: Byzantine Society and lts lcons, London, 1985, s. 47 . 

. 288 Sendler, a.g.y., s.42. 
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yerine getirdiler. İnsanlar ikonlardan şifa isterlerdi, günahlarının 
bağışlanmasını isterlerdi, hatta günlük yaşamlarındaki olağan sorunları 
için yardım isterlerdi; ikonlar da, temsil ettikleri prototipleri aracılığıyla 
insanların bu isteklenm•yerine getirirdi.289 İkonlar, hastaları iyileştirmek, 
bulundukları kentleri ve tapınakları saldırılardan korumak, kendilerine 
saldıranları cezalandırmak gibi mucizeler gerçekleştirirlerdi.290 İkonlar, 
doğumda olduğu gibi, ölümde de insanlara yardım ederlerdi: Örneğin, 
onbirinci yüzyılda yaşamış Lazaros Galesiotes'in yaşam öyküsünde 
(hagiography), Nikon adlı bir rahibin, ölüm saatinin yaklaştığını 

anlayınca, rahat bir ölüm olması için kendisini manastırın 

yemekhanesinde bulunan deesis betiminin altına taşıttığı, ve o sahneye 
bakarak öldüğü yazılıdır.291 

İkonlar litürjide de bir işlev üstlenirler: Örneğin belli yortulara 
atıfta bulunurlar, ya da belli bir ayinin, ritüelin yapıldığı yeri belirtirler, 
v.b. 292 Özellikle Palaiologoslar devrinde, kilise duvarlarındaki 
ikonografi, o mekanda gerçekleştirilen litürji ile ya doğrudan ilişkiliydi, 
ya da bu li türjiden esinlenmişti.293 (Bu konu bölüm 4.2.' de 
incelenmektedir). 

289 Nicholas Gemile, "The Role of the Byzantine Saint in • the Developmenı of the /con Cult", The 
Byzantine Saint, (S.Hackel, ed.), London, 1981, s. 181-186. 

290 Mucizeleriyle ün yapmış bazı ikonlann ve gerçekleştirdikleri mucizelerin bir listesi, ikon-kırıcılara 
karşı ikonları savunan Alexandria (İskenderiye), Antioch (Antakya) ve Jerusaiem (Kudüs) 
Patrikleri'nin 836 yılında İmparator Theophilos'a yazdıklan mektupta yer almaktadır (Bkz.; Cormack, 
Writing in Gold, s.122-130). Bu mucizelere iyi bir örnek te, Aziz Georgios'un mucizelerini 
anlatan bir kitaptaki (Miracula S. Georgii, ed., J. B. Aufhauser, Leipzig, 1913. Bu yayın 
görülememiştir) öyküdür: Seracen (Arap) askerleri, beraberlerindeki Hıristiyan esirlerle bir kiliseye 
girerler ve esirlerin uyanlarına karşın saygısız davranışlarda bulunurlar. Birisi, Aziz Georgios'u 
aşağılamak: için onun ikonuna bir mızrak savurur, ancak mızrak ikona değmeden geri döner ve 
mızrağı fırlatan askerin kalbine saplanır (Bu aktarma için bk:z.; Henry Maguire, "Disembodiment and 
Corporality in Byzantine /mages of the Sainıs", lconograpby at the Crossroads, B. Cassidy, 
ed., Princeton, 1993, s.75•83. 

29l Bkz.; Alexander Kazbdan ve Henry Maguire, "Byzantme Hagiographicak Texıs as Sources on An", 
Dumbarton Oaks Papers, 45 (1991). s.1-23. 

292 Constantine Cavamos, Orthodox Iconograpby, Belmont, 1977, s.33. 
293 Siraıpie Der Nersessian, "The Program and lconography of the Frescoes of Parecclesion ", Tbe 

Kariye Djami, P. Underwood, ed., Princeton, 1975, C.4, s. 305-349. Genel olarak ikonografik 
programların "litürjifikasyonu" için bkz.; Hans-Joachim Schuits, The Byzantine Liturgy. 
S~bolic Structure and Faitb Expression, New York, 1986, s.101-108, özellikle s.102. 



3.1.1. Bizanslılar'da Ölüm ve Ölümden Sonraki Yaşam 
Düşüncesi 
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Kariye parekk:lesionunun ikonografık yorumlanmasına geçmeden 
önce, yapı bir mezar şapeli olduğuna göre, Bizanslılar'ın ölüm olayım ve 
ölümden sonraki yaşam konusunu nasıl algıladıkları konusuna değinmek 
gerekir. Çünkü ölüm ve ölümden sonraki yaşam konusundaki inanç ve 
düşünceler, bir mezar şapelinin ikonografik programının oluşumunda 
belirleyici bir öge olmaktadır.294 Bu programın oluşumunda etkisi 
bulunan diğer ögeleri yukarıdaki bölümde kısaca değinmiştik. 

Kuşkusuz ki çeşitli uygarlıkların ölüm olayına yaklaşımları farklı 
farklıdır. Örneğin, eski Doğu uygarlıkları için ölüm, tıpkı doğum gibi 
doğal ve olağan bir olay olarak görülürken,295 antik Yunan ve Roma 
uygarlıklarında ölüm, bir "son"dur ve yaşam hiçbir biçimde 
tekrarlanamayacaktır. Bu pagan insanlara göre, insan ruhu ölümden sonra 
şu ya da bu biçimde varlığım sürdürmeye devam etse de, ölüm, dönüşü 
olmayan acı bir olaydır. Bu nedenle de antik Yunan ve Roma'da, ölünün 
arkasından gösterişli ağlama ve dövünme törenleri yapılır, uzun süre yas 
tutulurdu. Akdeniz'in doğusunda yaşayan Yahudi toplumu için ise ölüm, 
Tevrat'ta adı geçen Şeol diye adlandırılan ve yeraltına hükmeden bir 
krallıktır. Tevrat'ta ölüm, bir daha geri dönmemek üzere yeraltındaki bu 
"ölüler diyan"na gitmek olarak tanımlanmaktadır296 ve Yahudi inanışına 
göre ölümün gücü, Yehova'nın isteği üzerine harekete geçer, ve bir 
günahı cezalandırmanın aracı olarak görülürdü.297 

Hıristiyanlar için ölüm, "dünyasal" yaşamımızdan daha mutlu olan, 
sonsuz bir yaşama girişte ilk adımdır, ve bu nedenle de acı bir olay 
olmaktan çok, aslında sevinç içinde kutlanması gereken bir olaydır.298 
Bizans teolojisinde ölüm, kurtuluşun başlangıcıdır. Ölüm, tıpkı İsrail 

294 Bu konuda bkz.; Engin Akyürek. "Bizanslılarda Öltlm KaltUrU ve Mezar ikonografisine Yansıması", 
Sanat Dünyamız dergisinin Yaz 1995 tarihinde çıkacak Bizans özel sayısında yayınlanacaktır. 

295 Tomaş Şpidlik. The Spirituality of the Christian East, Michigan, 1986, s.113. 
296 Bkz.; Süleyman'ın Meselleri, Bap 5:5, Bap 9:18; Mezmurlar, Bap 9:17, Bap 49; Tevkin, 

Bap,42:38; Hoşea, Bap 13:14; Vaiz, Bap 9:10; Eyub, Bap 7:9. 
297 Şpidlik, a.g.y., s.114. 
298 E.G. Cuthben Atchley, A Hfstory of the Use of Inceruıe in Divine Worsbip, London, 

1909, s.97. 
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kavminin Mısır'dan kaçarak kurtulması299 gibi, bir yenilgi olarak değil, 
geçici yaşam üzerinde bir yengi olarak algılanmaktaydı.300 Hem 
Yahudi'lerin Mısır'dan kaçışları, hem de iyi bir Hıristiyan için ölüm 
olayı, "esaretten kurtuluş", mutlu bir yaşamın başlangıcı anlamına 
gelmekteydi. Dolayısıyla, tıpkı İsrail kavminin Mısır'dan kaçışı gibi, ölüm 
olayı da ağlanması gereken değil, kutlanması gereken bir olaydır. Aziz 
Nikon,301 ölüm yatağının etrafında toplanıp ağlaşan kalabalığa, kendisi 
için ağıt yakmamalarını ve yas tutmamalarını, tersine ölümü nedeniyle 
Tann'ya şükran duaları yapmalarım söyler.302 

Hıristiyan inancında ölüm, bir "son" olarak değil, insanın gelecekteki 
sonsuz ve mükemmel yaşamına doğru yaptığı uzun yolculuğun başlangıcı 
olarak düşünülmekteydi. Ruh, ölüm ile, dünyasal bedeninden ve onun 
günahlarından "kurtulmakta"dır. Kuşkusuz, bu "beden" ve "ruh" aynını 
Doğu teolojisinde de vardı: İnsan iki elementin birleşimidir; görülebilir 
ve materyal beden ile görünmez, spiritüel ruh.303 Ancak Doğu teolojisinin 
farklılığı, Batı 'nın tersine bedeni per se şeytan olarak kabul 
etmemesidir _304 İnsan bedeni, ruhtan farklı olarak, günah için bir 
potansiyeldir; ama ruh ve beden, insanın birbirini tamamlayan iki 
parçasıdır ve birbirlerinden ayn var olamazlar.305 Ölüm sırasında beden 
ile ruhun ayrılması, tıpkı insanın ölmesi gibi insanın varlığına aykırıdır, 
ve sonunda bu aykırılık giderilecek, ruh, diriltilen beden ile birleşerek 
kendi "doğal" haline kavuşacaktır.306 ·Sonsuz yaşam için Cennet'e sadece 
ruh değil, ruhu ve bedeniyle insan kabul edilecektir. İnsanın ölü bedeni, 
son yargılamanın yapılacağı Mahşer günü, İsa tarafından diriltilecek, ve 
ruhu ile birleşerek sonsuza dek yaşayacağı "Göksel Krallığa" gidecektir. 

299 Yahudi kavminin, liderleri Musa (Moses) öncülüğünde Firavun'un zulmünden yılıp Mısır'dan 
kaçmaları, Tevrat'ta Musa'nın ikinci kitabı olan Çılaş'ta anlaulmaktadır. Bu kaçış, İsrailoğullan'nın 
bir zaferidir aslında (bkz.; Çıkış, özellikle Bap 12 ve 14). 

3oo Pauı J. Fedwick, "Deach and Dying in Byzancine Liturgical Tradirion", Eastern Christian 
Review, 8 (1976), s.152-161. 

301 Aziz Nikon, onuncu yüzyılın sonuna doğru ölmOştilr. Onun yaşam öykiisil de (vita), gelenek olduğu 
üzere, ölilmOnden sonra selefi tarafından yazılmıştır. 

302 The Life of Saint Nikon, (transı. and com.mentary by Denis F. Sullivan), Brookline, Mass., 
1987, s.159. 

303 Fedwick, a.g.y., s.154. 
304 Aynı. 
305 John Meyendorff, Byzanttne Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes, New 

York, 1979. s.141. 
306 Aynı. 
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Demek ki Bizans teolojisinde insan bedeni, en az ruh kadar saygın bir 
yere sahiptir. 

Bizans teolojisinde ölen insanın ruhunun ölümün hemen ardından 
nereye gittiği konusu çok açık değildir. Azizlerin ve din şehitlerinin 
(martyr) ruhlarının hemen Tanrı Katı'na ya da Göksel Krallığa307 çıkarak 
mahşer gününü orada beklediklerini biliyoruz. Ancak ölen sıradan 

insanların ruhlarının son yargı gününü nerede beklediği konusu açık 
değildir. Genel inanış, ölen bir kişi için hemen geçici bir yargılama 
yapıldığı, ve bu yargının sonucuna göre ruhun, son yargı gününe kadar, 
geçici' olarak ya "kısmi mutluluk", ya da "kısmi acılar" içinde tutuldukları 
biçimindeydi.308 Bu ilk yargılamaya göre "doğru" insanlar, "İbrahim 
Peygamberin Kucağı"309 (Abraham's Bosom) olarak bilinen bir tür 
"cennete" gönderilmekteydi,3ıo Bu ilk yargılanma sonucunda "iyi 
olmayan" ruhlar ise, bazen "cehennem" olarak da adlandırılan yerde, 
"kısmi acılar" içinde tutulur.311 Ruhlar, mezarında yatan bedenin Mahşer 
gününde İsa tarafından diriltileceği güne kadar geçici bir statüde 
beklerler, ve ancak son yargılanmalarından ve beden ile tekrar 
birleştirilmelerinden sonra, iyi iseler, sonsuza dek mutlu bir yaşam 
sürecekleri Tanrısal Krallığa (ya da Tanrı Katı'na) kabul edilirler.3 12 

Kötü ruhları ise "sonsuz ateş", yani cehennem beklemektedir. Bu statüler 
artık geçici değildir. 

Sonuç olarak, Bizans teolojisinde, maddi (beden) ve spiritüel (ruh) 
bir varlık olan insanın ulaşacağı son amaç, ancak ölümlerini (yani geçici 

307 Göksel Krallık (Kingdom of Heaven), metaforik olarak Tann'nın tahbnın bulunduğuna inanılan, 
İsa'nın Meryem ve diğer azizlerle birlikte yaşadıkları varsayılan göklerdeki kutsal ülkedir. Tanrısal 
Krallık, ya da Tanrı Katı olarak da Türkçeleştirebiliriz. 

308 Bisbop Maximus Aghiorgoussis, "Orthodox Soteriology", Salvation in Christ: A Lutberan
Orthodox Dialogue, (Ed., J. Meyendorff ve R. Tobias), Minneopolis-Augsburg, 1992, s.35-58. 

309 İbrahim Peygamber'in Kucağı kavramına, Luka İncill'nde rastlamaktaytz: Yaşamı acılar içinde geçmiş 
yoksul dilenci Lazar'ın ölümü ile ilgili olan bölümde şöyle denilmektedir: "Ve vaki oldu ki, fakir 
öldü, ve melekler tarafından lbrahim'in kucağına götürüldü". Bkz.; Luka, Bap 16:23. 

3 ıo Fedwick, a.g.y., s.155. Aynca bkz.; H. Lecrecq, "Ame", Dictlonnarie d'arcbeologie chr• 
etienne et liturglc, Paris, 1907, s. 1538. 

311 Geçici olan ilk yargılanmadan sonra iyi ruhların Son Yargı gününe kadar bekledikleri İbrahim 
Peygamberin Kucağı'nm karşıu olarak açıkça "cehennem" kullanılmamakta. "acı içinde bekleyen 
ruhlar" v.b. tanımlamalara yer verilmektedir. Luka İncili'nde İbrahim'in kucağınm karşıtı olarak, 

. zengin adamın acılar içinde beklediği "ölüler diyan"ndan sözedilmektedir. Bkz.; Luka, Bap 16:23. 
312 Fedwick, aynı. 
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olarak beden ve ruhlarının ayrılmasını) izleyen "uyku"313 sürecının 

sonunda bedenin diriltilerek ruh ile yeniden birleştirilmesinden sonra 
kabul edilecekleri Tanrısal Krallık'ta sonsuz yaşamdır. Bu uyku sürecinde 
ruh geçici bir statüdedir ve kendisini beden ile birleşeceği sonsuz-yaşama 
hazırlar .3 14 

Elbette ki ölüm, insanın bu son amaca giden uzun yolculuğunda, geri 
dönüşü olmayan bir aşamadır. İnsan, tekrar bu dünyaya dönemeyecektir 
ve mahşer gününde de bu dünyadaki yaşamında yaptıkları ile 
yargılanacakur. Ancak yine de insanın, ölümünden son yargı gününe 
kadar olan bu bekleme ya da uyku süreci boyunca, yargılanmasından önce 
Tanrı'nın gözünde durumunu düzeltebilmesi tamamen olanaksız 

değildir.3 1 5 İnsan bunu kişisel çabalarıyla gerçekleştiremez; ama 
yaşamakta olan kişilerin onun için yapacakları dualar, ve özellikle de 
kutsal bazı kişilerin çeşitli nedenlerle onun için Tanrı'dan istekte 
bulunmaları, aracılık etmeleriyle gerçekleştirebilir. Bunu sağlamak da 
insanın elindedir; yaşarken yapılan bir adak, bir hayır işi, ya da bir azize, 
bir kutsal kişiye ithaf edilmiş bir iş, bu kişilerin insanın ölümünden sonra 
da onun için Tann'ya dua etmelerini sağlayacakur. Örneğin, Meryem'e 
ithaf edilen bir kilise ya da şapel, Meryem'in bunu yapuran kişi için 
Tann'!,lan bağış dilemesini sağlayabilir. Tanrı ile insan arasında böyle 
kutsal kişilerin aracılığının istenmesi, Bizans kültüründe, ilerideki 
bölümlerde de göreceğimiz gibi, çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Gerçekte insanın en son hedefi, Tanrısal Krallığa kabul edilerek 
orada sonsuz ve mutlu bir yaşam sürmesini, burada Tanrı ve tüm kutsal 
kişilerle birlikte yaşamasını aşmak.ta, belki de bunun doğal bir sonucu 
olarak doğrudan Tanrı ile bütünleşmeye (theosis) varmaktadır. Zaten 
Tanrı'dan bir parça olan insan, sonunda yine ona dönecek, Tanrı'nın 
içinde eriyerek onunla bütünleşecek, kendisi de tannlaşacaktır. Ancak, 
buna giden yol da yine insanın ölmesinden ve mahşer günü diriltilerek 
ruhu ve bedeniyle bütün bir insan olarak Tanrısal Krallığa kabul 
edilmesinden geçer. Çünkü Ortodoks inanışta, Tanrı ile bütünleşecek olan, 

313 Ôlfim. Bizanslılar için bir uyku sürecidir; ölüm olayı ile başlayan, mahşer gününde İsa'mn bedeni 
diril.tmesi ve ruh ile yeniden birleştirmesi ile son bulan bir uyku süreci. BizansWar, özellikle bazı 
kutsal kişilerden söz ediliyorsa, ölüm sözcüğünün tam karşılığı olan "tanatos" yerine uyumak demek 
olan "koimesis" sözcüğünü kullanırlardı. 

314Fd 'ek e wı , a.g.y. 
315 Bkz.; Fedwick, a.g.y .• s.159; Aghiorgoussis, a.g.y., s.54-55. 
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Batı Hıristiyanlığında olduğu gibi sadece ruh değil, bedeniyle ve ruhuyla 
bütün insandır.316 Yedinci yüzyılda yaşamış olan (ölümü 662) Bizanslı 
teolog Maksimos (the Confessor, günah çıkartan), bu konuda şöyle 
demektedir: 

"Tıpkı bedenle ruhun birleşmesi gibi, Tanrı da, ruhun ve ruh 
aracılığıyla da bedenin, kendisiyle bütünleşebilmesi için, ruh ve 
beden açısından ulaşılabilir olmalıdır. Ruhun oturmuş, değişmez bir 
nitelik kazanabilmesi için; bedenin tilümsüzlüğe ulaşabilmesi için; son 
olarak da, insan olarak dllnyaya gelen Tanrının lüifuyla, insanın 
bütünüyle Tanrı olabilmesi için. Doğadan ötürü, ruh ve bedeniyle, 
tam bir insan olmak; Tanrı 'nın lütfundan ötürü, ruh ve bedeniyle, 
tam bir Tanrı olmak".311 

Ölüm ile ayrışmış olan ve mezarında dinlenmekte olan bedenin 
mahşer gününde diriltilerek, İbrahim peygamberin kucağında pasif bir 
biçimde beklemekte olan ruh ile yeniden birleştirilmesi inancı, 

Bizanslılar'ın ölüm teolojisinde çok temel bir yer tutmaktadır.318 Bir 
Hıristiyanın ölümü, güneşin batışı ile kıyaslanabilir; gece geçicidir ve 
sonunda güneş lsa tarafından yeniden doğurtulacaktır. Mükemmel ve 
sonsuz yaşam ise ancak bundan sonra başlayacak, ve güneş bir daha asla 
batmayacaktır. Paul Fedwick'in aşağıda aktarılan sözleri, bu çalışmada 
incelenmekte olan Metokhites'in mezar şapelinin ikonografik programının 
altında yatan temel düşünceyi . açıklaması, programın doğru 

yorumlanabilmesi için bize önemli bir ipucu vermekte, buraya kadar olan 
tartışmayı özetlemektedir: 

"Mezar, cansız bedenlerin dirilmek beklentisi içinde 
dinlendikleri bir uyku odası, geçici bir dinlenme yeridir". 3· ı9 

316 Roma ve Bizans Kiliselerinin tartıştıkları teolojik konulardan birisi de. özünde Roma'nın bu 
dünyadaki yaşama ve bedene gereken önemi vermemesiydi. Ortodokslara göre bu tutum, İsa'nın bu 
dünyadaki yaşamını ve bu yaşamında kullandığı insan bedenini küçük görmek anJamına geliyordu ve 
kabul edilemezdi. Bu, Meryem'in bir insan olarak "tanrı anası" (tbeotokos) olabilip olamayacağından, 
ikonlar konusundaki tartışmalara dek uzanan bir sorundu. Bu tartışma için bkz.; Meyendorff, 
Byzantine Theology; Meyendorff, "Gregory Palamas". 

317 Maximus tbe Confessor, Patrologiae cursus completus, Series Graeca, (J.P. Migne, ed.), 
Paris, 1928·1945 (aşağıda kısaca P.G. olarak anılacaktır), 91:1088 c. Bu alıntının yapıldığı İngilizce 
metin için bkz.; Meyendorff, Byzantine Theology, s.164. 

318 Fedwick. a.g.y .• s.160. 
· 3 ı9 Aynı, s.159. 
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Bu düşünceye bağlı olarak, Hıristiyan mezarlarının ikonografik 
programlarında "ölüm" değil "ölümsüzlük" düşüncesi egemen olmuş,320 
İsa'nın ölüm üzerindeki zaferinin fıgürasyonlarını oluşturan anastasis, 
enkarnasyon, İbrahim'in oğlunu kurban etmesi, Musa'ya on emirin 
verilmesi,321 Lazarus'un diriltilişi, son yargı gibi konular mezar 
ikonografilerinde ağırlıklı olarak yer alrnıştır.322 

32° Christopher Walter, "Death in Byzantine lconography", Eastern Churches Review, 8 (1976), 
s.113-127, özellikle s.113-115. 

321 İbrahim'in oğlunu kurban etmesi sırasında Taon'nın meleğini göndererek onu kurtarması ve Musa'nın 
Tann'da On Emir'i alması sahneleri, lstanbul'da son yıllarda bulunan Silivrikapı'daki erken devir 
hiP.ojesinde yer alan lahit kapak1annın ikonografilerinde de yer almaktadır. Bkz.; Jobannes G. Deckers 
- Ümit Serdaroğlu, "Das Hypogttum Beim Silivrikapı in Istanbul", Jahrbucb Für Antike Und 
Christentum, Jahrgang 36-1993, (Münster, 1994), s.140-163, Tafel 7 d.; Tafel 8 a., b., c., d. 

322 Walter, "Death in Byzantine Iconography", s.115. 
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3.2. Apsis Programı: Dirilişin İkonografisi 

Kariye parekklesionunda apsis programını oluşturan başlıca üç 
sahne, diriliş temasını işlemektedir. Bunlar, apsis yarım-kubbesindeki 
anastasis sahnesi ile, bema kemerinin iki yanında yer alan İsa'nın Nain'li 
dul kadının oğlunu diriltmesi ve Jairus'un kızım diriltmesi sahneleridir. 
Böylece, şapelin anlambilimsel açıdan en önemli yeri olan doğu ucunda, 
güçlü bir diriliş teması yer almaktadır. 

3.2.1. Anastasis 

Bizans sanatında "anastasis" olarak anılan, İsa'mn ölü.münden sonra 
yeraltındaki ölüler diyarına inerek burada tutulan Eski Ahit 
peygamberlerini dirilterek göklere çıkartması ve şeytanın buradaki 
krallığına son vermesi olayı, Kariye parekldesionunda bütün bir apsis 
yarım-kubbesini kaplayacak biçimde betimlenmiştir (Resim 19, Kat. 
no:1). Gerçekte bu konu çok ender olarak apsis programlarında yer 
almıştır: Dördüncü yüzyılda Büyük Konstantinus'un İsa'mn mezarının 
bulunduğu varsayılan yere yaptırmış olduğu Anastasis Rotunda'sının 
orijinal apsisinde olduğu öne sürübnektedir;323 Kudüs yakınlarındaki 
Abou Ghosh'taki küçük bir kilisesinin apsisinde (12. yüzyıl);324 "Diriliş"e 
ithaf edilmiş olan Ravenna Katedrali'nin (yeniden yapılması 12. yüzyıl) 
apsisinde;32s Göreme'de Yeni Tokalı Kilise'nin (10. yüzyıl) apsis 
programında, çarmıh sahnesinin altında;326 ve Kariye parekklesionunda. 
Bunlardan Anastasis Rotunda'sı ve Kariye parekklesionu doğrudan mezar 
yapıl~dır. 

323 Bkz.; A. Baumstark, "Palestinensia. Ein vorlaujiger Bericht", Römische Quartalscbrift für 
christliche Altertumskıınde und Kircbengeschichte, 20, (1906). 

324 Annemarie Weyl Carr, "The Mural Paintings of Abu Ghosh and Paıronage of Manuel Comnenus in 
the Holy Land", Crusader Art in tbe Twelftb Century, (Jaros]av Fulda, ed.), Oxford, 1982, 
s.215-243. 

325 Bugün var ol.mayan bu anıtsal anastasis sahnesini, Gian-Francesco Buonamici'nin 1741'de yapmış 
olduğu bir gravürden tanımak.tayız. Bwıun için bkz.; G. Gerula, "ll mosaico absidale della Ursiana", 
Felix Ravenna, no:5 (1912), s.177-190. 

326 Ann Wharton Epstein, Tokalı Kilise: Tenth Century Metropolitan Art in Byzantine 
Cappadocia. Washington, D.C., 1986, s.73-75 ve Fig. 83 ve 86. 
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Kariye parekklesionunun ikonografik programında böylesine 
ayrıcalıklı bir yer verilmiş olan anastasisi daha yakından incelemekte 
yarar vardır. 

3.2.1.1. Anlamı ve Kaynağı 

Grekçe bir sözcük olan anastasis, en genel anlamıyla "diriliş" 

demektir. Sözcük, ortaçağ Grekçesi gramerinde aktif anlamıyla (anistemi) 
"birisini kaldırmak, diriltmek" demek olurken, orta anlamıyla (anistemai) 
"ayağa kalkmak", "dikilmek" olarak kullanılmaktaydı. Böylece anastasis 
sözcüğü, Grekçe gramerdeki aktif ve orta kullanımdaki anlamları 

nedeniyle, hem İsa'nın ölüleri diriltişi, hem de İsa'nın kendi dirilişini 
anlatmak için kullanılmıştır. 

Ancak, anastasis ikonografisinin öyküleyici ögeleri, İsa'nın kendi 
dirilişi üzerine değil, onun Adem ile Havva'yı diriltmesi üzerinedir. 
lsa'nın kendi dirilişi, aşağıda göreceğimiz gibi, ne anastasisi öyküleyen 
yazılı kaynaklarda öne çıkmaktadır, ne de anastasis betimlerinde yer 
almaktadır. Öykü ve ikonografi, esas olarak lsa'nın ölümünden sonra, 
yeraltındaki ölüler diyarına (hades) giderek, kendinden önce yaşamış olan 
doğru insanları, onları esir tutan Şeytan'ın elinden kurtarmasıdır. 

Bir dostu ya da sevgiliyi yeralundaki ölüler diyarından kurtarmak 
üzere kahramanın cehenneme inmesi teması, oldukça eskidir. Babil 
mitolojisinde İştar, sevgilisi Tammuz'u kurtarmak üzere ölüler diyarı 
Arah1'ya (cehennem) iner. Bu öyküde İştar, Aralii'yu, kapılarını açmazsa 
kırmakla tehdit eder.327 Benzer bir biçimde, Grek mitolojisinde de 
Herakleios, ölüler diyarı Hades'e inerek orada bağlı bulunan Theseus'u 
kurtarır. Bu, Herakleios'un yaşamındaki en önemli "oniki başarısı"ndan 
biri olarak sayılmaktadır, çünkü yeralu dünyasına inen hiçbir ölümlü geri 
dönememektedir.328 Hindu mitolojisi Ramayana'da da, kahraman Ravana, 
insanları kurtarmak için yeraluna iner, ve o anda karanlık kaybolur, 
kurtarmak istediği ölüler neşe içinde kalır. Ravana bu öyküde, tıpkı 

327 İştar'ın Hades'e inişi için bkz.; M. · Jastrow, Religion of Babylonia and Assyria, Baston, 
1898, s.569. lsa'nın hadese inişinde de, hem öyküde hem de ikonografide kapıların zorla kırılması 
vardır. 

328 Azra Erbat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, 1984, s.150. 
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İsa'mn yeraltında şeytan ile mücadele ettnesi gibi, cehennemin kralı Yama 
ile savaşır da.329 

Hıristiyan literatüründe anastasis, ya da İsa'nın kendinden önceki 
peygamberleri ve doğru insanları kurtarmak üzere ölüler diyarına inmesi 
olayı, doğrudan İncil'lerde yer almamaktadır. Yeni Ahit'in apostolik 
yazınında ipuçları bulunan öykü, apokrif Nikodemus İncilinde tam bir 
öykü olarak karşımıza çıkmaktadır. Apostolik yazında, örneğin Aziz 
Pavlus'un Efesliler'e yazdığı mektupta, İsa'mn "yerin aşağı kısımlarına 
inmesi"nden sözedilmektedir.330 Burada, "yerin aşağı kısımları", Grekçe 
aslında "ta katotata tes gees" olarak yazıldığından, İsa'nın "maddi 
dünya'ya gelmesi" olarak değil, "toprağın (tes gees) altına inmesi" 
anlamında yorumlanmalıdır. Konuya ilişkin en erken patristik referanslar 
ise, ikinci yüzyıl başlarında, İgnatius'un Mektuplarında (epistles) 
bulunmaktadır: Magreian'lılara mektubunda İgnatius şöyle demektedir: 

"Biz O'ndan ayrı nasıl yaşayabileceğiz? O ki, ruhen onun 
havarileri olan eski peygamberler O'nu öğretmenleri olarak kabul 
ettiler. O'nun gelerek kendilerini ölüler arasından diriltmesini 
beklediler" .331 

İskenderiye'li Aziz Klement, İsa'nın yeraltından kurtardığı eski 
peygamberlere, iyi olan paganları da ekleyerek, kaps8IIU genişletmiştir.332 

İskenderiye'li Aziz Kyrillos ise, paskalya vaazında öyküyü biraz daha 
netleştirmektedir: 

"Bütün Hades'i yıkarak, ve burada tutsak olan ruhların 

kaçmasını engelleyen kapılan kırarak, şeytanı perişan ve yalnız 
başına bırakıp, ve ölümün acılarını dindirerek, ... " 333 

Dördüncü yüzyılda bu öykü, kilise litürjisi ve şiirlerine girmişti.334 

329 Bunun için bkz.; J.A. MacCullocb, Tbe Harrowing of Hell. A comperative Study of an 
Early Cbristian Doctrine, Edinburgb, 1930, s.28. 

330 Pavlus'un Efesoslulara Mektubu, Bap. 4:9. 
331 Bu pasaj için bkz.; MacCullocb, a.g.y., s.83. Bu konudaki daha fazla kanonik referanslar için bkz.; 

Ben-gt Lindstörm (ed.), Tbe Gospel of Nicodemus (A Late Middle Englisb Version), 
Uppsala, 1974, s.9. 

332 MacCulloch, a.g.y ., s.97. 
333 Bu pasaj için bkz.; aynı, s.128. 
334 Anna Kartsonis, Anastasis, Tbe Making of An Image, Princeton. 1986, s30. 
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Anastasis konusundaki en ayrıntılı öyküyü~ Nikodemus'un apokrif335 

incilinde bulmaktayız. Nikodemus İncili'nin tarihlendirilmesi konusund~ 
genel· olarak dördüncü yüzyıl üzerinde bir uzlaşma vardır.336 Bu inci!, 
anastasis ikonografisinin doğrudan kaynağı olarak kabul edilmektedir. 
Gerçi, anastasis ikonografisi konusunda oldukça kapsamlı bir çalışma 
yapmış olan Kartsonis, Nikodemus İncili'nin anastasis ikonografisinin 
doğrudan ve tek kaynağı olmadığım, anastasis ikonografisinin oluşumunu 
esinleyecek başka birçok kaynağın var olduğunu belirtmektedir.337 

Anastasis betimlemelerinin kendi içindeki tarihsel evrimi ve ikonografinin 
ilk örnekleri dikkate alındığında, bu ikonografinin doğuşu için 
Nikodemus İncili'nin varlığının zorunlu olmadığı düşünülebilir. Ancak, 
Nikedomus İncili dışındaki kaynaklar anastasis konusunda kopuk kopuk 
ipuçları vermenin ötesine gitmemekte, öykünün bütünü bu incilde yer 
almakta ve burada anlatılan öykü, gelişkin bir anastasis ikonografisi ile 
tam olarak örtüşmektedir. Bu nedenle biz burada, anastasis 
ikonografisinin yazınsal kaynağı olarak Nikodemus İncili'ni almaktayız. 

3.2.1.2. Anastasis'in Öyküsü 

Nikodemus İncili, üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm İsa'nın 
acılan (passion) ve çarmıha gerilmesini öykülemektedir; ikinci bölüm 
İsa'mn dirilişi öyküsüdür; üçüncüsü ise İsa'mn cehenneme (Hades) inerek 
eski ahit peygamberlerini kurtarmasının (anastasis) öyküsüdür. Gerçekte 
anastasis'in öyküsü ikinci bölümde anlatılmaya başlanır. Bu, İsa'mn 
Hades'e inişi için bir hazırlıktır. lncil'de olay, bir tiyatro metni gibi 
dramatize edilmiştir. Öykü özetle şöyledir: Bütün ölüler, Hades'te, 

335 Anlamı gözlerden gizlenen ya da reddedilen (kitaplar) demek olan apocrypha sözcüğü, başlık, biçim, 
ve içerik olarak Eski ve Yeni Ahit kitaplarına benzeyen, ancak biblik kanon tarafından kabul 
edilmeyen kitaplar için kullanılmaktadır. Kilise'nin de genellikle saldırılarına hedef olan bu apokrif 
yazın, kanonik metinlerin açıklık getirmemiş olduğu bazı konulan ve teolojik sorunlan (örneğin 
anastasis, ya da Meryem'in ölümü gibi) seçerek, dinsel merakı tatmin etmeye çalışmıştır. Sanat 
tarihi açısından ise, sanat için daha fazla konu çıkmasına katkıda bulunmuş olduğundan önem taşır. 
Bu konuda bkz.; Johannes Irmscher, "Apocrypha", Oxford Dictionary of Byzantium, C.l, 
s.132-ı33. 

33 6_ G. C. O'Ceallaigh, bu incili yedinci yüzyıl başlarına tanhlemektedir. Bk.z.; G. C. O'Ceallaigh, 
"Dating the Commentaries of Nicodemus", Harward Theological Review, 56 (1963), s.21-59. 
Lingstömı ise, bu incilde İsa'nm Hades'e inişi ve eski peygamberleri kıırtanşı ile ilgili öykün0n, 
aslında ikinci yüzyılda Grekçe olarak yazıldığım, ve beşinci yüzyıl başlannda Pilaıus'un işlerini 
anlatan daha geç tarihli bir kitap ile birleştirildiğini ve birlikte Latince'ye çevrildiğini öne sürmektedir 
(bkz.; Lindstönn, a.g.y., s.10). 

337 Kartsonis, Anastasis, s.30, 65. 
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karanlıklar içinde Şeytan'ın tutsaklarıdır. Birden, bir ışık çakar. Eski 
Ahit peygamberleri sevinir. Vaftizci Yahya belirir ve bu ışığın, 

kendilerini kurtaracak olan büyük aydınlanmadan geldiğini, İsa'mn 
Hades'e gelerek buradaki doğru insanları ölümün pençesinden 
kurtaracağım müjdeler.338 

Nikodemus İncili'nin üçüncü bölümünde öykü ayrıntılı bir biçimde 
sürer:339 İsa'nın ölümünü duyan yer altının (Hades) ve ölümün kralı 
Şeytan (Satan), Hades'e, İsa'yı da bu ölüler diyarına almak üzere 
hazırlıklar yapmasını buyurur. Ancak, bir yandan da hizmetkarlarını 
İsa'nın gücü konusunda uyarır: O, körleri, cüzamlıları ve diğer umarsız 
hastaları iyileştirebilecek, hatta ölüleri diriltebilecek güçtedir. Hades ile 
Şeytan arasında bir diyalog başlar; Hades, İsa o denli güçlü ise onu 
hiçkimse durduramaz der. Şeytan ise Hades'e korkmamasını, kendisinin 
Yahudileri kışkırtarak İsa'nın öldürülmesini sağladığını, buraya 
geldiğinde ise atik ve dikkatli davranarak. onu kıskıvrak yakalamalarını 
söyler. Ancak sonradan Şeytan'ın, İsa'nın bir zamanlar Lazarus'u kendi 
pençelerinden nasıl kurtarıp aldığını hatırlayarak fikir değiştirdiğini 

görüyoruz. Onu Hades'e alırsa, burada tuttukları diğer ölüleri kaybetme 
tehlikesini sezinlemiştir. Hades'e ve yardımcılarına verdiği buyruğu 

değiştirir: Onu buraya almayın, o, bütün ölüleri diriltmeye geliyor, bize 
bir tek ölü bile kalmayacak, diye bağırır. Bu diyalog sürerken gök 
gürültüsünü andırır bir ses duyulur: Kapılan açın, şanlı İsa içeri gelecek! 
Şeytan, adamlarına kapıları kapatmalarını ve pirinç çubuklarla 
güçlendirmelerini söyler. İsa'nın ataları, Davud, İşaya, ve öbürleri, 
Şeytanı uyararak direnmemesini söylerler. Ses bir kez daha gürler: 
Kapıları açın! Şeytan'ın direnmesi üzerine, demir kapılar ve pirinçten 
parmaklıklar aniden paramparça olur, ölüler zincirlerinden kurtularak 
dirilirler. Karanlık Hades aydınlanır. Hades ağlamaktadır: Fethedildik! 
Vah bize! Sen kimsin? Bu gücün nereden geliyor? Çarmıha çivilenip 
mezara konulmuştun. Şimdi burada serbestsin ve bizim bütün gücümüzü 
yok ettin. Bütün ölülerimizi kaybettik! diye yakınır. Muzaffer İsa, 
Şeytan'ı meleklere vererek onun ellerini ve ayaklarım, boynunu ve ağzını 
demirlerle bağlamalarını ister. Sonra kıskıvrak bağlı Şeytan'ı Hades'e 

_338 Ôykii için bkz.; Lingstörm, a.g.y., s.98-101. Aynca bkz.; Mac Culloch, a.g.y., s.161-162. 
339 Bu böllimdeld öykü için bkz.; Lingstönn, a.g.y., s.104-121; ve Mac Culloch, a.g.y., s.162-169. 
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teslim ederek onu kendisinin ikinci gelişine kadar orada tutmasını 
buyurur. 

Sonra, Hades ile Şeytan'ın birbirini suçlayıcı konuşmaları duyulur. 
İsa ise bu arada sağ elini uzatarak Adem'i tutar ve onu kaldırır, ve 
diğerlerine dönerek kendisini izlemelerini söyler. O insanlar ki, ölüm 
onlara bir ağaçtan gelmişti, dirilişleri de bir başka ağaçtan geldi.340 Daha 
sonra İsa, tüm dirilttiği doğru insanları, cennete götürmesi için başmelek 
Mikhael'e teslim eder. 

3.2.1.3. Anastasis İmgesinin İkonografik Unsurları 

Anastasis imgesinin ikonografik unsurları da Nikodemus İncili'nde 
anlatılan bu öykü ile uyum içindedir. Bizans sanatındaki anastasis 
betimlemeleri, genel olarak şu ikonografik unsurlardan oluşmaktadır: 

a) İsa: Bütün anastasis sahnelerinin egemen figürüdür ve genellikle 
sahnenin ortasında yer alır. Bazı kompozisyonlarda Adem'e doğru 
eğilmiş, onu yukarı çekme çabasındadır. 341 Başka bir grup 
kompozisyonda İsa, Adem'i adeta peşinden sürükleyerek, ters yöne doğru 
yürümektedir.342 Bazen de İsa frontal bir pozdadır ve bir eliyle Adem'i 
tutmaktadır.343 Kartsonis'in gruplamasında dördüncü bir tipte ise, Kariye 
parekklesionundaki sahnede de olduğu gibi, İsa bir eliyle Adem'i, bir 
eliyle Havva'yı tutmaktadır. Bu kompozisyon, özellikle onüçüncü 
yüzyıldan itibaren çok yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Birçok 
örnekte bir mandorlanın içindedir;344 bu, hem onun kutsallığını hem de 
yer altındaki Hades'e getirdiği aydınlığı anlatmaktadır. Birçok 

340 Ölümün geldiği ağaç, insan soyunun Cennet'ten kovulmasına neden olan elma ağacıdır. Dirilişleri 
ise, İsa'nın Hades'e inerek tüm doğru insan1an tekrar diriJcmesine vesile olan öldürülmesindeki araç 
olan çarmıhın yapılmış olduğu ağaçtır. 

341 örneğin, Roma'daki S. Maria Antiqua'da, Palatine rampasına açılan geçişte (bkz.; Kartsonis, 
Anastasis, Fig.14 a). Kartsonis bu tip kompozisyonları birinci tip olarak sınıflandırmaktadır 
(Kartsonis, Anastasis, s.8). 

342 örneğin, Mt Athos'tak.i Lavra Manastın skeuophylakionunun litürjik kitabında (Lectionary) yer alan 
bir minyatürde (fol.1 v.) olduğu gibi. Bu resim için bkz.; Kartsonis, Anastasis, Fig. • 80. 

343 Chloudov dua kitabında (psalter) olduğu gibi (Cod.Gr. 129, fol. 82 v. Ps. 81:8). Bu minyatür için 
bkz.; Kartsonis, A nastasis, Fig. 44 b. 

344 Ancak, bazı örneklerde İsa mandorlasız olarak betimlenmiştir. örneğin; Chios'taki (Sakız adası) Nea 
Moni'de, Phokis'deki Hosios Loucas Manastın'ndaki sahnede, ya da Attica'da Daphni Manastırında 
mandorlasız olarak betimlenmiştir. 
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betimlemede İsa, bir eliyle Adem'i tutarken, diğer elinde bir haç 
tutmaktadır. Bu tip betimlerde haç, İsa'nın otoritesi ve egemenliğinin 
sembolü olmasının dışında, onun ölüm üzerindeki zaferinin sembolü ya da 
Hades'e saldırısında kullandığı bir silah olarak da yer almaktadır.345 Bu 
çerçevede haç, Musa'nın asası gibi bir işlev üstlenmektedir. Çoğunlukla 
İsa, muzaffer bir biçimde, yerde yatan şeytanın üzerine basmaktadır. 

b) Hades: İsa genellikle, toprak altında karanlık bir mağara gibi 
betimlenmiş olan Hades'in üzerinde, yerde yatan yenilmiş ve kıskıvrak 
bağlanmış Şeytan'ın ve kırılmış kapı kanatlarının üzerine basmaktadır. 
Hades'in karanlık iç kısmında, çok sayıda kırılmış zincir ve demir 
parçalan, anahtarlar, çiviler, v.b. parçalar saçılmıştır. Şeytan figürü 
bütün kompozisyonlara dahil edilmemiştir; ama var ise, isa'nın 

ayaklarının altında serilmiş, genellikle kara derili, çirkin biçimli, ufak bir 
insan figürü olarak betimlenmiştir. Elleriyle ayakları ve boynu, arkadan 
sıkıca birbirine bağlanmıştır. Çoğu kez, İsa'nın kurtardığı Adem'in 
paçasına umutsuzca yapışmıştır. 

c:) Adem ve Havva: Adem, bütün anastasis kompozisyonlarının, İsa 
gibi vazgeçilmez bir unsurudur. Genellikle İsa tarafından kolundan 
tutularak mezarının içinde kaldırılmaktadır. Adem bu ikonografide, 
aslında bütün insanları temsil etmektedir. Havva bazı kompozisyonlarda 
yer almaz.346 Kompozisyona dahil edildiğinde ise, Kartsonis'in anastasis 
tipolojisindeki dördüncü tip kompozisyonlar (İsa'mn hem Adem'i hem 
Havva'yı tuttuğu simetrik kompozisyonlar) dışında, pasif ve ikincil bir 
roldedir; İsa'nın arkasında durup ellerini dua eder gibi İsa'ya doğru 
uzatmaktadır. İsa, ona ilgisizdir. Havva'mn bu statüsü, insanoğlunun 
cennetten kovularak bir ölümlü olmasında kendisinin büyük payı 
olmasındandır. Ancak, özellikle Palaiologos'lar devrinde ve post-bizanten 
Balkan ikonografisinde sıkça rastladığımız dördüncü tip 
kompozisyonlarda, Havva da Adem'le eşit statüde betimlenmiştir ve bütün 
kadınları temsil eder.347 

345 örneğin, Stuttgart Psalter, cod. Lat. 23, fol.29 v. deki minyatürde olduğu gibi. (Bu minyatür için 
bkz.; Resim 55) 

346 örneğin, sekizinci yüzyıla ait S. Maria Antiqua'da Kırk Martir şapelindeki anastasiste. 
347 Kartsonis, Anastasis, s.214. 
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d) İki Kral: "İki Kral" olarak anılan Davut ve Süleyman 
peygamberler, dokuzuncu yüzyıldan sonraki anastasis ikonografisinin 
vazgeçilmez unsurları oldular. Kral tacı ve imparator giysileri içindeki bu 
iki kral, İsa'nın atalarını ve Eski Ahit'in doğru insanlarını temsil 
etmektedirler ve genellikle lahitlerinin içinde ayağa kalkmış olarak olayı 
izlerler. 

Buraya kadar belirttiğimiz dört unsur, Bizans anastasis 
ikonografisindeki ana unsurlardır ve Pliska I rölik muhafazası gibi çok 
küçük ve az ikonografik unsurlu anastasis betimlemelerinde bile yer 
almak.tadırlar.348 Bunların dışında, anastasis ikonografisi genellikle başka 
bazı unsurlar da eklenerek zenginleştirilmiştir; bunlardan en önemlisi, iki 
Kral'ın karşısında durarak İsa'yı işaret eden, kaba saba giyimli Vaftizci 
Yahya'dır. Bir diğeri ise, Havva'nın arkasında elinde çoban asası ile 
ayakta durmakta olan Habil (Abel) dir. O, haksızca ilk cinayete kurban 
giderek ölmüş olan, Adem'le Havva'mn çoban oğullarıdır, ve İsa'nın 
öldürülmesi olayının prefıgürasyonudur,349 Arka plandaki manzarada ise, 
özellikle onuncu yüzyıldan sonra, ikiye ayrılmış kayalık bir tepe yer 
almaktadır. Bu, İsa'nın ölerek gömülmesiyle beraber, yerin korku ile 
sarsılması ve toprak örtüsünden arınarak çıplak kalmasını350 temsil 
etmektedir. Tepenin böylesine keskin bir biçimde ikiye ayrılmış olması, 
Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i ayırmasını da çağnştımıaktadır.351 

Fourna'lı rahip Dionysios'un "Ressam'ın Elkitabı" olarak bilinen 
kitabında352 da ressam-rahip, meslektaşlarına anastasis sahnesini şöyle 
betimlemelerini söylemektedir: 

348 Bu rölik muhafazasındaki anastasis betimlemesinin resmi için bkz.; Kaıtsonis, Anastasis, Fig. 
26e. 

349 Bunun için bkz.; Pseudo Epipbanius, Homily, P.G. 43, 452·0. 
350 Bkz.; Photius, Tbe Homilies of Photius, Patriarcb of Constantinople, (translation and 

commentary by Cyril Mango), Cambridge, 1958, s.215. 
351 Kartsonis, a.g.y., s.207. 
352 Bizanslı ressamların belli rehber kitaplar kullanarak çalıştıkları, modem Bizans araştırmacıları 

tarafından bilinen, ya da en azından tahmin edilen bir olguydu. Ancak, 1828 yılında Münih'te bir 
Ortodoks şapelini resimleyen Peloponnes'li ressam Euthymios Dimitri'nin çalışmalarında bir rehber 
kitabı esas aldığına ilişkin 1832'de bir yayının yapılmasına kadar bu konuda tahminden öte bir bilgi 
yoktu. O dönemde de bunun üzerinde fazlaca durulmamışu. Daha sonra, 1839'da Fransız arkeolog A. 
Didron, Mount Athos'taki manastırları dolaşırken, Esphigmenou kilisesinde duvar resimlerini yapaıı 
re~arla karşılaşır, ve bu ressamların ellerinde, rehber olarak kullandıkları bir elldtabı olduğunu 
görür. Bu ressamlar, ellerindeki kitabı Didron'a satmazlar, çünkü o kitap onların "iş aleti"dir, ama 
elyazmasının bir kopyasını yaparak Didron'a yollarlar. İlk kez 1845'te bu kitap, P .. Durand'ın 
çevirisiyle Fransızca olarak yayınlanır. Bugün "ressamın elkitabı" (painter's manual) ya da 
"Henneneia" adıyla anılan Bizans elyamıası kitabı da ilk kez Didron'Ja ve bu yayınla duyarız. Daha 
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"Cehennem, dağın altında karanlık bir mağara gibi ışıklar saçan 
melekler, karanlıklar prensi Beelzebub'u ve yardımcılarını 

zincirlerle bağlıyorlar; bazılarına vuruyorlar, bazılarını 

mızraklarıyla itekliyorlar. Zincirlerle bağlanmış bazı çıplak 

.adamlar, yukarı doğru bakıyorlar. Yerde birçok kınlmış kilit ve 
Cehennem 'in kapılan var, ve /sa, bunların üzerine basarken, sağ 
eliyle Adem'i, sol eliyle de Havva'yı tutmaktadır; öncü (Vaftizci 
Yahya) onun sağında durmakta ve onu işaret etmektedir; yanında 
( Yahya 'nın) Davud ve diğer adil krallar, haleleri ve taçlarıyla 

dururlar. Sol tarafta Yunus, lşaya ve Yeremya peygamberler ve 
doğru Abel ve birçok başkaları haleleriyle dururlar. Hepsini 
çevreleyen büyük bir ışık ve melekler var".353 

3.2.1.4. Anastasis İkonografisinin Gelişimi 

Hıristiyanlığın ilk birkaç yüzyılında, İsa'nın ölümü, gömülmesi, 
ölümünden sonra Hades'e inişi gibi teolojik sorunlar net bir biçimde 
yanıtlanmış olmadığından, sanatçılar genellikle bu "dikenli" konulan 
doğrudan betimlemekten kaçınmış,354 ancak o olayı anımsatacak ikincil 
olaylan kullanarak sorunu aşmaya çalışmışlardır: Örneğin, üç Meryem'in 
İsa'nın boş mezarının başında betimlenmesi (Myrophoros), !sa'nın 
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sonra Almanca ve İngilizce olarak da yayınlanan metnin, güvenilir bir edisyonunu (orijinal metini de 
ekleyerek), 1909 yılında Atbanasius Papadopoulos-Kerameus, "Hermeneia" adıyla yaymlamışur. 
1974 yılında da Paul Hetherington, Grekçe aslından güvenilir bir İngilizce çeviri yaparak, 
yorumlarıyla birlikte yayınlamıştır. (Tbe 'Painter's Manual' of Dionysius of Fourna, Paul 
Hetherington, ed., London, 1974). Bu kitabın yazan Dionysios, 1670 yılında orta Yunanistan'da 
Fourna köyünde doğdu, 12 yaşında İstanbııl'a giderek eğitimini tamamladı ve 16 yaşında Mount 
Athos'a giderek bir ressam olarak çalışmaya başladı. 1745 yılında öldüğünde, birçok kilise ve şapelin 
resimlenmesini gerçekleştirdi. Hermeneia adlı bu el kitabını, büyük bir olasılık1a 1730-1734 yıllan 
arasında Mount Athos'ta yazdı. Bizans anıtsal resim sanau açısından büyük önem taşıyan bu kitap, 
kuşku yok ki anonim bir geleneğin devamıydı. Bizanslı ustalar kiliseleri resimlerken, eskiden beri bu 
tür el kitaplanw ve başka yazılı kaynaklan (örneğin, salt görsel olan nikonografık rehbernler ya da 
"san_atçınm kalıp kitaptan" gibi) kullanmaktaydılar. Görsel değil edebi bir metin olan Hermeneia'da, 
bu tür rehber kitapların bize ulaşabilen son ballcalanı:ıdan birisidir. Boyama teknikleri ve malzeme ile 
başlayan kitap, tek tek bütün konuların nasıl betimlenmesi gerektiğini, kiliselerde hangi sahnelerin 
nerelerde olması gerektiğini anlatmaktadır. 

353 Bkz.; The 'Painter's Manual' of Dionysius of Fourna, Paul Hetberington, ed. (çeviri ve 
yorumlar), Oçoncü baskı, London, 1981, s.39. 

354 Örneğin, İsa'nın çarmıhta gösterildiği. bizim bildiğimiz ilk betimleme beşinci yüzyıldan bir fildişi 
plakadır (bugün British Museum'da). Ancak bu rölyefte de çarmıhtaki İsa "ölü" olarak 
betimlenmemiştir; çaımıhta çakılıdır, ancak bu olaydan etkilenmemiş bir durumdadır. İsa'nın ölü 
olarak ilk kez betimlenmesi, bunu kesin olarak saptayabilmek: çok zor ise de, sekizinci yüzyıldan 
önce değildir. 
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mezarından çıkarak Hades'e inmesinin (anastasis) ve dirilip göğe 
yükselmesinin (ascension) gerçekliğinin doğrulanması olarak düşünülüp 
kullanılmıştır. 355 

Anastasis sahnesinin sanatta betimlenmesi de, aslında Altıncı 

Ekumenik Konsil (680-681) ve Trullo Konsili (692) ile yakından 
ilgilidir.356 Küçük el sanatlarında ve minyatürlerde, günümüze ulaşan en 
eski anastasis betimlemeleri ikonoklazma sonrası döneme aittir.357 Ancak, 
duvar resminde anastasis temasının şaşırtıcı biçimde çok daha erken bir 
tarihte yer almış olduğunu biliyoruz. Büyük Konstantinus'un Kudüs'te 
yaptırdığı Kutsal Mezar'ın (Holy Sepulchre) apsisinde, Baumstark'ın 
olduğunu öne sürdüğü anastasis betimi358 konusunda elimizde hiçbir 
arkeolojik ya da yazınsal veri yoktur; ancak yine de günümüze ulaşabilen 
en eski anastasis freskosu, sekizinci yüzyıl başlarına ait olan Roma'daki S. 
Maria Antiqua'daki örnektir. Burada anastasis sahnesi iki ayn yerde 
betimlenmiştir.359 Bu örneklerden yaklaşık yüz yıl sonra, üçüncü bir 
örnek yine Roma'da, San Zeno şapelindeki mozaikte karşımıza çıkar. 
Dokuzuncu yüzyıldaki bir başka örnekte ise, anasta.sis sahnesinin mezar 
konteksti içersinde kullanıldığı bir fresko görmekteyiz: Bu, yine 
Roma'daki San Clement kilisesindeki freskodur.360 Onuncu ve Onbirinci 
yüzyıllarda anastasis sahnesinin, Kappadokia bölgesi kiliselerinin çok 
büyük bir kısmında, Kristolojik bir çerçevede yer aldığını 

355 Yedinci yüzyıla ait Monza amptlllerinden birinde, Myrophores sahnesi, İsa'nm çarmıha gerilmesi ile 
göğe yükselmesi sahneleri arasında yer almaktadır ve yedi yortunun betimlendiği bir çevrimin bir 
sahnesidir. Hem anasrasisin bu iki olay arasında gerçekleşmiş olması. hem de Myrophores'in değil de 
anastasisin yedi büyük yortu arasında sayılması, bu sahnenin aslında anastasis sahnesi olarak 
kullanıldığını göstermekt.edir. Bkz.; Emst Kitzinger, "Reflections on the Feast Cycle in Byzantine 
Art", Cahiers archeologiques, 36, (1988), s.51-73, özellikle s.59. 

356 Kart.sonis, Anastasls, s.96. 
357 Örneğin, küçük el sanatlarında bilinen en eski anastasis betimleri, en tanınmışları "Pliska Haçı" 

adıyla bilinen bir gurup rölik muhafazası üzerinde yer alan betimlerdir. Mmyatiirlerde de bilinen en 
eski anastasis betimi ikonoklazma sonrasına tarihlenen (9 ya da 10. yüzyıl) "Chloudow Dua 
Kitabı"nda yer alır (cod.gr. 129, fol.63r ve fol. 82v.). 

358 Bkz.; Baumstark, a.g.y. 
359 S. Maria Antiqua'daki bu iki anasrasis sahnesi, KristoJojik bir çevrimin içersinde değil, farklı bir 

kontekstedir. Birisi, ana girişin solunda yer alan ve Forum Romanum'dan girişi sağlayan kapıda, 
diğeri ise S. Maria Antiqua'dan Palatine sarayına açılan kapı kenarında yer almaktadır ve sekiller bir 
çerçeve içersinde kullanılmıştır. Bunun için bkz.; Par Jones Nordhagen. "'The Harrowing of Hell' as 
lmperial lconography. A Note on lts Earliest Usen, Byzantlnlsche Zeitschrift, 75 (1982), 
s.345-348. 

360 Bununla ilgili olarak bkz.; John Osbome. "11ıe Tomb of St. Cyrill in the Lower Church of Sı. 
Clemente, Rome", Byzantine Studies Conference, Abstracts of Papers, 6 (1980), s.28-
29. ,Aynca, J. Osbome, "11ıe Painting of the Anastasis in the Lower Church of San Clemente, 
Rome: A Re-Examination of the Evidence for the Location of the Tomb of St. Cyril", Byzantion, 
51 (1981). s.225•287. 

· ·T ı,C. YlJKSEKÖÖRET'M KURULU 
DOKUMANTASYON MLiU<EZl 
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görmekteyiz.361 Onuncu yüzyıl, başlangıcında tarihte geçmiş bir olayı 
öyk:ül~yen anastasis ikonografisine yeni bir boyutun eklendiği yüzyıl 
olmuştur: Litürjik boyut. Aslında öykünün kendisi kanonik dahi değilken, 
bu yüzyılda anastasis betimi, Kilise'nin tanıdığı en büyük yortu olan 
Paskalya (Easter) yortusunun imgesi haline gelmiştir.362 Hem anıtsal 
resimde, hem de elyazması minyatürlerinde bu sahne, Paskalya yortusu 
için resimsel bir referans olarak kullanılmışur.363 

Onüçüncü yüzyıldan başlayarak da, anastasis ikonografisinin yeni bir 
kompozisyon şemasına göre betimlenmesinin yaygınlaşuğım görmekteyiz. 
Bu simetrik kompozisyonda, İsa ortada durarak bir eliyle Adem'i, 
ötekiyle de Havva'yı aynı anda tutmaktadır. 1230-1240 yılları arasında 
Bizans topraklarında dolaşan bir Alman gezgini, W olfenbüttel, birçok 
kilise resmini kopya ederek, anastasis ikonografisindeki bu kompozisyon 
değişikliği konusunda bize yeterli malzemeyi sağlamıştır.364 

Palaiologos'lar döneminde anastasis betimlerinin bu simetrik 
kompozisyonu, Havva'yı Adem'in bir eşiti olarak onurlandırmaktaydı; bu 
kompozisyon şemasının yaygınlaşmasında kuşkusuz ki "Yeni Havva" olan 
Meryem'in kültünün, özellikle bu dönemde çok büyük bir yaygınlık 
kazanmasının payı vardır.365 Tanrı Anası olarak Meryem'in kültünün 
önem kazanması, Meryem'in "prototipi" olan Havva'nın da saygınlığını 
arturmış, bu da anastasis ikonografisine yansımışur.366 

361 Bunun için bkz.; Marcell Restle, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, Connecticut, 
1967. 

362 Kartsonis, Anastasis, s.168. 
363 Örneğin, onuncu yüzyıla ait, Leningrad (bugün Petrograd) Halk Killüpbanesi'ndek.i Yohanna İncili'nin 

(cod. gr.21) 1:1-19 bölümü Paskalya günkü vaazda okunduğundan. bu yortu ile ilgilidir ve bu 
bölipnün başında tam sayfa bir anastasis sahnesi minyatürü vardır (bkz.; Kartsonis, Anastasis, 
s.178). Benzer bir biçimde, ML Athos, Dionysiou manastınnın vaaz kitabında (cod. 587), anastasis 
minyatürü yine paskalya ile ilgili bölümün başında yer almaktadır (bkz.; Kurt Weitzmann, "Study of 
Book /llumiııation. in Byzantine An", Tbe Place of Book IlluminatJon Jn Byzantine Art. 
(K.Weitzmann and others, ed.), Princeton, 1975, s.1-98,bkz.; Fig. 6). Anıt.sal resimde de, kilise iç 
mekanlarında. Demus'un "Yortu Çevrimi" olarak adlandırdığı üst duvarlarda betimlenen yortu 
sahnelerinden birisi olarak kullanıldı (bkz.; Demus, Byzantine Mosaic Decoration, s.22 v.d.). 

364 H.R. Hahnloser. Das Musterbuch von Wölfenbüttel, Vienna, 1929, Fig.VI ve Fig. X. 
· 365 Bizans'ın son devrinde Meryem kültünün kazandığı önem, ileıiki bölümde incelenmektedir. 
366 Der Nersessian. "Program aııd Icorwgraphy", s.321. 



103 

3.2.1.5. Kariye'de Mezar Şapeli Kontekstinde Anastasis: 
Gelecekteki Diriliş Beklentisine Bir Referans 

Bizans ikonografisinde anastasis konusu, genel ikonografık program 
içindeki yerine ve diğer sahnelerle kurduğu iletişime göre, farklı anlam 
ve işlevler üstlenmektedir. Duvar resmi olarak anastasis sahnelerine esas 
olarak iki çerçevede rastlamaktayız; bunlardan birincisi, Ortodoksların 
oniki büyük yortusundan (dodekaorton)367 birisi olarak, genellikle 
kiliselerin naos kısmında, üst duvarlardaki yortu çevriminde (feast 
cycle),368 paskalya yortusunu temsil ederek diğer bazı yortularla birlikte 
yer almasıdır. Burada anastasis sahnesi esas olarak "litürjik" bir işlev 
üstlenmektedir. Orta Bizans dönemi kiliselerinin ikonografik 
programlarında, İsa'nın yaşamından diğer bazı sahnelerle birlikte 
çoğunlukla naosta yer alan anastasis sahneleri, bu çerçevede 
değerlendirilmelidir. Anastasis sahnesinin kullanıldığı ikinci bir çerçeve 
ise, ölüm ile ilişkili olarak mezar ikonografileridir . Mezar 
ikonografisinde bu sahne, genellikle İsa'mn yaşamından alınmış diğer 
sahnelerle ( diğer yortularla) birlikte bir çevrim içersinde değil de, tek 
başına bir sahne olarak kullanılmakta, sözünü ettiğimiz anlamdaki litürjik 
işlevinden sıyrılmaktadır. Bu çerçevede anastasis sahnesi, İsa'nın 

vaadettiği "diriliş"i temsil etmektedir; yani artık geçmişte olmuş bir olayı 
öykülemekten çok, mezarda yatanların gelecekteki diriliş beklentilerini 
yansıtmaktadır. Anastasis sahnesinin mezar ikonografisinde kullanıldığı 
ilk örİıek, günümüze ulaşmamış olsa da, daha önceden sözünü ettiğimiz, 
Büyük Konstantinus'un dördüncü yüzyılda Kudüs'te İsa'nın mezarı 
olduğuna inanılan yerde yaptırdığı Anastasis Rotundası'dır: Dokuzuncu 
yüzyılda Roma'daki San Clement'in aşağı kilisesinde yer alan anastasis 

367 Ortodoks kilisesinin aslında çok sayıda yornısu vardır. Ancak bunlardan onild tanesi daha önemli 
sayılarak, özellikle onbirinci yüzyıldan itibaren, Kllise'nin ana yortulan olmuşlardır. "Dodekaorton~ 
diye anılan bu oniki yortu şunlardır; lsa'nın doğumunun Meryem'e müjdelenmesi (anunciation), 
İsa'nın doğumu (nativite), İsa'nm tapınağa sunulması (lıipapante), İsa'nın vaftizi (baptism), İsa'nın 
biçim değiştirmesi (metamorphosis), İsa'nın Lazarus'u diriltmesi, lsa'nm Kudüs'e girişi, isa'nın 
çarmıha gerilmesi, anastasis, İsa'nın göğe yükselişi, İsa'nın ölümilnden sonra havarilerine görünmesi 
(pentekost), Meryem'in ölümü (koimesis). Bu listeye bazen yeni yornılar da eklenerek sayı 
arttınlınıştır. Bazen de, kullanılan yere, yaptıran kişiye ya da litürjik kullanıma göre, bu yortulardan 
bazıları seçilerek kullanılmıştır. Yani yortu listesi, amaca göre değişebilmelcteydi. Daha fazla bilgi 
için blcz.; Emst Kitzinger, "Rejlections on the Feast Cycle in Byzantine Art", Cahiers 
archeologiques, 36 (1988), s.51•73; Robert F. Taft. "Great Feasts'', Oxford Dictionary of 
Byzantium, c.2, s.868·869 . 

. 368 Bizans kiliselerindeki yortu çevrimi için bkz.; Demus, Byzantlne Mosaic decoration, özellikle 
de s. 22-26. 
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freskosu da mezar ikonografisindeki kullanımına bir örnektir. Öyle ki, J. 
Osborne, anastasis sahnesinden yararlanarak Aziz Kyrillos'un mezarının 
tam yerini tesbit etmeye çalışmaktadır.369 Yine aym yüzyıla ait S. Zeno 
şapelinde de (Roma), anastasis sahnesi ölüm kültü ile ilgili olarak 
kullanılmaktadır .310 Daha sonraki yüzyıllarda da, anastasis sahnesinin 
mezar ikonografisinin önemli bir teması olarak kullanıldığını görüyoruz. 

Elbetteki, hem anastasis öyküsü, hem de ona yüklenen anlam, bu 
sahneleri mezar ikonografisi açısından uygun kılmaktadır. Bizans 
teolojisinde, mahşer gününde bedenin yeniden diriltileceği inancının ne 
denli önemli olduğunu daha önce incelemiştik. Diriliş, hem ölünün en 
önemli beklentisidir, hem de Bizanslılar'ın ölüme ilişkin litürji ve 
ritüelinin ana temasıdır.371 Gerçi Bizanslılar'ın cenaze törenlerinde 
okunan litürjik metinlerin günümüze bütünüyle ulaşabilmiş örnekleri yok, 
ama elimizdeki veriler bu litürjinin ana temasının, Tanrı 'nın "zamanın 
sonunda" tüm ölüleri tekrar dirilteceği üzerine olduğunu 

göstermektedir.372 Dördüncü yüzyıla ait bir dua kitabında, ölünün başında 
okunan bir duada, diriliş beklentisini yansıtan şu sözler ilginçtir: 

" ... ve günü geldiğinde, güvenilir vaatlerinde takdir ettiğin gibi, 
bedeni dirilt" .313 

Kariye parekklesionunda da anastasis sahnesi mezar ikonografisi 
çerçevesinde kullanılmıştır. Gerek şapel içindeki konumu ve boyutları, 
gerekse taşıdığı düşüncenin ölüm kültü ile uygunluğu nedeniyle bu sahne, 
parekklesionun ikonografisinde "kilit sahne"dir; taşıdığı düşünceyi, yani 
diriliş temasını şapelin tüm ikonografisine yayarak programın "ana 
teması 11 nı yansıtmaktadır. Buradaki anastasis sahnesinin, şapelin 

ikonografik programının ana teması olarak alınmasının nedenlerini kısaca 
şöyle sıralayabiliriz: 

a) Anastasis sahnesi parekklesionda apsis yarım-kubbesinde yer 
almaktadır. Kuşkusuz ki sahnelerin bir yapı içindeki yeri, o ikonografinin 

369 Bkz.; Osborne, "The Painting of'. 
370 Kartsonis, Anastasis, s.70. 
371 Bizanslılar'm ölüme ilişkin litürji ve ritüeli 4. bölümde incelenmektedir. 
372 Geoffrey Rowell, Tbe Liturgy of Cbristian Burlal, Landon, 1977, s.6-8. 
~73 Bu dua. dördüncü yüzyıl ortalarından, Piskopos Serapion'un dua kitabında yer almaktadır. Bu pasaj, 

Paxton'dan alınıruştır; Frederik S. Paxton, Christianizing Death, Ithaca ve London, 1990, s.22. 
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genel anlamının oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır.374 Bazı 

sahneleri çeşitli yollarla daha kolay görülebilir bir yere yerleştirmek, 
bazılarım ise geri plana itmek; bazı sahneleri daha yüksek yerlere ya da 
litürji ve mimari semantik açısından daha önemli sayılan yerlere koymak, 
hem o sahnenin anlamının, hem de bir bütün · olarak ikonografik 
programın anlamının oluşmasına, programın yorumlanmasına katkıda 

bulunur. Kariye'deki anastasis sahnesi de, şapelin, hem anlamsal açıdan, 
hem de ikonografiyi izleyen kişi açısından yapının en önemli ve dikkat 
çekici yeri olan apsis yarım kubbesine yapılmıştır. Kiliselerin doğu ucunu 
belirleyen apsis, litürji ve kilise sembolizmi açısından dinsel yapıların en 
önemli yeridir. Uzunlamasına dikdörtgen bir planı olan şapelin bir bütün 
olarak yapısal yönelimi de (structural orientation) doğuya, apsise 
doğrudur. Merkezi planlı ve kubbeli yapılarda bu yönelim, ya da yapının 
odak noktası, kubbe ve onun örttüğü mekandır; bazilika! planlarda ise 
genellikle apsistir. Aslında parekklesionda batı mekan biriminde yer alan 
görkemli kubbe de izleyici açısından bir çekim merkezi oluşturmaktadır. 
Ancak, eninin iki katı kadar · uzunluğu olan bir dikdörtgen plan, batıdan 
doğuya doğru, kubbe - kubbesel tonoz - apsis yarım kubbesinin ritmik 
dizili~i (bkz. ; Resim 6) ve alt duvarlarda yer alan martirlerin ritmik 
sıralanışı ile güçlendirilerek, görsel olarak da uzunlamasına etkisi ağır 
basan bir yapı olmuştur. Doğuya doğru olan bu genel yönelimin bizi 
ilettiği noktada, nef ile ayın genişlikte olan bir apsisin, yapıya göre 
oldukça büyük olan yarım-kubbesi, belli bir açı ile iç mekana bakmakta 
ve en kolay algılanabilen noktayı oluşturmaktadır. 

b) Anastasis sahnesi, şapelin ikonografik programı içersinde, bir 
yortu çevriminin bir sahnesi değildir. Zaten şapelin programında, normal 
kilise ikonografık programlarında var olan bir yortu çevrimi de yoktur. 
Dolayısıyla bu sahne, burada litürjik bir rol üstlenmemekte, yani Paskalya 
yortusunu temsil etmemektedir (oysa, örneğin Nea Moni'de kubbenin 
çevresindeki sekiz yortu sahnesinden birisi olarak yer alan anastasis, önem 
açısından özellikle vurgulanmamış, paskalya yortusunu temsil ederek 
"zincirin bir halkası" olmuştur). Demek ki, Kariye'de tek başına duran 
anas~sis sahnesi, burada "litürjik" bir işlevin ötesinde bir işlev ve anlam 
üstlenmektedir ve bu çerçevede değerlendirilmelidir . 

. 374 ·au konuda bkz.; Marcia Kupfer, Romanesque Waıt Painting in Central France, New 
Haven, 1993, s.61-66. 
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c) Anastasis sahnesi, parekklesion'da yer alan sahnelerin en fazla 
dikkat çekenidir. Bu, daha önce sözü edilen konumu bir kenara 
bırakılırsa, boyutları ve boyama tekniği açısından da böyledir. Bu sahne, 
parekklesion'da yer alan sahnelerin, boyutları itibariyla en büyük 
olanıdır.375 Bir ikon için seçilen boyutlar, o sahnenin, programdaki 
hiyerarşi içersindeki yeri ve sahnenin yaratması istenilen etki açısından 
önem taşır. Sahnenin ya da belli bir figürün bilinçli olarak seçilen 
boyutları, elbette ki hem o sahnenin taşıdığı anlamı vurgulayan, hem de 
bir bütün olarak programın genel anlamının oluşmasına ve programın 
yorumlanmasına katkıda bulunan bir araç olarak kullanılmaktaydı. 
Boyama tekniği ve kullanılan renkler açısından da, anastasis sahnesi, 
hemen dikkati üzerine çekmektedir. 1sa'mn açık renk mandorlası, adeta 
ışıldamaktadır. Üzerinde bulunan altın rengi yıldızlar, orijinalinde, şimdi 
sadece küçük parçacıklar halinde yer yer görülebilen, altın yapraklarla 
yapılmıştı (Resim 19a). Bu pahalı malzemenin bu sahnede kullanılması,376 

kuşkusuz ki, hem dikkatleri bu sahnede toplamakta, hem de yapanlar 
açısından sahnenin taşidığı önemi göstermektedir. 

d) İsa'nın yeraltına gidip ölüler diyarım (Hades) ve onun kralını 
(Şeytan) yerle bir ederek burada tutsak olan ölüleri diriltmesini anlatan 
anastasis sahnesi, aslında her ölümlünün en büyük isteğini, umudunu dile 
getirmektedir; ölüm üzerinde nihai bir zafer ve diriliş! İsa tarafından 
"kurtarılmak" düşüncesi, Ortodoks inancında çok önemli bir yer tutar. 
İsa'nın adlarından biri olan "soteros", kurtarıcı demektir. Bu kurtuluş ise 
1sa'mn bu dünyaya gelmesi ile başlar, yaşamı ile sürer, ve mahşer günü 
ikinci gelişi ve ölüleri dirilterek yargılaması ile taınamlanır.377 Bu açıdan 
bakıldığında da anastasis sahnesi, gerek bir mezar şapeli olarak yapının 

375 Aslında kubbesel tonozda ve etrafındaki kemer, pandantif ve lunetlerde yer alan Son Yargı sahnesi çok 
daha geniş bir alanı kaplamaktadır. Ancak bu sahne, tek bir sahne değildir, birkaç episoddan 
oluşmuştur. Son Yargı sahnesinin hiçbir episodu, kompozisyonun özü olan ortadaki yargı sahnesi 
dahil, apsisteki anasr.asisten daha büyük değildir. Bir fikir vermesi açısından İsa figürlerinin 
boyutlarını kıyaslayacak olursak. anastasisteki İsa figürünün 1.63m. uzunluğunda olduğunu; yargı 
tabunda oturan İsa'nın içinde bulunduğu mandorlanm çapı ise .98m.dir. (ölçüler için bkz.; Katalog 
no.1 ve 4.) 

376 Bkz.; Underwood, Kariye, C.1, s.193. Bu alun yapraklar, anastasis sahnesi dışında, kubbesel 
tonozun tam orta noktasında olan Gökyüzü'nün Toplanması sahnesindeki gökyüzü rulosunda, bir de 
kubbede yer alan Meryem'in draperisinde az miktarda kullanılmıştır. Bu pahalı malzeme, şapel 
içersinde üç noktayı vurgulamak amacıyla kullawlmış olsa gerek. Ancak, en fazla miktarda ve en 
dikkat çekici biçimde apsisteki anastasis sahnesinde kullanılmıştır. 

377 A hi · 57 g orgoussıs, a.g.y ., s. . 
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işlevi ile, gerekse çağın teolojisi ve ölüm olayına yaklaşımı ile (bkz.; 
yukarıda bölüm 3.1.1.) tam bir uyum içersindedir. 

e) Son olarak da, anastasis sahnesi, şapeldeki konumu ve ilişkide 
olduğu sahneler, boyutları ve betim tekniği, taşıdığı düşünceler ve teolojik 
çözümlenmesi v .b. açısından incelendiğinde, taşıdığı mesajı görsel olarak 
çok kolaylıkla iletebilmekte, ve programın geri kalan kısmı da artık bu 
atmosfer içersinde algılanmaktadır. 

Anastasis sahnesinin böyle bir çerçevede kullanılması, onun yazınsal 
anlamım aşmaktadır. Yani burada anastasis sahnesi artık "geçmişte 

yaşanmış tarihsel bir olay"ı, yani İsa'nın çarmıhta ölümü ile göğe 
yükselmesi arasında geçen süre içersinde Hades'e inmesini temsil etmekten 
çok, "geleceğe yönelik bir beklenti"yi, yani mahşer günü İsa'nın tüm 
ölüleri sonsuz bir -yaşam için diriltmesini ve insanın -Tanrı 'nın 

yardımıyla- ölüm üzerindeki son zaferini temsil etmektedir. Bunun böyle 
olduğunu gösterir ipuçları, hem yazının kendisinde, hem de ikonografide 
görülmektedir. 

Herşeyden önce, anastasis ikonografisinin en önemli yazınsal kaynağı 
olan Nikodemus İncili'nde bunun ipuçları vardır: Öyküde, birinci olarak, 
ölüm ile özdeş tutulan Hades'in sonsuza kadar "yokedilmesi"nden 
sözedilmektedir. Öykünün sonunda yıkılmış olan Hades ile Şeytan, arnk 
"sonsuza dek yokedilmiş olduklarım" söyleyerek yakınmaktadırlar.37 8 

Hades'in kapılarının zor ile parçalanması da bunun bir göstergesidir. 
Kapılar, hem yazında hem de ikonografide zor yoluyla kırılmakta, hatta 
"paramparça" edilmektedir. Ölüler diyarının kapılarının kırılması bir 
Hıristiyan düşüncesi değildir; Babil mitolojisinde de, İştar, Aralu'yu 
(Hades) kapılan kırmakla tehdit etmektedir: 

"Girebilmem için kapılannı aç. I Eğer kapılarını açmazsan,/ 
eğer benim girişimi engellersen/ kilitleri kıracağım, kapıyı 

paramparça edeceğim ".319 

378 Mac Culloch, a.g.y., s. 165. 
379 Jastrow, a.g.y .• s.569. 
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Kuşkusuz ki burada kapıların kırılması önemli bir motiftir,380 çünkü 
ölmüş olan insanların bir tutsak olarak tutuldukları Hades, çok eski 
devirlerden beri hep sağlam duvarları ve aşılamaz kapılan olan bir 
hapishane olarak görülmekteydi.381 Mısırlılarda ölüler diyarının yılan 
bekçileri vardı; Babil mitolojisindeki Aralu'nun dev kilitli kapıları vardı; 
klasik Tartarus'un bronz eşikli demir kapıları vardı; Yahudilerin 
Şeol'unun "demir çubuklar"la güçlendirilmiş "pirinç kapıları" vardı. 

Şeol'la özdeş tutularak dev bir hapishaneye benzetilen sürgün 
topraklarından söz ederken İşaya "Tunç kapıların kanatlarını kıracağım, 
ve demir sürgülerini parçalayacağım"382 demektedir. Hades kavramını 
paganizm ve Judaism'den devşiren Hıristiyanlık da, "kapıların kırılması" 
motifini, "pirinç kapılar" ve "demir çubuklar" sözcüklerini de aynen 
kullanarak almıştır. Kapıların zorla kırılması, hatta "paramparça" 
edilmesi, bir hapishane gibi algılanan Hades'in temel işlevinin yok 
edilmesidir. Kuşkusuz ki burada şiddet ögesi de önemlidir. Onuncu 
yüzyıla ait Stuttgart Dua Kitabı'nda yer alan bir minyatürde383 (Resim 55) 
İsa, Hades'in kapılarına biraz da abartılı bir şiddet ile saldırmaktadır. 
Ölüler diyarı Hades'in böylesine bir şiddet kullanılarak tahrip edilmesi, 
Eski Ahit'te de öngörüldüğü gibi, aslında ölümün yenilmesidir. İşaya, 
Tann'nın "ölümU ebediyyen yuttuğunu" söylemektedir.384 

Dahası, bu olay sadece Hades'in tahrip edilmesi değil, aynı zamanda 
İsa'nın ölüm üzerinde bir zaferidir. Bu zaferi en iyi görselleştiren 

anastasis sahnelerinden birisi, Daphni manastırında bulunan bir onbirinci 
yüzyıl mozaiğidir (Resim 56). Bu mozaik gerçekten de anastasis 
ikonografisinin içinde yer alan "ölüme karşı kazanılmış zafer" düşüncesini 
çok açık bir biçimde gözler önüne sermektedir: 1s<½ yenerek yere serdiği 
düşmanının üzerine muzaffer bir biçimde basmaktadır. Birçok kültürde, 
galip gelenin yenilen düşmanın bedeninin üzerine basması, tartışılmaz bir 
yenginin görselleştirilmesi olarak algılanmıştır. Örneğin, eski Mısır'dan, 
1.ô. 3200 yılından günümüze ulaşan Narmer Paleti'nde (Kahire Müzesi), 
ya da eski Mezopotamya'dan İ.Ö. 2300 yılına ait Naramsen'in zafer 

38° Kapıların İsa tarafından zorla kırılması, Nikodemus tncili'nin Grekçesinde vardır. Latince 
versiyonlarda kapılar zorla kınlmaz, İsa'nm emriyle açılırlar. Bkz.; Mac Culloch, a.g.y., s.160. 

381 Mac Culloch, a.g.y., s.220. 
382 İşaya, Bap 45:2. 
383 Cod. Lat.23, fol.29v. 
384 İşaya, Bap 25:4. 
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stelinde (Louvre Müzesi), zafer kazanan her iki kral da, yerde serilmiş 
düşmanlarının üzerine basmaktadırlar.3 85 Anastasis ikonografisinin 
önemli bir ögesi olan, İsa'nın ayaklan altında eli ayağı bağlı çirkin 
yaratık da, aslında Hades'in, daha doğrusu ölümün kişileştirilmesinden 
başka bir şey değildir.386 İsa'nın ölüm üzerindeki bu zaferi de, bir 
anlamda, ölümlü insanoğlunun ölümden aldığı bir intikamdır! 

İkinci olarak, İsa'mn Hades'ten kurtardığı Adem ile Havva, burada 
bütün insanlığı temsil etmektedirler. İsa Hades'i fethettikten sonra Şeytan 
"bütün esirlerimizi kaybettik"387 diye feryat etmektedir. Aynca, anastasis 
ikonografisinde birçok örnekte yer alan anoninı figürler de, bu 
"kurtarma" olayının sadece eski peygamberlerle sınırlı olmadığını, 

evrensel olduğunu vurgulamaktadır.388 Örneğin Kariye güney şapelindeki 
anastasis sahnesinde, sol tarafta Adem'in ve iki kralın arkasında, beş tanesi 
haleli, diğerleri balesiz olan, kimliği belirsiz 10 figür bulunmaktadır; sağ 
tarafta Havva'mn ve Habil'in arkasında ise, tamamen anonim 6 figür 
bulunmaktadır. 

Son olarak da, aslında tarihte belli bir zamanda geçen bu olay, 
İsa'nın ölümden sonraki diriliş vaadinin bir kanıtıdır. Bu, zamanı 
geldiğinde bu vaadin nasıl yerine getireleceğini gözler önüne sermektedir. 
Bu niteliğiyle de anastasis olayı, ölümden sonraki yeni ve sonsuz yaşam 
için olan umudun bir sembolüdür. Ölümlüler için ölüm olgusunun daha 
kolay kabullenilmesini sağlayan bir düşüncedir. Böyle olmakla da, ölüm 
olayına "iyimser" bir yaklaşımdır ve Hıristiyanlığın bu konudaki temel 
inançlarıyla uyum içindedir. Vaadedilen diriliş ise, İsa'mn ikinci 
gelişinde, yani mahşer gününde gerçekleşecektir. İsa, bu ikinci gelişinde, 
birinci gelişinde başladığı "insanlığın kurtuluşu'' işini tamamlayacak, tüm 
ölmüş olanların bedenleri "fiziksel olarak" yenilenecek, diriltilecektir.389 
Bu anlamda anastasis, yazınsal ve ikonografik olarak İsa'nın ikinci 
gelişine bağlanabilmektedir. Kariye'deki anastasis sahnesinde, bunun 

385 Resimler için bkz.; H. Honour ve John Fleming, The Visual Arts: A History, New Jersey, 
1992, s.47 (Narmer Paleti) ve s. 39-40 (Naramsen'in Sreli). 

386 Kartsonis, Anastasis, s.73-74. 
387 Mac Cullocb, a.g.y., s.165. 
388 Kartsonis, Anastasis, s.75. 
· 389 Bishop M. Agbiorgoussis, a.g.y., s.54-55. 
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güçlü bir referansı bulunmaktadır: Bu sahnenin, bitişiğindeki Son Yargı 
sahnesi ile olan ilişkisi! 

Anastasisin apokaliptik bir olay olarak yorumlanması, Kartsonis'e 
göre sanat tarihindeki anastasis betimlerinin kendisi kadar eski. Daha 
onbirinci yüzyılda, anastasis ve son yargı sahnelerinin birbirlerini 
etkilemeleri o denli ileri noktalara götürülmüştü ki, bu iki olayın içiçe 
geçerek kaynaştığı ikonografık melezler ortaya çıkmıştı.390 Ancak, çok 
daha açık bir örneğini Torcello katedralinin batı duvarında görmekteyiz: 
Burada, tam bir "kurtuluş" çevrimi anlatılmıştır. İsa'nın çarmıha gerilişi, 
altında tüm ölüleri diriltişi ve son yargı sahneleri alt alta yer almaktadır 
(Resim 57). Anastasis sahnesi, üstüste dört kalın şerit halinde kompoze 
edilmiş son yargı sahnesinin hemen üzerinde yer alarak, İsa'nın ikinci 
gelişini doğal olarak çağrıştırmaktadır. Ancak, bu sahneyi İsa'mn ikinci 
gelişi ile ilişkilendiren, iki sahnenin bu fiziksel yakınlığından çok, 
anastasis sahnesinin iki yanında yükselerek sahneyi adeta çerçeveleyen 
başmelek fıgürleridir. Bu iki başmelek burada İsa'nın ikinci gelişi ve son 
yargı ile ilgilidirler. Bu başmeleklerden birisi Mikhael'dir. Mahşer günü 
önemli bir işlevi olan bu melek, Apokalips Bap 12:7 v.d.de anlatıldığı 
gibi, Torcello'daki duvar resminde de büyük bir yılanın ya da ejderhanın 
üzerine basmaktadır. Yani bu resimde Mikhael'in mahşerdeki işlevi 
vurgulanmakta, buradaki varlığı İsa'nın ikinci gelişi ile 
ilişkilendirilmektedir. Ancak bu melek, son yargı sahnesinde değil, ama 
hemen onun üzerindeki anastasis sahnesinde yer almaktadır. Daha doğrusu 
bu iki melek figürü, adeta son yargı sahnesinden başlayarak, hemen 
yukarıdaki anastasis sahnesini iki yanından çerçevelemekte; böylece hem 
bu iki sahneyi fiziksel olarak birbirine bağlamakta, hem de bu iki meleğin 
mahşer günündeki rollerine ilişkin olan bir referans vererek (Mikhael'in 
ejderhanın üzerine basması) buradaki anastasis sahnesini İsa'nın ikinci 
gelişinde ölüleri diriltmesi olayı ile ilişkilendirmektedir. 

390 Kartsonis, Anastasis, s.157. Bu ikonografik melezlere iyi bir örnek, bir dua kitabında yer alan bir 
minyatürdür (Psalter Vat gr. 752, Ps.12, fol 44v). Bu minyatürde İsa, ortada. gökyüzü dairesinin 
içindedir. Aşağıda, tepeye benzer bir Hades'in içinde Adem ile Havva, birer kenarda durmaktadırlar. 
Şeytan Hades'in içindedir. En altta ise, mezarlarından kalkan anonim ölüler göıiHmektedir. Bu 
anastasis sahnesini son yargıya ya da İsa'mn ikinci gelişine bağlayan ise anonom ölülerle ilgili olan 
yazıtur: Burada "gelecek zaman" kullanılarak "ve ölüler İsa'da dirilecekler" (kay boy nekroi en hristo 
anastesontai) denilmektedir. 
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Kariye parekklesionunda da benzer bir durumla karşı karşıyayız: 
Apsis yarım kubbesindeki anastasis sahnesi ile doğu mekan biriminin 
kubbemsi tonozu ile üst duvarlarım kaplayan son yargı sahnesi birbirine 
komşudur. Böyle fiziksel yakınlıkların, tek tek sahnelerin anlamlarının 
oluşumunu etkilediğini daha önce belirtmiştik. Ancak burada da bu iki 
sahneyi birbirine bağlayan daha belirgin bir referans vardır: Bu iki 
sahnenin adeta sınırını oluşturan geniş bema kemerinin tam ortasında, iki 
sahneyi birleştiren bir zincir halkası gibi duran başmelek Mikhael'in 
madalyon içindeki portresi (bkz.; Kat. no 42, Resim 46). Bu çok dikkat 
çekici bir portredir, çünkü madalyon, parekklesiondaki en büyük 
madalyon-portredir. 391 Mikhael'in elinde tuttuğu kürede ise üç harf 
dikkat çekicidir; X ~ K, yani "adil yargıç İsa" demek olan Kristos Dikaios 
Krites sözcüklerinin baş harfleri. Bu da İsa'mn son yargıdaki rolüne açık 
bir göndermedir. Mikhael'in mahşer günündeki bir rolü de yargılanan 
ruhları cennete iletmesidir392 ve bu yönüyle de buradaki portre son yargı 
sahnesiyle bağıntılıdır. Öte yandan, parekklesion ikonografisinde, 
anastasis sahnesini "geçmişte olmuş bir olay" olarak yorumlamamıza 

· yardımcı olacak biçimde lsa'nın çarmıha gerilmesi, mezarı ziyaret eden 
Meryem'ler ya da İsa'nın yaşamından bir başka sahne yoktur. 

Sonuç olarak, anastasis sahnesinin konumunu ve komşu sahnelerle 
ilişkisini ; bir mezar şapeli kontekstinde yer almasını; Ortodoks'lukta 
bedenin tekrar diriltilmesi olayının önemini ve nihayet Hıristiyan 
yazınında yer alan anastasis öyküsünün "ölümün yok edilmesi" gibi daha 
evrensel düşünceleri taşıyor olmasını dikkate alarak, Kariye 
parekklesionundaki anastasis ikonunun, İsa'nın ölümü ile göğe yükselişi 
arasında eski peygamberleri kurtarmak üzere ölüler diyarına inmesinden 
çok, bu şapelde gömülü olan insanların "gelecekteki" diriliş 

beklentilerini" temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu diriliş teması, şapelin tüm 
ikonografisinin de ana temasını oluşturmak.tadır. 

391 Madalyonun çapı 1.21m dir. 
392 Lymı. Jones. "A Reinterpretation ofthe Role ofthe Archangel Michael in Three Cappadocia.n Rock

Cut Churches", Byzantine Studies Conference Abstract of Papers 15 (1989). s.8-9. 
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3.2.2. Diriliş Vaadinin "Dünyevi" Kanıtları 

Ortasında başmelek Mikhael'in madalyon-portresinin bulunduğu 
geniş bema kemerinde, bu madalyonun iki yanında yer alan İsa'mn 
yaşamından iki mucize sahnesi, apsisin ikonografik programını 
tamamlaınaktadır.393 Bu iki mucize, İsa'mn ölüleri diriltişiyle ilgilidir. 
Kemerin kuzey tarafında yer alan sahne, İsa'mn Nain'li dul kadının ölen 
oğlunu diriltmesini (Resim 20, Kat. no:2); güney tarafındaki ise Jairius'un 
kızını diriltmesini (Resim 21, Kat. no:3) anlatmaktadır . . 

Bu iki sahnenin programa hangi amaçla girdikleri konusu, biraz 
karmaşıktır. İsa'mn yaşamından alınan sahneler, kilise dekorasyonunda 
genellikle bir yortuyu temsil ederler ve litürjik bir işlev görürlerdi. 
Ancak burada amaç biraz farklı olsa gerek. İsa'mn yaşamında üç diriltme 
mucizesi vardır: yukarıda sözü edilen ikisi ve Lazarus'un dirilişi. 

Lazarus1un diriltilişi diğer iki diriltme mucizesinden daha önemli 
görülmekteydi ki, Ortodoks Kilisesi'nin oniki yortusundan biri sayıldı.394 

Diğer iki diriltme olayı ise önemli yortular arasında yer almamaktadır. 
Öyleyse, bu iki diriltme sahnesi -ki şapelin ikonografik programı içinde 
İsa'mn yaşamından sadece bu iki sahne alınmıştır- programa bir yortuyu 
temsilen, ya da litürjik bir amaç ile konulmamışlardır. Böyle bir amacı 
gösteren hiçbir işaret de -bir yazı git,i- zaten yoktur. Bu iki sahnenin, 
!sa'nın bu dünyadaki yaşamım, dolayısıyla enkarnasyon olayını temsil 
ettiği~ söylemek de güçtür, çünkü bu iki diriltme olayı İsa'nın yaşamını 
"temsil" edemeyecek kadar ikincil olaylardır. Böyle bir isteği, örneğin 
İsa'nın doğumu, vaftiz edilmesi, çarmıha gerilmesi ya da Kudüs'e girişi 
gibi sahneler çok daha iyi karşılardı. Öyleyse, anastasis sahnesini de 
çerçeveleyen bu iki mucize sahnesi, İsa'nın "diriltme gücünü" 
doğrulamak, göstermek amacıyla bu programa konulmuşlardır. Zaten 
İsa'mn diriltme mucizeleri de esas olarak bu gücünü inanılır kılmak 
amacını taşımaktadırlar. Patrik IX. Agapetos (1111-1193), İsa'nın 
diriltme mucizelerini, onun ikinci gelişinde ölüleri diriltmesi ile ilişki
lendirmektedir.395 Nitekim, bu diriltme sahneleri herkesin gözleri önünde 

393 Apsis duvarında (yani korniş seviyesinin albnda) yer alan piskopos portreleri ileride başka bir 
çerçevede ele alınmaktadır. 

394 Bkz.; Kitzinger, "Feast Cycle inByzantine", s.52. 
395 Bunun için bk.z.; Jobn Xiphilinus, P.G. 120, c.120ı-1209. 
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gerçekleştirilmektedir. Bu iki mucizesi, İsa'nın ölüleri diriltme 
yeteneğinin "dünyevi kanıtlan", onun mahşer gününde ölüleri tekrar 
dirilteceğine ilişkin vaadini yerine getirebilecek güçte olduğunun bir 
kanıtı olarak yorumlanabilir. Nikodemus İncili'ndeki anastasis öyküsünde 
Hades, Şeytan'ı İsa'mn ölüleri diriltme yeteneği konusunda uyarmak için 
"Lazarus olayım" bir kanıt olarak gösterınekted.ir.396 Her iki diriltme 
sahnesinde de, cenaze alayında yer alan (dulun oğlu örneğinde) ya da ölü 
yatağının etrafında toplanmış olan (Jairus'un kızı örneğinde) çok sayıdaki 
insan, bu mucizelerin "gerçekliğini" kanıtlamak: amacıyla ikonografiye 
dahil ed.ilmişlerd.ir397 ve İsa'nın bu gücünün "şahitleri"dirler. 

Böylece, apsisin ikonografik programında, korniş seviyesinin 
üzerinde yer alan üç sahne de İsa'mn ölüleri diriltmesini betimlemektedir. 
Apsis yarım kubbesindeki anıtsal anastasis freskosunun ana düşüncesi, 
yani insanların İsa tarafından tekrar diriltileceği teması, apsis 
programında çok güçlü bir biçimde vurgulanmaktadır.398 Hem de bu 
dünyadaki "kanıtları" ile birlikte! 

Öte yandan, bema kemerinde yer alan bu iki diriltme sahnesi, apsis 
yarım kubbesinde yer alan anastasis freskosunun ana temasını apsis dışına 
da taşımakta, program içindeki ağırlığını arttırmaktadır. Bu iki sahne ile, 
anastasisin mesajı da ayaklarını yere basmakta, daha inandırıcı 

olmaktadır: Anastasiste eski peyg'.lmberleri dirilten -daha doğrusu 
dirilttiği düşünülen- İsa, bu iki sahnede "bu dünyada", sıradan iki insanı, 
herkesin gözleri önünde diriltmektedir. Bu, daha önce tartıştığımız mezar 
şapeli kontekstinde daha açık, net bir mesajdır. Dördüncü yüzyıl 
sonlarından günümüze ulaşan bazı lahitlerde bu iki sahnenin yer almış 
olması da bu nedenledir.399 

396 Mac Culloch, a.g.y., s.163. 
397 Gertrud Sebiller, Iconography of Cbristian Art, Landon, 1971, C.1, s.179-180. 
398 Der Nersessian, "Program and lconography", s.309. 
399 Bu lahitlerden bazı örnekler için bkz.; Sebiller, a.g.y., s.179-180, Fig.148. 
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3.3. Doğu Mekan Biriminin İkonografik Programı 

3.3.1. Mahşer Kompozisyonu 

"Zamanın sonunda" İsa'mn ikinci gelişini ve o güne değin yaşamış 
tüm insanların diriltilerek İsa tarafından son kez yargılanmalarını anlatan 
bu sahne, parekklesionun doğu tarafındaki mekan biriminin üst 
duvarlarında yer almaktadır. Mekanı örten kubbesel tonozda yer alan 
yargı sahnesi, doğu mekan biriminin tüm üst duvarlarını ve tonoz 
örtüsünü kaplayan mahşer kompozisyonunun merkezini oluşturmaktadır. 

İsa'nın ikinci gelişini anlatan mahşer günü, insanın sonsuz ve gerçek 
olan göklerdeki ikinci yaşamına geçişteki kapıdır. Çünkü, önceki 
bölümlerde de gördüğümüz gibi, ölüm ruh ile bedeni ayırmış, her ikisi de 
"geçici bir statüde" beklemektedirler. Ruhun beklediği İbrahim 
Peygamberin Kucağı, gerçek cennet değildir; beden ise mezarda 
çürümektedir. Gerçek kurtuluş, Göksel Krallık'taki mutlu ve sonsuz 
yaşam, ancak mahşer günü beden dirilip te ruhla tekrar birleştikten ve bu 
kişinin İsa tarafından yargılanarak "olumlu" değerlendirilmesinden sonra 
başlayaca,ktır. Bu anlamda, mahşer sahnesinin, hem önceki bölümde 
tartışılan anastasis ile ilişkisi kurulabilmektedir, hem de Bizanslılar'ın 
ölüm kültü ile. 

İşa'nın mahşer gününde bütün insanları yaşamları süresince 
yaptıklarından ötürü yargılayacağından, ve insanların da bu yargının 
sonucuna göre, ya cennette sonsuz ve mutlu bir yaşam sürecekleri, ya da 
cehennemde acılar içinde kıvranacaklarına ilişkin olarak bazı bilgileri, 
birkaç yazınsal kaynakta bulmaktayız: Matta İncili (Bap 25:41), Aziz 
Ioannes'in Apokalips'i (2), ya da Suriye'li Ephrem'in Vaazları'nda, 

mahşer günü ya da son yargılama sahnelerinin ikonografisini oluşturan 
verileri buluruz. Ama mahşer ve son yargı günü ile ilgili sahnelerin esas 
yazınsal kaynağım, Yuhanna'nın Vahiyi'nde bulmaktayız: Göklerin bir 
tomar gibi dürülmesi, 400 yargı için kurulan taht ve ruhların bunun önünde 

400 Yuhanna'mn Vahiyi, Bap 6:14. 
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yargılanmaları,4oı denizlerin ve karaların ölülerini vermeleri,402 ateş 

gölü, 403 ölümün olmadığı ikinci yaşam. 404 gibi. Anıtsal resimde son yargı 
sahnesinin bilinen ilk örneği erken onuncu yüzyıldan, Kappadokia'daki 
Ayvalı Kilise'dedir; ancak bu konu Bizans sanatında ikonografik 
gelişimini onbirinci yüzyılda tamamlamıştır. 405 

Ölmüş olanlar için kuşkıısuz ki Mahşer günü çok önemlidir, çünkü o 
gün ölüler dirilecektir, adil bir yargıç olan 1sa'mn karşısına çıkacaklardır. 
İnsanın, ölümüyle başlayan sonsuz ve gerçek yaşama, giderek Tann'sıyla 
bütünleşmesine giden uzun yolculuğunda bu gün bir karar günüdür, 
dönüm noktasıdır. Ölü için yapılan tüm dualar, adaklar, ayinler insanın 
yaşamı boyunca hakketmek için çabaladığı Cennet'teki yaşam, bu gün 
içindir, bu yargılamada 1sa'nın vereceği kararı etkilemek içindir. Bu 
nedenle de Mahşer sahnelerinin ya da bu olaydan alınmış belli episodların, 
özellikle de ölüme ilişkin ritüelle ilgili mekanlarda -şapeller, narteksler 
gibi- sıkça yer almaları, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Elbette ki 
böyle bir temanın bir mezar şapelinin ikonografik programında yer almış 
olması ve bu program içindeki anlamı, diriliş teması ile bağlantısı uzun 
uzadı ya bir yorumlamayı gerektirmeyecek kadar açıktır. Bunun yanında, 
Kariye parekklesionundaki mahşer kompozisyonunun dikkat çeken başka 
özellikleri üzerinde durmak gereklidir. 

3.3.2. Son Yargılama Sahnesinin Kompozisyonu: Resmin 
Mimariye Biçim Vermekte Kullanılması 

Doğu mekan biriminin üstünü örten kubbesel tonozu bütünüyle 
kaplayan son yargı freskosunda dikkatimizi ilk çeken şey, onun 
alışılmadık kompozisyonudur (Resim 22). Bizans sanatında son yargı 
sahneleri geleneksel olarak, üstüste bölümlere ayrılmış geniş dikdörtgen 
yüzeylere, yatay şeritler halinde betimlenirdi. Bu, anıtsal resimde olduğu 

401 Aynı, Bap 20:11-12. 
402 Aynı., Bap 20:13. 
403 Aynı. Bap 20:14-15. 
404 Aynı, Bap 21:4. 
405 Doula Mouriki, "An Unusual Representation of the La.st Juıigement in a Thirteenth Century Fresco 

at St. George Near Kouvaras in Attica", Deltion tes Christianlkes Arcbaiologikes 
Hetaireias, ser.4, C.8 (1975-1976), s.145-171. 
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kada,, 406 küçük fildişi paneller ve taşınabilir ikonlarda407 ya da 
el yazmalarını süsleyen minyatürlerde408 de böyleydi. Torcello 
Katedrali'nin (S. Maria Assuanta) batı duvarı gibi geniş ve kesintiye 
uğramamış duvar yüzeyleri, dikdörtgen bir parşömen sayfa, ya da buna 
benzer bir başka yüzey, genellikle birbirinin üstünde duran yatay 
dikdörtgen öyküleyici tabakalar olarak kompoze edilen mahşer ya da son 
yargı sahneleri için en uygun boyama alanlarını oluşturmaktaydı: Üstteki 
dikdörtgen alanda genellikle yargı tahtında oturan !sa ve iki tarafında 
Meryem, Vaftizci Yahya ve havariler, bunların arkasına da melekler 
dizilmiş olarak, son yargı sahnesi yer alırdı. Bunun altında yer alan 
dikdörtgen alanlarda ise, tamamlayıcı sahneler olarak, ruhların tartılması, 
dürülen gökyüzü, karaların ve denizlerin ölülerini vermeleri, 
seçilmişlerin koroları, cehennem azapları ve cennete giriş sahneleri yer 
almaktaydı. Örneğin, Torcello katedrali'ndeki kompozisyonda tüm olay 
altalta sıralanmış dört dikdörtgen alana yayılarak öykülenmektedir (Resim 
57). · 

Kariye'deki son yargı sahnesini (Resim 22) Torcello'daki ile (Resim 
57) kıyasladığımızda, kompozisyon açısından çok büyük bir farklılık 
görürüz. Kariye şapelindeki kompozisyon, alışıldığı gibi lineer değil, 
daireseldir; dairenin merkezinde -ki aynı zamanda tonozun da ortası 
olmaktadır- çok etkileyici bir "gökyüzünün dürülmesi" sahnesi (Resim 
24), çevresinde ise daire biçiminde -sıralanan "Seçilmişlerin Koro lan" 
dizilmiştir. Ortada tahtında oturan İsa ve iki yanında sıralanmış olan 
Meryem, Yahya, havariler ve meleklerle betimlenmiş olan yargı sahnesi 
ise, daireyi, merkezinin biraz doğusundan, bir şerit gibi kesmektedir. 
Burada, dürülen gökyüzünün bir melek tarafından taşınan rulosu, 
öyküdeki önemi ve ikonografi.deki önceki betimlemeleri ile ( örneğin 
Torcello'daki ile) kıyaslanmayacak kadar büyük boyutları409 ve gösterişli 

406 Öm~ğin Torçello Katedrali'nin bau duvarındaki kompozisyonda olduğu gibi. Bkz.; Resim 57. 
407 örneğin, bugün Victoria and Albert Museum'da bulunan onbir ya da onikinci yüzyıla ait i5.2X21.6 

cm. ölçülerindeki dikdörtgen fildişi panelde betimlenmiş olan son yargı sahnesi, Torcello'daki 
kompozisyonu anımsatacak biçimde, üstüste duran üç dikdörtgen alan üzerine yapılmıştır. Bu panel 
için bkz.; M. H. Longhurst, "A Byzantine lvory Panel for South Kensigton", The BurUngton 
Magazine, 49 (1926), s.38--43. 

408 örneğin, Paris İncil'i, BibliotMque Nationale, ms. gr. 74, fol. 51 v'de yer alan minyatür gibi. Burada 
da boyama alanı birbirinin üstünde yer alan dikdöı:gen alanlar olarak düzenlenmiştir. Bu minyatürün 
fotoğrafı için bkz.; Victor Nikiticb Lazarev, Storia della pittura blzantina, Torino, 1967, 
Fig.194. 

409 Gökyüzü rulosunun çapı 0.86m olup neredeyse yargıç İsa'nın mandorlası kadardır. 
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rengi ile dikkati çekmektedir. Aydınlık bir beyaz renkle boyanmış olan 
rulonun üzerinde, anastasis sahnesinde lsa'nın mandorlasında görülen ve 
daha önce sözünü etmiş olduğumuz altın yıldızlardan bulunmaktadır. 
Hatırlanacağı gibi, bu çok pahalı malzeme, tüm şapelde yalnızca anastasis 
sahnesindeki İsa'nın mandorlasında, bu gökyüzü rulosunda ve çok az 
olmak üzere de kubbedeki Meryem portresinde kullanılmıştı. Mahşer 
sahnesindeki gökyüzü rulosunun bu denli gösterişli yapıldığı ve neredeyse 
tüm sahnenin odak noktası haline geldiği bir başka örnek, Bizans 
ikonografisinde yoktur. Torcello'daki gökyüzü rulosu, bununla 
kıyaslandığında, sönmüş, küçücük bir balon gibi kalmaktadır. Bu durum, 
parekklesiondaki gökyüzü rulosunun, zamanın sonunda . göklerin 
dürülerek toplanacağım öykülemek410 dışında, kompozisyonda daha başka 
bir rol üstlendiğinin de işaretidir. 

Tonozun ortasında yer alan gökyüzü rulosunun biraz doğu tarafında, 
uzunlamasına dikdörtgen bir şerit üzerinde betimlenmiş olan yargı 
tahtındaki İsa ve iki yanında dizilmiş azizler kompozisyonu tam ortada 
yer almadıklarından ve tonozun eğik yüzeyi nedeniyle hafif bükülmüş gibi 
görüldüklerinden, merkezde gökyüzü rulosu, çevresinde seçilmişlerin 
korolarının oluşturduğu genel "dairesel" etkiyi değiştirmez (bkz.; Resim 
22). Seçilmişlerin üzerinde olduğu bulutların, tonoz merkezinden eşit 
uzaklıkta tonozun çevresinde sıralanmış olması, bu dairesel etkiyi 
güçlendirmektedir. Kuzey-doğudaki . pandantifte yer alan "ateş gölü" 
betiminin üst kısımlan da, seçilmişleri taşıyan bulutların boş bıraktığı bu 
yönü doldurarak tonoz çevresinde oluşan çemberi tamamlar. 

"Kubbesel tonoz" olarak adlandırılan örtü biçimi, aslında kubbeden 
çok tonoz özelliğindedir, ancak biçim olarak kubbe etkisi de vermektedir. 
Esas olarak kare planlı bir tonozun, köşelerde pandantiflere oturmuş 
olması, onun kubbe etkisi uyandırmasını sağlamaktadır. Ama tonozun 
yuvarlaklığının az olması nedeniyle de küresel bir kubbe etkisi zayıf 
kalmaktadır. İşte, Kariye parekklesionundaki bu tonozun freskosu, 
kompozisyonun biçimi ve kullanılan renkler ile, bu zayıf kalan kubbe 
etkisini güçlendirmektedir. Geniş bir dikdörtgen boyama yüzeyi sağlayan 
tonoz, aslında son yargı sahnesinin Torcello'daki gibi geleneksel bir 
biçimde kompoze edilmesine son derece uygun iken, kompozisyonu 

410 Bkz.; Vahiy, Bap 6:12-14; Matta, Bap 24:29. 
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tasarlayanlar bu sahneyi çok farklı bir biçimde planlayarak farklı bir 
amaç gütmüşlerdir. Göz alıcı bir biçimde beyaza boyadıkları ve altın 
yıldızlarla da bezeyerek dikkatleri üzerinde topladıkları alışılmadık 

büyüklükteki bir gökyüzü rulosunu tonozun geometrik orta yerine 
yerleştirmişlerdir. Daha sonra da bu "ışıldayan" merkezin etrafına, 

göreceli olarak daha koyu renklerin egemen olduğu "seçilmişlerin 

korolarını" bir çember oluşturacak biçimde dizmişlerdir. Böylece, 
tonozun plandaki "kare" biçimi törpülenerek dairesel etkisi arttırılmıştır. 
Tonozun orta yerinin aydınlık, kenarlarının ise daha karanlık olması da 
tonozun "küresel" etkisine görsel olarak katkıda bulunmaktadır. Yani 
bezeme ile, kubbesel tonozun tonoz özellikleri "görsel olarak" bastırılmış, 
kubbe özellikleri ise ön plana çıkartılmıştır. Son yargı sahnesinin böyle 
kompoze edilmesi Bizans sanaunda tektir ve anıtsal duvar resminin 
mimari bir etki yaratmak, ya da "mimariyi biçimlendirmek" amacıyla 
nasıl kullanılabileceğinin de dikkat çekici bir örneğidir (Bkz.; Resim 22). 

Kariye'deki son yargı kompozisyonuna az çok benzeyen bir örnek, 
K.ıbrıs'ta, Asinou kilisesinin narteksinde yer almaktadır.411 1332 yılına 
tarihlenen fresko, narteksteki kubbeyi, pandantifleri, kubbeyi taşıyan dört 
kemeri, kubbenin kuzey ve güney tarafında yer alan iki yarım kubbeyi ve 
lunetleri kaplamaktadır: Kubbenin ortasında, bir madalyonun içinde yer 
alan İsa, içinde melek figürlerinin olduğu madalyonlar ile çepeçevre 
sarılmıştır. Seçkinler koroları, boru çalan melekler, cehennemin azapları, 
cennet ve diğer ilgili sahneler ise pandantiflerde, kemer ve yarım 
kubbelerde yer almaktadır. Burada kompozisyon öylesine parçalanmıştır 
ki, ilk bakışta bunun bir son yargı sahnesi olduğunu algılayabilmek bile 
güçtür. Bu kompozisyonun, yukarıda ıartışılan anlamıyla Kariye'deki 
sahne ile kıyaslanması ise mümkün değildir. 

Yine Kariye parekklesionuna dönecek olursak, duvar resminin, 
buradaki tonozun kubbesel özelliğinin ön plana çıkartılarak 

vurgulanmasında bir araç olarak kullanılmasının · gerekçesinin, daha 
önceki bölümlerde tartışılan, kubbenin ölüm kültü ile olan ilişkisinde 
aranması gerekir. 

411 Asi~ou için bkz.; W. H. Buckler, Georgina Buckler, Vivian Seyıner ve Harold Gibralter, "The 
Church of Asinou, Cyprus, and Its Frescoes", Archaeologia or Miscellaneous Tracts 
relating to Antiquity, c. LXXXIII, (1932), s.237-350. 
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3.3.3. "Kutsal Aracılık" ve Deesis Sahnesi 

Bizanslı'lar Tanrı'larına genellikle doğrudan ulaşmak yerine, 
Tann'ya daha yakın olduklarına ve Tann'ya daha kolay ulaşabileceklerine 
inandıkları bazı kutsal kişilerin aracılığı ile ulaşmayı tercih etmekteydiler. 
Onuncu yüzyılda Bizans'ta yaşamış bir aziz olan Aziz Nikon'un yaşam 
öyküsünde (Vitea), kızı ölümcül bir hastalıkla kıvranan bir kadının, kızını 
Aziz Nikon'un ayakları dibine attığı ve dövünerek kutsal 
adamdan " ... Tann ile açıkça konuşabilme özgürlüğünü kullanarak kızının 
acılarını dindirmesi için Tanrı'ya yakarmasını" istediği yazılıdır.412 

Tanrı ile insan arasında aracı olarak görülen bu kutsal kişiler, bir 
rahip ya da piskopos olabileceği gibi, özellikle Hıristiyanlığın ilk 
yüzyıllarında din uğruna şehit olan azizler (martyr), eski ahit 
peygamberleri, melekler (özellikle başmelek.ler) ve Tanrı Anası Meryem 
(Theotokos) de olabilmektedir. Bu kutsal kişi Tanrı'ya ne kadar yakın ise, 
aracılığının da o denli etkili olacağına inanılmaktaydı. Tanrı 'mn Anası 
olara~ Meryem, elbette ki Tanrı'ya en yakın olan "insan" olarak 
düşünülmekteydi. 

İsa ile insanoğlu arasında, bir arabulucu olarak Bakire Meryem'e 
atfedilen en üstün rol,413 özellikle sek;izinci yüzyıldan itibaren büyük bir 
popülarite kazandı.414 Ioannes Damaskenos'un Meryem'le ilgili sayısız 
vaazlarından, sekizinci yüzyılda gerek bu dünyaya, gerekse öbür dünyaya 
dönük istekler için Meryem'e dua etmenin çok yaygın bir uygulama 
olduğunu çıkarsayabilmekteyiz. 41 5 Meryem'in aracılığı, sadece 
o" .. azizlerden daha kutsal, semalardan daha yllce, serafimlerden daha 
saygın ve bütün yaratıklardan daha hürmete layık .. " 416 olduğu için değil, 
ama aynı zamanda "analık otoritesi" ile oğlu İsa'yı daha kolay 

412 Life of St Nikon, s.101. 
413 Christopber Walter, "Further Notes on Deesis", Revue des Etudes Byzantines, 28 (1970), 

s.161-167. 
414 SirArpie Der Nersessian, "Two Images of the Virgin in the Dumbanon Oak.s Collecıion", 

Dumbarton Oaks Papers, 14 (1960), s.71-86. 
415 Valentine Albert Mitchell, The Mariology of St. Jobn Damascene, IGrkwood, 1930, s.190-

191. 
416 Germanos ve Nikephoros Meryem'i bu sıfatlarla anmaktadırlar. Bkz.; Germanos, P.G. 98, col.308 

C, 320 B, 352 A. 380 D; Nikephoros, P.G. 100, col.341 C. 
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etkileyebileceği düşünüldüğü için en önemli aracı sayılmıştır. 41 7 

Meryem'in "ana" olması, onun aracılık rolünde çok önemlidir. Meryem, 
kişiliğinin ana olma niteliği ön plana çıktıkça, insanlar için daha kolay 
ulaşılabilir hale geldi.418 Meryem'in "ana olma" niteliği de, ilk kez 
431 'deki Efes Konsili'nde Tanrı Anası olarak ilan edilmiş olmasına 
karşın, ancak ikonoklazma sonrasında ön plana çıkartılmıştır. 419 Aslında 
Meryem'in "analık" sıfatının ikon-severler (ikonofil) tarafından öne 
çıkartılması, biraz da İsa'mn betimlenip betimlenemeyeceği konusundaki 
tartışmalarla ilgili olarak, ikon taraftarlarının İsa'nın "insan" yanını 
vurgulamak istemelerinin bir sonucudur.420 Yine de Meryem, çocuğunu 
sımsıkı kucaklayan duygulu bir anne olarak onuncu yüzyıldan itibaren 
betimlenmiştir.421 Bir ana olar~ Meryem'in, daha çok, şapel, taşınabilir 
ikonlar ya da elyazması minyatürler gibi, daha çok özel kullanıma ait 
yapıtlarda yer alınası, dikkat çekicidir.422 Parekklesionun ikonografık 
programında başlıbaşına bir fresko olarak iki kez görünen, ve her 
ikisinde de bir ana olarak betimlenen Meryem'in, ana olmak niteliğinin 
ölüm kültü ile olan ilişkisi, ileriki bölümlerde incelenmektedir. 

Fourna'lı rahip Dionysios'un 'el kitabı'nda, "Tanrı Anası ile Öncü 
'nün (Vaftizci Yahya) .. bir üçgen içersinde betimlendiği durumda 
"(burada deesis sahnesi kastedilmektedir423), ressamlara, Meryem'in 
elinde tuttuğu ruloya şu sözlerin yazılması salık verilmektedir: 
" .. çağırdığın insanın günahlarını affet/ ve bir annenin duasını yerine 

417 Der Nersessian, "Two lmages of Virgin". s.75. Aynca bkz.; Cormack, Writing in Gold, s.167. 
418 loli Kalavrezou, "lmages of the Mother: When the Virgin Became Meter 17ıeou", Dumbarton 

Oaks Papers, 44 (1990), s.165-172. 
419 Ikonoklamıa sonrası, Patrik Photios'un, İmparator'un da bulunduğu büyük bir törenle açılışını 

yaptığı ilk ikon, Ayasofya'nın apsisinde yer alaıı, kucağında çocuğu ile Meryem "ana"nın ikonudur. 
Bu törende verdiği vaazda da Meryem'in analık yönünü vurgulamıştır: bkz.; Homilies of 
Pbotius, Homily XVII. Robin Comıack da, ikonoklaıma sonrası dönemde Meryem'in "kutsallığın 
bir aracı" olma rolünün, giderek analık ve duaları kabul eden bir aracı rolüne doğru kaydığını 
belirtmektedir. Bkz.; Cormack, Writing in Gold, s.178. 

420 İkon-severler, tsa'nm bir insan olarak, bir insan bedeninde bu dünyaya gelmiş olduğunu, ve bu 
nedenle de ikonlarda betimlenebileceğini savunmaktaydılar. "Maddi" bir bedende cisimleşmiş olan 
Tanrı, pekala resim ve heykel olarak da betimlemeleri yapılabilirdi. Bu açıdan da, Tanrı'nm gerçek bir 
insan bedeniyle bu dünyaya gelmesinin en önemli kanıtı olarak: onu bir insan olan Meryem'in 
doğurması, Ikon-severlere güçlü bir argüman sağlamaktaydı. 

42l Bunun onuncu yüzyıldan güzel bir örneği. Kapadokya bölgesindeki Yeni Tokalı Kilise'de bulunan 
Eleousa Meryem freskosudur. Bkz.; Epstein, Tokalı Kilise. Fig. 7. 

422 Kalavrezou, a.g.y., s.172. 
423 Painter's ManuaJ'de "deesis" sözcüğü geçmemekte. onun yeri.ne "Tanrı Anası ve Öncü'yü ... (İsa ile 

birlikte) bir üçgen içersinde betimlediğinizde" denilmektedir. Deesis sözcüğü ancak ondokuzuncu 
yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır (bkz.; Annemarie Weyl Carr, "Deesis". The Oxford 
Dicttonary of Byzantium, C. 1,s.599-600. 
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getir" _424 Bir ana olarak Meryem'den etkin bir aracılık beklenmesinin 
diğer bir örneğini, K.ıbns'ta Neophythos'un mezar odasındaki425 küçük 
bir nişin freskosunda görmekteyiz. Burada, oğlu lsa'ya duygulu bir 
biçimde eğilmiş olan Meryem, ona şöyle seslenmektedir426 : "Ey benim 
oğlum, burada yatan kişiyi affından mahrum etme". Aynı metin, lsa'nın 
anasına verdiği yanıtla son bulmaktadır: "Senin duaların nedeniyle, onu 
bağışladım". 427 

. 
Kariye ana kilisenin bema programında templon duvarlarında, 428 ya 

da Mileşevo ve Staro Nagoriçino gibi Sırp kiliselerinde429 yer alan 
karşılıklı duran İsa · ve Meryem figürleri de bu çerçevede 
değerlendirilmelidir. Bu karşılıklı duran ikon çifti, Meryem elinde 
arabuluculuk rolüne ilişkin bir yazı tutsun ya da tutmasın, onun bir 
arabulucu olarak üstün rolünü göstermektedir. 4 30 Kariye 
parekk.lesionunda bema kemerinin güney payesinde yer alan tam boy 
Meryem figürünün (Resim 48) karşısında da (kuzey paye), bugün hiçbir 
izi kalmamışsa da, ikonografik programın genelinde izlenen 11 İsa -
Meryem eşitliği" de dikkate alındığında, büyük bir olasılıkla aynı 
ölçülerde bir İsa ikonu bulunmaktaydı. 43 ı Meryem'in Tanrı ile insan 
arasında "aracı" rolüne çok çarpıcı bir örnek, bir elyazması minyatüründe 
görülebilmektedir (Resim 58).432 Bu minyatürde sol köşede diz çökmüş 
olan bağışçı (donor), adadığı elyazması kitabım önünde ayakta duran 
Meryem'e sunmakta, Meryem ise, bir eliyle elyazması kitaba doğru 
uzanırken, öbür elini kompozisyonun sağ üst köşesinde gökyüzü dairesi 
içindeki İsa'ya uzatmış, arada köprü rolü görmekte. İşte, Theodoros 

424 Bkz.; Painter's Manual, s.89. 
425 Neophythos'un hermitajı için bkz.; Cyril Mango-EJ.W. Hawkins, "The Hermitage of St. Neophytos 

and its Wall Paintings", Dumbarton Oaks Papers, 20 (1966), s.119-206. 
426 Bizans anıtsal resminde kişilerin ellerinde tuttukları kağıt rulolannda yazılı olan sözler, onların 

nkonuşmaJan" olarak yonımlaomahdır. 
427 Bkz.; Mango- Hawkins, a.g.y., s.148 ve Fig. 107. 
428 Bkz.; Underwood, Kariye, C.I, s.ı68-169; CJI, levha 187. 
429 Richard Hamann-Mac Lean, H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und 

Makedonien, GieBen, 1963, Plan 31. 
430 Der Nersessian, "Two Images ofVirgiıı", s.85. 
43 1 Bkz.; Underwood. Kariye, C.I, s.168-169, 27-30. 
432 Vat C,od. Regina gr. 1. Benzer bir minyatür, onikinci yüzyıla ait başka bir elyazınasında da yer alır: 

tavra, Mount Atlıos, no.103 A, fol.3. 
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Metokhites de Kariye'yi, bu arabuluculuk rolünden de yararlanmak için, 
en üstün arabulucuya, Meryem'e ithaf etmiştir. 433 

Bizanslı'lar için Meryem'den sonra gelen ikinci önemli aracı, İsa'yı 
vaftiz etmiş ve onun gelişini görmüş son peygamber olan, aynı zamanda 
da İsa'mn "arkadaşı"434 olan Vaftizci Yahya'dır. Bizans sanannda birçok 
yapıt Yahya'ya ithaf edilmekteydi: Konstantinopolis'teki Konstantinos 
Lips manastırının güney şapeli bunun bilinen bir örneğidir. 435 

İsa üzerinde, birisi ana birisi arkadaş olarak büyük etkiye sahip bu 
iki kutsal . kişi, Bizans sanattnda "deesis" olarak bilinen sahnede yan yana 
gelirler, ve mahşer gününde tüm ölümlüler adına İsa'dan şefaat dilerler. 
Onbirinci yüzyılda, Eukaita piskoposu Ioannes Mavropos'un yazdığı bir 
şiirde, Meryem ve Y ahya'nın İmparator IX. Konstantinos Monomakhos 
adına İsa'ya yakarışları, ve üçlü konuşma şöyledir: 

· " 1 sa 'nın ayaklanna kapanmış olan 1 mparator'un bağışlanması 
için; 

lmparator'un ağzından / sen beni yaratıklarının efendisi olarak 
görevlendirdin / ve benim yoldaşım kölelerin/ (ama) ben kendimi 
günahın kölesi olarak buldum / Tanrım, (benim) yargıcım, beni 
cezalandırmandan korkarım. 

Tanrı Anası'nın ağzından / Senin annen, bir bakire, sana 
yalvarıyor oğlum/ bu adam senin ~Zinden çıkmıştır, ve şimdi senin 
yaratıklann, senin başanlarına karşı günah işlemek tehlikesiyle karşı 
karşıyadır/ Senden başka Tann olmadığını bilir. Onu bağışla. 

Prodromos'un ( öncü) ağzından / O merhametli birisiydi. Onu 
bağışla / Bir yaratık günaha itilmiş/ Yine de sana inancını inkar 
etmemiş./ Ey yüce olan, bırak inancı onu korusun. 

lsa'nın ağzından/ Bir ananın ve bir arkadaşın aracılık etmesinin 
onuru, beni etkiledi ve gönüllü olarak razı etti/ Ey inançlı köle, 
onlara şükranlarını sun, ve tannnın mutluluğuna katıl" .436 

433 Bkz. Natalia Teteriatnikov, "Tlıe Dedication of the Chora Monastery in Light of tize Dedicatory 
Pattem of Ecclesiııstical FoundaJions at the time of Andronikos il Palaiologos", Paper at State 
Hermitage, St Petersburg, May 1994. 

434 Yine Fourna'lı rahip Dionysios'un el kitabmda. deesis sahnelerinde Yahya'nın tuttuğu ruloda 
" .. CJncanun ve arkadaşının sesi ile .. " sözlerinin yer alması önerilmektedir. Bkz.; Painter's 
Manual, s.89. 

435 Bkz.; Macridy, a.g.y., s.265. 
436 P.G. 120, col.1178. Burada yararlanılan İngilizce metin için bkz.; Walter, "Further Notes", s.183-
. 184. 
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Kökeni son yargı sahnesi olan ve kompozisyonun orta yerinde yargı 
tahnnda anıran İsa ve iki yanında, hafifçe İsa'ya dönük olarak ve dua eder 
pozda duran Meryem ve Vaftizci Yahya'dan oluşan deesis (Resim 23), son 
yargı gününde, Meryem ve Yahya'mn, bütün insanlık adına İsa'dan af 
dilemesini betimlemektedir437 ve "kutsal aracılık" kavramının en açık bir 
biçimde anlauldığı sahnedir. Deesis sahnesine yüklenen başka bir anlam 
da, Meryem ve Y ahya'nın Tann'mn kutsallığına tanık olmalarıdır. 438 

Ancak, "bir işareti bir iletişime dönüştüren ve onun tam ve mevcut 
amacını tanımlayan şey, o işaretin içinde yer aldığı çerçeve olduğuna 
göre": 439 parekklesionun mezar şapeli kontekstinde deesis sahnesini 
birinci yorumu ile, yani "kutsal aracılık" kavramı içersinde ele almak 
daha doğru olacaknr. Deesis sahnesi birçok yerde son yargı sahnesinden 
bağımsız olarak, başlıbaşına üçlü bir kompozisyon olarak yer alsa da, 
kökeni son yargı sahneleridir. 

Deesis sahnesi, sadece Meryem ve Yahya ile de sınırlı 

kalmamaktadır: Son yargı sahnelerinde yargı tahunda otııran İsa'mn ilci 
yanında, Meryem ve Y ahya'mn dışında, iki başmelek, havariler ve bir 
melekler ordusu sıralanmaktadır (Resim 22). Bu, "büyük deesis" olarak 
adlandırılmaktadır. Bunun yanısıra, kutsal kişilerin Tanrı'ya insanlar 
adına yakarması temel düşüncesi etrafında, deesis sahnelerinin çok farklı 
olanları da vardır: Örneğin, İsa ve iki yanında birer başmeleğin yer aldığı 
deesis sahneleri,44° İsa'mn yerini Meryem'in aldığı, 441 ya da yerel bazı 
azizlerin yer aldığı442 deesis sahneleri de olabilmektedir. 

Başmelek Mikhael de Tanrı ile insanlar arasında önemli bir aracıdır. 
Onun bu rolü, özellikle mahşer gününde ruhları yargılanmak üzere 
İsa'nın huzuruna taşımasından, ve daha sonra da onları Cennet'e 

437 Anthony Cutler, "Under the Sign of Deesis: On the Question of Representativeness in Medieval Art 
and Literature", Dumbarton Oaks Papers, 41 (1987), s.145-154. 

438 Walter, "Further Notes", s.170-171. Aynca bkz.; Annemarie Weyl Carr, "Deesis". 
439 Cutler, "Unıier the Sign of Deesis", s.146. 
44o R. Lange bunu "angeldeesis" olarak adlandırmaktadır. Bkz.; R. Lange, Die byzantinische 

reliefikone, Recldingbausen, 1964, s.45. 
441 Cutler, "Under the Sign of Deesis", s.151. 
442 Örneğin, Veneclik'te San Marco'da, ana girişin üzerindeki deesis sahnesinde Aziz Marcus, Vaftizci 

Yahya'nın yerini almıştır. Bkz.; Otto Demus, The Mosaics of San Marco in Venice, 
Chicago, 1984, c.n, s.67 ve Fıg.102. 
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taşımasından ötürü443 önemlidir. Mikhael, aynı zamanda bir insanın 
ölümü sırasında da hazır bulunan melektir.444 Bu nedenlerle ölüm kültü 
ile yakından ilişkili olan bu başmeleğe ithaf edilmiş mezar şapelleri 
bulunmaktadır: Örneğin, Konstantinopolis'teki Pantokrator manastırının 
(bugün Zeyrek camisi) Komnenos ailesinin mezar şapelini oluşturan 
ortadaki yapısı, Mikhael'e ithaf edilmişti.445 Mikhael'in aynca, hastaların 
iyileştirilmesi kültü ile de yakın ilişkisi olduğu ve adına birçok ayazmalı 
kilise ithaf edildiği öne sürülmektedir. 446 İkonografide de son yargı 
sahnesinde İsa'nın hemen arkasında, sağında yer almaktadır. 

Parekklesiondaki son yargı sahnesinde, İmparator giysileri içersinde447, 

Meryem ve Y ahya'mn arkasında duran iki figür, başmelekler Mikhael ve 
Gabriel'dir, ve onlar da deesis sahnesine katılarak insanlık adına İsa'dan 
af dilemektedirler (bkz.; Resim 23). 

Kariye parekklesionunda yer alan deesis sahneleri sadece son yargı 
sahnesi ile ilgili değildir. Bu şapelde bulunan iki mezar arkosolyumunun 
(Mezar I ve Mezar II) kemerini taçlandıran mermer çerçevenin 
rölyeflerinde, ortada İsa, iki yanında birer başmeleğin yarım figürlerinin, 
dua eder pozda İsa'ya doğru yöneldikleri deesis kabartmaları vardır 
(Resim 9 ve Resim 11 ). Benzer bir düzenlemeyi Mezar IV'ün kemer 
içindeki freskolarında da görmekteyiz: Kemerin orta kısmında sivri uçlu 
bir mandorlarun içinde İsa'mn yarım büstü yer almaktadır. Kemerin iç 
kısmında iki yanda ise, birer başmelek figürü, yine yarım boy olarak ve 
hafifçe İsa'ya dönük, elleri dua eder pozda betimlenmiştir (Resim 54). 
Mezat arkosolyumlarında yer alan bu "melekli deesis" ikonları, o 
mezarlarda yatanlar adına "sürekli" yakarış halindedirler. 

En kutsal kişilerin mahşer gününde insanlar adına Tanrı'dan af 
dilemelerini gösteren, ve bu bakımdan da Bizans ölüm kültü ile çok yakın 

443 Bkz.; Der Nersessian, "Program and Iconography", s.324. 
444 Cormack, Writing in Gold, s.202. 
445 P. Gautier (transı.), "Le typicon du Christ sauveur Paııtocratorn, Revue des ltudes Byzantines, 

32 (1974), s.1-145. Bu makalede Pantok:rator tipikonunun Grekçe orijinali ve Fransızca çevirisi bir 
arada sunulmaktadır. 

446 Bkz.; Alexander Kazhdan - Nancy P. Şevçenko, "Michael", Oxford Dictionary of Byzantium, 
C.2, s.1360-1361. Yazarlar, kutsal su kaynaklan olan ve Mikhael'e ithaf edilmiş kiliselerden, 
Germia, Chonai ve Pythia'daki kiliseleri saymakta, birçoğu altıncı yüzyıla kadar uzanan ve hepsi de 
Başkent çevresinde bulunan bir düzine kadar, Mikhael'e adanmış mabed bulunduğunu 
belirtmektedirler. 

~ 7 Bu iki başmelek diğer meleklerden. giydikleri İmparator kostilmüyle ayırdedilirler. Bkz.; A. Kazhdan -
N.P. Şevçenko, "Archangels", Oxford Dictionary of Bymntium, C.l, s.155. 
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bir ilişki içersinde olan deesis sahneleri, Bizanslılar'ın mezar şapellerinin 
ikonografik programlarında da önemli bir yer tutmuş, birçok mezar 
şapelinin programı içersinde apsiste yer almıştır: İstanbul'da Hagia Maria 
Pammakaristos kilisesinin (Fethiye Camisi) mezar şapelinde, 448 Phokis'te 
(Yunanistan) Hosios Lukas'ın mezar kriptasında,449 Aziz Neophythos'un 
Kıbrıs'taki mezar odasında450 ve Kappadokia bölgesindeki pirçok 
şapelde451 deesis sahnesi apsis programında yer alarak mezar ikonografisi 
açısınçlan önemi vurgulanmıştır. 

Kuşkusuz, parekklesionda yatan ölüler ile Tanrı arasında 

arabuluculuk yapan ikonlar, sadece son yargı sahnesindeki deesis ile 
sınırlı değildi. İkonografik programda yer alan diğer kutsal kişilerin 
ikonları, ve özellikle de şapelin alt duvarlarım dolduran aziz ikonları da 
bu çerçevede değerlendirilmelidirler: 

Martyr'ler ya da yaygın anılışlan ile "asker azizler" de Bizanslılar'ın 
Tann'larına ulaşmak için sık sık başvurdukları kutsal kişilerdi. Bu asker 
azizler, özellikle Bizans'ın son devrinde kiliselerin ve şapellerin alt 
duvarlarını doldurmaktaydılar. Esasen Palaiologos'lar dönemi, genel 
olarak azizlere verilen önemin arttığı bir dönem olmuştur. Bizans 
yazınında aziz yaşamlarım anlatan kitapların (hagiography) görülmemiş 
derecede artması, bunun bir işaretidir. Hem o dönemde yaşamış olan 
birçok aziz için yaşam öyküleri (vitae) yazılmış, hem de eski azizlerin 
yaşam öyküleri yeniden ele alınarak yazılmıştır. 452 

Kastorya'da Hagios Athanasios tou Mouzaki kilisesinin453 alt 
duvarlarında yer alan asker azizlerden, güney taraftaki ikisi (Resim 59), 
bu asker azizlerin ikonografik programdaki gerçek işlevini adeta 
"görselleştirmekte"dir: Buradaki iki aziz, Theron Theodoros ve Stratelat 

448 Bkz.; Belting-Mango-Mouriki, a.g.y., s.54-58, 70. 
449 Bkz.; Carolyn L. Connor, Art and Miracle in Medieval Byzantium, The Crypt at 

Hosios Loukas and its Frescoes, New Jersey, 1991, s. 55-56. Bugün bu freskodan yalnızca 
küçük parçalar kalmıştır. Bkz.; a.g.y., Fig. 83. 

450 Bkz.; Mango-Hawkins, a.g.y., Fig.94. 
451 Bkz.; Restle, a.g.y., şapel 16 (c.II, PLXV); şapel 19, 22, 23, 28, 33 ve birçok diğerlerinde. 
452 Alice~Mary Talbot, "Old Wine in New Bottles: The Rewriting of Saints' Lives in the Palaeologan 

Period", The Twilight of Byzantium, (S. Çurçiç- D. Mouriki, ed.),Princeton, 1991, s.15-26. 
Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.; Angeliki Laiou-Thomadakis, "Sainıs and Society in the Lııte 
Byzantine Empire", Charanis Studles, Essays in bonour of Peter Charanis, (A.Laiou-

. Tboroadakis, ed.), New Brunswick, NJ., 1980, s.84-114. 
453 Bkz.; Manolis Chatzidakis, ed., Kastoria, Athens, 1985, özellikle s.106-108. 
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Theodoros, silahlarım yere bırakmışlar, ellerini dua eder pozda yukarıya 
doğru uzatmışlar, başlarının üzerinde gökyüzü dairesi içindeki İsa'ya dua 
etmektedirler. Bu iki aziz Kariye parekklesionunda da yer almaktadır 
(bkz.; Plan VI, 54 ve 55). Bunların Kariye şapeli içindeki işlevi, buranın 
bir mezar şapeli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şapelde mezarı 
bulunanlar adına "sürekli olarak" Tanrı'ya dua etmeleri, oradaki 
varlıkları ile mezarlarda yatanları korumaları olarak yorumlanabilir. 
Daha önce de belirtildiği gibi ikon, betimlediği kişinin o mekandaki 
"varlığı" olarak düşünülmekteydi. 

Apsis duvarında bulunan altı piskopos ikonu için de aynı yorumu 
yapabiliriz. Neredeyse bütün son devir Bizans kiliselerinin ikonografik 
progr~arında apsis duvarında yer alan resmi giysili piskopos ikonları, 
aslında Kutsal Litürji'nin yapıldığı yeri göstermekte ve bu anlamda da 
litürjik bir rol oynamaktadırlar. Bunların ellerindeki açık kitaplarda da 
litürjiden pasajlar bulunmakta ve figürler litürjiyi yönetir poz ve 
davranışlarda betimlenmektedir. Ancak Kariye parek.klesionunda bu 
piskoposların rolleri, litürjik referanslar olmaktan çok, yine aracılık ile 
ilgilidir, çünkü, daha ileride de göreceğimiz gibi, parekklesionda normal 
litürji k.utlanmamaktaydı. Burada betimlenen piskoposlar da böyle bir 
litürjik rolleri olmadığım göstermektedir: Ellerinde tuttukları kitaplar 
açık değil kapalıdır,454 litürjik referanslı hiçbir yazı yoktur, ve duruşları 
da litürji yönetir bir pozda değil, t~amen ikoniktir (Bkz. Resim 47). 
Aziz mertebesine ulaşmamış sıradan rahiplerin dahi insanlarla Tanrı 
arasında aracı olarak düşünüldüğü Bizans dünyasında,455 mezar şapelinde 
yer alan ve kiliselerdekinin tersine, litürjik hiçbir işlev üstlenmemiş olan 
bu piskopos ikonlarının, bu çerçevede bir aracılık rolü üstlendiklerini öne 
sürebiliriz. 

454 Der Nersessian. bu piskoposların ellerinde tuttukları kitapların kapalı olmasını, pareklesiyonda 
normal litürjinin kutlanmadığına kanıt olarak göstermektedir. Bkz.; Der Nersessian. "Program arıd 
Iconography", s.318-319. 

455 Sıradan rahiplerin Tann'ya ulaşmakta aracı olarak görülmesine Bizans ikonografisinden ilginç bir 
örnek, Hosios Loukas'm kriptasında, giriş kapısının hemen üsttındeki beşik tonozda görülmektedir. 
Bir gurup rahip, tam tepelerinde bir madalyonun içinde duran lsa'ya doğru elleriru uzaımışlar, dua 
ebllektedirler. Connor, bu freskoyu bir "aracılık eıınek" olarak yorumluyor ve hastaların şifa bulması 
gibi bir işlevi de olan kriptanın bu işleviyle bağlantı kuruyor: Bu rahipler, kriptaya şifa bulmak 
amacıyla gelen hastalar için "aracı" olarak Tann'ya dua etmektedirler. Bkz.; Connor, a.g.y., s.56-57. 
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3.3.4. İyimserlik: Apsis Programından Yayılan Düşünce 

Apsis programına damgasını vuran iyimserlik düşüncesine daha önce 
değinmiş ve bu iyimserliğin apsisten tüm şapelin ikonografisine de 
yayıldığını belirtmiştik. Bu iyimserliğin yankılanmasını, hem doğu mekan 
biriminde yer alan Mahşer ikonografisinde, hem de batı mekan biriminde, 
batı duvarında görmekteyiz. 

Mantığı gereği, son yargı sahnesi par se optimistik bir vaad değil, 
"nötr" bir kavramdır. Gerçi insanlığın nihai kurtuluşu son yargı ile 
başlayacaktır, ama son yargı bu iyi sonu garanti etmemektedir. Mahşer 
gününde İsa bütün insanları tek tek bu dünyadaki yaşamlarında yaptıkları 
ile yargılayacak, ve iyileri cennette sonsuz ve mutlu bir yaşam sürmeye, 
kötüleri ise sonsuz acılar içinde yaşamak üzere cehenneme gönderecektir. 
Bu yargının sonucu önceden belli değildir, dolayısıyla da yargının kendisi 
bu anlamda "iyimser" bir kavram değildir. Yargılanma olayının bu 
niteliği, ikonografiye de yansımış, ve deyim yerinde ise "mutlu son" ya da 
"mutsuz son", ikonografide eşit ağırlıkta yer bulmuştur. Yani son yargı 
ve buna bağlı konuların ikonografisinde, ödül ve cezalandırma sahneleri 
az çok eşit bir biçimde betimlenmiştir. 

Bunun sonucu olarak, "tipik":456 olarak adlandırabileceğimiz 

neredeyse bütün son yargı sahnelerinde, "seçilmişlerin cennete girmesi" 
sahnesi ile "lanetlenenlerin cehenneme atılması" sahneleri eşit ağırlıkta 
yer alır ve az çok eşit alanlan kapsarlar. Tipik bir örnek olarak Torcello 
Katedralinin batı duvarındaki görkemli son yargı sahnesini ele alacak 
olursak, ödül ve cezalandırma sahnelerinin kompozisyon içersinde 
simetrik ve eşit bir biçimde yer aldığım görürüz (Resim 57). Bu durum 
tipiktir ve Bizans ikonografisinde genellikle böyledir. 

·Ancak Kariye parekklesionundaki son yargı sahnesinde, 
"günahkarların azabı" sahnesi (Resim 30) güney lunetin yalnızca yansım 
kaplarken (Bkz.; Plan VI ve Plan VII, no.9), "seçilmişlerin cennete girişi" 
sahnesi (Resim 31) kuzeydeki lunetin tamamını kaplamaktadır (Bkz.; Plan 

456 Der Nersessian, Kariye pareklesiyonundaki Son Yargı sahnesinin kompozisyonunu. alışılagelmiş 
(tipik) uygulanıaıun dışında görmektedir. Bkz.; Der Nersessian. Program aııd lconography", s.326. 
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VI ve Plan VII, no. 10). Bu, güney lunetin sağ yarısında yer alan "ahit 
sandığının taşınması" sahnesine yer açmak gibi teknik bir sorun olmanın 
dışında, bilinçli bir anlanı taşıyor olsa gerek. 

Aynı iyimserliği, "ruhlarn tartılması" sahnesinde de (Resim 25) 
görmekteyiz: Ortada yer alan terazinin altında tartılacak olan bir ruh 
beklerken, sol taraftan teraziye doğru yaklaşan iki melek, ellerinde ruhun 
iyiliklerinin kayıtlı olduğu büyük kağıt tomarlarını terazinin "iyilikler" 
kefesine koymaya hazırlanmaktadırlar. Terazinin iyilik kefesi, daha bu 
tomarlar konulmadan bile ağır basmaktadır. Küçük ve biçimsiz bir 
yaratık olarak betimlenen Şeytan, kendi tarafındaki "günahlar" kefesini 
aşağıya doğru çekmek çabasındadır, ancak iki heybetli melek ve 
ellerindeki büyük tomarlar, Şeytan'ın pek fazla şansı olmadığını 

göstermektedir. 

Diğer ikonografik veriler de bu ıyımser atmosferi 
güçlendirmektedir: Örneğin, kuzey-batı pandantifte yer alan "melek ve 
bir ruh" freskosundaki ruh (Resim 27), ister Metokhites'in ruhu olarak 
tanımlansın, 457 isterse doğu tarafındaki iki pandantifte betimlenmiş olan 
"dilenci Lazarus ve zengin adam11 öyküsü ile ilişkilendirilmiş olsun,458 

iyimser atmosfere katkıda bulunmaktadır. Çünkü melek, son derece 
sevecen bir biçimde ruha eğilmiş, elini onun başına koymuştur. Bu, bir 
'ödül' sahnesi olarak değerlendirilmelidir. 

İncil'den bir ahlak dersini anlatan dilenci Lazarus ile bu dünyadaki 
yaşamında ona kötü davranan zengin adamın öyküsü (Luka, Bap 19-31) 
de bu çerçevede değerlendirilebilir. Öldükten sonra cehenneme konulan 
zengin adam, acılar içinde kıvranırken, gözlerini kaldırıp yukarıda 
İbrahim'in kucağında yoksul Lazarus'u görür (bkz.; Kat. no.8, Resim 29). 
Lazarus, çiçeklerle dolu bir bahçede, İbrahim peygamberin kucağında 
mutludur (bkz.; Kat. no.7, Resim 28). Zengin adam, İbrahim'e yalvararak 
kendisine Lazarus ile bir damla su göndermesini ister . Ancak İbrahim 
bunun mümkün olmadığım söyler: 

457 Ousterhout bunun, başmelek Mikbael tarfıııdan takdim edilen Metokhites'in ruhu olduğunu ileri sür
mektedir. Bkz.; Ousterhout, "Temporal". 

458 Der Nersessian bu sahnenin, dilenci Lazarus'un ruhunun, öldük.ten sonra bir melek tarafından 
İbrahim'in Kucağı'na taşınması olarak yorumlamaktadır. Bkz.; Der Nersessian, "Program and 
/conography", s.330. 
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• " ... buradan size geçmek isteyenler geçemesinler, ve oradan bize 
hiç kimse geçmesin diye, sizinle bizim aramıza büyük bir çukur 
konulmuştur" 459 

Parekklesionda da, birisi kubbesel tonozun kuzey-doğu pandantifinde 
(bkz.; Plan VI, no 7), diğeri ise güney-doğu pandantifinde (bkz.; Plan 
VII, no.8) bulunan bu iki sahneyi, batı kemerinin oluşturduğu "mecazi 
çukur" birbirinden ayırmaktadır. Bu öyküde, ıyı olanlar 
ödüllendirilirken, kötüler cezalandırılmaktadır. İbrahim peygamberin 
kucağı, elbette ki şapelde gömülü ölülerin gitmek istedikleri yerdi. 

Apsisteki ikonografik programdan doğan ve son yargı ve ona bağlı 
sahnelerle batı mekan birimi boyunca taşınan iyimser atmosfer, son 
olarak batı duvarında, girişin üzerindeki lunette ve batı kemerinde 
yankılanmaktadır. "Doğru olanlar Tann'nın elinde" konusunu betimleyen 
ve olsılıkla batı kemerinin üst kısmı ile portalin üstündeki duvarın 
tamamını kaplayan bu freskodan (bkz.; Plan VI, no. 37-38) günümüze çok 
küçük fragmanlar kalmıştır. Burada, iyi ruhlar Tanrı'nın şefkatli 

avucunun içinde, güvencededir. Aynı zamanda, şapelden çıkmaya 

hazırlanan izleyiciye de son olarak iyimser bir mesaj verilmektedir: 
Doğru bir insansanız, Tanrı sizi koruyacaktır! 

459 Luka, Bap 16:26. 



3.4. Batı Mekan Biriminin İkonografik Programı 

3.4.1. İkonografik Programın Ana Teması Olarak 
Meryem 
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Kariye parekklesionunun batı mekan biriminin ikoıiografik 

programı, genel olarak Meryem ağırlıklı (Marian) bir programdır. Bu 
mekanı örten büyük kubbenin (çapı 4.70m) ortasındaki gökkuşağı 
bordürlü madalyonda yer alan etkileyici Meryem portresi (Resim 32), 
bütün mekana egemen bir biçimde aşağıya doğru bakmakta ve bu mekanın 
programında Meryem'in belirleyici rolünün ilk işaretini vermektedir. 
Underwood'un öne sürdüğü gibi, Khora manastırının hem İsa'ya hem de 
Meryem'e ithaf edilmiş olduğu ve bu nedenle de ikonografik programın 
bütününde İsa ile Meryem arasında bir simetri ve eşitliğin bilinçli bir 
biçimde kollandığı dik.kate alınırsa, 460 şapelin apsis ve doğu mekan 
biriminin ikonografık programlarında İsa egemen olduğuna göre, batı 
biriminin programında da Meryem'in egemen olması olağandır. 

Ancak bu mekandaki Meryem-egemen program, İsa ile Meryem 
arasında oluşturulmaya çalışılan dengenin çok ötesinde anlamlar 
taşımaktadır. Birinci olarak Meryem,. Bizanslılar'ın ölüm kültünde, hem 
insan ile tanrı arasındaki en önemli aracı olarak (bkz.; bölüm 3.3.3.), 
hem de sevecen bir ana olarak (bkz.; bölüm 3.4.2.) önemli bir rol 
üstlenmektedir. Meryem kültü ile ölüm kültü arasındaki yakın ilişki, 
Sopoçani'de, güney şapelindeki Aziz Symeon Nemanja'mn röliklerinin 
taşınması freskosunda (Resim 68) görülmektedir: Bu onüçüncü yüzyıl 
freskosunda, bir Meryem ikonu rölikleri taşıyan cenaze alayına eşlik 
etmektedir. Bizans kiliselerinde cenaze törenlerinin yapıldığı 
nartekslerin461 ikonografik programlarında da Meryem teması ağırlıklı 
olarak işlenmiştir. İkinci olarak, Meryem, Tann'nın cisimleşmesinin 
(incarnation) aracı alınası nedeniyle, insanın kurtuluşunun sağlanmasında 

460 Bkz. Underwood. Kariye, c.ı, s.27-30. 
461 Biziıns'ta K.ilise'nin resmi cenaze törenleri bazı özel durumlar dışında kiliselerin nartekslerinde 

yapılırdı. Bununla ilgili olarak bkz.; Ida Sinkeviç, "Middle Byzantine Narthexes with Adjacent 
Chapels", Nineteenth Annual Byzantine Studies Conference, Abstracts of Papers, (4-
7 November 1993), Princeton University, s.12. Bugün bütün cenaze törenleri naosta yapılmaktadır. 
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da ilk adım olarak düşünülmekteydi (bkz.; bölüm 3.4.3.). Bu açıdan 
bakıldığında, batı mekan biriminin programım, apsis ve doğu biriminde 
işlenen '1 kurtuluş" teması ile birleştirmekte ve bu temayı şapel 

programının tamamına yaymaktadır. Üçüncü olarak da, Meryem, 
özellikle de İmparatorluğun son yüzyıllarında, Konstantinopolis'in 
koruyucusu olarak başkentte yaşayan insanların yaşamında çok önemli 
bir konumdaydı. 

Gerçekte, beşinci yüzyıldan başlayarak Meryem kültünün 
gelişmesinde ve önem kazanmasında sürekli bir artış gözlenebilmektedir; 
bu gelişim onbir ve onikinci yüzyıllarda doruğuna ulaşmıştır.462 Ama, 
özelliİcle de İmparatorluğun son yüzyıllarında, Meryem'e gösterilen saygı 
Tanrı ile aynı olmuş, neredeyse kendisi de bir tanrı olarak görülmüştür. 
Nikaia'lı (İznik) Theofanes'in sözleriyle anlatacak olursak, 

" !sa ile anası arasındaki birlik öylesine yakındır ki, lsa için 
söylenecek her şey, Meryem için de söylenebilir; çünkü o (Meryem), 
1 sa 'dan Tann olmanın niteliklerini almıştır". 463 

Hırıstiyanlığın doğduğu ve ilk olarak yayıldığı Doğu Akdeniz 
kıyılarında, Hıristiyanlıktan önce çok güçlü bir "ana tanrıça" kültü vardı. 
Bu ana tanrıçalara, Anadolu'da Kybele, Suriye ve Filistin'de İştar (ya da 
Aştora), Mısır'da İsis, Batı Anadolu kıyılarında ve özellikle de Efes'te 
Diana adı ile tapınılırdı. Özellikle ·Efes'teki Diana kültünün etkisi, 
Hıristiyanlık'tan sonra da sürmüş, beşinci yüzyılda toplanan Efes Konsili 
Meryem'i "Tanrı Anası" olarak ilan ettiğinde, Efesliler bu yeni 
"Tanr~ça"yı büyük bir coşku ile karşılamışlar, bunu "kendi zaferleri" 
olarak görüp sokaklarda fener alayları düzenleyerek kutlamışlardı.46 4 

Graefa göre bu topraklarda çok yaygın olan ana tanrıça kültleri, insan 
psikolojisinin derinliklerinde yatan ve erkek tanrılar tarafından 

karşılanması olanaksız olan anaca korunma ve anaca anlayış 

gereksinimlerini karşılamaktaydı. 465 

462 Micbael P. Carroll, The Cult of the Virgin Mary, Princeton, 1986, s.5. 
463 Bu pasajın aktarıldığı yer: Hilda Graef, Mary: A History of Doctrine and Devotion, 

London, 1985, s.338. 
464 Aynı, s.109. 
465 Aynı, s.32. 
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Sonuç olarak Hıristiyanlığın doğup geliştiği bu coğrafyada, bir ana 
tanrıça kültü için hazır ve verimli bir toprağın zaten var olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak bu gerçek tek başına, Hıristiyanlığın içinde gelişen 
Meryem kültünü açıklamaya yetmez. Meryem'i, Doğu Akdeniz 
bölgesindeki ana tanrıça geleneğinin bir halkası olarak görmek yanlış 
olur; çünkü Meryem, kadınlık, doğurganlık gibi cinsel yönleri ön planda 
tutulan bu ana tanrıçaların tersine, cinsiyetinden neredeyse tamamen 
soyutlanmıştır. 466 Ayrıca, Hıristiyanlık dünyasında meryem kültünün 
gelişimi, yalnızca Doğu Hıristiyan toplumları ile sınırlı kalmamış, ana 
tanrıça kavramına çok yabancı olan Batı'da da (örneğin İngiltere), bu 
derecede olmasa da, gelişmiştir. 

Küçük Asya ve Doğu Akdeniz'deki güçlü ana tanrıça kültlerinin 
pagan niteliğinden çekinildiği için olsa gerek, hem İncil'de hem de 
Hıristiyanlığın ilk yüzyılları süresince Meryem hep İsa'mn gölgesinde 
kalmıştır. O, 1sa'nın doğumunun müjdelenmesi, doğumu, ya da çarmıha 
gerilmesi gibi olaylarda, İsa'mn anası olarak insan niteliği ön plana 
alınar~ ortaya çıkmakta, ancak hiçbir insanüstü yanı görülmemektedir. 
Ancak Kilise'nin "barış" döneminde, bu genç kurum, gnostisizm467 ile 
mücadelesinde, Meryem'e gereksinim duymuş, onu biraz ön plana 
çıkartmaya başlamıştır. 468 Meryem'in tarihsel varlığı, enkarnasyonun ve 
İsa'mn bu dünyada bir "insan" olarak yaşamış olduğu Ortodoks tezinin 
kanıtı olarak görülmekteydi. 

Meryem'in kitlelerin gözünde önem ve saygınlığının bu derece 
artması ise ancak 431 yılında Efes'te toplanan Konsil'in onu Tanrı Anası 
(Theotokos) olarak ilan edilmesiyle başlamaktadır.469 Aslında Meryem'e 
verilen bu büyük paye, onun oğlundan ötürüdür; yani yine kristolojik bir 
çerçevededir. 470 Ancak bu paye, daha sonra oğula gösterilen saygının 
Meryem'e de gösterileceği bir eğilimin başlangıcım oluşturmuştur. Efes 

466 Carroll. a.g.y., s.91. 
467 Bu şapkın (heretik) akım, Tann'nın doğrudan bir insan biçiminde ortaya çıkbğını kabul etmekte, 

onun, bir insan olan Meryem aracılığı ile dünyaya bir insan bedeninde geldiğini (incarnation) 
reddetmekteydi. 

468 Graef. a.g.y .• s.33. 
469 Bunun için bkz.; Sebiller. a.g.y., C.L s.5; Averil Cameron, "The Theoyokos in Si.xth-Century 

Consıantinople", The Journal of Theological Studies, XXIX (1978), s.79-108, özellikle 
s.80; Carroll, a.g.y., s.5; Graef, a.g.y., s.75. 

470 Bkz.; Sebiller, a.g.y., C.1, s.5; Graef, a.g.y.; s.104. 
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Konsili'nin bu karan almasında en aktif rolü oynayan İskenderiye'li Aziz 
Kyrillos'un471 belirttiği gibi; 

. "Tanrı, bir insan halinde cisimleşerek bizim kurtarıcımız 
olmuştur; ancak Tanrı'nın bu 'insanlaşması' Meryem aracılığı ile 
olmuştur. Böylece Meryem de Oğul'un kişiliği ve işlerinden 

aynlamaz olmuştur" 412 

Altıncı yüzyıl, Meryem'e ilişkin yortuların Kilise'nin resmi 
litürjisine girmesine tanık olmuştur.473 Ancak, Meryem kültünün 
İmparatorluk, ve özellikle de başkent için önemi, yedinci yüzyıldaki Pers 
ve Avar kuşatmaları ile ilişkili olarak artmıştır. 626 yılında 

Konstantinopolis'i kuşatan güçlü Pers ve Avar ordularının beklenmedik 
bir biçimde bozguna uğraması,474 Bizanslılar tarafından Meryem'in 
müdahalesine bağlanmıştı. Bu kuşatma sırasında İmparator Herakleios 
başkentte bulunmamaktaydı; bu nedenle Patrik Sergios kumandayı almış 
ve Meryem'in röliklerini elinde taşıyarak saldın altındaki surlarda 
çepeçevre yürümüştü. 41s Daha sonra, bu çok tehlikeli iki düşmanın 
umulmadık biçimde safdışı kalmış olması, Bizanslılar tarafından 

Meryem'in bir mucizesi olarak yorumlanmış, ve insanlar sokaklara 
dökülerek, Meryem'e ithaf edilmiş olan Blakhemai kilisesine doğru 
yürümüşler ve bu zaferi -daha sonra Akathistos olarak anılacak olan
Meryem'in ilahisini gece boyunca hep birlikte söyleyerek 
kutlamışlardır. 476 

Bu "mucizeler"den sonra, Meryem kültü başkentte çok özel bir 
gelişme gösterdi: Meryem, kentin başlıca koruyucusu olarak ortaya 
çıktı. 477 Orijinali altıncı yüzyılda Meryem'e Müjde yortusu için 
bestelenmiş olan ilahi (Akathistos),478 kentin Meryem'e şükran ilahisi 

471 Kyrillos'un bu Konsil'deki rolü için bkz.; Graef, a.g.y., s.104-11. özellikle de s.108. 
472 Bu alıntının aktanldı~ı kaynak; Meyendorff, Byzantine Theology, s.165. 
473 Bkz.; Cameron, "Theotokos", s.95. 
474 Bu kuşatmalann bozguna uğratılması konusunda bkz.; Ostrogorsky, a.g.y., s.95-96. 
475 Bu olay için bkz.; Norman H. Baynes, The Supernatural Defenders of Constantinople", Analecta 

Bollandiana, 67 (1949), s.165-177. Ayrıca bk:z.; Averil Cameron, "The Virgin's Robe: an Episode 
in the History of Early Seventh-Century Constantinople", Byzantion, XLIX (1979), s.42-56; 
Ostrogorsky, a.g.y., s.95-96. Sözkonusu rölikler Meryem'in elbisesi ve kemeridir. Bu röliklerin 
bulunması ve Konstantinopolis'e getirilmesi ile ilgili bkz.; Baynes, a.g.y. 

476 Egon Wellesz, "The 'Akathistos" A Sıudy in Byzantine Hymnography", Dumbarton Oaks 
Papers, 9-10 (1955-56), s.141-174. 

477 Cameron, "Theotokos", s.79. 
478 Wellesz, "AkoJhistos". 
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olarak düzenlendi. 479 Sonraki yıllarda başkenti sürekli tehdit eden 
kuşatma ve saldırıların, özellikle de 860 yılındaki Rus kuşatmasının bir 
doğa olayı nedeniyle başarısız kalması, Meryem'in kentin koruyucusu 
olma rolünü güçlendirdi480 ve başkente özgü bir Meryem kültünün 
gelişiminde önemli bir itlci oldu. Konstantinopolis artık "Onun Kenti" idi 
ve kendisinin de, röliklerinin bu kentte olmasından ötürü, bu kentte 
oturduğuna inanılmaktaydı. Onun varlığı, bu kent için en büyük 
güvenceydi.481 Meryem'in adı, Bizanslılar için zafer ile aym anlamdaydı. 
Seferlerden dönen muzaffer imparatorlar için, kente girişlerinde 

düzenlenen zafer alaylarında bu görülmektedir: 971 'de Bulgaristan 
seferinden zaferle dönen İmparator Ioannes Tzimiskes, imparatorların 
zafer arabasına binmeyi reddetmiş, yerine Meryem'in bir ikonunu 
arabaya koyarak zafer alayının başında yürütmüş ve kendisi de yaya 
olarak arabayı izlemiştir. 4s2 Bu uygulamayı daha sonra Ioannes 
Komnenos, Manuel Komnenos ve 126l'de Latin istilasının son 
bulmasından sonra Nikaia'dan başkente gelen Mikhael Palaiologos ta 
yapmıştır. 483 

İkonoklast dönemin sonunda, Aya Sofya'da yapılan ilk ikonun 
Meryem ikonu olması da anlamlıdır. Apsis yarım kubbesindeki bu ikonun 
açılışında (29 Mart 867) Patrik Photios tarihsel bir vaaz vermiş,484 ve o 
günü "Ortodoksluğun başlangıç günü" olarak anmıştır.485 

Bu durumda, İmparatorluğun içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik 
ve askeri darboğaz kötüleştikçe, Meryem kültünün de bir umut arayan 
insanlar için öneminin artması doğaldır. Nitekim, çok zor koşullar altında 
varlığını sürdürebilme savaşımı veren ondördüncü yüzyıl 

Konstantinopolis'inde, Nikephoros Kastillistos, Mattaios Kantakuzenos, 
Gregorios Palamas, Nikaia'lı Theophanes, Nikolaos Kabasilas, İsidore 
Glabas gibi teolog ve yazarlar, daha önce eşi görülmemiş zenginlikte bir 

479 Graef, a.g.y., s.127. 
480 Rus donanması bir fırtına sonucunda büyük hasar görmüş ve kuşatma da bu nedenle kaldınlmışu. 

Halk, bu mucizeyi de Meryem'in müdahalesine bağlamışu (bkz.; Ostrogorsky, a.g.y.; s.213).Bu 
olayın Meryem kültünü geliştirmesinin örneği olarak. Patrik Pbotios'un Rusların kuşatmayı 
kaldırmasından sonra verdiği vaaza bak: Homilies of Pbotius, s.102 v.d. 

481 Baynes, a.g.y., s.171-172. 
482 Der Nersessian, '7wo lmages of Virgin". 
483 Aynı. 
484 Homilies of Photius, Homily XVII. Aynca bkz.; Cyril Mango - Emest J.W. Hawkins, "Tlıe 

Apse Mosaics of St. Sophia at IstanbuL Repon on Work Carried Out in 1964", Dumbarton Oaks 
Papers, 19 (1965), s.115-151, özellikle bkz.; s.142-144. 

485 Homilies of Photius, s.291. 
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"Meryem literatürü" oluşturmuşlardır.486 Bu literatürde kullamlandıklan 
dil, neredeyse Meryem'den çok bir tanrıça için kullanılabilecek dile 
uygundu ve neredeyse İsa 'yı gölgede bırakmaktaydı.487 

İmparatorluğun son birkaç yılında durum o kadar umutsuzdur ki, 
Mitilene Metropoliti Doroteos, verdiği bir vaazda (1451 yılından sonra) 
şöyle demektedir: 

"Tek umudumuz, sığınabileceğimiz tek yer Meryem'dir. Ona 
şöyle dua etmeliyiz: Senin olan bu kenti, bildiğin gibi koru" ,488 

Sonuç olarak Meryem kültü, Bizans'ın son yüzyıllarında, özellikle de 
başkentte yaşayan insanların kişisel ve kollektif gereksinimlerine cevap 
vermekte, onların bu dünyadaki ve öbür dünyadaki esenliği açısından 
büyük önem taşımaktaydı. Kuşkusuz ki, Theodoros Metokhites de, hem 
İmparatorluğu çok zor günlerde yönetmiş ve durumun umutsuzluğunu 
kavramış bir devlet adamı olarak yaşadığı kentin kurtuluşu için, hem de 
kendisinin öbür dünyadaki kurtuluşu için Meryem'in yardımına 

gereksinim duymaktaydı. 

3.4.2. Ruhani Hiyerarşi: Gökyüzünün En Kutsal 
Yerinden Taş Lahitlere 

Batı mekan birimini bütünüyle örten büyük kubbenin ortasında yer 
alan gökkuşağı bordürlü madalyonun içinde, Meryem, kucağında çocuk 
İsa ile betimlenmiştir. Kubbenin ortasındaki bu kısım, aynı zamada bu 
mekanda oluşturulmuş olan ruhani (spiritüel) hiyerarşinin de tepe 
noktasıdır. 

Genel olarak, batı biriminin ikonografik programı, Demus 
taraf11;1dan şematize edilen489 Orta Bizans dönemi kiliselerinin klasik 
programlarına benzemektedir. Demus'a göre bir Bizans kilisesi, evrenin 
bir modeli olarak düşünülmekte ve gökyüzünü, Kutsal Toprakları ve bu 
dünyayı temsil eden üç ana bölüme ayrılarak hiyerarşik bir sıralama ile, 

486 Bkz.; Graef, ag.y., s.330-346 
487 Aynı, s.343. Özellikle Isidore Glabas, Meryem sevgisini uç noktalara vardıran bir düşünürdü. 
488 Baynes, a.g.y., s.177. 
489 Bkz.; Demus, Byzantine Mosaic Decoratlon. 
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kubbelerden yere doğru inen bir program şemasına oturtulmaktaydı. 490 

Bir imge ne kadar kutsal ise, programda o kadar yüksek bir yerde 
betimlenirdi. Örneğin, gökyüzünü temsil eden kubbede, esas olarak 
yalnızca İsa, Meryem ve Melekler betimlenirdi. Üst duvarlardan oluşan 
ikinci bölgeye, İsa'mn yaşamından öyküler betimlenirken, üçüncü bölge 
azizler, martyrler ve piskoposlarla resimlenirdi. 491 Parekklesionun kubbe 
ile örtülü batı mekanında da, kubbede yalnızca Meryem, İsa ve Melekler 
Demus'un "ikinci bölge"sine karşılık gelen üst duvarlarda Meryem'in 
Eski Ahit'teki prefigürasyonlan üçüncü bölgede ise azizler vardır. 

Kubbelerin iç kısımlarının, birçok uygarlıkta göksel ya da kutsal 
varlıkların betimi ile dekore edilmesi, bu yarım-küresel mimari örtü 
elemanlarının öteden beri gökyüzü olarak düşünüldüğünü göstermektedir. 
Ancak, Hıristiyan kubbesi ile kıyaslandığında, pagan kubbenin kutsal 
gökyüzü olmaktan çok, "maddi" niteliği ağır basan bir gök, daha doğrusu 
"uzay" olduğunu söyleyebiliriz. 492 Bu kubbeler genellikle Hıristiyanlığın 
karşı çıktığı bir astroloji ikonografisi ile resimlenir ve Atlas'ın rolünü 
anımsatacak bir biçimde sirenler ya da başka araçlarla desteklenir, daha 
doğrusu "taşınır"dı.493 Hıristiyan mimarisinde kubbenin kutsal gökyüzü 
olarak yorumlanmasının kökeni pagan kültürlerde olsa da, Hıristiyanların 
kubbe ikonografisi pagan kubbe programlanndan494 - bazı şematik ya da 
kavramsal benzerlikler dışında- tamc;lffien farklıdır.495 

Leo VI'mn vaazında, Bizans kilisesinde kubbenin spiritüel niteliği şu 
sözlerle anlatılmaktadır: 

" .. evrenin yaratıcısı en üste betimlenmiştir (kubbede 
Pantokrator İsa) ve yarım kürenin alt kısımlarında, O'nun, varlıkları 

49o Aynı, s.15. 
491 Bu bölgeler ve ikonografik programlan için bkz.; Aynı, s.16-26. 
492 Mathews, pagan kubbelerin ikonografık programlarını "fızik:i bir gök" olarak tanımlamaktadır. Bkz.; 

Thomas Mathews, "Cracks in Lehman's 'Dome of Heaven' ", Source, 1/3 (1982), s.12-16. 
493 örneğin, Chiusi'de bir Etrüsk mezarı olan ve "Maymun'ıın mezan" adıyla anılan mekanın tavanında, 

dairesel "gökyüzü", dört köşede yer alan birer siren tarafından fiziksel olarak taşınmaktadır. Benzer bir 
biçimde, "taşınan gökyüzü"nü Palmira'daki Bel Tapınağı'nm tavanında (Adytum) da görmekteyiz. 
Bkz.; I...ehman, a.g.y.,, özellikle s.2-14. 

494 Örneğin, gökyüzü çemberinin melekler gibi bazı kutsal varlıklarla taşınması, bazı erken Bizans 
kubbe programlarında görülebilmektedir. Ravenna'daki Piskoposluk sarayındaki şapelin conozunda, 
orta kısımda içinde haç işareti olan "gökyüzü çemberi"ni dön melek fiziksel olarak taşımaktadır (bkz.; 
Lehman, a.g.y., Fig.44). Yine Ravenna'da San Vitale'deki Presbyterium'un tonozunun ortasındaki 
-içinde yıldızlı bir fonda İsa'nın kuzu olarak betimi var- gökyüzü çemberi, kavramsal ve şematik 
olarak Atlas'ı anımsatacak biçimde, dört melek terafından ıaşınmaktadır (Lehman, a.g.y., Fig.45). 

495 Matbews, "Crack in Lehmıın's 'Dome". 
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maddeden daha yilksekte olan hizmetkarlan (melekler) çepeçevre 
dizilmiştir".496 "Bunlardan sonra, Tanrı ile mutabık başka bir 
kategori hizmetkar yerleştirilmiştir ki, bunlar, aslında maddi bir 
varlığın bileşkeni olmalarına karşın, yine de maddenin sınırlarını 
aşmış ve spiritüel yaşama ulaşabilmiş kişilerdir". 497 

Altıncı yüzyıldan bir Bizans kaynağı, Edessa (Urfa) Ayasofyası ile 
ilgili Suriye ilahisinde de, kilise semiolojisi ile ilgili olarak, "uzay" ya da 
materyal gök ile "en yüksek gök" ya da spiritüel gök arasında bir ayrım 
yapılmaktadır; birincisi "tavan", ikincisi ise "yüksek kubbe" ile özdeş 
görülmektedir. 498 

Kubbe, bütünüyle gök.yüzü (bu maddi bir gök, uzay değil, tanrı katı 
anlamında, ruhani bir gökyüzü olarak düşünülmelidir) olarak 
düşünülmesine ve bu alana yalnızca "maddenin sınırlarını aşmış olan" 
kişilerin betimlenebilmesine karşın, yine de kubbenin resim alanında 
merkezden kenarlara doğru bir spiritüel hiyerarşi izlenmektedir. 
Kubbenin merkezi, en kutsal alan olarak düşünülmekte ve genellikle bir 
bordürle çevrilen bu alanda en kutsal varlıklar betimlenmiştir. Bizans 
ikonografik programlarında genellikle Pantokrator İsa'nın betimlendiği 
bu alanı, Kari Lehmann "kubbenin merkezindeki semavi alan",49 9 

"süprem gökyüzü"5oo ya da "gökyüzünün en yüksek yeri"50 ı olarak 
adlandırmaktadır. Gökyüzünün bu en kutsal bölgesi, maddenin sınırlarım 
aşmış olsalar da, meleklere ve peygamberlere dahi kapalıydı, ve yalnızca 
İsa, Meryem ya da İsa'nın sembolleri ve soyut betimlere açıktı. Kariye 
parekklesionunda kubbenin bu en kutsal merkezinde, Bizans narteks 
programlarında sık görüldüğü gibi,502 Meryem portresi yer almaktadır. 
Bizans kiliselerinde cenaze ile ilgili kilise ayini nartekslerde yapıldığına 
göre, narteks kubbelerinde "Pantokrator" figürünün yerini alan Meryem 
figürünün nartekslerin bu işlevi ile ilgili olduğu düşünülebilir. Nitekim, 
Kariye'nin mezar şapelinde de kubbede Meryem bulunmaktadır ve 

496 Cyril Mango, Art of The Byzantlne, Leo VI, Sermon 34, s.203. 
497 Aynı, s.204. 
498 Bu ilahinin İngilizce çevirisi için bkz.; Kathleen E. Mc Vey, "The Domed Church as Microcosm: 

Literary Roots of An Architectural Symbol 11
, Dumbarton Oaks Papers, 37, (1983), s.91-121. 

499 Lehman, a.g.y., s.3. 
soo Aynı, s.13-14. 
5o1 Aynı, s.14. 
502 Bkz.; Demus, Byzantine Mosalc Decoration, s.21. 
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ilerideki bölümlerde göreceğimiz gibi, şapeldeki cenaze törenleri de bu 
kubbenin, ya da Meryem figürünün altında yapılmaktaydı. Thomas 
Mathews, Bizans mimarisinde kubbenin anlamını, yine kubbenin 
üzerindeki imgelerle ilişkilendirmekte ve bu imgelerin de anlamını 
kubbenin altında gerçekleştirilen litürjik faaliyetten aldığını ileri 
sürmektedir.503 Meryem'in aracılık rolünün ölüm kültü açısından önemini 
anımsayacak olursak, cenaze törenlerinin yapıldığı ya da mezarların 
bulunduğu mekanların üzerinde, "gökyüzünün en kutsal yeri"nden aşağı 
bakan ve (parekklesionda olduğu gibi) çocuğunu şefkatle kucaklamış bir 
ana, "bağışlayıcı" ve "günahkarlar için selamet"504 olan bir Meryem 
figürü, elbette ki "herşeye egemen" ve "Babaca" olan, sevecen, ama bazen 
de ~zgın, hatta bazen korkutucu (Daphni'de olduğu gibi) olan 
Pantokrator İsa figüründenso5 çok daha uygundur. Çünkü ölülerin 
beklentileri, merhamet, acıma ve kendileri adına Tanrı'ya ricacı 

olunmasıdır; bu da bir babadan çok bir ananın nitelikleridir. Cenazelerin 
ve mezarların üzerinde Meryem, Ioannes Mavropos'un belirttiği gibi; 

"O, gökyüzünde insanlar için (Tann'ya) yakarıyor; Oğlunu 
yatıştıracaktır. ve ondan bizim için iyi şeyler alacaktır". 506 

Meryem'in bir "ana" olarak en erken betimlemelerinin de, mezar 
ikonografisi çerçevesinde Roma katakomblarında olması, 507 bu anlamda 
şaşırtıcı değildir. 

Gökkuşağı bordür ile belirlenen. bu "gökyüzünün en yüksek (ya da 
kutsal) katı", kendileri de ilahi varlıklar olan meleklerin tam boy figürleri 
ile çevrelenmiştir (Resim 33 ve 34). Lehmann, kubbede yer alan bu 
meleklerin kökenini, pagan kubbe ikonografilerinde merkezdeki gökyüzü 
dairesini taşıyan karyatidlere bağlamak.tadır.sos Kubbeyi dilimlere ayıran 
ve melek figürleri arasında yer alan kalın şeritler de, çok zengin bitkisel 

503 Tııomas F Matbews, The Transformation Symbolism iıı Byr.anıiııe Archiıecıure and the Meaning of 
the Paııtokraıor in the Dome", Church and People in Byzantium, R. Morris, ed., 
Bimıiogham, 1990, s.191-214. Özellikle bkz.; s.208. 

504 "Bağışlay~cı" ve "günahkarlar için selamet" sıfatları, Dionysius'un Meryem için önerdiği iki 
niteliğidir. Bkz.; Painter's Manual, s.88. 

505 Kubbedeki pantokrator İsa'nm bu nitelikleri için bkz.; Jane Tımken Matthews, The Pantokrator: 
Title and Image, Ph.D.Diss., New York University, N.Y., 1976, s.141-142. 

506 P.G. 32, 1109 D-1111 A. Buradaki aktarma, Graef, a.g.y., s323-324'ten alınmıştır. 
507 K.alavrezou, "lmages of the Mother", s.165. Bu Meryem ikonlannın iyi korunmuş örneklerinden 

birisi, dördüncü yüzyıldan kalan "coemeterium Majus" olarak bilinen Roma katakombundaki yanın 
boy Orant Meryem ve kucağında çocuğu freskosudur. Bunun için bkz,; Andre Grabar, The 
Beginnings of Christian Art, 200-395, London, 1967, s.211, Fig.232. 

508 Lehmann, a.g.y., s.15. 
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motiflerle bezenmişlerdir. Bitki, Hıristiyan sanatında sonsuz yaşam 
düşüncesinin sembolü olarak mezar ikonografisinde çok sık kullanılmıştır. 
Lehmann, bu anlamıyla bitkisel bezemeyi de gökyüzü kubbesi ile 
ilişkilendirir. so9 

Parekklesionda kubbenin altında ve korniş seviyesinin üzerinde kalan 
duvarlar, Demus'un "ideal model"inde yortu çevrimi olarak adlandırdığı 
ikinci bölgeye karşılık gelmektedir.sıo Bu duvarlardaki freskolar, dört 
pandantifte yer alan ilahi yazarları ve lunet ve kemerlerdeki, Meryem'in 
prefigürasyonlan olan bazı eski ahit öyküleridir. Bunlar "dünyevi" ya da 
materyal olaylar olmak nedeniyle kubbede yer almamakta; ama eski 
peygamberleri ve Meryem'in prefigürasyonlarını betimlediği için de, 
kornişin alt kısmındaki duvarlarda betimlenen asker azizlerden yukarıda 
yer almaktadırlar. Bu "kutsallık hiyerarşisi" çerçevesinde, buradaki eski 
ahit öyküleri, Demus'un "yortu çevrimi" ile kıyaslanabilir. 

Demus'un sisteminde üçüncü bölge iıesıı kıyaslanabilecek olan 
parekklesionun korniş altındaki duvarlarında ise, martyrlerin (ya da asker 
azizler) tam boy figürleri bulunmaktadır. Şapelin kuzey ve güneyindeki 
bu alt duvarlarda, aynı zamanda doğudan batıya doğru bir "yatay 
hiyerarşi" de izlenmiştir. Martyrlerin hiyerarşik sırası , güney duvarının 
doğu ucunda Kappadokia'lı Aziz Georgios ile başlamakta (bkz.; Plan VI, 
no.50) ve Selanik'li Aziz Demetrios ile batıya doğru devam etmektedir.s12 
Demetrios'u batıya doğru azizler Theron Theodoros, Stratelat Theodoros, 
Merkurios ve Prokopios izlemektedir. Bu hiyerarşik dizilişi biz Fourna'lı 
rahip Dionysios'un el kitabında bulmaktayız. Bu el kitabında listesi 
verilen azizlerden ilk alusı, parekklesionda güney duvarında doğudan 
batıya doğru sıralanan ilk altı aziz ile çakışmaktadır. Yalnız, aziz 
Prokopios el kitabında üçüncü sıradayken, parekklesionda altıncı 

sıradadır.5 13 nk altı aziz freskosundan sonra gelen azizlerden altısının 
kimliği kesin bir biçimde tanınamadığından ve bunlardan ikisinin de bu 
hiyerarşik sıralamada yer almayan madalyon portre olmasından ötürii; en 

5o9 Aym, s.16. 
510 Demus, Byzantine Mosaic Decoration, s.22 v .d. 
511 Aynı, s.26 v.d. 
5l 2 Bu iki aziz arasında, arkosolyum kemerinin iki yanında yer alan azizler, biyerarşik sıralamada aziz 

Georgios ve aziz Demetrios'tan daha alt sualarda olduklanndan, tam boy değil madalyon portre olarak 
betimlenmişlerdir. Buradaki hiyerarşik sıralamada. tam boy figürler esas alınıwştır. 

513 Bkz.; Painters Manuel, s.56-57. 
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önemli azizler olarak evrensel kabul gören ilk altı azizden sonrasını, 
izlenen hiyerarşik sıralanım açısından Dionysios'un el kitabındaki sıra ile 
karşılaştırmak mümkün olamamaktadır. Ancak ilk altı azizden yola 
çıkarak, alt duvarlarda betimlenen azizlerin doğudan batıya doğru bir 
önem sırasına göre dizilmiş olduklarını, ve bu sıralamanın da 
Dionysios'un el kitabındaki sıralama ile temelde uyuştuğunu 

söyleyebiliriz. Bu yatay hiyerarşinin apsis duvarında yer alan piskopos 
figürleri ile tamamlandığını görüyoruz (bkz.; Kat. no. 43-48). Bu 
pisko:poslar da kendi içlerinde önem sırasına göre sıralanmışlardır: 

Hiyerarşide en önemli olan Hagios Basileios, ortada, sağ tarafta yer 
almaktadır (Plan VI, no. 46), loannes Khrysostomos ise, ikinci önemli 
kişi olarak onun sağındadır (Plan VI, no. 45). Bu iki piskopos, Bizans 
litürjisinin kurucuları olarak, ortada yer almaktadırlar. Daha sonra 
bunları, biri güney tarafında, biri kuzeyde olmak üzere önem sıralarına 
göre dizilen diğer piskoposlar izlemektedir: Aziz Georgios 
Theologos(Plan VI, no.47), aziz Athanasios (Plan VI, no.44), aziz 
İskenderiye'li Kyrillos (Plan VI, no.48), ve muhtemelen aziz Nikolaos 
(Plan VI, no.43). Bu hiyerarşik dizilim, Dionysios'un el kitabındaki 
sıralama ile tam olarak örtüşmektedir.sl4 

Parekklesionun batı mekan biriminde oluşturulan bu düşey ve yatay 
hiyerarşik dizilim, bir yandan da yapı içersinde iki odak noktası 

oluşmasına katkıda bulunmak.tadır: Birisi bu birimi örten kubbe, diğeri 
ise an~tasis sahnesinin bulunduğu apsis. 

Tekrar batı biriminin dikey hiyerarşik katmanlanışına dönecek 
olursak; korniş hizasının altında kalan bölgenin de -tıpkı kubbede olduğu 
gibi- kendi. içersinde hiyerarşik katmanlara ayrıldığını izleyebiliriz. Dado 
seviyesinin üzerinde yer alarak gerçek insan boyutlarında olan ve 
yukarıda neredeyse korniş hizasına kadar uzanan tam boy aziz figürleri, 
(bkz.; Kat. no. 50-69) bu hiyerarşide üst sıradadırlar. Bu azizler, birer 
ölümlü olmakla beraber, yaşamlarım İsa'mn yolunda adamış olmalarından 
ötürü göksel varlıklara daha yakın sayılmaktadırlar. Nitekim, arkosolyum 
Dişlerinin duvarlarında, lahitlerin üzerinde yer alan fresk ve mozaiklerde, 
bu mezarlarda yatan kişilerin ve onların yakınlarının portreleri 

514 Aynı, s.54. 
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bulunmaktadır.515 Bu portreler, hem konumlarının daha aşağıda olması, 
hem de daha küçük boyutlu olmaları nedeniyle, aynı duvarda yer 
almalarına karşın; görsel olarak da hiyerarşide azizlerin altında yer 
almaktadırlar. Ölenlerin portreleri, arkosolyum nişlerinde olabileceği 
gibi, doğrudan lahitin üzerinde kabartma olarak da yer alabilmektedir. 
Bunun onüçüncü yüzyıla ait bir örneği, Arta'da Hagia Theodora 
kilisesindeki Theodora'mn lahitidir (Resim 60b). Bu lahitin ön yüzünde 
Theodora ve oğlunun İmparatorluk giysileri içersinde portreleri 
bulunmaktadır.516 Bu lahit~ erken döneme tarihlendirilen Silivrikapı 

hipojesinde bulunan bir lahitteki aile portresine5I7 çok benzemektedir. 

Bu arkosolyum portrelerinin altında, burada yatan kişilerin cansız 
bedenlerini barındıran taş lahitler yer almaktaydı: Ruhları zaten ayrılmış 
olan "salt madde" bedenler! Hemen üstlerindeki portrelerinde bu kişilerin 
"canlı" olarak, yani tinsel ve bedensel varlıkları ile betimlenmiş 
olduklarım düşünürsek, kubbenin en üst noktasından yere kadar izlenen 
"spiritüel hiyerarşi"nin en alt noktasını, cansız beden kalıntılarını 

barındıran bu lahitlerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu, Tann'dan 
cansız insan bedenine kadar uzanan bir hiyerarşidir. 

Ne yazık ki bugün, parekklesiondaki orijinal lahitlerin dekorasyonu 
ve ikonografisi konusunda elimizde herhengi bir arkeolojik veri 
bulunmamaktadır. Ancak, onbirinci-ondördüncü yüzyıllar arasına 

tarihlenen bazı Bizans lahitlerinden yola çıkarak,518 Kariye'deki lahitlerin 
haç; çeşitli bitkiler, hayvan figürleri ve soyut geometrik motiflerle 

515 Onalbncı yüzyılda Kariye'yi ziyaret eden Gerlach'tan bildiğimiz kadarıyla. bu arkosolyum nişlerinin 
hepsinde orada gömülü olan kişilerin portreleri bulunmaktaydı. Bugün kuzey duvardaki ilci 
ark:osolyumdaki portreler yok olmuştur. Ama Gerlacb, pareklesiyonda ktetor'un (yani Metocbites'in) 
portresinin kendi mezar arkosolyumunda bulunduğunu belirtmektedir. Bunun için bkz.; 
Ousterhout, "Sixteenth Century Visitorn. 

516 Bkz.; An<lre Grabar, Sculptııres Byzantines du Moyen Age, ll c,ne•xıve siecle), Paris, 

1976, Pi. CXXI; Aynca bkz.; Jovanka Maksimoviç, "La Sculpture Byzantine Du xıue Siecle", 
L'Art Byzantine Du xme Siecle, Beograd, 1967, s. 24-34, Fig. 1. 

517 . Ü Bkz., J.G. Deckers - . Serdaroğlu, a.g.y., s.147 v.d., Tafel 6 d., Tafel 7 c., d. 
518 Bu örnekler için bkz.; Tbeocb~s Pazaras, Anaglypbes Sarkopbagoi kal epitaphies plakes 

tes meses kai hysteres Vyzantines periodou sten Hellada, Athena. 1988 (Yunanca). Bu 
yayında özellikle bkz.; s. 6, 20, 21, 30, 32, 37, 38 ve 49'daki Figürler. Aynca. XI-XII. yüzyıllara 
tarihlendirilen, İstanbul Arkeoloji Müzesinde 5798 envanter no.Iu lahit (Resim 60a) figürlü labitlere 
iyi bir örnektir (bkz.; Nezih Fıratlı, La Sculpture Byzantine Figuree Au Musee 
Archeologique d'lstanbul, Paris, 1990, s.47-48, Fig. 83. A. Grabar, bu labiti XIV. yüzyıla 
tarihlemektedir. bkz.; A. Grabar, Sculptures Byzantines, s.138-139 ve PI.CXV a). Bir başka 
figürlü geç dönem lahiti de Arta'cla Hagia Theodora kilisesinde bulunan Theodora'nm lahitidir (Resim 
60b). Bu lahit 13. yüzyıla tarihlendirilmektedir (A. Grabar, Sculptures Byzantlnes, s.144-145). 
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bezenmiş olabileceğini519 (Resim 61 a,b ve 62 a,b), ya da ölenin bir aile 
portresinin yer alabileceğini (Resim 60b) öne sürebiliriz. Lahit üzerindeki 
bu bezemeler rölyef olarak yapılmış olmalıdır ve bu da, mekanda 
yukarıdan aşağıya izlenen spiritüelden materyale doğru olan hiyerarşi ile 
uyumludur; çünkü, üç boyutlu, elle tutulur bir hacmi ol~ taş rölyef, 
freskoya kıyasla daha "materyal" bir anlatım biçimi olarak 
görülmekteydi.. 

Bu lahitlerin üzerlerinin, "epitaphios" olarak adlandırılan ve 
üzerinde İsa'nın ölü bedeninin işlenmiş olduğu dikdörtgen bir kumaş ile 
örtümüş olabileceği de tartışılmaktadır.520 İlk olarak onüçüncü yüzyılda 
ortaya çıkan bu örtüler, esas olarak litürjik bir işleve sahiptiler: Paskalya 
yortusu süresince sunak masasına örtülür, bu yortudan önceki Cuma ve 
Cumartesi'lerdeki (Good Friday - Saturday) törenlerde de taşınırdı. 

Litürjide kullanılmadığı zamanlarda bunların nerede sergilendiği ya da 
saklandığı konusunda Çurçiç, bunların lahit üzerlerinde sergilendiği 
görüşünü öne sürmektedir. Hem ikonografilerinin İsa'ya ağıt ile ilgili 
olması, hem de bunların İsa'mn mezarım temsil ediyor olması, bu görüşü 
doğrulamaktadır. Aynca, tıpkı İslam dünyasında olduğu gibi, Ortodoks 
Bizans'ta da, önemli kişilerin lahitlerinin (sanduka) üzerlerinin böyle bir 
kumaşla örtüldüğünü biliyoruz. Niketas Koniates, Konstantinopolis'teki 
Kutsal Havariler kilisesinde bulunan Büyük Konstantinos'un lahitinin 
üzerinde "altın ile işlenmiş muhteşem bir örtü" olduğundan 

sözetmektedir.s21 Ruy Gonzales de Clavijos22 da, Mangana'daki Hagios 
Georgios kilisesinde bulunan bir imparatoriçe mezarını tanımlarken, 
lahitin üzerinin gümüş işli bir kumaş ile örtülü olduğunu 

belirtmektedir.523 Bugün de Sopoçani, Gradac, Deçani ve Peç'te bulunan 
kral ve piskopos lahitlerinde bu örtüler durmaktadır.524 Genellikle bu 
kumaşların bordürlerinde yer alan kitabelerde yaptıran kişinin adının 
geçiyör olması, bu kumaşların yaptıran kişinin lahiti üzerinde örtülü 

519 Tronzo ve Cutler, onbirinci yüzyıldan başlayarak, lahit üzerindeki bezemelerde haç, bitki ve kuş gibi 
motiflerin ağırlık kazandığını ileri sürmektedirler (bkz.; Tronzo - Cutler, a.g.y.). 

520 Slobodan Çurçiç, "Late Byzaııtine Loca Sancta? Some Questions Regarding the Form and Function 
of Epilaphioi", The Twiligbt of Byzantium, (Çurçiç - Mouriki, ed.), Princeton, 1991, s.251-
261. 

521 O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, (transı. by HJ. Magoulias), Detroit, 
1984, s.263. 

522 1403-1406 yıllan arasında İspanya Tamerlan Sarayı'nın Konstantinopolis'teki elçisi. 
523 Mango, Art of tbe Byzantine, s.220. 
524 Çurçiç, "Lale Byzaııtine Loca Sancta?", s.253're dipnot 18. 
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olması düşüncesini güçlendirmektedir. Bu örtülerden, Kariye'de 
Metokhites'in ya da diğerlerinin lahitleri üzerinde örtülü alınası çok zayıf 
bir olasılık değildir. 

3.4.3. Eski Ahit Öyküleri Çevrimi 

Batı mekan biriminin Meryem ağırlıklı ikonografik programı, üst 
duvarlarda yer alan ve Eski Ahit'ten seçilmiş olan bazı öykülerden oluşan 
çevrimde de sürmektedir. Dokuz Eski Ahit öyküsünden oluşan bu çevrim, 
Metokhites'in entellektüel kişiliğinin de bir yansıması olarak,525 taşıdığı 

derin· anlam katmanları ile, Bizans ikonografisinde eşi bulunmayan 
(unique) bir öyküler ve semboller yumağı oluşturmaktadır. Dokuz 
sahneden oluşan bu çevrimde, şapelin genel programı ve işlevi ile 
bağlantılı üç ayrı anlam katmanının aynı çevrimde okunabildiğini 
görmekteyiz. 

Bu anlanı katmanlarından birincisi, çevrimde betimlenmiş olan Eski 
Ahit konularının doğrudan anlamı (literal meaning), yani Tevrat'ta 
anlatılan öykülerdir: Yakub'un Merdiveni (bkz.; Kat. no. 28, Resim 37), 
Yakub'un Haran'a giderken yolda başının altına bir taş koyarak uykuya 
dalması ve rüyasında gökyüzünden yere bir merdi venin uzandığını, bu 
merdivenden aşağı inen ve yukarı çıkan melekleri görmesi öyküsüdür;526 

Musa ve Yanan Çalı öyküsü (Kat. no. 29-30, Resim 38 ve 39), Tanrı'nın 
bir çalının içinden Musa ile konuşmasını ve bu sırada çalının alev alev 
yanmasını, ama asla yok olmamasını anlatmaktadır;527 Ahit Sandığı'nın 
taşınması öyküsü (Kat. no. 31, Resim 40), içinde On Emir tabletlerinin 
bulunduğu sandığın Sion kentinden alınarak Süleyman'ın (Solomon) 
yaptırdığı tapınağa taşınmasını anlatmaktadır;528 Kutsal Eşyaların 

Taşınması öyküsü (Kat. no. 32, Resim 41), yine Yahudilerin kutsal 
toplanma çadırından (tabemacle) alınan kutsal kupa (stamnos) ve yedi 
kollu şamdanın (menorah) Süleyman'ın tapınağına taşınmasını 

5·25 Metokhites'in bu niteliğinden yukarıda Bölllm 1.2.3.'te sözedilmektedir. Yine bu bölümde 
incelendiği kadarıyla. Metokhites'in müdahaleci ve yönlendinneyi seven kişiliği gözönünde 
tutulduğunda, bu ikonografik programın tasarlanmasında rol oynamamış olmasını düşünmek zordur. 

526 Tekvin. Bap 28:12~13. 
527 Çıkış, Bap 3: 1-4. 
528 I. Kırallar, Bap 8: 1-4. 
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anlatmaktadır;s29 Süleyman ve İsrail Cemaatinin Toplanması öyküsü (Kat. 
no. 33, Resim 42, sol taraf), Süleyınan'ın kutsal eşyaların yeni tapınağa 
yerleştirilmesi için bütün kavime törenler için öncülük etmesini 
anlatmaktadır;53o Ahit sandığının Tapınağa yerleştirilmesi öyküsü (Kat. 
no. 34, Resim 43), taşınan sandığın tapınakta en kutsal yere (kudsülakdas) 
konulmasını anlatmaktadır;53 1 İşaya'nın Kehaneti ve Başmelek Mikhael'ın 
Asur ordusunu Kudüs Önünde Yok Etmesi öyküsü (Kat. no. 35, Resim 
44), Kudüs'ü almak üzere kuşatan Asur ordusunun başarısız olacağının 
peygamber İşaya tarafından öngörülmesi ve Tann'nın meleğinin bu 
orduyu Kudüs önünde kılıcıyla yok etmesini anlatmaktadır;s32 Harun 
(Aaron) ve Oğulları Sunakta öyküsü (Kat. no. 36, Resim 45), Musa'mn 
kurduğu çadır-tapınağın ilk rahipleri olan Harun ve oğullarının sunularını 
vermesini anlatmaktadır. s33 

Kariye şapelinde bir çevrim içinde yer alan bu freskolann birincil 
ya da dolaysız anlamlan, Tevrat'ta anlatılan bu öykülerdir. Ancak bu 
sahnelerin yalnızca Eski Ahit öyküleri olarak (yani birincil anlamları ile) 
ikonografik programda yer aldıklarım söylemek güç çünkü Eski Ahit 
öyküleri olarak bu sahneler, doğrudan anlamlan ile hem şapelin genel 
ikonografik programı ve bu programda işlenen başlıca temalarla, ham de 
ölüm kültü ile doğrudan ilişkilendirilemezler. İkonografik programın 
tasarlayıcıları bu sahneleri, hem genel programın ana teması, hem de 
burada gerçeklaştirilen litürji ile bağlantısı kurulabilen diğer iki anlam 
katmanı nedeniyle programa almışlardır. Bu nedenle biz, bu sahnelerin 
birincil ya da doğrudan anlamlan (literal meaning) üzerinde daha fazla 
durmadan, diğer iki anlam katmanı üzerinde duracağız. Bunlardan 
birincisi, seçilen Tevrat öykülerinin Meryem'in ve dolayısıyla İsa'mn 
gelişinin (enkarnasyon) öngörüleri olarak kabul edilmesi, ikincisi ise bu 
çevrimin litürjik anlam boyutudur. 

529 ı. KıraUar, Bap 8: 4. 
530 I. Kırallar, Bap 8:5. 
531 ı. Kırallar, Bap 8:6. 
532 İşaya, Bap 37: 33-36; n. Kırallar, Bap 19: 32-37. 
533 Çıkış, Bap 29. 
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3.4.4. Meryem 'in Öncülleri Olarak Eski Ahit Öyküleri 

Hıristiyan sanatında Eski Ahit öyküleri ve sembolleri, genellikle 
Mesili'in geleceğine ilişkin Eski Ahit umutlarının ve bu umutların lsa'mn 
gelmesi ile gerçekleştiğinin bir ifadesi olarak kullanılmıştır.534 Eski 
Ahit'in, bir ressamın, Yeni Ahit ile tamamlanacak ve mükemmelleşecek 
olan bir ön-çizimine (eskiz) benzetilmesi,535 Eski Ahit'i yenisinin bir 
"gölgesi" ya da prefigürasyonu olarak yorumlayan Ioannes Khrysostomos 
ve lskenderiye'li Aziz Kyrillos gibi eski kilise babalarına kadar 
uzanmaktadır. 536 Altıncı yüzyılda yaşamış coğrafyacı Kosmas 
Indikopleustes de, "Hıristiyan Topografisi" adlı kitabında, bütün Eski Ahit 
olaylarının "gerçek şeylerin" (Yeni Ahit olaylarının) bir "ön modeli" 
olduğunu; eski peygamberlerin "İsa'mn gelişinin habercileri" olduğunu; 
ve onların öngörülerinin de "İsa ile gerçekleştiğini" söylemektedir.537 

Ancak, Eski Ahit yalnızca lsa'mn enkarnasyonunun prefigürleri 
dizisi değildir; aynı zamanda insan soyunun İsa'nın gelişine 
hazırl~masımn tarihidir de.538 Meryem de, Eski Ahit vaadlerinin Yeni 
Ahit'te tamamlanmasının bir aracı olarak, bu hazırlığın zirvesini 
oluşturmakta, Eski ve Yeni Ahit'leri birbirine bağlamaktadır.539 

Eski Ahit içersinde Meryem'in prefigürasyonlan olarak yorumlanan 
çok sayıda olay ve sembol bulunmasına540 karşın, bunların en yaygın 
bilinenleri, " ... her tarafı altınla kaplanmış olan sandık, kutsal manna kabı, 
şamdan, ... "541 ile yanan ça1ı,s42 Yakub'un merdiveni, Daniel'in gördüğü 

534 Sebiller, a.g.y., C.L s.12. Aynca bkz.; Kurt Weitzmann - Herbert Lee Kessler, The Frescoes of 
the Dura Synagogue and Christian Art, Washington. D.C., 1990, s. 176-177. 

535 Herbert L. Kessler, "Medieval Art as ~rgument", Iconography at the Crossroads, (Brendon 
- Cassidy, ed.), Pri.nceton, 1993, s.59-70, özellikle bkz.; s.63. 

536 Bkz.; The Letters of SL Cyril of Alexandria, ( transı. by J. McEnemey), Washington, 
D.C., 1987, s.180. Aynca. Homilies on the Epistle to Hebrews, (transı. by F. Gardiner), 
F.dinburgh, 1890, s. 48. 

537 Tbe Christian Topography of Cosmas, An Egyptlan Monk, (transı. by J.W. 
McCrindle), London, 1897, s. 146, 180. 

538 V. Lossky, "Panagia", The Mother of God, (EL. Mascall, ed.), Westminster, 1949, s. 24-36, 
özellikle bkz.; s.29. 

539 Aynı. Aynca bkz.; Meyendorff, Byzanyine Tbeology, s.146~147. 
540 Bkz.; V.A. Mitchel, a.g.y., s. 66-67. 
541 St Jobn Damascene, Homilies on Nativity, P.G. 96, 672 C. Bu alıntı için bkz.; V.A. Mitchel, 

a.g.y ., s.67. 
542 St Jobn Damascene, Homilies on Dormition. P.G. 96, 712 B. Aynca. V.A. Mitchel. aynı yer. 
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ve üzerinden bir kayanın koparak aşağı yuvarlandığı dağ, kapalı kapı, 
Musa'nın çadır-tapınağı (tabemacle) ve Silleyman11n kurduğu tapınaktır. 

Anıtsal resimde, Eski Ahit olaylarının Yeni Ahit'in, ve özellikle de 
Meryem'in prefigürasyonları olarak betimlenmesi Palaiologoslar 
devrinde ortaya çıkmaktadır.543 Günümüze ulaşabilmiş olan en eski 
örnek, onüçüncü yüzyıl ortalarındandır ve Trabzon Ayasofyası'nın 
narteksindedir.544 Onüçüncü yüzyıl anıtsal resminde bu prefıgürasyonları, 
daha çok narteks programlarında görmekteyiz: Ohrid'deki St. Clement'in 
narteksinde (1295) Musa ve yanan çalı, Yakub1un merdiveni, Daniel'in 
gördüğü dağ, Musa'mn çadır-tapınağı ye Harun;s4s Selanik'teki Kutsal 
Havariler kilisesinin dış narteksinde Musa'nın çadır-tapınağı546 Peç'teki 
Bakire Meryem kilisesinin (1334) dış narteksinde yer alan alu peygamber 
figüründen Harun kutsal manna kabını, Süleyman tapınağı, Yakub 
merdiveni, Ezekiel kapalı kapıyı, Zekeriya yanan çalıyı ve yine Zekeriya 
altı kollu şamdanı işaret etmektedirler.547 Lesnovo'da (1349) ise yine 
nartekste, Yakub'un merdiveni, yanan çalı ve Meryem'in başka 

prefigürleri yer almaktadır.s4s 

Aslında _ Yahudi tapınağının bütün bu kutsal eşyaları, sinagogların 
duvarlarında betimlenmekteydi. Bunlardan günümüze ulaşabilen bir 
örnek, üçüncü yüzyıldan Dura Europos sinagogudur.549 ı:;>ura'daki kutsal 
eşya resimleri ile geç Bizans anıtsal resmindeki benzerliklere dikkatimizi 
çekerek bu imgelerin nasıl Palaiologoslar devrine kadar taşınmış 

olduklarını tartışan Kessler, üçüncü yüzyılda Fırat nehri kıyısındaki 
(Suriye) Y ahudiler'in bildiği ortak bir görsel kaynağın ( örneğin bir 
elyazniası), daha sonra bir biçimde Bizanslılar tarafından da görüldüğü ya 
da kullanıldığı ve bir biçimde taşınarak Palaiologoslar devrine kadar 
ulaşmış olabileceği sonucuna varmak.tadır.550 Gerçekten de, Bizans anıtsal 

543 Der Nersessian, "Program and lconograplıy", s.311-313. 
544 Bk2;.; David Talbot Rice, The Church of Hagia Sophia at Trabizond, Edinburgh, 1968, 

s.182-183. 
545 Bkz.; Hamann-MacLean - Hallensleben, a.g.y., C.2. Plan 20. 
546 Bkz.; Andreas Xyngopoulos, Tbessalonique et la peinture macedonienne, Amsterdam, 

1980, Pi. 19a v.d. 
547 Bkz.; Der Nersessian, "Program and /conography", s.316. 
548 Bkz.; Hamann-MacLean - Hallensleben a.g.y.,, C.2, Fig. 346. 
549 Weitzmann - Kessler, a.g.y. 
550 Herbert Lee Kessler, "Through The Temple Veil: The Holy lmage iıı Judaism and Chrisriarıity", 

Kairos, XXXIl / XXXIlI. (1991), s.53-77. 
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resmi.ile minyatürleri arasındaki şaşılası benzerlikler, bu iki resim alam 
arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koymaktadır.ssı Bunun çok çarpıcı bir 
örneği, Kariye parekklesionundaki "ahit sandığının taşınması" freskosu 
ile, Mt. Athos Octateuch'unda yer alan aym konuyu betimleyen minyatür 
(Mt. Athos Vatopedi cod.602, Fol. 345 v.) arasındaki benzerliktir 
(Karşılaştır; Resim 40 ve Resim 63 ). 

Bu çevrim içinde aslında Süleyman'ın tapınağının kurulması konusu, 
dört ayrı sahne ile öykülenıniştir. Bunun ilk sahnesi de ahit sandığının 
taşınmasıdır (Resim 40). Tanrı'nın talimatları doğrultusunda Musa 
tarafından yapılan552 ve içinde Tanrı Kelamı'm (Word), daha doğrusu 
Musa'ya indirilen ve üzerinde On Emir'in yazılı olduğu iki taş tableti 
barındıran553 ahit sandığı, Süleyman tapınağı yaptırıp ta sandığı oraya 
taşıyana kadar, Yahudiler tarafından çadır-tapınağın içinde 
korunmaktaydı ve oradan oraya taşınmaktaydı. Ahşaptan olup altınla 
kaplanan (yani salt "madde" olan) ancak içinde tamamen spiritüel olan 
"Tanrı 'nın sözünü" barındıran sandık, dördüncü yüzyıldan itibaren 
Meryem'in en bilinen figürasyonu olarak görülmekteydi.554 Ortodoks 
litürjisinde Meryem'in Tapınağa Takdimi ile ilgili yortunun akşam 
dualarında (Great Vespers) Meryem şöyle selamlanmaktadır: " ... ey, 
Tanrı 'nın sözllnü içinde barındıran. canlı ahit sandığı!" 555 Beşinci 

yüzyılda Konstantinopolis'te patriklik yapan Proklos da, vaazlarında 
Meryem'den sözederkeıı şöyle demektedir: 

"Onun kendisi, ruh ve beden olarak kutsanmış, içinde altın 
sunuyu (yani İsa'yı) barındıran, içeriden ve dışarıdan altın ile 
kaplanmış olan sandıktır". 556 

551 Özellikle minyatürün anıtsal resmi etkilemesi konusunda bkz.; Ernst Kitzinger, "The Role of 
Miniature Painting in Mural Decoration", The Place of Book IIlumination in Byzantine 
Art, (Kurt Weitzmann and others, ed.), Prioceton, 1975, s.99-142. Genel olarak minyatür - anıtsal 
resim etkileşimi ile ilgili olarak aynca bkz.; Kurt Weitzmann, "Study of Book Illumina.tion in 
Byzantine Art", The Place of Book IDumiuatton in Byzantine Art, (Kurt Weitzmann and 
others, ed.), Princeton, 1975, s.1-60; William C. Loerke, "11ıe Monumental Miniature", Tbe Place 
of Book Dlumination in Byzantine Art, (Kurt Weitzmann and others, ed.), Princeton, 1975, 
s.61-97. 

552 Çıkış, Bap 25:10; 37:1. 
553 Çıkış, Bap 25:21; I.Kırallar, Bap 8:9. 
554 Thomas F. Mathews, "Tke Epigrams of Leo Sacellarios and an E.xegetical Approach to the 

Miniatures of Vat. Reg. Gr. 1.", Orientalia Christlana Periodlca, 43 (1977), s. 94-133, 
özellikle bkz.; s. ı06. Aslında daha önceki dönemlerde, örneğin Ireanus'un (2. yüzyıl) Kristolojik 
sembolizminde, ahit sandığı doğrudan lsa'nın kendisi ile özdeştir (bkz.; aynı yer). 

555 Bkz.; The FestaJ Menaion, Service Book of the Ortbodox Cburcb, (transl. from original 
Greek by Motber Mary • K. Ware), London, 1969, s.166. 

556 Proclus, Homilies, P.G. 65, 753-756. 
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Meryem'in bu şekilde ahit sandığı ile özdeş tutulmasının bir sonucu 
olarak, ahit sandığı betimlemelerine Meryem'in bir portresinin 
konulmasına sıkça rastlanır. Kariye'deki ahit sandığının taşınması 

freskosuna çok benzeyen Vatopedi minyatüründe (Resim 63 ), sandığın 
önünde yuvarlak bir madalyonda Meryem'in portresi bulunmaktadır. 
Kariye'deki sandığın ön kısmında da bir madalyon vardır, ancak bu kısım 
çok hasarlı olduğundan üzerinde Meryem'in portresinin olup olmadığı 
anlaşılamamaktadır. 

Ahit sandığının taşınması sahnesi duvar resminden önce elyazması 
minyatürlerinde görülmektedir. Bunlardan iyi bilinen bir örneği, onuncu 
yüzyıldan kalan ve Joshua Rotulus557 olarak bilinen elyazmasındaki 
minyatürdür. Bu elyazmasının beş kopyasındasss da, ahit sandığının 
taşınmasını gösteren minyatürlerde büyük benzerlikler vardır. 5 59 

Özellikle de Mt. Athos Vatopedi'deki minyatürün neredeyse Kariye'deki 
fresko ile ayın olması, Kariye'deki ressamın modelinin, bu minyatürün 
bir türevi olduğunu düşündürmektedir.s6o 

Kosmas'ın. Meryem'le bir ilişkiden sözetmeksizin, tamamen coğrafi 
bir yorum getirmesine karşın,561 şamdan, genellikle "ışığı taşıyor olması" 
nedeniyle Meryem'in bir prefigürasyonu olarak düşünülmekteydi. 
Meryem'e Müjde yortusunda gece okunan dualarda (mattins), Gabriel 
Meryem'i "ey ışığı getiren şamdan" . diye selamlamaktadır.562 Smyrna 
(İzmir) Elyazması'run bir minyatüründe de, Meryem'le çocuk İsa, yedi 
kollu bir şamdanın üzerinde oturur gösterilmiştir. 563 Kariye 
parekklesionundaki yedi kollu şamdan freskosu, üzerinde Meryem'in bir 
portresini taşımamaktadır, ama birçok örnekte yer alan şamdan 

557 Vat Cod. PaJat. gr.431. 
558 Bu kopyalardan üçü (Seraglio. Istanbul, Cod. 8; İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali sırasında yanmış 

olan Smyma Evangelical Scbool Manuscıipt, Cod. A. 1; Vatican Cod. gr.746) onikinci yüzyıla, biri 
(Vatican, Cod. gr. 747) onbirinci yüzyıla, birisi de (ML Athos Vatopedi, Cod. 602) onilçüncü 
yüzyıla aittir. 

559 Bkz.; Kurt Weitzmann, Tbe Joshua Roll, Princeton, 1948, karşılaştır; Fig. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
14, 16 ve 48. 

560 Kariye ressamının do~rudan MLAthos Vatopedi'yi görüp görmediğini bilemeyiz. Ama olasılıkla 
fresko ressamının elindeki skeç kitabında (el kitabı) bu minyatürün bir kopyasının alınası gerek. Ya 
da hem minyatür hem de fresko, aynı kaynaktan yararlanmışlardı. Duvar resmi ile elyazması 
minyatürler ya da bu minyatürlerden duvar ressamlarının kullanımı için türetilen skeç-kitapları 
arasındaki ilişki konusunda bilgi için bkz.; Emst Kitzinger, "Role of Miniature". 

561 Christian Topograpby, s.152 . 
. 562 Festal Menaion, s.455. . 
563 Smyrna Evangelical School, Cod. A. 1, fol.154. 
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freskolarının üzerinde Meryem ve çocuk lsa'nın portreleri yer 
almaktadır. 564 

Kutsal "manna"yı565 içinde barındıran kab olan altın kupa (stamnos) 
da Meryem'in popüler bir figürasyonu idi. Çünkü, Tanrı'nın gökten 
İsrailliler'in üzerine yağdırdığı566 "kutsal ekmek" ya da "manevi besin"567 

olan manna, İsa'run bir prefigürasyonu olarak düşünülmekteydi. İsa da 
Tann'run insanlara gönderdiği kutsal ekmek, manevi besindir. Meryem, 
Patrik Photios'un Meryem'e Müjde ile ilgili olan vaazında şöyle 

selamlanmaktadır: "Selam sana ey yaşam veren ekmeğin lezzetini bize 
getirmiş olan Meryem ",568 Meryem'in Doğumu yortusunda yapılan akşam 
duasında (small vespers) da Meryem, "O ki, kendi"bedeninin içersinde 
göksel ekmeği barındırıyordu" diye selamlanmaktadır.569 Manna ile İsa 
arasındaki paralellik, manna kabının da Meryem ile özdeşleşmesini 
getirdi. Meryem'e Müjde yortusunda okunan akşam duasında (great 
vespers) meleğin Meryem'e seslendiği gibi: " ... selam ey manna'nın kutsal 
kabı ",_51o Kariye parekklesionundaki çevrimde yer alan kutsal manna kabı 
freskosu oldukça yıpranmış bir durumda olduğundan, üzerinde 
Meryem'in portresinin olup olmadığını anlayamıyoruz, ancak 
Graçanica'mn güney bema duvarında betimlenmiş olan manna kabının 
üzerinde Meryem'in portresi bulunmaktadır (Resim 64). 

Ahit sandığının Süleyman'ın tapınağında kutsal hücreye 
yerleştirilmesini anlatan sahne571 (Kat. no. 34, Resim 43) iki açıdan 
Meryem ile bağlantılandırılabilir; birincisi, Meryem'in kendisi, içinde 
Tanrı'mn barındığı tapınak olarak düşünülmektedir, ve İsa da burada 
tapınağa yerleştirilen ahit sandığı olarak.572 Bu fresko ile ilgili başka bir 

564 Örneğin, daha geç dönemde ML Athos'taki Dionysiou ve Dochiariou'da 
565 Y ahudiler'in çölde sürgün bayatı yaşadıkları dönemde Tann'nm mucizevi bir biçimde onlara sağladığı 

(gökten yağdırdığı) besin. Çıkış, Bap 16:4, 14, 31-32. 
566 Çıkış, Bap 16:4. 
S67 Korintoslulara, I. Bap 10:3. 
568 Homilies of Photius, Homily V, s.ı2t. 
569 Festal Menaion, s. 99. 
57o Ayru, s. 439. 
571 L Kırallar, Bap 8:5-6. 
572 Daha önce ahit sandığını Meryem'in figürasyonu, içindeki Tanrı kelamını ise İsa olarak 

yorumlamışttk. Ancak bu sahnedeki kontekst içersinde tapınağın Meryem'i temsil etmesi, onwı içine 
yerleştirilen ahit sandığının İsa olarak yoruınlanmasını gerekçelendirmektedir. Nitekim Bizanshlar'da. 
ahit sandığı Meryem'in bir figürasyonu olmasının dışında. İsa'nm bir fıgürasyonu olarak da 
yorumlanmıştır. Bunun için bkz.; T.F. Mathews, "Epigrams of', özellikle s.103-105. 
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yorum ise, bu sahnenin Meryem'in Tapınağa ~unuluşu olayının 

figürasyonu olması şeklindedir.573 Ancak, çevrimdeki diğer freskoların 
Meryem'in "enkarnasyon olayına ilişkin figürasyonları" olduğu 

gözönünde bulundurulduğunda, birici yorum daha uygun görünmektedir. 
Bizans anıtsal resminde bu sahnenin, Kariye'deki ile kıyaslanabilecek daha 
erken bir örneği bulunmamaktadır.574 Bazı Ondördüncü yüzyıl 

kiliselerinin ikonografik programlarında yer alan ahit sandığının tapınağa 
yerleştirilmesi sahnelerinde de, sözkonusu olan tapınak Süleyman'ın 
yaptırdığı tapınak değil, Musa'mn çadır-tapınağıdır.s1s 

İşaya'mn kehaneti' ve Başmelek Mikhael'in Kudüs önünde Asur 
ordularını bozguna uğratmasını anlatan freskoda (Kat. no. 35, Resim 44), 
Kudüs kentini temsil eden surlardaki kapının üzerinde, Meryem'in bir 
portresi görülmektedir (Resim 65). Aslında "kapalı kapı" imgesi 
Meryem'in önemli figürasyonlarından birisidir; ancak buradaki sahne, 
Meryem'in kapalı kapı figürasyonu ile ilgili değildir. Çünkü; birincisi, 
kapalr kapı imgesi İşaya'da değil Ezekiel'de geçmektedir.576 Oysa bu 
sahne İşaya'dan alınmıştır. 577 İkincisi, ikonografik olarak, Meryem'in bir 
figürasyonu olarak kapalı kapı imgesi betimlendiğinde, Meryem figürü 
Pammakaristos'ta (Fethiye Camisi) olduğu gibi578 kapının önünde 
betimlenmektedir. Oysa burada Meryem'in portresi kapının önünde değil, 
üzerindeki. timpanumdadır. Öyleyse bu freskoda kent surlarının kapısının 
üzerinde duran Meryem portresi, Meryem'in kapalı kapı alegorisi ile 
değil, Tann'mn da "içinde oturduğu" ve koruduğu "kendi kenti" ile 
ilgilidir. Bu kent Meryem ile özdeşleştirilmekte ve onun bir figürasyonu 
olarak düşünülmekteydi. 579 Hagios Ioannes Damaskenos, Meryem'i 
" ... yaşayan Tanrı 'nın (İsa) kenti" olarak anmaktadır.580 Bu sahne ile 
ilgili bir diğer nokta, Tann'mn koruduğu Kudüs kenti ile Meryem'in (ve 

573 Bu yorumu Der Nersessian getirmektedir (bkz.; "Program and Iconography", özellikle s.317). 
574 Der Nersessian, aynı, s. 340. 
575 Bunun örnekleri Ohrid'deki SL Clement, Lesnovo, Deçani, ML Athos'taki Protaton ve Selanik'teki 

Kutsal Havariler kiliselerinde görülmektedir. 
576 Ezekiel, Bap 44:1-4. 
577 Bu freskoda yazıt tam olarak okunamamaktadır, ancak Underwood bunun İşaya. Bap 37:21•33'den 

alındığını öne sürmektedir (Underwood, Kariye, c.1, s.223). İkonografi de İşaya'daki öyldl ile 
örtüşmektedir. 

578 Bkz.; Belting - Mango - Mouriki, a.g.y., Fig. 109. 
579 Kudüs'ten "Tann'nın Kenti" olarak İşaya. Bap 60:14'te ve Bap 52:2'de sözedilmektedir. 52:2'de tşaya 

Kudüs'ü "~" olarak adlandırmaktadır. Kudüs, birçok yerde de "Tannnm kenti olarak geçmektedir 
(örneğin lbranilere Mektup, Bap 12:22). 

580 St John Damascene, Homilies on Nativity, P.G. 96,673 D, 676. 
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Tann'mn) koruduğu Konstantinopolis arasında bir paralellik kuruluyor 
olmasıdır. Bu freskoya komşu olan pandantifte yer alan ilahi yazan aziz 
Ioseph'in (karşılaştır; Plan VI'da 26 ve 35) rulosunda, 
Konstantinopolis'lilerin başarısızlığa uğrattıkları her kuşatmadan sonra 
hep birlikte söylemeyi gelenek edindikleri Akathistos ilahisine bir 
göndermede bulunması, içinde Tann'nın barındığı Kudüs kentini 
Mikhael'in savunması ile Meryem'in içinde bulunduğu Konstantinopolis 
kentini korumasını birbirine bağlamaktadır.ssı Nitekim İşaya'daki bu 
kısım, parekklesionun ikonografik programında yer alan litürjik 
referansların dışında, Meryem'le ilgili olan yortularda değil, ama Avar 
yenilgisini anmak için 5 Haziran'da yapılan akşam duasında 

okunmaktaydı.582 Öte yandan, Başmelek Mikhael'in kent surları önünde 
yalın kılıç kuşatmacı orduyu perişan etmesi, Kariye'deki kompozisyona 
çok benzer bir kompozisyon ile Lesnovo'daki freskoda (1347-1348) 
görülmektedir, ancak bu kez başmeleğin savunduğu kent Kudüs değil, 
Konstantinopolis'tir. Konstantinopo~s'in Türklerin eline geçişini anlatan 
tarihçi Ducas da, kentin düşüşünü öykülerken sık sık peygamber 
Yeremya'nın Kudüs'ün düşeceğine ilişkin öngörülerine göndermede 
bulunarak583 arada paralellik kurması ve Konstantinopolis'ten "yeni 
Kudüs" diye sözetmesi,584 Kudüs'ün Konstantinopolis 'in bir 
prefigürasyonu olarak düşünüldüğünü göstermektedir. 

Yakub'un rüyasında gördüğü merdiven ile, Y akub'un melekle güreş 
tutmasının birbirinden ayn iki olay olmasına karşın,585 Bizans resminde 
hep birarada betimlenmişlerdir.586 Yakub'un rüyasında gördüğü 

gökyüzünden yere uzanan ve üzerinde meleklerin inip çıkrıkları 

merdiven, Meryem'in prefigürasyonlarından birisidir. Meryem, 
Tanrı'nın gökyüzünden yeryüzüne inmek için kullandığı merdivendir 
çünkü; Yakub da bu olayı görmüştür rüyasında. Bununla ilgli olarak azız 

Ioannes Damaskenos'un sözlerine fazla bir şey eklemeye gerek yok: 

581 Bu freskoda başmeleğin Kudüs'ü savunması ile Tann'nm Konstantinopolis'i koruması arasında bir 
bağlanu olduğu diJşüncesi, Der Nersessian tarafından da öne sürülmektedir ("Program and 
lconography", s.333-334. 

582 Gudrun Engberg, '"Aaron and His Sons' - A Prefiguration of the Virgin?", Dumbarton Oaks 
Papers, 21 (1967), s.279-283. Özellikle bkz.; s.280. 

583 Bkz.; Ducas, a.g.y., s.167, 175, 191 ve 192. 
584 Aynı, s.191-192. 
585 Yakub'un rüyası, onun Haran'a gidişi sırasındaki bir olaydır (Tekvin, Bap 28); onun Tann'nın 

meleği ile güreş tutması ise, Haran'dan dönüşünde gerçekleşen bir olaydır (aynı. Bap 32). 
586 örneğin, Trabzon Ayasofyası'ndaki ya da Ohrid'de St. Clement'teld sahneler gibi. 
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"Bugün, marangozun oğlu kendisine canlı bir merdiven 
hazırladı: tabanı yeryüzüne yerleştirilmiş; ama ucu, Tanrı 'nın 

durduğu göklere ulaşıyor. Yakub onun ftgürasyonunu gördü; Tann 
onu kullanarak yeryüzüne indi .. , insanlara göründü ve onlarla 
konuştu ... Manevi merdiven (olan) Meryem, sıkıca toprağa 

dayanmıştı (bir insandı), çünkü topraktan doğmuştu". ss7 

Yakub'un Merdiveni, Tann'yı yeryüzüne indiren "maddi" merdiven 
olarak Meryem'i öngörmesinin dışında, bir ikinci rol daha üstlenmektedir 
ki, bu bir mezar şapelinin programı açısından oldukça önemlidir: 
Merdivenin, aynı zamanda ölümlülerin de göklere, Tanrı katına 

çıkmasının aracı olması. Parekklesionda bu sahneye komşu olan 
pandantifte yer alan ilahi yazarı Theophanes'in yazıtı, onun, cenaze töreni 
sırasında okunan ilahisinden alınmıştır ve buradaki pasaj (bkz.; Kat. 24) 
ilahide şöyle devam etmektedir: 

· "Ve senin aracılığınla ey Bakire (Meryem), ölümün 
çürümüşlüğünü silkeleyip atarak, yeryüzünden göklere çzktık".588 

Tanrı Musa'ya alev alev yanan, ama hiç tükenmeyen bir çalının 
içinden görünmüş ve onunla konuşmuştu.589 Bu niteliğinden ötürü Eski 
Ahit'teki yanan çalı motifi Meryem'in bir prefigürasyonu olarak 
görülmekteydi; Tanrı (İsa) Meryem aracılığı ile yeryüzüne inerek 
insanlarla konuşmuş, Meryem de cisimleşen Tanrı'yı doğurmuş, ama 
bekareti bozulmamış, "tükenmeıniş"ti.590 Meryem'e Müjde yortusunun 
akşam duasında (Great Vesper) Cebrail Meryem'e şöyle seslenmektedir: 
"Ey Meryem, yanan ama tükenmeyen çalı" 591 Aynı analoji Patrik 
Photios'un "Meryem'e Müjde üzerine V. Vaazı"nda da yapılmaktadır: 

"Tıpkı çalının ateş alması ve alevleri beslemesine karşın 

tükenm·emesi gibi, sen de (Meryem) bir çocuğa gebe kaldın, kendi 
bed_eninden ona verdin, bu manevi ateşe besin sağladın, ve bunun 
karşılığında çürümedin (bekaretini korudun)". 592 

587 SL Jobn Damascene, Homily on Nativity 3, P.G. 96, 665 B. Buradaki pasaj için V.A. Mitchel, 
a.g.y., s.177'den yararlanılmıştır. 

588 Bu pasaj için b.kz.; Service Book of tbe Holy Orthodox-Catholic Apostolic Church, 
(ttansl. and ed., Isa.bel Florance Hapgood), New York, 1922, s.383. 

589 Çıkış. Bap 3:6. 
59o Graef, a.g.y .• s.65-66. 
591 Festal Menaion, s. 437. 
592 Homilies of Photiııs, s.109-110. 



153 

Yanan çalı betimlemelerinde genellikle Meryem'in portresi çalının 
içinde, alevler arasında yer almaktadır: Kariye parekk.lesionundaki 
örneğin (Resim 39) dışında Ohrid'de St. Clement'te, Kıbns'ta Asinou'da, 
Graçanica ve Staro Nogoriçino'daki Musa ve yanan çalı betimlemelerinde 
olduğu gibi. 

Bu çevrim içersinde yer alan Harun ve Oğulları 'nı Tapınakta 
sunularını sunarken gösteren sahne, genel olarak Meryem'in bir 
figürasyonu olarak görülmemiştir. Ancak, izleyen bölümde de 
göreceğimiz gibi, Harun ve oğulları İsa'yı ilk tanıyan Kahin Krallar'ın 
Eski -Ahit'teki fıgürasyonudur. Dolayısıyla, bu sahne de doğrudan 
Meryem'le ilgili olmasa da, enkamasyon ile ilgilidir. 

Parekklesionun batı mekan birimindeki bu Eski Ahit çevriminde yer 
alan sahnelerde hemen dikkatimizi çeken bir nokta, Meryem'in, Tanrı 'nın 
cisimleşmesinin (enkarnasyon) "maddi" ya da "dünyasal" aracı olmasıdır. 
Bu durum aynı zamanda batı mekanının Meryem ağırlıklı programını, 
genel olarak programda işlenen "kurtuluş" temasına bağlamaktadır. 
Metokhites'in Khora manastırını Meryem'e ithaf ettiğini anlatan bir 
şiirinde, Meryem'i nasıl gördüğü çok açık bir biçimde anlaşılmaktadır: 

"Ey Meryem, sen ki ölümlülere yaşam getiren bu büyük 
mucizenin (Tanrı'nın cisimleşmesi) aracı oldun / ve bu manastırı 
senin için kurdum / ona Khora adını senin için verdim, sen ki, 
sınırsız olan Tanrı'yı içinde barındırdın. Senin için ey lJlümsüz 
Tann'nın tapınağı". 593 

Herşeyden önce, Eski Ahit'in kendisi, daha 11spiritüel" olan Yeni 
Ahit'in tohumlarını içinde barındıran "maddi bir kabuk:"tur. Y ahudiler'in 
"maddi" olan tapınaklarının İsa'nın gelişi ile restore edilmeyeceği, ama 
yeni ve "manevi" bir ahitle değiştirileceği düşüncesi,594 bu inançtan 

. kaynaklanmaktadır. İbraniler'e Mektup'ta (Epistle to Hebrews) Eski 
Ahit'in "maddiliği" ile Yeni Ahit'in "maneviliği" kıyaslanırken, 

Yahudiler'in "insan eli ile yapılmış olan" kutsal yerlerinden (tapınak);S95 
bu tapınağın ahit sandığı, şamdan, altın buhurdanlık, altından manna kabı, 

593 Dicbtungen des Great-Logotbeten, s.38, Poem B, mısra 14 v.d. (Bu pasajın İngilizcesi için 
bkz.; Underwood, Kariye, C.1, s.27. 

594 Kessler, "Temple Veil", s.67. 
595 İbranilere Mektup, Bap 9:11,24. 
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taşa oyulmuş olan ahit tabletleri (On Emir'in bulunduğu ve ahit sandığının 
içinde saklanan iki taş tablet) gibi kutsal eşyalarındanS96 ve Tanrı 'ya 
yaptıkları "yanmış koyun ve öküz sunulan"ndan söz edilerek bunların 
"maddiliğini" vurgulamakta; bunlar Yeni Ahit'in "manevi tapınağı" ile 
karşılaştırılmaktadır. İsa, insan eliyle kurulan tapınakları ve yapılan kutsal 
eşyaları, manevi bir tapmak.la (İsa kiliseyi kurmamıştır) değiştirmiş; 
Tanrı'ya sunulan hayvan kanlan ve yanmış et yerine, bütün insanlığın 
günahlarının kefareti olarak kendisini kurban etmiş; taş tabletlere 
oyulmuş Tanrı buyrukları yerine, onların gönüllerine seslenmiştir. 

İbraniler'e Mektup'ta Tanrı'nın şu sözleri, Eski ve Yeni Ahit'lerin 
"maddilik - manevilik" açısından kıyaslanmasına açıklık getirmektedir: 

"işte, Rab diyor ki, lsrail evi ile, ve Yahuda evi ile, Yeni bir 
ahit keseceğim günler geliyor; Atalarını Mısır diyarından çıkarmak 
için onların elini tutuğum gün kendileri ile kestiğim ahit gibi değil; 
... lsrail evi ile kaseceğim ahit şudur: Onların fikrine benim 
kanunlanmı koyacağım, ve yürekleri üzerine onlan yazacağım". 591 

Sonuç olarak bütün Eski Ahit, Adem'le Havva'dan Meryem'e kadar 
olan bütün insanlık tarihi, İsa'nın gelişinin "maddi olarak" hazırlandığı 

bir süreç, spiritüel olan Yeni Ahit'in içinde filizlenip geliştiği maddi bir 
kabuk olarak yorumlanmıştır. 

Böyle bir analojide Meryem, Eski Ahit'le, İsa ise Yeni Ahit'le özdeş 
olarak düşünülmüştür. Tanrı Anası Meryem, bir insandı. Nikolaos 
Kabasilas'ın ondördüncü yüzyılda söylediği gibi, "O topraktır, çünkü 
topraktan gelmiştir. Ama o yeni bir topraktır". 598 Ortodokslar'm Noel 
yortusunda söyledikleri bir ilahide de şöyle denilmektedir: 

"Biz sana ne verebiliriz ey !sa, / bir insan bedeniyle 
yaşayabilmen için?/ Senin bütün yaratıkların/ senin doğum gününde 
biat ettiler: / Melekler sana hamd ilahileri sundular/ Gökyüzü gümüş 
ışınlı yıldızı,/ Müneccimler, buhur, mür ve altın, / Çobanlar, birçok 
harikalar,/ Hayvanlar yemeğini, Yer mağarayı verdi;/ Biz de, 
Bakire-Ana'yı verdik sana" .599 

596 Aynı, Bap 9:2-4. 
597 İbranilere Mektup, Bap 8: 10. 
598 Bu pasaj için bkz.; Meyendorff, Byzantine Theology, s.ı48. 
599 The Most Holy Mother or God in the Songs or the Eastrn Churcb, (transı. and ed. by 

G.R. Woodword), Landon, 1919. s.39. 
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Şapelde betimlenen Meryem'in Eski Ahit figürasyonlarının bir 
kısmında, "spiritüeli içinde barındıran madde" düşüncesi yansımaktadır: 
"Akasya ağacından" yapılmış,6oo "ama içten ve dıştan altın kaplanmış 
olan" ahit sandığı, içersinde "maddi olmayan" Tanrı Kelamı'nı 

banndırmaktayd.ı. 60ı Altından yapılmış olan kupa, içinde tanrısal besin 
manna'yı, yani "ilahi besin olan 1sa'yı"60ı barındırmaktaydı. Süleyman'ın 
"materyal" tapınağı içinde Tanrı'yı barındırmaktaydı.603 Surlarla çevrili 
Kudüs kenti içinde Tanrı 'yı barındırmaktaydı. Diğer bir grup Meryem 
figürasyonu da "manevi olanı taşıyan ya da getiren madde"dirler: Madde 
olan şamdan, insanlığa manevi ışığı getirmektedir. Tanrı Musa ile 
(dolayısıyla insanlarla) tamamen madde olan bir çalının içinden 
konuşmaktadır. Yakub'un merdiveni ise, Tann'mn yeryüzüne indiği 
"dünyevi" ya da maddi köprüdür. Aslında bu tema, yani manevi olanı 
içinde barındıran maddi olan, Kariye'nin programında iki Meryem 
mozaiğinin yazıtlarında da vurgulanmaktadır: "Khora ton akhoraton", 
yani "sınırsız olanın barınma yeri".604 

Bu programda Yakub'un merdiveni freskosu, Meryem'in özellikle de 
mezar ikonografisi açısından önemlidir; çünkü Meryem yalnızca İsa'mn 
yeryüzüne indiği değil, aynı zamanda ölümlülerin de Cennet'e çıkacağı 
merdivendir. Bu açıdan bakıldığında da Meryem ikonografisini şapelin 
genelindeki kurtuluş temasına bağlamaktadır. 

Böylece batı mekanındaki Eski Ahit çevrırnı, Meryem'in 
enkarnasyonuıı aracı olması temasını ana tema olarak almakta, bunu da, 
Tann'mn cisimleşmesi insanlığın kurtuluşundaki ilk aşama olduğu için, 
şapel programının genelindeki kurtuluş teması ile bağlamaktadır. Çünkü 
Meryem, insanlar için Tanrı'dan iyi şeyler dileyen bir aracı olmasının 
yanısıra, Tanrı 'yı bu dünyaya getiren kişi olarak, insanlığın kurtuluşunun 

600 Çıkış, Bap 25:10. 
601 T. F: Mathews, "Epigrams of', s.106. 
602 Der Nersessian, "Program a.nd Iconography", s.340. 
603 Yehova -Silleyman'dan kendisi için bir tapınak inşa etmesini ister ve kendisinin bu tapınağın içinde 

owracağını söyler. Bkz.; I. Kırallar, Bap 6. 
604 Bu yazıt, hem dış nartekste girişin üzerindeki lunette yer alan 'Blakhemitissa Meryemi' mozaiğinde 

(bkz.; Underwood. Kariye, C.l, s. 40 ve C.2, s. 20-2l'de resim 2) hem de naostak:i 'Hodegetria 
Meryemi' mozaiğinde (bkz.; aynı, C.1, s. 168 ve C.2, s. 330'da resim 187) aynen yer almaktadır. 
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da ilk adımdır. O, "kurtuluşumuzun ilk meyvesi" 605 ya da 
"kurtuluşumuzun atölyesi" 606 olarak düşünülmekteydi. Tanrı'nın 

cisimleşmesi ile başlayan insanın kurtuluşu, İsa'nın ikinci gelişi ve son 
yargı ile tamamlanacaktır. 601 

Kuşku yok ki Tann'run cisimleşmesi, Kariye'nin çağdaşı olan 
Pammakaristos'un (Fethiye) şapelinde olduğu gibi "doğrudan", yani 
İsa'nın yaşamından sahnelerin betimlenmesiyle anlatılabilirdi. 608 Ancak 
Kariye'de, kurucusunun kişiliğini de yansıtır bir biçimde (bkz.; bölüm 
1.2.3.), Meryem'in ön plana çıkartıldığı dolaylı bir anlatım 

benimsenmiştir. 

3.4.5. Eski Ahit Çevriminin Litürjik Boyutu: Tevrat 
Öykülerinde Akathistos İlahisi 

Parekklesionun batı mekan biriminde yer alan eski ahit çevriminde 
okunabilen üçüncü anlam katmanını "litürjik katman" olarak 
adlandırabiliriz, çünkü, burada betimlenmiş olan Tevrat sahnelerinin 
alındığı pasajların belli yortularda okunuyor olmasının dışında,609 bu 
çevrimdeki freskolar ile, Bizans ilahileri içersin de (hymnography) önemli 
bir yeri olan Akathistos ilahisi arasında dikkat çeken bir ilişki 

saptanabilmektedir. herideki bölümde de göreceğimiz gibi, Akathistos 
ilahisinin ölüme ilişkin litürjide yeri vardı ve Kariye parekklesionundaki 
litürjinin bir parçasıydı. Palaiologoslar dönemi kilise dekorasyonunun 
önemli bir özelliğinin de programların "litürjik ağırlık kazanması" 
(liturgification) olduğu610 -yani doğrudan litürjinin betimlenmesi ya da 

605 Meryem'in Doğumu yorttısımda okıman gece dualannda (small vespers) Meryem böyle anılmaktadır. 
Bkz.; Festal Menaion, s.98. 

606 Damascus'lu aziz Ioannes, Meryem'in Ölümü üzerine ilahilerinde, enkamasyonun insanlar için 
yararlarını belirterek Meryem'i böyle adlandırmaktadır. Bkz.; V.A. Mitchel, a.g.y., s.172-173. 

607 Aghiorgoussis, ag.y. 
608 D. Mouriki'ye göre insanlığın kurtuluşuna ilişkin ıannsal plandaki ilk adım İsa'nm enkarnasyonu ve 

bu dünyada yaşarken yapbğı işlerdir. Pamınakaristos'un meı.ar şapelinde bu plan, İsa'nın yaşamından 
sahnelerin betimlendiği yortu çevrimi ile yansıtılmıştır. Bkz.; Belting-Mango-Mouriki, a.g.y., s.70. 

609 Elbette ki bu, Orta Bizans döneminden itibaren kilise duvarlarında gördüğümüz ve kutlanan yortu.lan 
betimleyen bir yortu çevrimi (feast cycle) değildir, ancak bu öykülerin alındığı Tevrat pasajlan 
Meryem'in bazı yortulannda okunan bölümlerdir ve bu açıdan da çevrimin litürjik referanslar 
taşıdığını söylemek yanlış olmasa gerek. Bu konu ileride bölüm 4.2.'de t.artışılmaktadır. 

610 lkonografık. programların litiirjifikasyonu, özellikle Balkanlarda çok açık bir biçimde görülmektedir. 
Apsiste yer alan piskoposların litürjiyi yönetir durumda betimlenmeleri ve ellerinde tutuklan 
rulolarda litiirjiden pasajların yer alması (örneğin Selanik'te Aziz Euthym.ius'un güney şapelinde, ya 

tı 



157 

programda litürjik referasların artarak yer alması- göz önüne alındığında, 
bu çevrimin litürjik boyutunun da irdelenmesi gerekli bir çaba olacaktır. 
Ayrıca, önemli bir litürjik metin olan Akathistos ilahisinin birçok 
ondördüncü yüzyıl kilisesinde bir çevrim olarak doğrudan betimlendiğini 
de biliyoruz.611 

Akathistos ilahisinin Khora manastırında özel bir yeri olduğu öne 
sürülebilir; çünkü, hem kilisenin an giriş kapısının üzerindeki lunette yer 
alan (dış nartekste) Meryem mozaiğinde, hem de apsisin güney tarafında 
yer alan (naosta) Meryem panosundaki yazıttaki "sınırsız olanın barınma 
yeri" (kora ton akhoraton) tanımlaması, Akathistos ilahisinde 
geçmektedir. 612 Manastırın adının da geçtiği bu iki yazıt, kuşkusuz ki 
Khora manastırı için önem taşımak.taydı ve Akathistos ilahisinden alınarak 
buraya yazılmıştı. 

Akathistos'un içeriğini Kariye parekklesionundaki Eski Ahit çevrimi 
ile karşılaştırdığımızda, konularının ana hatlarıyla örtüştüğünü görürüz: 
Her ikisi de İsa'mn Meryem aracılığı ile enkarnasyonunu anlatmaktadır. 
Dahası, şapelin batı mekanının ikonografık programında, doğrudan 

Akathistos ilahisine bir referans vardır: Güney batı pandantifinde yer alan 
ilahi yazarı Şair Ioseph'in elinde tuttuğu kağıt rulosunda, onun Akathistos 
ilahisi için yazdığı 'Kanon'dan bir pasaj yazılıdır: "Danya'nın bağışlayıcısı, 
Ey lekesiz Bakire".613 Eski Ahit çevrimindaki sahneler ile Akathistos 
ilahisinin metnini daha yakından inceleyerek karşılaştırdığımızda ise, 
çevrimdeki herbir fresko ile ilahinin bazı kıtalan arasında hiç te 
rastlantısal olarak değerlendirilemeyecek kadar belirgin iliştiler (ya da 
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da Sopoçani'de Aziz Nikolas kilisesinin güney şapelinde olduğu gibi); bazen doğrudan İsa'nın kutsal 
litürjiyi yönetirken ya da havarilere ekmek ve şarap dağıtırken betimlenmesi (Ohrid 'de Aziz Clement 
kilisesinde, Selanik Aziz Euthymios'un şapelinde ya da Graçanica'da olduğu gibi. Onüçüncü 
yüzyıldan başlayarak apsis programlarında İsa'yı sunak masasının başında Kutsal Litürji'yi yönetmesi 
sahneleri yer almaktadır. Bkz.; Christopher Walter, Art and Ritual of tbe Byzantine Church, 
Landon, 1982, s.184-221) bunlara örnektir. Onüçüncü yüzyılda kiliselerin ikonograflk 
programlarında litürjinin betimlenmesi konusunda bkz. Suzy Dufrenne, "L 'Enrichissement du 
Programıne lconographique dans les Eglises Byzantines du Xlll e Siecle", L'Art Byzantin du 
xme Siecle (Symposium de Sopoçani, 1965), Beograd, 1967, s.35-46. 

611 Bununla ilgili olarak bkz.; Alexandra Piitzold, Der Akathlstos Hymnos: die Bilderzyklen in 
der byzantiniscben Wandmaleri des 14. Jabrbunderts, Stuttgart, 1989. 

61 2 Akathistos ilahisinin 15. kıtasmda birinci mısrada Meryem "Ey sınırsız olanı barındıran" diye 
selam.lanmaktadır (bkz. EK I, VIII). Grekçe metinde bu kısım "Teou akhoretou khora" olarak 
okunmaktadır. 

613 Ode 4, Canon for tbe Akathistos Hymn. Bkz.; Underwood, Kariye. C.l. s217. 
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karşılıklı göndermeler) saptayabiliyoruz. Ayrıca, özellikle onikinci 
yüzyıldan başlayarak, Akathistos ilahisinin manastırlarda ölülerin anılması 
törenlerinde söyleniyor olması,614 bu fresko çevrimindeki sahnelerin 
Akathistos ile ilişkilendirme çabalarım anlamlı kılmaktadır. 

Orijinali geç dördüncü yüzyıl ya da erken beşinci yüzyılda Meryem'e 
Müjde yortusu için şair Romanos tarafından bestelenmiş olan Akathistos 
ilahisi,615 daha sonra Doğu Kilisesi'nin en önemli ilahilerinden birisi 
oldu616 ve Paskalya yortusundan önceki perhizin (Lent) ilk dört 
Cumartesi'sinde kısmen, beşinci Cumartesi'de de tamamen okunurdu.617 

Aynca yılın herhangi bir gününde özel ibadet ya da adak olarak 
kullanılmaktaydı.6 18 Büyük bir olasılıkla 626 yılındaki Pers kuşatması 
başarısızlığa uğrauldığında, ya da 719 yılındaki Arap kuşatması 24 Mart 
gecesi kaldırıldığında, ilahinin başına, Konstantinopolis'in Meryem'e 
şükran sunması olarak bir bölüm (kontakion) eklenmiştir (eklenen bu 
bölümün metni için bkz.; EK, s.I, sol sayfa'da kontakion).619 Meryem'e 
atfedilen bu başarıyı kutlamak için halk, Blakhemai kilisesinde toplanarak 
sabaha kadar Akathistos ilahisini söylemiş, sonraki yüzyıllar içersinde de 
bu ilahi, Bizanslılar'ın adeta "zafer marşı"na dönüşerek bu "sivil" 
işlevi~le de büyük yaygınlık kazanmışnr. 

Bir manzume olarak Akathistos'un yapısına bakacak olursak, 
başlangıçtaki iki 'prooemium'u (birincisi troparion, ikincisi ise sonradan 
eklenen kontakion) 24 kıtanın izlediğini görürüz. Bu kıtalar, birinci kıta 
uzun olmak üzere, bir uzun bir kısa kıta olarak düzenlenmiştir. Şairin, 
Meryem'e Müjde olayından başlayarak enkarnasyonun öyküsünü ve 
tanrısal gizini anlatan kıtaların yarısına (1,3,5 .. gibi tek sayılı kıtalara) 
Meryem'e övgü biçiminde mısralar eklemesi, bu kıtaları uzun kıta haline 

614 Manasurlarda özellikle Cuma geceleri, mezarların da ziyaret edildiği, öltllerin anılması törenleri 
yapılmaktaydı ve bu törenler yine Cuma geceleri Meryem'in onuruna yapılan törenlerle 
birleştirilmekteydi. Bu törenler sırasında da Akathistos ilahisi söylenmekteydi. Parekklesionun 
işlevinin incelendiği ileriki bölümde bu konu ve pareklesiyonda yapılıyor olması olası anma törenleri 
ele alınmaktadır. 

615 Tarihlendirilmesi konusunda bkz.; Wellesz, "Akııthistos", s.153. 
616 Aym, s.143. 
617 Akathistos Hymn, Ode fn Honour of the Holy Immaculate Most Blessed G lorious 

Lady Mother of God and Ever Virgin Mary, (transı. from tbe original Greek and notes by 
Fr. Vincent McNabb), Sussex, MCMXLVIl. Bkz.; Notes. (Bu metin EK'te aynen verilmektedir.) 

618 Ayni. . 
619 Wellesz, "Akathistos", s.147-152. Wellesz'in önerdili ikinci tarih daha uygun görünmektedir, çünkü 

Arap kuşatması 24 Mart gecesi kaldırılmıştır, 25 Mart ise, Akathistos ilahisinin adına bestelendiği ve 
okunduğu Meryem'e Müjde yortusu olarak kutlatımaktadır. 
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getirmiştir. İlle 12 kıta enkarnasyonun öyküsünü anlatmaktadır. Bunlardan 
ilk 6'sı İsa'nın doğumundan öncesine, ikinci 6'sı ise doğumundan 
sonrasına aittir. İkinci bölüm ise (13.-24. kıtalar) enkarnasyonun tanrısal 
gizemini anlatmakta, ona övgüler düzmektedir. 620 ilahi, esas olarak 
Meryem'in bir ilahisi olmasına karşın bazı "Kristolojik" kıtalar 

içermektedir. Wellesz bunu yorumlarken, İsa ile ilgili kıtaların büyük bir 
olasılıkla daha eski bir İsa ilahisine ait olduğunu, ve bu ilahinin Efes 
Konsili'nden sonra Meryem'e ilişkin bir başka ilahi ile birleştirilmiş 
olabileceğini öne sürmektedir. 621 

Şimdi Akathistos ilahisinin 24 kıtasımn içeriklerini, çevrimdeki 
freskolarla kıyaslamak üzere, kısaca belirtelim:622 

1. Kıta- Bir melek Meryem'e gelerek bir çocuk doğuracağım, ve bu 
çocuğun tüm insanlara kurtuluş getireceğini müjdeler. 

2. Kıta- Meryem, bir bakirenin nasıl olup ta çocuk doğurabileceğini 
anlamaz ve meleğe sorar. 

3. Kıta- Melek, yanıt olarak Tanrı'nın her şeye kadir olduğunu 
söyler. 

4. Kıta- Meryem, Kutsal Ruh tarafından döllenir. 
5. Kıta- Tanrı'yı içinde barındıran Meryem, Elizabet'i ziyarete 

gider, ve Elizabet'in karnında olan Yahya, ana rahmindeki İsa'yı 
selamlar. 

6. Kıta- Ioseph Meryem'in gebe kalmasından kuşkulanır. 
7. Kıta- İsa'mn doğumu. Çobanlar ona tapınır. 
8. Kıta- Yıldız, Doğu'lu Kahin Krallar'a yol gösterir. 
9. Kıta- Kahin Krallar armağanlarını sunarlar ve Meryem'i överler. 
1 O. Kıta- Kahin Krallar geri dönerler. 
11. Kıta- Kutsal aile Mısır'a kaçar. 
ı'2. Kıta- İsa tapınağa sunulur. 
13. Kıta- Yaratıcı, yeni bir yaratık (insan) olarak ortaya çıkar. 
14. Kıta- İsa'nın bu dünyaya gelişinin nedeni insanlığın kurtuluşudur. 
15. Kıta- Hem Tanrı hem insan olarak İsa. 

620 Akathistos ilahisinin İngilizce olarak tam metni için bkz.; EK. 
621 Wellesa, "Akathistos", s.150-151. 
622 A. Pli.tıold herbir kıtanın içeriğini, sözü geçen kitabında seçtiği kiliselerdeki Akathistos çevrimi 

freskolarını anlattığı Bölüm 2.3.'ün alt başlıkları olarak vermektedir. Aynca, Wellesz'de berbir 
kıtanın içeriğini bir özet olarak vermektedir (bkz.; Wellesz. ''Akaıhistos", s.156-157). Bu çalışmada.. 
Akathistos ilahisinin 24 kıtasmın içeriklerinin birer tümcelik özetleri, ilahinin İngilizce tam 
metninden, yukarıda sözü edilen ilci yayındaki özet-içeriklerle de kıyaslanarak çıkartılınıştır. 
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16. Kıta- Bütün melekler enkarnasyonu överler. 
17. Kıta- Meryem aracılığı ile gelen bilgelik (visdom). 
18. Kıta- Tann'nın insan olarak dünyaya gelmesinin nedeni dünyanın 

kurtarılmasıdır. 

19. Kıta- Gereksinim duyan herkes için bir sığınak olarak Meryem. 
20. Kıta• İlahiler, İsa ve onun bizim için yaptıklarım övmek için 

yetersiz kalır. 
21. Kıta- Bize ışığı getiren Meryem. 
22. Kıta- İsa, kendinden önceki ve sonraki herkesin günahlarının 

bedelini ödedi. 
23. Kıta- Meryem, Tann'nın yaşayan tapınağı olarak övülür. 
24. Kıta- Meryem'e ilahiler sunulur. 

Akathistos ilahisinin bir duvar resmi çevrimi olarak betimlenmesine 
ilk olarak, Balkanlar'daki bazı ondördüncü yüzyıl kiliselerinde 
rastlamaktayız. 623 Bu kiliselerin birçoğunda, Akathistos ilahisi, naos'un 
duvarlarına, Fourna'lı rahip Dionysios'un el kitabında da önerildiği 

gibi, 624 herbir sahne ilahinin bir kıtasına karşılık gelecek biçimde, 24 
sahnelik bir fresko çevrimi olarak betimlenmiştir.625 Oldukça iyi 
korunmuş olduğu için Markov manastırındaki Hagios Demetrios kilisesini 
örnek alacak olursak, Akathistos çevriminin bemanın güney duvarından 
başlayarak, naos boyunca güney duvarım izleyerek kuzey duvara geçip 
tekrar bemaya kadar uzandığını, yani iç mekanı çepeçevre sardığım 
görürüz. 626 Bu çevrim, 24 sahneden oluşmaktadır ve sahnelerin dizilimi 
tam olarak ilahinin kıtalannın dizilimini izlemektedir: Öyle ki, ilahinin 

. ilk üç kıtası Meryem'e Müjde temasım işlediğinden, çevrimdeki ilk üç 
freskoda da Müjde sahneleri betimlenmiştir.627 Tüm bu örneklerde, 

623 örneğin, Selanik'teki Hagios Nikolaos Orpbanos ve Panagia ton Khalkeon, Deçani'deki Pantokrator, 
Ohrid'deki Aziz Klement ve Markov manastırındaki Aziz Demetreios kiliselerinin ikonografik 
programlarında. Bkz.; Patzold, a.g.y. Aynca blcz.; Efthalia Constantinides, "The Quesıion ofthe Daıe 
and Origin of the Earliest Akathisıos Cycles in Byzantine Monumenıal Painting in the light of the 
Akathistos ofthe Olympiotissa at Elasson", (XVl. Intemationaler Byzantinistenkongress, Wien, 4-9 
Oktober, 1981), Jabrbuch Der Österreichischen Byzantinlstlk, 32/5 (1982), s.503-512. 
Lafontain-Dosogne, Akathistos'un tam çevrim olarak duvar resminde yer almasının .onilçüncil 
yilzydm son onyıllannda görüldüğünü öne sürmektedir. Bkz.; Jacqueline Lafontain-Dosogne, 
"L'illustration de la premiere parue". 

~24 Ressamlar için hazırladığı el kitabında Dionysios, Akathistos'tan "Tanrı Anası'nm yimıidört kıtası" 
olarak sôzebnekte ve bu kıtalann nasıl betimlenmesi gerektiğini analatmaktadır. Blcz.; Painter's 
Manual, s.51. 

625 Pııtzold, a.g.y. 
626 Ayni, s.15 ve Plan 25, 26, 27 ve 28. 
627 Freskolar için bkz.; aynı, Fig. 85, 86 ve 87. 



161 

Akathistos ilahisinin 24 kıtası, doğrudan freskoya aktarılarak 

betimlenmiştir. 

İstanbul'da, tam çevrim olarak betimlenmiş ve günümüze ulaşabilmiş 
hiçbir Akathistos betimi bulunmamasına karşın, bu çevrimin ilk olarak 
başkentte yaratılmış ve buradan Balkanlar'a yayılmış olması güçlü bir 
olasılıktır. 628 Nitekim Lafontain-Dosogne, Kariye'nin narteksindek:i 
İsa'nın Çocukluğu çevriminde, Akathistos'un betimlenmesi ikonografisi 
ile bağlantılı şaşmaz ilişkiler bulunduğunu öne sürmektedir. 629 Özellikle 
bu ç~vrimdeki Meryem'e Müjde, Mısır'a Kaçış gibi bazı sahneler, 
ikonografik açıdan, daha sonra Balkanlarda görülen Akathistos çevrimleri 
ile akrabalık gösterir. 630 

Kuşku yok ki Akathistos'un kıtaları, sözügeçen Balkan kiliselerinde 
olduğu gibi, Kariye parekklesionundaki ikonografik programa doğrudan 
taşınmamıştır. Burada sözkonusu olan, sekiz sahneden oluşan eski ahit 
çevrimindeki freskoların, "dolaylı" bir biçimde Akathistos'u temsil 
etmeleridir. Bu da, sözkonusu freskolar ile Akathistos'un belli kıtalan 
arasında ilişki kurulması ile gerçekleştirilmiştir. Bu çevrimde yer alan 
her fresko, Akathistos ilahisindeki belli bir kıtaya göndermede 
bulumaktadır. Ancak çevrimdeki fresko sayısının 8 olmasına karşın 
ilahideki kıta sayısının 24 olması, ikonografık programı tasarlayanların, 
belli ölçütler kullanarak ilahinin bazı kıtalannı seçmelerini zorunlu 
kılmıştır. Parekklesionun batı mekan biriminin ikonografik programının 
Mery~m ağırlıklı olması, onları öncelikle ilahinin Meryem'e ilişkin 

kıtalarını seçmeye yöneltmiştir. Wellesz'e göre, Akathistos'un ilk altı 
kıtası Meryem'e ilişkindir (Mariological), yedinci kıtadan sonrakiler ise 
lsa'ya ilişkin (Christological). 63 l Ancak, 7. kıtadan sonra da, içerik olarak 
çok açık bir biçimde Meryem'e ilişkin kıtalar vardır: Örneğin, 17., 19., 
21., 23. ve 24. kıtalar içerik olarak Meryem'e ilişkindir (bkz.; yukarıda 
kıtaların içerik olarak özetleri). Kıtaların seçimindeki ikinci ölçüt, 
kıtalann genel olarak ilahinin öyküsü içersinde üstlendikleri rol, anlatıma 
katkıları olabilir. Bir örnek vermek gerekirse, Kahin Krallarla ilgili üç 

628 Bkz.; Lafontain-Dosogne, "L'ülustration de la premiere partie". 
629 Jacqueline Lafontain-Dosogne, "/conography ofthe lnfancy ". 
630 Kriye dış narteksindeki İsa'nm Çocukluğu mozaik çevrimi ile Akatbistos'un ilişkilendirilmesi 

konusunda daha fazla bilgi için bkz.; Lafontain-Dosogne, "L'ülustration de la prerruere partie". 
631 Bkz.; Wellesz, "Akııt/Jistos", s.150. 
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kıtadan 8. kıta Krallar'ın gelişini, 9. kıta armağanlarını İsa'ya sunmalarını 
ve ona tapınmalarını, 10. kıta ise geriye dönüş yolculuklarını anlatır. 
Burada 9. kıta bu öykünün ana temasıdır, ve bu seçilmiştir. Genel olarak 
tek sayılı uzun kıtalar, genel anlatım içersinde daha önemli konumdadırlar 
(karşılaştır; yukarıda kıtaların içerikleri). Diğer bir ölçüt de, bu kıtaların 
içeriklerinin, Meryem'in Eski Ahit figürasyonlan olarak betimlenebilir 
olması, daha doğrusu bu Eski Ahit çevriminde yer alan sahnelerle 
"örtüşebilir" olmasıdır. Çünkü ikonografık programın tasarlayıcıları, 

aynı resim çevrimi içersinde, aynı sahneleri kullanarak üç ayrı anlam 
boyutunu birleştirebilmek sorunuyla karşı karşıyaydılar. Sonuç olarak, 
enkarnasyon öyküsünü en iyi anlatan ve Meryem'in Eski Ahit'teki 
figürasyonlarına göndermede bulunan kıtaları seçerek, parekklesiondaki 
eski ahit çevriminde, aynı resimleri kullanarak üç anlam katmanını 
birleştirdiler. Bu kıtalar; 1., 3., 5., 17., 19., 21. ve 23. kıtalardır. 

Musa ve Yanan Çalı freskosu ile başlayacak olursak, bu Eski Ahit 
öyküsünün Meryem'e Müjde ile ilgili olarak Meryem'in 
prefigürasyonlarından birisi olduğunu görmüştük (bkz.; yukarıda bölüm 
3.4.4. Tevrat'taki bu bölüm Meryem'e Müjde yortusunda 
okunmaktaydı). Meryem'e İsa'nın doğacağının müjdelenmesi ile 
Tann'mn meleğinin yanan çalının içinden Musa ile konuşması olayları 
benzerlikler taşımaktadır: Tanrı 'nın meleği, yanan bir çalının içinden 
Musa'ya görünerek ona kavmini Mısırlılar'ın elinden kurtaracağını 

müjdelemektedir. Benzer bir biçimde, Tanrı'nın meleği Meryem'e 
görünerek ona bir çocuk doğuracağım ve bu çocuğun tüm insanlığın 
kurtuluşu olacağım müjdeler (bkz.; EK, 1. Kıta). Hem Musa, hem de 
Meryem Tann'mn meleğini karşılarında gördüklerinde ürkerler: "Musa 
yüzünü sakladı, çünkü korkmuştu" 632 ; ve melek de Meryem'e 
göründüğünde ona korkmamasını söyler. 633 Meryem'e Müjde temasını 
sürdüren Akathistos'un 2. kıtasında, Meryem meleğe bir bakire olarak 
nasıl çocuk doğurabileceğini sorar. Yanan çalı öyküsünde de Musa, 
kavmini Firavun'un elinden nasıl kurtarabileceğini anlamaz ve meleğe 
sorar; "Ben kimim ki, Firavuna gideyim ve lsrail oğullarını Mısır'dan 
çıkariıyım?".634 Buradan yola çıkarak, yanan çalı olayının Meryem'e 

632 Çıkış, Bap 3:6. 
633 Lııka, Bap 1:30. 
634 Çıkış, Bap 3:11. 
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Müjde'nin bir figürasyonu olduğu ve bu freskonun hem Tevrat'ta geçen 
bir olayı anlattığı, hem enkamasyonun maddi aracı olarak Meryem'i 
betimlediği, hem de Akathistos ilahisinin Meryem'e Müjde'yi anlatan 
kıtalarını, Eski Ahit'teki figürasyonu olarak betimlediğini (üç anlam 
katmanı) öne sürebiliriz. Çevrimdeki diğer freskoların da ilahi ile benzer 
biçimde ilişkilendirilebilmeleri, bu çakışmayı bir rastlantı olmaktan 
çıkartmaktadır. 

İlahideki üçüncü kıta, içerik olarak Müjde olayını anlatsa da, bu 
kıtada, Meryem'in gökyüzü ile yeryüzünü bağlayan bir merdiven 
olmasına ilişkin çok güçlü bir referans olması, bu kıtayı Yakub'un 
Merdiveni freskosu ile çakıştırmak.tadır. Akathistos'un 3. kıtasının 4. ve 
5. mısralarında Meryem'e şöyle seslenilmektedir: 

"Selam! Ey Tanrı 'nın aşağıya indiği göksel merdiven, 
Selam! Ey ölümlüleri gökyüzüne taşıyacak olan dünyasal 

merdiven" (Bkz.; EK, s.lI). 

Ahit sandığının taşınmasını gösteren fresko, Akathistos'un 5. kıtası 
ile ilişkilendirilebilinir: Bu kıtada "içinde Tanrı 'yı barındıran" 

Meryem'in Elizabeth'i ziyaret etmesi anlatılmaktadır. İçinde Tanrı 
Kelamı'm barındıran sandığın yolculuğu, Meryem'in bu yolculuğunun bir 
figürasyonu olarak yorumlanabilir. 

Harun ve iki oğlunu tapmak.ta sunularını verirken gösteren fresko ile 
Çocuk lsa'ya sunularını veren Doğu'lu üç Kahin Kral arasındaki 
benzerlik, Der Nersessian'ın belirttiği gibi "salt biçimsel" bir benzerlik63S 

olmanın ötesindedir. Bizans resminde bu iki olay arasındaki biçimsel 
benzerlik oldukça açıkur:636 Harun ve iki oğlunun giyimleri, duruşları, 
hediyeleri sunuşları, üç Kahin Kral'ınki ile aynıdır. Harun'un üç oğlu 
olmasına rağmen bu sahnelerde hep iki oğlu ile betimlenmiştir. Tipoloji 
açısından da, üç kraldan birisi, Harun gibi beyaz saçlı ve sakallı 

betimlenmiştir. Bu "biçimsel" benzerlikler, rastlantısal değil bilinçli olsa 

635 Bu görüşü için bkz.; DerNersessian, uPrograın and lconograplıy", s.348-349. 
636 örneğin, Kariye parekklesionundaki (Resim 45) ya da Fethiye camisindeki (bkz.; Belting-Mango

Mouriki, a.g.y., Fig. 110) "Harun ve Oğullan" sahneleri ile, Dapbni'de Dormition kilisesindeki 
"Kahin K.rallann Tapınması" resmi, ya da Kudüs'teki Patriklik kütüphanesinde bulunan (Greek 
Pabiarch Library) Taphou 14, fol.99 v' deki aynı konuyu betimleyen minyatürü kıyasladığımızda, bu 
ikonografik: benzerlik hemen dikkat çekmektedir. 
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gerek; çünkil Harun ve oğulları, Tann'mn "ilk rahipleri" olarak Tann'ya 
buzağı ve yanmış sunular vermektedirler. Doğu'dan gelen üç kral da, 
İsa'mn ilk inananları olarak ona armağanlarını sunmaktadırlar. Harun ve 
oğullarının ilk rahipler olarak Tann'ya yaptıkları sunular, ilk inananlar 
olarak Doğu'lu üç Kral'ın Tanrı'ya armağanlar vermelerinin bir 
figürasyonudur. Elbette ki Krallar'ın sunuları "yanmış et" değil, "mür, 
tütsü ve altın"dır, yani manevi sembollerdir. Nitekim Akathistos'un 9. 
kıtasında bu farka ilişkin bir referans da bulunmaktadır: Krallar 
Meryem'e kendilerini "pagan törenlerden" ve "ateş kültünden" 
kurtardığı için övgüler düzmektedir (ateş kültünden kastedilen, 
Yahudi'lerin yanmış et sunulandır). Akathistos'un Kahin Krallar'ın 

tapınmasını anlatan 9. kıtası, çevrimdeki Harun ve oğulları tapınakta 
freskosu ile örtüşmektedir. 

Kutsal ailenin Mısır'a kaçışını anlatan Akathistos'un 11. kıtasında, 
Y ahudiler'in Musa önderliğinde Mısır'dan kaçışlarına ilişkin birçok 
referans bulunması, bu iki olayı birbirine bağlamaktadır ve ikinci olayın 
birincinin bir prefigürasyonu olarak görüldüğünü doğrulamaktadır. Bu 
kıtada Meryem, ''Firavun'un boğulduğu deniz", "vaad edilen toprak" gibi 
sıfatlarla anılmak.tadır. Öte yandan, bu kıtada çevrimdeki kutsal manna 
kabı freskosuna da göndermeler vardır: Meryem burada "içinden bal ve 
süt akan" , "kutsal lezzetleri bize sunan" "manna kabı 1

' olarak 
övülmektedir. 

hahinin 17. kıtası, Meryem ile gelen bilgelik konusunu işlemektedir . 
. . Burada Meryem, birinci mısrada "Tanrı 'nın bilgeliğinin kutusu" olarak 
anılmakta ve onun getirdiği bilgelik karşısında en akıllı geçinenlerin bile 
alık kaldığı anlatılmaktadır (bkz.; EK, s.IX). Eski Ahit'te, bilgelik ile 
özdeşleşmiş olan kişi, Süleyman'dır637 ve Süleyman'ın bilgeliği, 

Meryem'le gelecek olan bilgeliğin prefigürasyonudur. Çevrimdeki 
freskoda İsrailliler'le birlikte tapınağın önünde duran . Süleyman, ahit 
sandığının tapınağa yerleştirilmesi sahnesinin bir parçasıdır, ancak lunetin 
ortasındaki pencerenin fiziken tapınaktan ayırdığı Süleyman freskosu, 
üçüncü anlanı katmanında Akathistos'un 17. kıtası ile çakışmaktadır. 

637 Bkz.; Süleyman'tn Meselleri; aynca I. Kırallar Bap 3. 
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Fresko çevrimindeki duvarla çevrilmiş olan ve başmeleğin 

savunduğu kent freskosu, aslında Konstantinopolis'in düşman 
kuşatmalarından kurtuluşunun anısına Akathistos ilahisine Meryem'e 
kentin şükranı olarak eklenen ikinci prooemium (kontakion) ile 
ilişkilendirilebilir. Bu kontakion'da kentin ağzından Meryem'e şöyle 
seslenilmektedir: 

"Bütün tehlikelerden koruduğun ben, senin kentin, senin için ey 
fethedilemez Kraliçe, bir şükran sunusu yazıyorum. Ey Tanrı'yı 

doğuran! Başedilemez kudretinle beni bütün acılardan koru ki sana 
ilahiler okuyabileyim" . 638 

Freskodaki kent her ne kadar Kudüs ise de, Meryem esas olarak 
Konstantinopolis'in koruyucusuydu. Kudüs'ün bu kurtarılışı, 

Konstantinopolis'in korunmasının figürasyonuydu (aym kompozisyonun 
Lesnovo'da, Konstantinopolis'in kurtarılması olarak yapıldığını önceki 
bölümlerde belirtmiştik). Dolayısıyla çevrimdeki bu fresko, 
Akathistos'taki ikinci prooemium'un görselleştirilmesi olarak 
yorumlanabilir. Ancak öte yandan, 19. kıta Meryem'i gereksinim duyan 
herkes için bir sığınak olarak anmaktadır: "sana kaçan herkese sen bir 
duvarsın", "güvenli kapı" tanımlamaları bu kıtada yer almaktadır. 
Yüksek duvarları ile bir sığınak olan ve Tann'nın koruduğu kent 
freskosu, ilahinin bu kıtası ile de karşılaştırılabilir. 

Çevrimdeki yedi kollu şamdan freskosu, Akathistos'un 21. kıtasına 
göndermede bulunmaktadır. Bu kıtanın birçok mısrasında 

Meryem, "Karanlıkta olanlarin üzerine doğan ışığın (İsa) lambası 
(taşıyıcısı)", "Kutsal Güneşin ışını", "asla kaybolmayan ışığın ışını" ve 
"ruhları aydınlatan şimşek" olarak anılmaktadır. 

Akathistos ilahisinin 24. kıtasında Meryem "canlı tapınak" olarak 
anılmakta, ikinci ve üçüncü mısralarda "Tann 'nın ve Söz'ün tapınağı", 

"kutsa,lların kutsalı" 639 diye övülmektedir. Bu kıta, fresko çevriminde 
"Tann'mn sözlerini" içinde taşıyan sandığın tapınak.ta "kutsalların kutsalı" 
yere (holy of holies) yerleştirilmesini betimleyen fresko ile 
çakışmaktadır. 

638 İn 'li · · · bkz EK I k taki . gı zce meun ıçm .; , s. , on on. 
639 Kutsallann kutsalı, Yahudi tapınağında ahit sandığı ve diğer kutsal eşyaların konulduğu yerdir. 
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Özetle şunu söyleyebiliriz ki, Metokhites'in şapelinde batı mekan 
biriminde yer alan ve Eski Ahit öykülerini betimleyen fresko çevrimi, üç 
ayrı anlam katmanı ile okunabilmektedir. Birinci anlam katmanı 
doğrudan freskolarda betimlenen sahnelerin Tevrat'taki öyküleridir. 
İkinci anlam katmanı, bu sahnelerin enkarnasyonun maddi aracı olarak 
Meryem'in rolünü vurgulayan prefigürasyonlan olmasıdır. Bu çevrimde 
okunabilen üçüncü anlam katmanı ise, herbir freskonun Akathistos 
ilahisine göndermede bulunması ile oluşan litürjik anlamdır. Bu üç anlam 
katmanı, aynı zamanda şapelin batı mekan biriminde izlenen tinselden 
maddeye doğru inen "düşey hiyerarşi"ye de uygundur: Bu sahnelerin 
doğrudan (birincil) anlam katmanı "madde"ye karşılık gelirken, litürjik 
anlam katmanı da hiyerarşideki "tinsel"e karşılık gelmektedir. 
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4. KARİYE GÜNEY ŞAPELİNİN İŞLEVİ: BİZANS'TA 
ÖLÜNÜN GÖMÜLMESİ VE ÖLÜYÜ ANMA RİTÜELİ 

Yukarıdaki bölümlerde gördüğümüz gibi, daha ilk kuruluşunda 
kutsal bir gömü yerinde kurulan ve sonra da önemli bazı kişilerin 

gömüldüğü Khora manastırı, başlangıcından itibaren ölüm kültü ile 
yakından ilişkili olan bir manastırdır. Kariye'nin genel ikonografik 
programı içersinde İsa'mn betimlendiği üç ayn yerdeki mozaik panolarda 
yer alan "İsa, yaşayanların barınma (sığınma) yeri" (lesus Khristos he 
khora ton zonton) yazıtının, cenaze törenlerinde okunan ilahilerden 
alınmış olması,640 bu ilişkiyi güçlendirmektedir. Bu yazıtların bulunduğu 
İsa betimlerinden birisi iç narteksten naosa açılan ana kapının üzerindeki 
lunette; ikincisi yine iç nartekste kuzey duvarındaki mezarın üzerinde, 
tonozun lunetinde; üçüncüsü ise naosta, bemanın kuzeyindeki templon 
duvanndadır. Cenaze töreni sırasında okunan ilahiden alınan bir pasajın, 
biri bemada olmak üzere üç ayn yerde tekrarlanıyor olması elbette ki 
rastlantısal değildir. 

Kariye parekklesionu beş mezarı -dördü duvar arkosolyumu olarak, 
daha geç tarihli beşincisi ise apsis döşemesinin altında- barındırdığına ve 
arkeolojik ve ikonografik veriler şapelde Kutsal Litürji'nin (Kilisenin 
normal Eukharistia litürjisi) kutlanmadığını gösterdiğine göre, bu yapının 
mezarlar için fiziki bir sığınak olmasının yamsıra, temel olarak ölülerin 
gömülmesi ve daha sonra ölülerle ilgili anma törenleri için kullanılmakta 
olduğunu söyleyebiliriz. Yapının mimari yapısı ve ikonografık programı, 
yapının bu işlevi ile uyumludur. 

Şapele bağlanmış olan diakonikon odasının Kutsal Litürji için 
hazırlıkların yapıldığı bir prothesis odası olarak kullanılabileceğini 
varsaysak bile, bu litürji için gerekli sunak masasının (altar) varlığına 
ilişkin hiçbir arkeolojik veri yoktur. Gerçi sunak masası hiçbir arkeolojik 

640 Teteriatnikov. bu pasajın sıradan insanlar için cenaze törenlerinde okunan ilci ilalıide de (psalm) 
geçtiğini (Ps. 142.5 ve Ps. 116.9) ve buradan alınarak Kariye'deki mozaik panolara yazıldığını öne 
sürmektedir. Bkz.; Natalia Teteriatnikov, "Metochites' 'Place in the Laııd of the Living' in His 
Monastery Chora. Constantinople", 19th Annual Byzantine Studies Conference, 
Abstracts or Papers. Princeton. 1993, s.27-28. 
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iz bırakmadan kaybolmuş olabilir, ama bir templon olduğuna ilişkin de 
hiçbir iz bulunmamaktadır. Kiliselerde sunak masasının bulunduğu kutsal 
yeri bemadan ayıran templon, kutsal litürjinin gerçekleştirildiği yeri 
kilisenin diğer kısımlarından, yani "manevi dünya"yı "maddi dünya"dan 
ayırmaktaydı. 641 Templon'un olmaması, en azından bu mekanda olağan 
kilise cemaatinin ye~ aldığı bir Eukharist litürjinin yapılmadığını 

gösteı:mektedir. Şapelin ikonografik programı da burada olağan kilise 
litürjisinin yapılmadığını göstermektedir. Örneğin, apsiste yer alan ve 
genellikle kiliselerde Kutsal Litürji'nin kutlanması ile ilgili olan Piskopos 
freskoları, ne genellikle olduğu gibi litürjiyi yönetir bir pozda 
betimlenmiştir, ne de ellerinde litürjiye ilişkin yazıtlar taşımaktadırlar. 
Hatta bu piskoposların ellerinde tuttukları kitapların açık değil kapalı 
olması, bu mekanda Kutsal Litürji'nin kutlanmadığının kanıtı olarak da 
öne sürülmüştür.642 

641 Bkz.; Laskarina Bouras. "Templon", Oxford Dictionary of Byzantium, c.3, s.2023-2024. 
Aynca; Julian Walter, "The Origin of /conostasis", Eastern Churches Review, 3 (1971), s.251-
267. özellikle s.251. 

642 Der Nersessian, "Program and /conography", s319. Bu konu ileride Bölüm 4.4.'te tartışılmaktadır. 
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Modem araştırmacılarca, özellikle de Bizans'ın son devrine ilişkin 
ölünün gömülmesi ve ölünün anılması törenleri yeteri kadar 
incelenmemiştir. Bu konuya duyulan ilgi, tarihçilerden çok 
antropologlardan ve modern Yunan toplumu ile ilgili olarak folk
bilimcilerinden gelmektedir. 643 Öte yandan, bu konu üzerindeki modern 
çalışmalar ya erken Hıristiyan dönem,644 ya da modem Yunanistan645 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Modern çalışmalar açısından, erken Hıristiyan 
dönem ile modern Yunan toplumu arasında bir boşluk bulunmaktadır. 

Batı kiliseleri ile kıyaslandığında Ortodoks Kilisesi'nin litürjisinin ve 
dinse~ pratiklerinin, tarih boyunca çok daha az değişmiş olduğu 

gerçeği;646 ya da modern Yunan toplumunun cenaze ritüeli üzerinde 
çalışan bilim adamlarının, bu konudaki uygulamaların antik 
Yunanistan'dan türemiş olduğu ve antik Yunan'dan Bizans'a ve modern 
Yunanistan'a kesintisiz bir geleneğin sürdüğü yönündeki savları,647 

çalışmamıza az çok ışık tutmaktaysa da, sözkonusu boşluğu kapatmak 
konusunda yetersiz kalmaktadır. 

Gerçekte bu boşluk, konu ile ilgili günümüze ulaşabilmiş olan Bizans 
kaynaklarının yetersiz olmasından ötürüdür. Günümüze ulaşmış olan 
hiçbir yazılı ya da görsel Bizans kaynağında, bir ölünün hazırlanması, 
gömülmesine ilişkin törenler ve sonraki ölünün anılması törenleri baştan 
sona yer almamaktadır. Halen bilinen yazılı ve görsel kaynaklar, bize 
ancak çok geniş bir zaman dilimi içersinde dağılmış "bilgi parçacıkları" 
sağlayabilmektedir ve bunlar da genellikle tutarlı bir bütün oluşturmaktan 
uzaktı_r. Ancak, Kilise'de yapılan resmi cenaze töreni konusunda Selanik 

643 Bkz.; Dorotby Abrahamse, Rituals of Death in the Middle Byzantine Period", Greek Ortbodox 
Theological Review, 29, no.2 (1984), s.125-134. 

644 Erken Hıristiyan ~önemle ilgili olarak, ölünün gömülmesine kadar olan hazırlık ve törenler 
konusundaki en kapsamlı yapıt Rush'ın kitabıdır: Alfred C. Rush, Death and Burial in 
Cbristian Antlquity, Washington, D.C., 1941. 

645 örneğin; Margaret Alexiou, The Ritual Lament in Greek Tradition, Cambridge, 1974; 
Loring M. Danforth, The Death Rltuals of Rural Greece, Princeton, 1982. 

_646 Bkz.; Fedwick, a.g.y. 
647 Bkz.; Alexiou, a.g.y. ve Danforth, a.g.y. 
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piskoposu Symeon (1416-1429 arası), Son Devir'deki uygulamaya ilişkin 
değerli bilgiler vermektedir.648 

Bizanslılar'ın ölüyü gömme ve ölünün anılması törenlerine ilişkin iki 
önemli yazılı kaynak, aziz yaşamlarını (vita) anlatan metinler 
(hagiographic text) ve manastır typikonlandır,649 Birincisi daha çok ölüm 
anı ve ölünün gömülmesine kadar olan uygulamalara ilişkin bilgi sağlar; 
ikincisi ise ölüyü anma törenlerine ilişkin önemli bir kaynaktır. 

Bir manastırın kuruluş belgesi olarak, kurucunun (ktetor) istekleri 
doğrultusunda hazırlanan ve kuruluşun idari, ekonomik ve litürjik 
konularını düzenleyen bu metinler (ktetorikon typicon), 650 kurucunun 
ölümünden sonra anılmasına ilişkin ritüeli de belirlediği için, en güvenilir 
bilgi kaynaklarımızdandır. Ancak, özellikle de kurucu adına yapılması 
istenen anma törenleri, oldukça kişisel çizgiler taşımakta ve önemli 
farklılıklar göstermektedir. 651 Metokhites'in kurduğu Khora manastırının 
typikonu ne yazık ki günümüze ulaşamadığından,652 ktetor'un kendisi için 
ne gibi anma törenleri yapılmasını istediği konusunda kesin bilgi sahibi 
değiliz; ancak diğer typikonlardan yola çıkarak bu konuda bir fikir sahibi 
olabil.İnekteyiz. 

648 De Ordine Sepulture, P.G., 155, 1080. 
649 Grekçe "typikon" sözcüğü, genel anlamıyla, litürjik takvimi ve her gün için yapılacak ayinleri 

belirleyen, bu ayinlerin kutlanmasına ilişkin kuralları belirleyen litürjik kitaplardan birisidir. (Robert 
F. Taft, "Typikon , Liturgical", Oxford Dictionary of Byzantium, C.3, s.2131-2132). Bizans 
litilrjisini düzenleyen typikon'lar üç ana grup alunda toplanmaktadır: Birincisi, manastır dışı 
kiliselerin (secular cburches) litürjisini belirleyen Ayasofya'nın typikon'udur (bu halen 7 elyazması 
halinde korunmaktadır. Bkz.; Robert F. Taft - A. Kazdahn, "Typickn of the Great Church", Oxfonl 
Dictiooary of Byzantiuın, C.3, s.2132-2133). Diğer iki grup manastırlardaki litürjiyi 
düzenlemektedir. Burada bizi ilgilendiren, bu manastır typikonlandır. Genellikle manastırların 
kurucuları tarafından bazırlandıklan için "ktetorika typilca" (kurucu typikonu) olarak adlandırılan bu 
typikonlar, Bizans manastırlarının işleyişini ve litürjisini düzenleyen "evrensel" kurallar 
olmadığından, her manastırın idari ve ekonomik yapısını, litürjisini belirleyen özgün belgelerdir. 
(Alice-Mary Talbot, "Typikon, Monastic", Oxford Dictionary of the Byzaotium, C.3, 
s.2132). Manastır kurucuları (bani), bu typikonlarda genellikle kendileri için ölümlerinden sonra 
yapılmasını istedikleri anma törenlerini de ayrıntılı bir biçimde belirtmekteydiler. 

6SO Catia Galatarlotou, "Byzantine Ktetorika Typika: A Comperative Study", Revue des Etudes 
Dyzantines, 45 (1987), s. 77-138. 

651 Örneğin, İmparator Ioannes Komnenos'un Pantokrator typikonu ile aJçakgönüllü bir rahip olan 
Kıbns1ı Neophytos'un typikonunun karşılaştınlması, kurucunun anılması törenlerine ilişkin olarak 
bize iki uç örnek vermektedir. Bu karşılaştırma için bkz.; Connack, Writlng in Gold, s. 202-242, 
özellikle bkz.; s. 209 ve 225. 

652 Günümüze ulaşmış olan Bizans manastır typikonlannın tam listesi için bkz.; Galatariotou, a.g.y., 
s.85-87. 
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İkinci bir grup yazılı kaynak olan azizlerin yaşam öyküleri 
(hagiography) ise, genellikle saygın bir azizin ölümünden sonra onun 
müritlerinden biri tarafından yazılan biyografik metinlerdir. Bu 
metinlerde genellikle azizin ölümü ve cenaze töreni uzun uzadıya 
anlatılmaktadır; ancak bu metinler, gerçek bir biyografi olmaktan çok, 
azize kutsallık kazandırarak bir kült oluşturmayı amaçlayan yazınsal 
ürünler olduklarından, çok güvenilir kaynaklar olarak alınamazlar. Zaten 
bu hagiografık metinlerde ölüm ve gömülme sahnelerinin oldukça uzun 
bir biçimde anlatılmasının nedeni de buydu: Çünkü ölüm anı ve sonradan 
meydana gelen mucizeler, azizin kutsallığını kanıtlayan en önemli olaylar 
olarak görülmekteydi. 653 Nitekim bu metinleri yazanların, azizin yaklaşan 
ölüm anını bilmesi, ölüm anında azizin yüzünün aydınlanması ya da 
cenazesi ve gömülmesi sırasında birçok mucize olması gibi geleneksel 
hagiografik kalıpları tekrarlama1arı65 4 bunu göstermektedir. Bu 
metinlerden, gerçek uygulamalara ilişkin referansları çıkartabilmek, 
gerçekle retorik ve illüzyonu birbirinden ayırabilmek oldukça güçtür. Öte 
yandan, Bizans'm orta ve geç devirlerine ait aziz yaşamlarında, iyi bilinen 
eski azizlerin yaşam öykülerinden pasajların doğrudan alınarak 

kullanılmasına da sık sık rastlanmaktadır.655 Aslında genel olarak Bizans 
yazınsal (edebi) metinlerinin, kelimesi kelimesine okunduğunda (literally) 
gerçeği çarpıttıkları oldukça sık rastlanan bir durumdur. 656 Bu 
nedenlerden ötürü hagiografık metinlerden yararlanırken oldukça dikkatli 
olmak gerekmektedir. 

Konu ile ilgili bir üçüncü kaynak da görsel malzemeden, yani 
minyatür ve duvar resimlerinden edinebileceğimiz bilgilerdir. Ölüm, 
Bizans sanatı için önemli bir esin kaynağı oluşturmaktaydı. Doğrudan 
ölüm _anı ya da ölüm ile ilgili ritüel, başta minyatürler olmak üzere, 
ikonalar ve duvar resimlerinde işlenen konulardandı. Bu sahneleri belli 
gruplar altında· toplamak gerekirse; ölüm anı (daha çok din şehitleri ile 
ilgili minyatürlerde) ya da ölüm yatağı, cenaze alayı (daha çok aziz 
biyografilerindeki minyatürlerde), prothesis sahnesi, mezara gömülme, 
mezarda oluşan mucize kültünü anlatan konular sayabiliriz.657 Bunlar 

653 Bkz.; Abrahamse, "Rituals of Death iıı Middle Byziuıtine", s.127. 
654 Aynı, s.129. 
655 Aynı, s.134. 
_656 Bkz.; Cyril Mango, Byzantine Literature as a Distorting Mirror, Oxford, 1975. 
657 Walter, "Death iıı Byzantiııe /conography", s.115. 
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genellikle önemli kişilerin ve azizlerin cenaze alaylarını, ya da 
gömülmeden önceki prothesis törenlerini betiınlemektedirler. Bu tür 
sahneler, Meryem'in ölümü (koimesis) dışında anıtsal resimde 
ondördüncü yüzyıla kadar görülmezler.658 Ancak ondördüncü yüzyıldan 
başlayarak anıtsal resimde azizlerin cenaze alaylanru659 ya da prothesis 
sahnelerini 660 görebilmekteyiz. Daha erken tarihli minyatürler de bize 
cenaze alayı, 661 prothesis662 ve mezara gömülme663 ile ilgili sahneler 
sağlamaktadır. 

Oldukça sınırlı ve dağınık olan verilere karşın, ulaşabildiğimiz yazılı 
ve g~rsel kaynaklardan, erken Hıristiyan ve modern Ortodoks 
uygulamalardan, günümüze ulaşabilmiş olan diğer manastır 

typikonlarından, Kariye şapelinin mimarisinden ve ikonografik 
programından yola çıkarak, Kariye parekklesionunda gerçekleştirilmiş 
olan cenaze törenleri ve ölüyü anma ritüeline ilişkin düşünceler 

oluşturabilmek olanaklıdır. 

65S Walter, Art and Ritual, s.137. 
659 örneğin Stara Nagariçino'da Aziz Georgios kilisesinde (1316-1318), aziz Georgios'un cenazesinin 

mezara taşınması freskosu (bkz.; Gordona Babiç, Les Chapelles Annexes des Eglises 
Byzantines: Function Liturgique et Programes Iconograpbiques, Paris, 1969, Fig. 
108-111 ve 114. 

660 örneğin Peç'te, Sava II'nin mezar nişinde kendisi prothesis yatağında yatmaktayken betimlenmiştir. 
Prothesis sahneleri konusımda Meryem'in ölümü sahneleri de bize fikir veımektedir. 

661 Örneğin, 9. yüzyıla ait bir elyazması olan Paris graec. 51O'da, İsa'nın cenazesi (f.3O v.), Caesarius'un 
cenazesi (f. 43 v.) ve Basileios'un cenazesini (f. 104) anlatan minyatürler. 

662 Paris, graec. 543'de Athanasios'un (f.260 v.) ve Basileios'ım (f.13O v.) prothesis törenlerini gösterir 
minyatürler varoır. 

663 Yine Paris, graec. 510'da, G. Nazianzus'un gömttlmesi (f. 452), başka bir elyazması olan Mosquen 
graec. 146'da Basileios'un (f.81) ve Athanasios'un (f.181 v.) göm0lmesi sahnelerini gösterir 
minyatürler vardır. 
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4.2. İkonografik Programdaki Litürjik Referanslar 

Palaiologos'lar dönemi kilise programlarının ayırdedici bir 
özelliğinin de, doğrudan litürjinin betimlenmesi ya da litürjik 
referansların artması olduğunu belirtmiştik. Kariye parekklesionunda, 
genellikle dönemin kiliselerinin apsis duvarlarında olduğu gibi, doğrudan 
litürjinin betimlendiği sahneler yoktur. Ancak şapeldeki litürjiye ilişkin 
(ya da litürjiye göndermede bulunan) referanslar, özellikle de batı mekan 
biriminde, görülmektedir. 

Şapelin litürjisine ilişkin en açık referans, batı mekanını örten 
kubbenin dört pandantifinde yer alan dört ilahi yazarıdır 

(hymnographer). Ioannes Damaskenos, Theophanes, Şair Ioseph ve Şair 
Kosmas, Fouma'lı Dionysios'un el kitabında sayılan altı ilahi yazarı 
arasında sayılmaktadır (altı şair olarak) ve bunların narteksteki 
kubbelerden birinin pandantiflerinde, Meryem ile çocuk İsa'nın 
portrelerinin altına betimlenmesi önerilmektedir. 664 Kariye için seçilen 
dört ilahi yazarı, Meryem onuruna bestelenmiş olan ve Ortodoks 
litürjisinde yeri olan başlıca ilahilerin yazarlarıdır.665 Bu _ şairlerin 

ilahilerinin özellikle de ölüm ile ilgili ritüelde okunan ilahiler olması 
dikkat çekicidir. 

Bu ilahi yazarlarının ellerinde tuttukları ya da yazı masalarının 
üzerinde duran kağıt tomarlarında ya da açık duran kitaplarında yer alan 
yazılarda da, doğrudan litürjiye . göndermeler vardır. Kuzey doğu 
pandantifindeki Şam'lı Aziz Ioannes'in tuttuğu kağıtta, pek iyi okunamasa 
da, onun, cenaze törenlerinde okunanan ilahisinden (İdiomele for the 
Funeral Service) alınmış sözler yazılıdır: "Yaşamın hangi tadı kaldı ki 
acıdan pay almamış olsun". 666 Güney batı pandantifınde yer alan Aziz 
Theophanes'in kucağındaki yazı yazdığı kitapta ise, şu sözler 
okunmak.tadır: "Biz, Tann'nın ilahi emirlerini çiğnedikten sonra (yani bu 
dünyada yaşadıktan sonra) tekrar toprağa döndük". Bu pasaj, 
Theophanes'in "Sıradan İnsanlar İçin Cenaze Töreni Kanon'u"nun altıncı 

664 Painter's Manual, s.85. 
665 Bkz.; Der Nersessian, ''Program aııd lconography", s.334. 
666 Aynı, s.310. 
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"ode"sinden alınmıştır.667 Bu pasaj orijinal metinde şöyle devam 
etmektedir: "Ama seninledir ki, Ey Bakire, öliimün çürümüşlüğünden 
sıyrılıp, yeryüzünden gökyüzüne yükseldik".668 Güney-batı 

pandantifindeki Şair Ioseph'in elinde tuttuğu kağıt rulosunda ise, onun 
yazdığı "Akathistos İlahisi İçin Kanon"unun 4. Ode'sinden bir pasaj 
yazılıdır: "Dünya'nın bağışlayıcısı, Ey lekesiz Bakire".669 Aziz Kosmas'ın 
betimlendiği freskoda, onun ismi dışında bir yazı bulunmamaktadır. 
Sonuç olarak, bu freskolarda göndermede bulunulan ve bu üç ilahi 
yazarın tarafından yazıldığı (ya da bestelendiği) bilinen metinlerden ilk 
ikisi cenaze törenleri sırasında okunan ilahilerdi; üçüncüsü ise, büyük bir 
olasılıkla ölünün anılması törenlerinde okunmaktaydı.670 

Eski Ahit çevrimindeki freskolar da litürji ile ilişkilidir. İşaya'nın 
görüsü ve başmelek Mikhael'in Asur ordusunu Kudüs önünde kılıçtan 
geçirmesini anlatan fresko dışında, bütün freskolann öyküleri, Tevrat'ın 
Meryem'in yortularında okunan bölümlerinden alınmıştır: Yakub'un 
merdiveninin yer aldığı bölüm (Tekvin, 28: 10-17), 8 Eylül'deki 
Meryem'in Doğumu yortusunda, akşam dualarında (Great vespers) 
okunduğu gibi,671 Meryem'in Ölümü,672 Meryem'e Müjde673 ve İsa'nın 
Doğumu674 yortularında da okunmaktaydı; Musa ve yanan çalı öyküsü 
( Çıkış 3: 1-8) Meryem'e Müjde yortusunda iki kez okunmaktaydı ;675 

Süleyman'ın tapınağının kurulması ile ilgili bölüm, Meryem'in Tapınağa 
Sunulması yortusunda okunmaktaydı; 676 İşaya, herhengi bir Meryem 
yortusunda okunmuyordu ama, İsa'nın Doğumu yortusundan önceki 
perhizde okunmaktaydı.677 Aynca İşaya'dan bu kısmın (37:21-36) 619 
yılındaki Avar bozgununun kutlanması törenlerinde de (5 Haziran) 
okunuyor olması olasıdır. Harun ve oğulları tapınakta freskosunda kısmen 
okunabilen " .. ve sekizinci günde .. " diye yazan kısım, Hezekiel'den 

667 Aynı. 
668 Bu pasajın İngilizcesi için bkz.; aynı. 
669 Bkz.; Underwood. Kariye, C.l, s.217. 
670 Akathistos ilahisinin özel adak olarak ya da noımal manastır ritüelinin bir parçası olarak belli 

gilnlarde ölülerin anılmasıyla ilgili olarak okunduğunu daha önce belirtmiştik. 
671 Festal Menalon, s.99. 
672 Engberg, a.g.y., s. 279; Der Nersessian, "Program anıl lconography", s.317. 
673 Festal Menaion, s.439. 
674 Engberg, a.g.y., s.279. 
675 Der Nersessian, "Program anıl lconography", s. 317. 
676 Aynı. 
677 Festal Menaion, s.206. 
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alınmıştır (Bap 43 :27) ve bu bölüm Meryem'in Doğumu, Tapınağa 
Sunuluşu ve Ölümü yortuları ile, Meryem'e Müjde yortusunda akşam 
dualarında okunmaktadır. 67s 

Öte yandan, litürjiye ilişkin hiçbir yazı bulunmamasına karşın, apsis 
duvarındaki piskoposlar ve şapelin duvarlarını çepeçevre saran azizlerin 
herbirinin belli bir yortu günü vardır. Piskoposların yortu günleri 
şöyledir: Basileios'un 1 Ocak, Ioannes Khrysostomos'un 13 Kasım, 
Theolog Gregorios'un 25 Ocak, Athanasios'un 18 Ocak.679 İskenderiye 
Piskoposu Aziz Kyrillos'un yortu günü ise 9 Haziran'dır.680 Martirlerin 
yortu günleri ise onların şehit edildikleri gündür: Kappadokia'lı Aziz 
Georgios'un 23 Nisan, Phloros ve Lavros'un 18 Ağustos, Aziz 
Demetrios'un 26 Ekim, Theron Theodoros'nun 17 Şubat, Stratelat 
Theodoros'in 8 Şubat, Aziz Merkurios'un 25 Kasım, Aziz Prokopios'un 8 
Temmuz, Aziz Stratelat Sabas'in 19 Nisan, Aziz Eustathios Plakides'in 20 
Eylül, Edessa'lı (Urfa) Azizler Gurias ve Samonas'ın 15 Kasım, Aziz 
Artemios'un 20 Ekim, Sergios ve Bakkhos'un 7 Ekim.681 

Her ne kadar apsiste yer alan anastasis freskosunun buradaki işlevi 
litürjik değilse de (çünkü yortu çevriminin bir parçası olarak 
betimlenmemiştir), anastasis imgesi de, yıllık değişen yortu takviminin 
ona göre düzenlendiği ve Kilise'nin en önemli yortularından olan 
Paska~ya yortusunun imgesidir. 682 

678 Bkz.; Engberg, a.g.y. 
679 Bkz.; Palnter's Maoual, s.54. Burada İskenderiyeli Aziz Kyrillos da varcfır, ancak omm yortu günü 

belirtilmemiştir. 
680 Barry Baldvin-A. Kazdabn-N.P. Şevçenko, "Cyril", The Oxford Dlctionary of Byzantium, 

c.ı. s.572. 
681 Bkz.; Painter's Manual, s.56-57. 
682 Bkz.; Festal Menaion, Archpriest Georges Florousky'nin yazdığı önsöz. 
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4.3. Ölünün Gömülmesine Kadar Olan Törenler 

Bizanslılar'ın ölüm ile ilgili uygulamaları, yani ölünün gömülmesine 
kadar olan hazırlık ve törenler, ölünün gömülmesi ve ölü için yapılan 
anma törenlerinin kökenleri, büyük ölçüde Hıristiyanlık öncesi pagan 
dünyada, yani antik Yunan ve Roma ile Yahudi kültürlerinde 
yatmaktadır. 683 Başlangıçta ölüme ilişkin pagan ritüele şiddetle karşı 
çıkmı-ş olan Kilise, daha sonra bu uygulamaların birçoğunu 

"Hıristiyanlaştırarak" Kilise'nin resmi uygulamaları haline getirmiştir. 

Aslında Hıristiyan dininin ölüm olayına yaklaşımı pagan kültürlerden 
temelden farklıdır. Hıristiyan'ların mahşer gününde İsa tarafından 
yeniden diriltileceklerine olan inançları, onların ölüm kültünün en önemli 
kavramıdır. Bu nedenle de Hıristiyan'lar, ölülerinin "fiziksel artıklarının" 
o güne kadar iyi korunması gerektiği inancındaydılar. Bu nedenle de 
Romalılar'ın ölülerini yakma ( cremation) geleneklerini, bedenlerinin 
tekrar diriltileceğini engelleyeceği korkusuyla, şiddetle reddettiler. 684 

Hıristiyanlar'ın bu inancından Romalılar da etkilenmiş olacaklar ki, şehit 
ettikleri Hıristiyanların (martyr) tekrar dirilmesini engellemek için özel 
bir çaba göstermekteydiler: Onların cesetlerini yırtıcı hayvanlara 
yedirirler, arta kalan kısımlan da yakarlar ve küllerini bölüştürerek bir 
kısmını nehirlere, bir kısmını dağlara ve denizlere atarlardı öyle ki, 
beden· bir daha bir araya getirilemesin. 685 

Böylece, ana hatlarıyla parekklesionun işlevinin, -elbette ki 
kurucusunun ya da orada yatanların dünyasal ününü anlatan bir anıt 
olmasının dışında- burada gömülü olan bedenleri diriliş gününe kadar 
korumak ve ölünün gömülmesi ve anılması ile ilgili ritüel için mimari bir 
mekan sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Mezarın üzerini örten bir kabuk 
olarak mimarinin, mezarı ve dolayısıyla lahitlerin içindeki bedensel 
kalıntıları fiziksel olarak koruması, açık bir işlevdir. Biz burada daha çok 
şapelin litürjik kullanımı üzerinde duracağız. 

683 Rusb, Deatb and Burial, ilgili bölümler. 
684 Aynı, s.248-250. 
685 Aynı, s.252. 
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4.3.1. Ölünün Prothesis Töreni İçin Hazırlanması 

Bizanslılar'da ölen bir kişinin gömülmek üzere hazırlanması ile ilgili 
uygulamalar, genellikle ölünün evinde yapılmaktaydı. Bu hazırlıklar, 
ölünün hemen düzgün bir biçimde bir sekiye (kline) yatırılması, 

gözlerinin kapatılması (kalyptein), ağızın kapatılması (sygkleiein), 
bedenin yıkanması (apoplysis ya da plysis) , mür ve çeşitli yağlarla 

yağlanması, 686 bedenin uzun şeritler halindeki bezlerle sarılması 

(lazaroma),687 cesedin "prothesis11 için giydirilmesidir. 688 Ölen kişi bir 
rahip ise, bu hazırlıklar onun manastırdaki hücresinde yapılmaktaydı. 
Aziz Nikon'un biyografisinden öğrendiğimiz kadarıyla, onuncu yüzyılda 
yaşamış bir aziz olan Malakenos, öleceğini anlayınca kentin ileri 
gelenlerini ve rahipleri manastırdaki hücresine toplamış ve buradaki ölüm 
döşeğinde ölmüştür.689 Aziz ölünce, "Kilise'nin kutsal başlığını taşıyan 
adamlar" ve rahipler bütün gerekli törenleri yapmışlar, kutsal bedeni 
kefene sarmışlar ve tabuta koymuşlardı.69° Kariye parek.klesionunda 
gömülü olanlardan sıradan insanların prothesis aşamasına kadar olan 
hazırlıklarının evde, rahiplerinkinin ise manastırdaki (Khora) 
hücrelerinde yapılmış olması güçlü bir olasılıktır. 691 Prothesise kadar 
olan ölünün hazulanması aşamalarının parekklesionda yapılmıyor olması 
nedeniyle bu uygulamalar üzerinde uzun uzadıya durulmamaktadır. 

Öte yandan, bazı önemli kişilerin ölmek için kiliseleri seçtiğine ve 
gözlerini kilisenin içersinde yumduğuna ilişkin bilgiler de vardır. 

Firminius'un biyografisinden öğrendiğimiz kadarıyla, Uzes Piskoposu 
Firminius ölüm anının geldiğini (552'den önce) anlayınca, ruhbanlara 

686 İncil'de, İsa'nın cansız bedeninin çarmıhtan indirildikten sonra milr ve öd yağı ile yağlandığı 
yazılmaktadır. Matta, Bap 26:12; Yubanna Bap 19:40. 

687 Laz.aroma sözcüğü, sadece beyaz keten şeritlerle sanlarak gömülen I...aı.arus'un (Yuhanna Bap 11: 14) 
adından türetilmiştir. tsa'nın dirilttiği Lazarus, Bizans sanatındaki bütün betimlemelerinde bu 
sargılarla sarılı olarak gösterilmiştir. Bu betimler, aynı zamanda lazaroma uygulamasının nasıl 
olduğunu görebileceğimiz görsel kaynaklardır. İncil'den, İsa'nın da böyle sarilarak gömüldüğünü 
öğreniyoruz: "O vakit lsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gomme adeti aue, onu ... keıen bezlerine 
sardılar" (Yubanna, Bap 19:40). 

688 Ölünün gömülmek üzere hazırlanmasıyla ilgili uygulamalar konusunda aynnnlı bilgi için bkz.; 
James Kyriakakis, "Byzanıine Burial Cusıoms: Care ofthe Deceasedfrom Death to Prothesis", Tbe 
Greek Orthodoks Theological Review, 19 (1974), s.37-72. Aynca bkz.; Akyürek, a.g.y. 

689 Life of SL Nlkon, s.157. 
690 Aynı, s.165 . 
. 691 Parekklesionda gömülü olanlardan Metokbites'in ve Tornikes'in öldflklari sırada Khora manastırında 

rahip oldukJannı biliyoruz. Ancak diğer kişiler ve aileleri hakkında bir bilgimiz yok. 
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kendisini Kutsal Litürji'nin kutlandığı kiliseye götürmelerini buyurur ve 
orada Eukharist ekmeğini yedikten sonra ruhunu teslim eder. 692 Benzer 
biçimde Gap Piskoposu Arrigius'ta, biyografisinde yazdığına göre Aziz 
Eusebios kilisesinde sunak masasının önündeki ölüm döşeğinde Eukharist 
ekmeğini yuttuktan sonra ölmüştür (601 'den sonra).693 Ancak bu örnekler 
erken dönemdendir ve gerçek uygulamaları ne derecede yansıttıkları da 
kuşkuludur. Bizans'ın geç dönemlerinde böyle bir uygulama olduğunu 
gösterir hiçbir kaynağa sahip değiliz. Öte yandan, Khora manastırı için 
önemli bir kişi olmasına karşın, Metokhites'in ölüm döşeğinin manastırın 
kilisesinde kurulmuş olduğunu söylemek gerçekçi bir varsayım olmaz, 
çünkü, aziz biyografilerinde olduğu gibi, Metokhites'in ölüm anını 
önceden bilmesi olanaklı değildir. Ölmek üzere olan birisinin de, normal 
litürjinin kutlandığı kilisede uzun süre tutulması pratik olarak olası 
değildir. Ancak, bunu doğrulayacak hiçbir veri olmamasına karşın, 
Metokhites'in, ölüm döşeğinin normal litürjinin kutlanmadığı 

parek.klesionda kurulmasını istemesi ve ölümü burada, "gökyüzü 
kubbesinin ve Meryem'in şefkatli bakışlarının altında, doğu tarafındaki 

anastasis sahnesini seyrederek" beklemesi olanaksız değildir. Yine de 
ölümün manastırdaki hücrede gerçekleştiğini ve ölünün prothesise kadar 
olan hazırlıkların da bu hücrede yapıldığını varsaymak daha gerçekçi 
olacaktır. 

Ölünün yağlanıp bez sargılarla sıkıca sarılmasından sonra, prothesis 
töreni için en yeni elbiseleriyle giydirilirdi. Aslında cesedin yağlanması, 
prothesis süresince bedenin bozulmasını önlemek ve güzel kokmasını 
sağlamak amacıyla yapılan bir uygulamaydı. Bedenin bez şeritlerle sıkıca 
sarılması da, yine prothesis törenine yönelik olarak, bedenin biçiminin 
bozulmamasına ve diri durmasına yönelik pratik bir tedbirdi. Ölülerin 
böyle en yeni elbiseleriyle giydirilerek sergilenmesi, köken olarak pagan 
bir uygulamadır. Ölünün çıplak olarak gömülmesi, Homeros zamanından 
beri ölüye saygısızlık olarak görülmekteydi. 694 Roma İmparatorluğu'nda 
da, özellikle soylu aileler cenaze törenlerini bir zenginlik gösterisine 
dönüştünnekteydiler. Bu uygulama başlangıçta Kilise tarafından şiddetle 

692 Alfred C. Rusb, "The Eucharist. Sacrament of the Dying in Christian Antiquity" , The Jurist, 34 
(1974), s. lQ..35, özellikle bkz.; s.26. 

693 Aynı, s.27. 
~94 Bkz.; Homeros, iıyada, (Türkçesi: AzraErhat - A. Kadir), İstanbul, 1981, s.18/352-353; s. 24/558. 

Odysseus, (aynı), s.2/96-102; s.19/142; s. 24/132. 
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eleştirilmiş, 695 ancak sonra 'Hıristiyanlaştırılarak' Kilise ritüeline 
eklenmiştir. Bizans tarihi boyunca, ölü, statü ve rütbesine göre en iyi 
giysileri ile giydirilerek prothesis töreninde sergilenmiş, sonra da bu 
giysilerle gömülmüştür.696 Piskopos Meletios'un ölümünü anlatan Nyssa'lı 
Gregorios, onun gömülmek üzere resmi piskoposluk giysileri ile 
giydirildiğini yazar.697 Selanik1li Aziz Symeon ise bize, bu uygulamanın 
onbeşici yüzyılda da sürdüğünü göstermektedir: Prothesis töreninden 
sözederken " .. ve onu rütbesine uygun bir biçimde temiz giysileri ile 
giydirecekler" demektedir.698 Piskoposlar, prothesis için litürjik giysileri 
ile giydirilirken, rahipler (monk) manastır giysileri ile giydirilmekteydi. 

Böylece hazırlanan ölü, gömüleceği yere (ya da prothesis töreni 
başka bir yerde yapılacaksa, bu törenin yapılacağı yere) kadar bir cenaze 
alayı ile taşınırdı . Bu cenaze alaylarının kökeni de pagan kültürdeydi. 
Özellikle Hıristiyanlığın ilk yüzyıllanndaki cenaze alay lan, biçim 
bakımından Romalılar'ın cenaze alaylarına çok benzemekteydi: 
Romalı lar'ın cenaze alaylarındaki meşaleler büyük mumlar ve 
buhurdanlık.larla müzisyenler ve ağıt yakanların korteji (ki bunlar Yunan 
ve Roma kültürlerinde profesyonel ağıtçılar olabilmekteydi) ilahiler 
okuyan ruhban ve bu ilahilere katılan ölünün yakınları ile 
değiştirilmişti. 699 Azizlerin yaşam öykülerinde, Konstantinopolis 
caddelerinde yapılan bu cenaze alayları uzun uzadıya anlatılmaktadır.700 
Daha sonraki yüzyıllarda cenaze · alaylarında bir Meryem ikonu 
taşındığına ilişkin verilere sahibiz. 101 

695 Örneğin Yohannes Krisostomos, ölülerin bu derece değerli elbiselerle giydirilmesi ve öylece 
gömülmesi konusunda aileleri eleştirir ve ölülerin artık bu pahalı giysilere gereksinimleri olmadığını 
söylemektedir (bkz.; Kayriakakis, a.g.y ., s.50). 

696 Bkz.; Service Book. Appendix B, s.609. 
697 De Meletio, P.G. 46, 857. Bu pasj için bkz.; Rush, Death and Burial s.129. 
698 De Ordine Sepulture, P.G. 155, 1080. Bu alınu için bkz.; Kyriak.akis., a.g.y., s.44. 
699 Bu cenaze alayları ve kökeni ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.; Rush, Death and Burial, ilgili 

bölümler. 
7oo Böyle bir cenaze alayı ile ilgili güzel bir örnek için bkz.; Vita Theodosii a Cyrillo 

Scythopolitano, (Les Monies d'Orient., 111), (Fransızca çevirisi: AJ. Festugi6re), , Paris, 
1963. Bu cenaze alayı sırasında balkın, azizden bir parça rölik (kefeninden ya da sakalından bir parça) 
kapabilmek için büyük v:dibaınlar yarattığından sözedilmektedir. 

· 701 Onüçüncü yüzyılda yapılmış olan Sopoçani kilisesi güney şapelindeki Aziz Symeon Nemanja'nın 
röliklerinin taşınmasını gösteren freskoda (Resim 68) olduğu gibi. 
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4.3.2. Prothesis Töreni 

Parekklesionda gömülü olanların, mezara yerleştirilmelerine kadar 
olan hazırlık ve törenlerin ne kadarının parekklesionda, ne kadarının 
ölünün manastırdaki hücresinde (ya da rahip değilse evinde) yapıldığına 
ilişkin çok kesin verilere sahip değiliz. Ancak, parekklesiondaki 
ikonografık referanslar bize, ölünün gömülmeden önce yakınları 

tarafından son kez görüldüğü prothesis102 töreninin parekklesionda, 
kubbenin altında yapıldığım göstermektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi hazırlanan ölü, gömülmeden önce 
yakınlarının ve arkadaşlarının kendisini son bir kez görüp "son öpücük"ü 
(aspasmos) vermeleri için, yüksekçe bir yere yerleştirilir ve prothesis 
töreni. başlardı. Sıradan insanların prothesis törenleri genellikle kendi 
evlerinde yapılırken, 703 İmparatorluk ailesinden kişilerin töreni 
sarayda, 1o4 piskoposlarınki ise, çok sayıda kişinin katılacağı düşünülerek 
kilisede yapılırdı. 10s Rahiplerin prothesis törenleri ise manastırlarında 
yapılmaktaydı. 

Prothesis süresince ölü, törene katılanların rahatça görüp öpebileceği 
bir yükseklikte, düz olarak sırtüstü yatırılır, başının altına da yükseltmek 
amacıyla bir yastık konulurdu. Sıradan insanların önde kavuşturulmuş 
eline bir İsa ikonu, piskoposların eline bir haç ve bir İncil, rahiplerin 
eline de bir mezmurlar kitabı (psalter) tutturulurdu.706 Prothesis 
süresince ölü, doğuya bakacak biçimde yatırılırdı. Bu, gelecekteki diriliş 
beklentisi ile ilgilidir. Khrysostomos•un sözleriyle, "Tabutu doğuya 

bakacak biçimde yerleştirdik, bliylece gelecek olan dirilişi işaret etsin" 

7o2 Grekçe 'sunuluş' anlamına gelen prothesis sözcüğü, litürjik terminolojide Eukharist ayininin 
başlamasından önce ayn bir törenle kutsal ekmek ve şarabın hazırlanması olarak kullanılmaktadır 
(bkz.; Robert F. Taft, "Prothesis". Oxford Dictionary of Byzantium, C.3, s.1743). Cenaze 
ritüeli ile ilgili olarak ise prothesis. ölünün yakınlan tarafından son bir kez daha görülmesi amacıyla 
göz hizasında bir yükseltinin üzerinde sergilenmesi anlamında kullanılmaktaydı (bkz. Kyriakakis, 
a.g.y., s.54). Bugün aynı tören için prothesis stızcüğü kullanılmamaktadır. 

703 K riakalci" 44 y s, a.g.y., s. . 
704 Konstantinos Porphyrogenitos'un İmparatorluk törenlerini ve saray protokolünü anlattığı "Törenler" 

adlı kitabında. İmparatorlar için yapılan prothesis törenleri anlatılmaktadır. 
705 K "akaki 55 yn s, a.g.y., s. . 
706 Bu konudaki bilgimiz Selanik'li Symeon'da gelmektedir (bkz.; De Ordine Sepulture, P.G. 155, 

676). Aynca bkz.; Service Book, s.610; Kyriakakis. a.g.y., s.44. 
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• 707 Bu anlamda, Kariye parekklesionunda gömülü olanların prothesis 
törenlerinin bu şapelde kubbenin altında yapılmış olduğu varsayımımız 
anlam kazanmakta ve ikonografik program ile ritüel birbirleriyle 
ilişkilendirilmektedir: Burada prothesis için yüzü doğu tarafına dönük 
olarak yatırılan cenaze, doğrudan apsis yarım kubbesindeki anastasis 
fresk osuna bakacaktır! 

Prothesis yatağının dört kenarına, bir haç oluşturacak biçimde birer 
şamdan konularak mum yakılırdı. Törene katılanlar da mum taşırlardı. 
Bu mumlar, tanrısal ışığı ve gelecekteki sonsuz yaşamı temsil ederlerdi. 70s 

Ayrıca. ölünün alnına da, üzerinde İsa'nın, Meryem'in ve Vaftizci 
Yahya'mn resimlenmiş olduğu (deesis) bir şerit (chaplet) konulurdu. 709 

Bunun anlamı, daha önce tartıştığımız gibi, Meryem'le Y ahya'nın ölü 
adına Tanrı'dan şefaat dilemesi beklentisiydi. 

Prothesis töreni sırasında, ölen kişi bir rahip ya da sıradan insan ise 
mezmurlar kitabı, piskopos ise İncil okunurdu.710 Bu sırada Kilise'nin 
gömülmeden önceki son resmi ayini olan son öpücüğün verilmesi töreni 
gelmekteydi. 711 Son öpücüğü vermek için sırayla ölüye yaklaşan 
yakınları, bir yandan da ilahiler ve şiirler okurlardı. Bu ilahiler genel 
olarak bu dünyadaki yaşamın geçiciliği ve değersizliği üzerinedir.712 Bu 
noktada, şapelin ikonografik programında, prothesis törenlerinin 
parekklesionda, batı mekanındaki kubbenin altında yapılmakta olduğunu 
gösterir bir referansla karşılaşmaktayız: Prothesis törenlerinde okunan 
ilahilerden birisi, kuzey doğu pandantifinde betimlenmiş olan ilahi yazarı 
Aziz Ioannes'e aittir ve onun "Sıradan İnsanlar'ın Gömülmesine İlişkin 
Düzenlemeler" adlı kitabında yer almaktadır.713 Freskonun yazıtındaki 
"Yaşamın hangi tadı kaldı ki, acıdan pay almamış olsun" mısrası, bu 
kitaptaki ilahiden alınmış bir pasajdır. Metinde, bu mısra şöyle devam 
etmektedir: 

707 P.G. 60, 725. Bu alınb Kyriakakis, a.g.y., s.55'ten alınmıştır. 
708 Service Book, s.610. 
709 Aynı. 
7l0 Aynı, s.610-611. 
711 Alexiou, a.g.y., s.31. 
712 Bkz.; Fedwick, a.g.y., s.157. 
·713 Bkz.; Service Book, s.385. 
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"Bu dünyadaki hangi şöhret değişmez ki? Hiçbir şey geçici 
gölgelerden , aldatıcı bir rüyadan başka bir şey değil; Yalnızca bir 
an, ve ölüm hepsinin yerine geçer". 714 

Ioannes'in "Sıradan lnsanlar'ın Gömülmesine tlişkin Düzenlemeler" 
adlı kitabındaki şiir, bunun prothesis töreni sırasında okunduğunun bir 
kanıtı olacak biçimde, şöyle devam etmektedir: 

"Gelin kardeşler, haydi, ölüye son öpücüğümüzü verelim, ve 
Tanrı'ya şükranlanmızı sunalım". 11s 

Kuzey-batı pandantifindeki ilahi yazan Theophanes freskosunda da, 
onun sıradan insanların gömülmesine ilişkin "Kanon"undan alınmış olan 
ve yine prothesis sırasında okunan bir şiirinden pasaj yazılıdır:' 16 

"Biz, Tanrı 'nın ilahi emirlerini çiğnedikten sonra tekrar 
toprağa döndük". 

Parekk.lesion, mimari olarak da böyle bir törenin yapılabilmesi için 
uygun ve yeter genişlikte bir mekan sağlamaktadır. Dış narteksten olan 
batı tarafındaki giriş sıradan insanlar tarafından kullanılırken, kilisenin 
naosundan kuzey tarafa olan giriş manastırın rahipleri tarafından 

kullanılmış olabilir (bkz.; Plan IV). 

Sonuç olarak, gerek Bizanslılar'ın cenaze törenlerine ilişkin yazılı 
kaynaklar, gerekse parekklesionun mimari yapısı ve ikonografik 
programındaki referanslardan yola çıkarak, parekklesionda gömülü olan 
kişilerin prothesis törenlerinin parekklesionda, batı mekan birimindeki 
kubbenin altında gerçeklaştirildiğini söyleyebiliriz. Gerçi pandantiflerdeki 
freskolarda yazılı olan pasajların alındığı ilahiler, sıradan insanların (yani 
rahip ya da din adamı olmayan) prothesis törenlerinde okunmaktaydılar 
ve gerek Metokhites, gerekse Tornikes öldüklerinde Khora manastırında 
rahiptiler. Ancak, bu freskolar yapıldığı dönemde Metokhites ve Tornikes 
rahip değil, sivil memurlardı. Aynca, parekklesionun yalnızca burada 
gömülü olanların törenleri için kullanılmadığını da düşünebiliriz. 

Elimizde yeterli veri olmamasına karşın, normalde kilise nartekslerinde 

714 Bu pasaj için bkz.; Service Book, s.385. 
_715 Aynı. s.389. 
716 Aynı, s.380. 
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yapılan cenaze törenlerinin,717 parekklesionda yapılıyor olması olasıdır. 
Parekklesionun ikonografik programı ile kilise nartekslerinin ikonografik 
programları arasındaki benzerlik bunun bir göstergesi olarak 
düşünülebilir. 

Prothesis ve son öpücüğün verilmesi töreninden sonra sıra ölünün 
mezara yerleştirilmesine (entaphios) gelmektedir: Ölü lahite yerleştirilir 
ve taş kapak kapatılır.ns Bu işlemi, mezar başında yapılan konuşma 
(epitaphios logos) izler.119 

Carolyn Connor, Euchologium'da rahipler için yapılan kilise töreni 
ile ilgili bölüme720 dayanarak, ölen rahiplerin prothesis töreninden önceki 
kilise töreni için naosun ortasına getirildiğini (sıradan insanlarınki bu 
tören için nartekse getirilirdi), bundan sonra gömüleceği yere taşınarak 
diğer törenlerin (prothesis) yapıldığım öne sürmektedir. nı Öldüğü sırada 
rahip olan Metokhites'in ve Tornikes'in, kilise töreni için önce Kariye'nin 
naosuna getirilmiş, sonra da prothesis için, naos ile parekklesion 
arasındaki geçitten (koridor) parekklesiona taşınmış olmaları da olasıdır. 
Bunu doğrulayacak kesin verilere sahip değiliz, ancak her durumda 
prothesis törenleri parekklesionda yapılmakta olduğunu söyleyebiliriz .. 

Bazı kiliselerin ikonografik programlarında yer alan prothesis 
betimlemeleri, buraya kadar açıklamaya çalışuğımız prothesis 
törenlerinin dramatik canlandırılabilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bütünüyle ritüel bir nitelik taşıyan bu prothesis 
betimlemeleri, yeni bir ikonografik tip olarak ondördüncü yüzyılda 
kiliselerin ikonografik programlarına girmiştir. 122 Bu ikonografi, büyük 
bir olasılıkla Meryem'in ölümü (koimesis) ikonografisi örnek alınarak 
geliştirilmiştir.723 Nitekim, örneğin Kariye'de naosun batı duvarında yer 

717 Büyük Euchologion'da cenaze törenleri ile ilgili bölümde, sıradan insanların gömülmeden önceki 
kilise törenleri için nartekse getirildiği, sonra gömüleceği yere taşındığı belirtilmektedir. 
Eucbologion sive rituale Graecorunı. (Jacobus Goar, ed.), Venice, 1730 (tekrarbasımı, Graz, 
1960). Bu yayın görülememiştir. Buradaki bilgi, Connor, a.g.y., s.84'ten aktanlmıştır. 

718 Abrahamse, "Rituals of Death in Middle Byzantine", s.131. 
719 Alexiou, a.g.y., s.31. Epitapbios Logos için bkz.; Kazdabn-Jeffreys. a.g.y. 
720 Euchologion, s.438-45l'de rahipler için yapılan kilise töreni anlatılmaktadır. 
721 C 84 onnor, a.g.y ., s. . 
722 Walter, Art and Ritual, s.137. 
_723 Bununla ilgili olarak bkz.; Ludmila Mitroviç-Wratislav ve N. Ok:unev, "La Dormition de la Sainte 

Vierge dans la peinıure medievale orthodoxe", Byzantinoslavica, 3 (1931), s.134-174. 
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alan koimesis sahnesine baktığımızda, yukarıda dramatize etmeye 
çalıştığımız prothesis töreninin asal ögelerini görebilmekteyiz (Resim 66). 
Doğrudan protheis sahnelerinin betimiyle ilgili örnekler vermek 
gerekirse, Meteora'da724 Barlaam Manastın'nda Ephrem'in ölümünü 
anlatan freskoda ( 17. yüzyıl), sargılarla sarılmış Ephrem'in ölü bedeninin 
yüksekçe bir sekinin üzerine yatırıldığını, başının altında bir yastık 
olduğunu, baş ve ayak uçlarında birer mum yandığım ve çapraz duran 
ellerinin arasına bir İsa ikonu ye,rleştirilmiş olduğunu görürüz. Ptothesis 
yatağının etrafım çevreleyen piskopos ve rahiplerden bazıları, sırayla 
yaklaşarak ona son öpücüğü vermekte, bir piskopos ise tütsü yapmaktadır 
(Resim 67). Geç tarihli olmasına karşın bu freskodaki başlıca ikonografik 
ögeler, ns prothesis törenleri ile ilgili daha erken yazılı kaynakları 

doğrulamakta ve törenin kafamızda canlandınlabilmesine katkıda 

bulunmaktadır. Aynca, bir başka örnekte de, Peç'te, Piskopos II. Sava'mn 
mezarının üzerindeki freskoda, Sava prothesis yatağında piskopos 
giysileri içinde betimlenmiş , çevresinde de piskopos ve rahipler 
durmaktadır. 

724 Yunanistan'ın Meteora olarak anılan bu bölgesindeki (kuzey - batı Teselya) manastırlar topluluğunun 
temeli ilk olarak ondördüncü yüzyıl başlannda kurulan bir kilise (Ibree Hierarchs) ve birkaç hücre 
olarak atılmıştır. Daha sonra. yıkılmış olan kilise 1518'de Theophanes ve Nectorius adlı iki aristokrat 
tarafından yeniden yaptırılmış, ve bölge esas olarak bu tarihten sonra canlanmış ve önemli bir 
manastır merkezi haline gelmiştir. 

725 Aziz Ephrem'in ölümünü anlatan başka önıelcler ve konunun ikonogrcıfisi ile ilgili olarak bkz.; J.R. 
Martin, "The Deaıh of Ephrem iıı Byzantine and Early ltalian Painting", The Art Bulletin, 33 
(1951), s.217-225. 



185 

4.4. Parekklesionda Yapılan Anma Törenleri 

Daha önce de tartışıldığı gibi, Bizanslı'lar için ölüm bir tür uykuya 
dalma, ruh ve bedenin geçici bir süre için birbirinden ayrılmasıydı. Ruh, 
İbrahim'in Kucağı'nda, yeniden birleşmek üzere yargı gününde bedenin 
diriltilmesini beklerken pasiftir ve Tanrı katında konumunu 
iyileştirebilmek için hiçbirşey yapamamaktadır. Ancak ölen kişinin 

yakınları, rahipler ve din adamları, onun adına yaptıkları dualar ve 
düzenledikleri ayinlerle ona yardımcı olabilirler, Tanrı'nın onu 
bağışlamasına katkıda bulunabilirlerdi. 726 Bu inanç, Bizanslılar'ın ölüleri 
için çeşitli ayinler ve anma törenleri düzenlemelerinin gerekçesini 
oluşturmaktadır. 

Doğu Hıristiyan toplumunda duaya genel olarak çok büyük bir önem 
verilmektedir.727 Bizans'ta birçok soylunun manastır kurmasının 

ardındaki itkilerden728 birisi de, öldüktan sonra kurdukları manastırın 
rahiplerinin kendileri için sürekli dua etmelerinin sağlanmasıydı. 729 

Manastırlarda kurucunun ölümünden sonra rahiplerce onun adına düzenli 
olarak yapılan ölüyü anma törenleri ve dualar, ölünün Tanrı tarafından 
bağışlanması için önemli görülmekteydi. 730 Nitekim, manastırların 

kuruluş typikonlarında, kurucu adına rahipler tarafından yapılması 

istenen uzun ve ayrıntılı anma törenlerinin yer alması, bunun bir 
göstergesidir. 

Manastırların kuruluş tipikonlarını genellikle kurucular 
yazdıklarından, ölümlerinden sonra kendileri için yapılmasını istedikleri 
anma 1örenleri manastırdan manastıra büyük farklılıklar göstermektedir. 
Örneğin, Trakya'da Bera'daki. Virgin Kosmosoteria manastırının (1152) 
typikonunda, bu manastırın kurucusu İsaakios Komnenos, ölümünden 
sonra rahiplerin kendisi adına "günlük akşam duaları" yapmalarını 

726 Fedwick, a.g.y., s.156. 
127 Bkz.; Şpidlick, a.g.y ., s.307. 
728 Bizans'ta sanat patronluğunun motivasyonları konusunda genel bir bilgi için bkz.; Antbony Cutler, 

•:1trt in Byzantine Society: Motive Forces of Byzantine Patronage", Jahrbuch der 
Osterreichischen Byzantinistic, 31/2 (1981), s.759-787. 

729 Bkz.; Cormack, Writing in Gold, s.204 ve 213. 
·730 J. Mitchell, a.g.y., s.103. 
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isterken,nı alçakgönüllü bir rahip olan Kıbrıs'lı aziz Neophythos, 
typikonunda (1214) kendisi le ilgili anma törenlerinin Kilise'nin 
Cumartesi ve Pazar ayinleri ve önemli yortular ile birleştirilerek 

yapılmasını istemektedir.732 Öte yandan, İmparator Ioannes Komnenos'un 
Pantokrator manastınmn typikonunda kendisi için istediği anma törenleri, 
hiç te Neophythos'un_ istekleri kadar alçakgönüllü değildir:733 Ioannes 
Komı:ıenos manastırının rahiplerinden kendisi için yaptıkları duayı 

"kesintisiz olarak" sürdürmelerini (her halde bir-iki rahip nöbetleşe 
olarak sürekli dua etmekteydi), yıllık anma törenleri için de, dev 
Hodegetria Meryem ikonunun734 yürüyüş alayı eşliğinde sokaklarda 
taşınarak Pantokrator' daki mezarı başına getirilmesini, bütün gece orada 
kalmasını ve ertesi sabah ta tekrar törenle geri götürülmesini 
istemekteydi. 73s 

Khora manastırının typikonu günümüze ulaşamamış olduğundan, 
Metokhites'in kendisi için ne gibi anma törenleri yapılmasını istediğini 
tam olarak bilemiyoruz. Ancak, diğer typikonların ve kaynakların 

incelenmesi ve şapelin ikonografisi, bize hem parekklesionun olası litürjik 
takviminin çıkartılması, hem de anma törenlerinin olası dramatizasyonuna 
ilişkin bilgiler sağlamaktadır. 

Öncelikle, şapelin ölülerin anılmasına ilişkin litürjik takvimi 
konusundaki verileri derleyecek olursak, ilk olarak ölünün gömülmesini 
izleyen üçüncü, dokuzuncu ve kırkıncı günlerde, mezarın başında 
"panikhidi" diye anılan bir ağıt yakma ve ölüyü anma töreninin 
yapıldığını biliyoruz. 736 Kökeni pagan olan bu üçüncü, dokuzuncu ve 

731 Nancy Patterson Şevçenko, "lcons in tlıe Liturgy", Dumbarton Oaks Papers, 45 (1991), s.45-
57, özellikle bkz.; s.53. 

732 Cormack, Writing in Gold, s.225. 
733 Bu açıdan ilci uç örneği oluşturan Pantokrator manastırı ve kurucusu II. Ioannes Komnenos ile 

Kıbns'taki Neophytos'un kurduğu Enkleistra manastınnm kıyaslanması ile ilgili olarak bkz.; Ann 
Wharton Epstein, "Form.ulas for Salvaıion: A Comparison of Two Byuınıine Monasteries aııd their 
Founders", Churcb History, 50 (1981), s.385-400. 

734 Bizanslılar'm ünlll ikonlarından birisi olan bu ikon, Hodegon manastırında (Ayasofya'nın doğusunda, 
surlann bitişiğinde yer alırdı) sak.lanmaktaydı ve önemli günlerde törenlerle kentin içinde taşınır, kent 
tehlike altındaysa surlarda dolaştırılırdı. Latin işgali sırasında Pantokrator kilisesinde tutulan ikon, 
başkentin geri alınmasından sonra tekrar Hodegon manasnnna taşınmıştır. İkonun, İncil yazarı Luka 
tarafından boyanmış olduğuna inanılırdı. 1453'te bu ikon parçalanmıştır . .İkonda Meryam, ayakta sol 
kolunda oturmuş çocuk İsa ile betimlenmiştir. Daha fazla bilgi için bkz.; Naııcy Patterson Şevçenko, 
"Virgin Hodegetria", Oxford Dictionary of Byzantium, C.3, s.2172-2173. 

735 Gautier, "rypicon du Paııtocrator" . 
736 Bkz.; Service Book, s.612. 
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k.ırk.ın.cı gün törenleri,737 daha sonra Kilise tarafından kendilerine göre 
gerekçelendirilerek Hıristiyan uygulamalar haline getirilmiştir. 738 Bunun 
dışında, ölüm yıldönümlerinde de bir anma töreni yapılmaktadır. Bazı 
yortu günleri de, ölülerin anılması için önemli günlerdi. Kurucular 
typikonlarında, genellikle bu kutsal günlerde kendileri için bir anma 
töreni yapılmasını istemekteydiler. İkonografik program, o mekanın 
litürjisinin (kutlanan yortu günleri de litürjinin bir parçasıdır) 

saptanabilmesinde önemli bir referans olduğuna göre, yukarıda bölüm 
4.2. 'de belirtilen "litürjik referanslar"dan yola çıkarak Kariye 
parekklesionunun olası litürjik takvimini çıkartabiliriz. Öncelikle, 
parekklesionun batı mekan birimindeki Eski Ahit çevriminde yer alan 
sahnelerin, Meryem'in fıgürasyonları olarak belli Meryem yortularına 
göndermede bulunduklarını ve bu sahnelere kaynaklık eden Tevrat 
metinlerinin bu yortularda okunduklarını belirtmiştik (bkz.; Bölüm 4.2.). 
Bu y_ortulann, kilisenin litürjik takviminin dışında, özel olarak 
parekklesionda kutlanmakta olduklarım ve bu kutlamalarda şapelde yatan 
ölülerin de anıldıklarını söyleyebiliriz. Bu Meryem yortularımn dışında, 
parekklesionun alt duvarlarım kaplayan piskopos ve azizlerin de özel 
yortu günleri olduğunu belirtmiştik (Bölüm 4.2.). Bu günlerde de özel 
bir kutlama yapılıyor olması ve ölüler için de ayinler yapılması olasıdır. 

Öte yandan, manastırlarda her cuma gecesi, ölüleri anmak üzere 
rahipler tarafından ayinler düzenlendiği ve bu ayinlerde Akathistos 
ilahisinin okunduğunu, onbeşinci yüzyıl başlarında Selanik'li S ymeon 'un 
sağladığı bilgilerden öğrenmekteyiz. 739 Bu, parekklesion ikonografisinde 
Akathistos ilahisine ilişkin referanslarla da uyumludur. Aslında Cuma 
geceleri manastırlarda, manastır ritüelinin son kısmı olan "Onbirinci 
Saat" çerçevesinde, mezarların da ziyaret edildiği ölüleri anma törenleri 
yapılmaktaydı.74o Onikinci yüzyıldan itibaren Konstantinopolis'te, Cuma 
gecel~ri yapılan bu ölüleri anma törenleri, yine Cuma akşamları Meryem 
onuruna yapılan ve Akathistos ilahisinin okunduğu ayin ile 

737 Rusb, Deatb and Burial. s.253. 
738 Service Book, s.6ı2-613. Bu uygulama bugün de Ortodoks dünyasında {bkz.; Alexiou, a.g.y., 

s.32) ve İslam dünyasında sürmektedir . 
. 739 P.G. 155, 620 c, 621 c. Burada sağlanan bilgi için bkz.; N.P. Şevçenko, Icons in Liturgy" , s.56. 
740 N.P. Şevçenko, "lcons in Liturgy", s.52. 
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birleştirilmiştir.741 Böylece, Akathistos ilahisinin ölülerin anılması ile 
ilgili litürjinin bir parçası olduğu da görülmektedir. 

Bu anma törenlerinin biçimine ilişkin olarak da, typikonlardan 
birine, örneğin St. Sabas typikonuna başvurabiliriz: Önce iki şamdan ve 
buhurdan taşıyan rahipler mezar odasına girerek odayı tütsülemektedir. 
Onların peşinden, ilahiler söyleyen bir grup rahip, kiliseden çıkarak 
mezar odasına törensel bir biçimde yürümektedir. Mezar odasındaki 
törenler bittiğinde de, rahipler yine yürüyüş alayı ile kiliseye geri 
dönmektedir. 742 Bu örnek Kariye parekklesionun mimari yapısı ile 
uygunluk içersindedir. Tören yapacak rahiplerin kiliseden mezar odasına 
gitmeleri, törenden sonra tekrar kiliseye dönmeleri, Kariye'ye 
uygulandığında, parekklesion ile ana kilise arasındaki koridoru da işlev 
açısından anlamlandırmak.tadır. 

Ölülerin anılması törenleri sırasında, haşlanmış buğday, bal ve kuru 
üzümden yapılan ve "kollyba" ya da "koliva" denilen bir tür tatlı, 743 

üzerine bir de mum dikilerek bir tabak içersinde mezar başındaki küçük 
bir masanın üzerine yerleştirilirdi. 7 44 Bu kollyba tabağı, Ortodoks 
Kilisesi'nin Ayin Kitabı'nda da belirtildiği gibi, ölüm kültü açısından bir 
simgeler yumağı olarak değerlendirilebilir: 

"Koliva bize ölünün dirileceğini anımsatmaktadır. Nasıl ki 
buğday, kök salıp meyva vermesi için toprağa gömülmeli ve orada 
çözünmeliyse; ölenlerin bedenlerinin de,tekrar dirilerek sonsuz 
yaşama ulaşabilmeleri için, toprağa gömülmesi gerekir. Bal, 
gelecekteki yaşamın tatlılığını temsil etmektedir. Buğdayın üzerine 
yanan bir mum dikerler; bu da Hıristiyanlar'ın vaftizde 
aydınlatıldıkları kutsal ışığı, ve hiç sönmeyecek olan gelecekteki 
yaşamı temsil eder" ,745 

Bazı anma törenleri, akşam duasıyla (Great Vespers) başlayıp, sabah 
ayinine (Matins) kadar süren bütün gece ayini (agrupnia) idi. Bu törenler 

741 Aynı, s.56. 
742 St Sabas'ın typikonwıdan aktaran; Connor, a.g.y., s.86-87. 
743 Frank R. Trombley - A. Kazdahn, "Kollyba", The Oxford Dictionary of Byzantium, C.2, 

s.1137-1138. 
744 Service Book, s.613. Aynca bkz.; Fedwick, a.g.y., s.159. 
745 Senice Book, s.613. 
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sırasında mezarların bütün etrafı mumlarla doldurulur ve mumlar bütün 
gece yanar durumda tutulurdu. 746 Cenaze törenlerinde ya da ölünün 
anılması törenlerinde mum (ya da meşale) kullanılmasının kökeni, pagan 
kültürlerde yatmaktadır, ancak bu uygulama da Kilise tarafından 

Hıristiyan ritüeline uydurulmuştur.747 Bizans kiliselerinde mum, hem 
manastırlarda yapılan ayinlerin birçoğu gece yapıldığı için aydınlatma 
gibi pratik bir nedenle, hem de ikonların önünde onlara bir saygı 
göstergesi olarak ve mezarlarda adak olarak ya da sembolik anlamları 
nedeniyle, çok yoğun bir biçimde kullanılmaktaydı. 748 Özellikle 
mezarların başındaki mum ya da kandiller, sürekli yanar durumda 
tutulmaktaydı. Pantokrator manastırının typikonunda, hem şapeldek:i 
mezarların önünde, hem de bazı ikonların önünde (anastasis, lsa'nın 
çarmıha gerilmesi ve Koimesis ikonları) mumların kesintisiz olarak 
yakılması istenmektedir.749 Symeon Metaphrastes1so de, Aziz 
Komelios'un yaşam öyküsünden söz ederken, şöyle demektedir: 

"Akşam olduktan sonra, piskopos dua etti ve yardımcılarına 
bütün gece duası'na başlamalarını buyurdu. Ve onlar da mezarı, 
bütün gece söyledikleri ilahiler, yanan mumlar ve tütsülerle 
onurlandırdılar". 151 

Parekklesionda dört mezar bulunduğu göz önüne alınırsa, burada bu 
denli· yoğun olarak yakılan mumların sürekli bir havalandırma 
gerektireceği açıktır. Özellikle batı tarafındaki girişin orijinalinde bir 
kapı ile örtülü olduğu ve soğuk günlerde pencerelerin açık tutulması zor 
olduğundan, parekklesionla naos arasındaki boşlukta. korniş hizasının 
üzerinde yer alan dar galerinin, şapeli soğutmadan dolaylı ve sürekli bir 
havalandırma sağlamakta olduğunu öne sürebiliriz. Mekansal kullanım 
açısından hiçbir işlevi olmayan bu galerinin, biri diakonikonun kubbesinin 
hemen yanıtlan dışarıya, diğeri ise parekklesionda hemen Metokhites'in 
mezarının üzerinden olmak üzere iki açıklığının olması ve bu 

746 Robert F. Taft - A. Kazdabn. "Candles", Oxford Dlctionary of Byzantium. C.1, s.372. 
747 Rusb, Death and Burial. s.221-224. 
748 George Galavaris. "Some Aspects of Symbolic Use of Lights in the Eastem Church. Candles, Lamps 

and Ostrich Eggs", Byzantine and Modern Greek Studies, 4 (1978), s. 69-78. Aynca bkz.; 
Cormack, Writing in Gold. s.207-209. 

749 Bkz.; Gautier, "typicon du Pantocrator", s.36, 46, 74. 
750 Onuncu yüzyıl sonlarında yaşamış yazar, yüksek rütbeli bürokrat ve aziz. Fazla bilgi için bkz.; A. 

Kazhdan - N.P. Şevçenko, "Symeon Metaphrastes", Oxford Dictionary of Byzantium, C.3, 
s.ı9'83-1984. 

75l P.G. 114, 1308. Buradaki alıntı; Kyriakakis, a.g.y., s.5Tden. 
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açıklıklardan galeriye ulaşılamaması, galerinin bu · işlevini 
doğrulamaktadır. 

Ölünün anılması için Eukharistia ayini yapılması da, Hıristiyanlığın 
erken dönemlerinden başlayarak yaygınlık kazanmıştı. İsa ile 
bütünleşmenin bir aracı olan bu ayin, mahşer günündeki diriliş ve sonsuz 
yaşam inancı ile ilgilidir.752 Piskopos Euodios, Aziz Augustine'e yazdığı 
mektubunda, genç bir dindarın ölümünü anlatmakta ve onun ölür ölmez 
hemen gömüldüğünü, ve ölümünün üçüncü gününde mezarının başında 
bir Eukharistia ayini yapıldığını belirtmektedir.753 Manastır kurucularını 
anmak için manastırlarda da Eukharistia ayini yapılmaktaydı. Pantokrator 
manastırının typikonunda, rutin Eukharistia kutlamalarına kurucunun 
(ktetor) babası, annesi, kansı ve büyükannesini anmak için dört parça 
ekmek daha eklenmesi, kurucunun ölümünden sonra da günlük 
Eukharistia ayinine kurucu adına da ekmek eklenmesi istenınektedir.1s4 

Aziz Sabas ve Evergetis typikonlarında da, kurucunun anılması ritüelinin 
bir parçası olarak, şapelde Eukharistia ayini yapılması istenmiştir.755 

Metokhites'in kendisi için, kilisedeki rutin Eukharistia ayinine ekmek 
ilave edilmesini mi yoksa kendisi için ayrı bir Eukharistia ayini 
yapılmasını mı istediği konusunda bir bilgimiz yok; ancak ikinci 
durumda, Doğu Kilisesi'nin geleneğinde aynı günde aynı sunak masasında 
iki Eukharistia ayini yapılamıyor olması nedeniyle,756 Metokhites'in 
anısına yapılan ayinin parekklesionda yapılıyor olması daha akla yakındır. 
Ancak, Kariye parekklesionunda, Eukharistia ayini yapıldığını 

doğrulayacak hiçbir arkeolojik ve ikonografik veri yoktur: Bu ayin için 
gerekli olan templon bariyeri, sunak masası ve prothesis nişi757 yoktur. 
Gerçi burada bir sunak masası var olabilir ve, taban döşemesi orijinal 
olmadığına göre, hiçbir arkeolojik iz bırakmadan kaybolmuş olabilir. Ya 
da portatif bir sunak masası kullanılmış olabilir. Kutsal litürjide 
(Eukharistia ayini) kullanılan kapların konulduğu prothesis nişi olarak da 

752 Bkz.; Rush, "Sacramenı of Dying ". 
753 Rush. Deatb and Burial, s.158. 
754 Gautier, "ıypicon du Pantocrator", s.40-44; Cormack, Writing in Gold, s.204. 
755 P. Gautier, "Le typicon de la Theotokos Evergetis", Revue des Etudes Byzantines, 39 (1981), 

s.5-101, özellikle s. 77 v.d. Aynca bkz.; Connor, a.g.y., s.91. 
756 Bunun için bkz.; Babiç, "les Chapels Aııııexes", s.10. Aynca bkz.; Connor, a.g.y., s.84. 
757 Thomas F. Mathews, " 'Private' Liturgy in Byzantine Architecture. Toward a Re-appraisal", 

Cabiers arcbeologiques, 30 (1982), s.125-138, özellikle s. 130. 
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diakonikon odası ve buradaki prothesis nişi kullanılmış olabilir. Ancak, 
sıradan insanları (layity) kutsal yerden ayıran templon bariyerinin kiçbir 
arkeolojik iz bırakmadan yok olması uzak bir olasılıktır. En azından, 
bema tarafındaki freskolarda bazı kesiklikler bırakmış olması gerekirdi. 
Templon bariyerinin olmaması, bu mekanda, en azından halka açık bir 
Eukharistia ayininin yapılmadığıni göstermektedir. Öte yandan, 
ikonografik programda da parekklesionda Kutsal Litürji'nin kutlandığını 
gösterir hiçbir referans yoktur. Tersine, bu litürjinin kurucuları olan 
büyük piskoposların ellerinde tuttukları kitapları kapalıdır, ve bu da daha 
önce tartıştığımız gibi, bu mekanda Kutsal Litürji'nin kutlanmadığının 
kanıtları olarak gösterilmektedir. Çünkü, Palaiologos'lar döneminin 
neredeyse bütün kiliselerinde, Kutsal Litürji'nin kutlandığı apsiste yer 
alan piskoposların ellerindeki kitaplar açıktır ve bunlarda (ya da ellerinde 
tuttukları kağıt rulolarda) Eukharist litürji ile ilgili metinlerden pasajlar 
yazılıdır. 758 Bu ikonografiden yola çıkarak şapelde normal Eukharist 
litürjinin kutlanmadığı öne sürülmektedir.759 

Bu durumda, eğer Metokhites kendisi için kilisede kutlanan rutin 
Eukharistia ayini dışında bir kutlama istemiş idiyse, o zaman bu 
parekklesionda değil, büyük bir olasılıkla "özel şapel" olarak kullanılan 
diakonikon odasında yapılıyordu. Thomas Mathews'in belirttiği gibi, 
Eukharistia ayini, böylesine küçük "özel şapel"lerde yalnızca iki ya da üç 
rahibin katılımıyla da yapılabilmekteydi.760 Yalnızca ölünün anılması için 
yapılacak bir Eukharistia ayini için de bu yeterlidir. Diakonikon odasının 
rahiplerin tek tek gelerek dualar ettikleri bir şapel olması da yüksek bir 
olasılıktır. Özel şapel olarak kullanılıyor olması, Metokhites tarafından 
naostan kopartılıp parekk:lesiona bağlanan ve tek girişi parekk:lesiondan 
olan bu odanın işlevi konusunu da aydınlatmaktadır. 

Parekklesiondan naosa uzanan koridorun iki yanında yer alan küçük 
odalar da, daha zayıf bir olasılık olmakla beraber, özel şapeller olarak 
kulanılıyor olabilirlerdi. Ancak bu odaların, şapelde yapılan ayin ve anma 
törenleri sırasında kullanılan çeşitli malzemenin (mum ve şamdanlar, 

758 Gordona Babiç - Cbristophfr Walter, "The lnscriptions Upon Liturgical Rolls in Byzaııtine Apse 
Decoration", Revue des Etudes Byzantines, 34 (1976), s.269-280, özellikle bkz.; s.269-270 . 

. 759 Der Nersessian. "Program and lconography", s.319; Belting - Mango - Moıniki, a.g.y., s.71. 
760 Bkz.; T. Matbews, "Private Liturgy". 
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tütsüler, ikonlar ve kaplar gibi) saklanması aınacıyla76 t kullanılıyor 

olması, daha akla yatkın bir olasılık olarak kabul edilmelidir. 

·161 Bkz.; Underwood. Kariye, C.l, s.271. 
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SONUÇ 

Bugün Kariye Camisi olarak bilinen Khora manastırı kilisesinin 
güney parekk:lesionu, 1315-1321 tarihİeri arasında, Bizans İmparatorluk 
Sarayı'nda Büyük Logothete ünvanına sahip olan Theodoros Metokhites 
tarafından kendi mezar şapeli olarak yaptırılmış ve freskolarla dekore 
ettiri imiştir. 

Özellikle Bizans'ın son devrinde yaygınlık kazanan ve bir kilise 
yapısına bitişik olarak yapılan mezar şapelleri, ikonografık programlan 
açısından büyük bir çeşitlilik göstermekte, az çok standartlaşmış olan 
kilise programlarından bu yönleriyle ayrılmaktadırlar. Bu durum, 
hanilerin (ktetor), kurdukları kiliselerin ikonografik programlarına pek 
müdahale etmediklerini, ama mezar şapellerini "kendi" mekanları gibi 
görüp ikonografık programlarının hazırlanmasında belirleyici bir rol 
oynadıklarım göstermektedir. İkonografık programlan anlaşılacak bir 
biçimde duvar resimleri günümüze kadar ulaşabilmiş mezar şapelleri, bu 
düşünceyi doğrulamaktadır. Ancak yine de bu mezar şapellerinde belli 
temaların ağırlık taşıdığı görülmektedir: Bunlar, Bizanslılar'ın ölüm 
konusundaki düşüncelerine uygun olarak, gelecekteki diriliş ve cennetteki 
sonsuz yaşam ile Tann'dan bağışlanmayı dileyen temalardır. Bu iki tema, 
aym zamanda bu şapellerde gerçekleştirilen ölüme ilişkin ritüelin de ana 
temalarıdır. 

Bir · bütün olarak ikonografık programın ve bu programı oluşturan 
tek tek sahnelerin hangi anlam ya da anlam katmanları çerçevesinde 
yorumlanacakları, öncelikle o yapının işlevi ile ilişkili olarak ele 
alınmalıdır. Bizans ikonografisinde aynı sahne, farklı işlevleri olan 
yapılarda farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın konusu 
olan yapı, dört mezar arkosolyumunu ve burada yatan ölülerle ilgili 
ritüeli "barındıran" bir mezar şapeli olduğuna göre, ikonografik 
programı da bu çerçeve içersinde yorumlandığında anlam kazanacaktır. 

Bizans teolojisinin ölüm olayına yaklaşımındaki en önemli nokta, 
ölümden sonra insanların yeniden diriltilecekleri ve Cennet'te sonsuz bir 
yaşam sürerek, sonuçta Tanrı ile bütünleşecekleri inancıdır. Kuşkusuz ki 
bu inanç, aslında Hıristiyanlığı pagan dinlerden ayıran en önemli 
farklılıklardan birisidir. Ancak Ortodoks inancında, Hıristiyanlığın diğer 
mezheplerinden farklı olarak, beden de ruh ile eşdeğerde görülmüş, 
dolayısıyla "zamanın sonunda" bedenin diriltilmesi olayına büyük önem 
verilmiştir. İnsan Cennet'e sadece ruhu ile değil, bedeniyle de girecektir 
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ve Tanrı ile bütünleşmesi de sadece ruhuyla değil, ama aynı zamanda 
bedeniyle de olacaktır. Böylece, bedenin diriltilmesi ile ilgili ikonografik 
temalar, özellikle de anastasis sahneleri mezar şapelleri açısından haniler 
tarafından tercih edilen bir tema olmuş, ölüm kültü ile ilgili birçok yapıda 
bu sahne apsiste ya da mimari semantik açısından önemli başka yerlerde 
betimlenmiştir. 

Kariye parekklesionunun ikonografık programına baktığımızda, 
"diriliş" temasının şapelin doğu ucunda çok güçlü bir biçimde 
vurgulandığını, içerdiği ana kavramları programın diğer kısımlarına da 
taşıdığını ve bir bütün olarak şapelin ikonografık programının "ana 
temasını" oluşturduğunu görmekteyiz. Şapele girdiğimizde gözümüze ilk 
çarpan, gerek boyutları, gerekse konumu nedeniyle, apsis yarım 
kubbesindeki anastasis sahnesidir. lsa'nın "diriltme gücünün" dünyasal 
kanıtları olarak, bema kemerinin iki yanında yer alan lsa'nın 
mucizelerinden iki diriltiş sahnesi ile de desteklenmiş olan anastasis 
sahnesi, bu çerçevede "geçmişteki bir olay"ın öykülenmesi değil, 
gelecekte, mahşer gününde ölülerin diriltilmesi beklentisinin betimi 
olarak ikonografik programda yer almaktadır. Gerek anastasisin 
öykülendiği apokrif yazında yer alan bazı veriler, gerekse ikonografinin 
bazı ögeleri, anastasis sahnelerini, en azından mezar ikonografisi 
çerçevesinde, geçmişteki bir olay olarak değil, gelecekteki diriliş 
beklentisi olarak yorumlayabilmemizi olanaklı kılmaktadır. Bu yazınsal 
ve ikonografık ipuçları bize anastasis'in aslında İsa'nın, insanlık adına 
ölüm üzerindeki bir zaferi olarak algılandığını göstermektedir. Daha 
doğrusu, Paskalya yortusunun imgesi olarak kullanıldığında (örneğin 
naoslardaki yortu çevriminin bir elemanı olarak) tarihsel bir olay olarak 
düşünülen anastasis, bir yortu ile ilgili ·olmayarak, bir mezar şapelinde tek 
başına kullanıldığında başka bir anlamla yüklenmekte, gelecekteki bir 
beklentinin imgesi haline gelmektedir. Kariye parekklesionunda da, 
anastasis sahnesi bir yortu çevrimi içersinde kullanılmamış, bu ikinci 
anlamında kullanılmıştır. 

Apsis programında çarpıcı bir biçimde vurgulanan bu diriliş teması, 
doğu ve batı mekan birimlerinde de kendini göstermektedir: Doğu mekan 
biriminin üst duvarlarını ve tonozunu kaplayan son yargı sahnesi bu tema 
ile ilgilidir. Çünkü ölen insanın ruhu, hemen Cennet'e alınmamakta, 
mahşer gününe kadar geçici bir statüde İbrahim'in Kucağı olarak 
adlandırılan cennet benzeri bir yerde tutulmaktadır. Ancak mahşer günü 
1sa'nın tüm ölü bedenleri diriltmesi ve bedenlerin tekrer ruhları ile 
birleşmesinden sonra insan -elbette ki yargılanmanın sonucuna göre
sonsuza dek yaşayacağı Cennet'e (ya da Tanrı Katı'na) kabul edilir. 
İnsanın gerçek kurtuluşu da bu olacaktır. Buradaki Son Yargı 
kompozisyonu, yargılanacak insanların lehinde olarak yorumlanabilecek 
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bazı ':iyimser" ikonografik ögeler (örneğin cennet ile ilgili sahnelerin 
cehennem ile ilgili olanlara kıyasla daha geniş bir alanı kapsaması, ya da 
terazinin iyilikler kefesinin ağır basması gibi) içermektedir ki bu, apsis 
programından yansıyan iyimserliğin, son yargı sahnesinde 
yankılanmasıdır. 

Bedenin İsa tarafından diriltilerek ruh ile yeniden birleşmesi ve 
insanın bir "bütün" olarak sonsuz bir yaşam sürmesi ile sonuçlanacak olan 
"insanın kurtuluşu", 1sa'nın bu dünyaya gelmesi, yani enkarnasyon ile 
başlayan bir süreçtir. Batı mekan biriminin üst duvarlarındaki, 
Meryem'in enkarnasyondaki rolünü vurgulayan prefigürasyonlarından 
oluşan Eski Ahit çevrimi de, bu anlamda insanın kurtuluşu temasına 
bağlanmaktadır. Üç ayrı anlam katmanı olarak okunabilen bu 
ikonografinin birinci anlam katmanı, çevrimde yer alan sahnelerin 
doğrudan Tevrat'taki bazı olaylan öykülemesi olurken, ikinci anlam 
katmanı, bu Eski Ahit sahnelerinin Meryem'in prefigürasyonları olması 
ve özellikle de Meryem'in enkamasyondaki rolünü vurgulamasıdır. Bu 
çevrimde dolaylı olarak anlaulan Tanrı'nın cisimleşmesi olayı 
(enkam.asyon), insanın nihai kurtuluşu için ilk adımdır ve bu adım mahşer 
günü bedenin tekrar diriltilerek insanın bir bütün olarak (ruh ve 
bedeniyle) Tanrı Katı'na kabulü ile tamamlanacaktır. Aslında enkarnasyon 
olgusu, 1sa'nın bu dünyadaki yaşamından sahneler ile "doğrudan" anlatılır 
(Fethiye Camisi'nin güneyine bitişik mezar şapelinde olduğu gibi). Ancak, 
Kariye parekklesionunda enkarnasyon olayı, Meryem'in enkarnasyondaki 
rolü ile ilgili olan Eski Ahit öyküleri ile "dolaylı" bir biçimde 
anlatılmaktadır. 

Bizanslıların ölüm kültü ile ilgili diğer bir önemli tema, 
Bizanslılar'ın Tann'lanna ulaşmak için, kutsallığı kabul edilen kişilerin 
arabuluculuklanna başvurmaları, bağışlanmak için bu kişileri kendileri 
adına 'devreye sokmalan'dır. İnsan, özellikle de öldükten sonra kendisi 
için Tanrı'nın gözüne girecek bir şey yapamayacağından, bu kutsal 
kişilerin yardımını bekler. Bu temanın en açık bir biçimde görüldüğü 
sahneler, son yargı sahnelerinden türetilmiş olan deesis sahneleridir: Bu 
sahnelerde, mahşer gününde yargı tahtında oturarak insanları yargılayan 
isa'nın bir yanında Meryem, öbür yanında Vaftizci Yahya ona 
yakarmakta, tüm insanlık adına şefaat dilemektedirler. Bu tema Bizans 
mezar şapellerinde oldukça sık betimlenmiştir. Elbette ki bu en büyük iki 
arabulucunun (Meryem ve Yahya) dışında, melekler, peygamberler, 
martirler, piskoposlar, hatta sıradan rahipler bile Tann'ya yaklaşmakta 
aracı olarak görülmekteydi. Kariye parekklesionunda bu kutsal kişilerin 
aracılığı teması programın bütününde göze çarpmaktadır: Son yargı 
sahnesinin merkezindeki deesis sahnesi II ve IV nolu arkosolyum 
kemerlerinin iç yüzeylerindeki deesis betimleri I ve Il nolu mezarların 
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arkosolyum kemerlerindeki mermer rölyefte iki başmeleğin ortadaki 
·tsa'ya yakarışının betimlendiği 'melekli deesis' kubbedeki madalyonda ve 
doğu kemerinin güney ayağında 'analık' yönü vurgulanmış Meryem alt 
duvarları çepeçevre doldurmuş olan aziz ve martirler ve 'ikonik' bir 
pozda betimlenmiş olan piskoposlar hep bu Tanrı ile insan arasındaki 
aracı düşüncesinin programa yansımış örnekleridir. Özellikle Meryem, bu 
aracılık rolünde çok önemlidir ve bu nedenle de gerek mezar 
mekanlarının, gerekse ölüme ilişkin ritüelin yapıldığı mekanların 
(narte~ler) ikonografik programlarında belirleyici bir rol oynar. 

Bizanslılar'ın ölüm ritüelinde de, onların ölüme yaklaşımlarındaki 
temel düşünce olan bu iki tema öne çıkmaktadır. Gerek manastırların 
kurucu tipikonları, hagiografik yazın ve teolojik metinler gibi yazılı 
kaynaklardan gerekse minyatür, ikon ve duvar resmi gibi görsel 
kaynaklardan ve doğrudan Kariye parekklesionunun ikonografisindeki 
bazı verilerden yola çıkcµ-ak parekklesionda ne gibi bir ritüelin 
yapılmakta olduğun canlandırabilir. Pandantiflerdeki ilahi yazarları 
freskolarının üzerindeki yazıtlardan yola çıkarak, şapelin batı mekan 
birimindeki kubbenin altında, gömülmeden önceki son törenler olan 
prothesis ve aspasmos (son öpücüğün verilmesi) törenlerinin yapıldığı öne 
sürebilmektedir. Prothesis töreni sırasında okunan ilahilerin içerikleri; 
bedenin yıkanması, güzel kokan yağlarla yağlanması ve tertemiz 
giydirilmesi; başın doğu yönüne doğru bakması; tabutun dört tarafında 
mumlar yakılması hep gelecekteki diriliş beklentisi ile ilgilidir. Bu sırada 
din adamlarınca okunan dualar; ölünün alnına, üzerinde İsa ve iki yanında 
Meryem'le Yahya'nın bulunduğu (deesis) bir bez şerit konulması gibi 
uygul~lar da, ölü adına Tann'ya yakanlması ve kutsal kişilerin aracılık 
etmesi temalarının ritüeldeki yansımalarıdır. 

Prothesis dışında parekklesionda yapılan anma törenlerinin de temeli 
aynı düşüncelere dayanmaktadır. Bu ritüel sırasında kullanılan birçok 
sembol -örneğin mezar başlarında sürekli mumların yanması, belli 
günlerde 'koliba' denilen bir· tür tatlının yapılarak dağıtılması, ya da 
ölünün adına Eucharistia ayini yapılması- hep diriliş beklentisinin 
sembolleridir. Ölü adına sık sık yapılan anma törenlerinin gerekçesi de, 
ölü adına, onun bağışlanması için Tanrıya yakarılması, aracılık 
edilmesidir. Özellikle manastır kurucuları bu konuya büyük önem vermiş, 
kuruluş tipikonlarında, öldükten sonra rahiplerin kendileri adına 
yapmalarını istedikleri törenleri ayrıntılı olarak anlatmışlardır. 

Kariye parekklesionunun ikonografik programı, bir mezar şapeli 
olduğu gözönünde tutularak yorumlandığında; bu parekklesionda 
gerçekleştirilen ölüme ilişkin ritüel, yapılan törenlerin ve kullanılan 
sembollerin anlamlan, okunan ilahi ve duaların içerikleri incelendiğinde, 
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hem şapelin ikonogra:fik programının, hem de bu mekandaki litürjinin iki 
ana temayı işledikleri görülmektedir. Bu iki tema, Bizanslılar'ın ölüm 
konusundaki inanışlarının da ana temalarını oluşturan "bedenin 
diriltilmesi" ve "kutsal kişilerin Tann'ya ulaşmalarında aracılık etmeleri" 
düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. 
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PLANLAR ve RESİMLER LİSTESİ 

Plan I :Konstantinopolis haritasında Khora Manastın'nın (Kariye Camisi) yeri, 

Plan II 

Planın 

PlanIV 

PlanV 

Plan VI 

(Hearsey'den). 

: Kariye Camisi'nin mimari birimleri, (Underwood'dan). 

: Kariye Camisi'nin yapım evreleri, (Oates'ten). 

: Kariye güney şapelinin (parekklesion) planı, (Underwood'dan). 

: Kariye'nin güney tarafından cephe görünümü, (Ousterhout'tan). 

: Parekk:lesionun ikonogra.fik programını gösterir plan, (Underwood'dan). 

Plan VJI : Parekk:lesionun ikonogra.fik programını gösterir kesit, (Undeıwood'dan). 

Resim 1 : Kariye Camisi, Batı cephesinden genel görünümü. 

Resim 2 : Kariye Camisi, eski minberi ve bema kemerinin güney payesindeki Meryem 

ikonunu örten ahşap kapaklan gösterir fotoğraf, (Fotoğraf, M. Ziya'dan). 

Resim 3 : Kariye parekklesionu, güney-doğu yönünden dış cephe, (Fotoğraf, 

'Dumbarton Oaks). 

Resim 4 : Kariye, dış narteksten parekklesiona giriş, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 5 : Kariye parekklesionu, orijinal batı portalinin hipotetik çizimi, (Çizim, 

Ousterhout'tan). 

Resim 6 : Kariye parek.klesionu, batı yönünden genel iç görünümü, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 7 : Kariye parekklesionu, doğu yönünden genel iç görünümü, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 8 : Kariye Camisi, diakonikon odası, kubbedeki freskolar, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 9 : Kariye parekklesionu, Mezar I, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 10 : Kariye parekklesionu, Mezar I, onarımdan önceki görünümü, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 11 : Kariye parekklesionu, Mezar II, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 12 : Kariye parekk:lesionu, Mezar II, onarımdan önceki görünümü, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 13 : Kariye parekklesionu, Mezar m, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 14 : Kariye parekklesionu, Mezar IV, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 15 : Kariye parekklesionu, apsis döşemesinin altında çıkan mezar, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 
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Resim 16 : Kariye pareklasiyonu, apsisteki mezarda kullanılan devşirme lahit kapağı, 

(Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 17 : Bir megalitik mezar örneği, (Çizim, Colvin'den). 

Resim 18 : Kariye parekklesionu, restorasyondan önce apsisin görünümü, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 19 : Anastasis. fresko. Kariye parekklesionu apsis yanın kubbesi. (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 19a: Anastasis freskosundan detay. 

Resim 20 : İsa'nın Nain'li Dulun Oğlunu Diriltmesi, fresko, Kariye parekklesionu, bema 

kemeri kuzey tarafı, (Fotoğraf, Dwnbarton Oaks). 

Resim 21 : İsa'nın Jairus'un Kızını Diriltmesi, fresko, Kariye parekklesionu, bema ke

meri güney tarafı, (Fotoğraf. Dumbarton Oaks). 

Resim 22 : Son Yargı kompozisyonu, fresko, Kariye parekklesionu, kubbesel tonoz, 

(Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 23 : Deesis, fresko, Kariye parekklesionu, son yargı kompozisyonundan detay, 

(Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 24 : Göklerin Dürülmesi, fresko, Kariye parekklesionu, son yargı kompozisyo

nundan detay, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 25 : Ruhların Tartılması, fresko, Kariye parekk.lesionu, son yargı kompozisyo

nundan detay, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 26 : Denizler ve Karaların Ölülerini Vermeleri, fresko, Kariye parekklesionu, 

kubbesel tonozun güney-batı pandantifi, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 27 : Melek ve Bir Ruh, fresko, Kariye parekklesionu, kubbesel tonozun kuzey

batı pandantifi, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 28 : Dilenci Lazarus Hz. İbrahim'in Kucağında, fresko, Kariye parekk.lesionu, 

kubbesel tonozun kuzey-doğu pandanti.fi, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 29 : 2.engin Adam Cehennemde, fresko, Kariye parekklesionu, kubbesel tonozun 

güney-doğu pandantifi, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 30 : Günahkarların Azabı, fresko, Kariye parekk.lesionu, güney-doğu luneti, 

(Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 31 : Seçilmişlerin Cennete Girişi, fresko, Kariye parekklesionu, kuzey-doğulu

neti, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 32 : Meryem ve Çocuk İsa madalyon Portresi, Kariye parekk.lesionu kubbesi, 

(Fotoğraf, Underwood). 

Resim 33 : Kariye parekklesionu kubbesinin genel görünümü, (Fotoğraf, Dumbarton 

Oaks). 

Resim 34 : Bir Melek, fresko, Kariye parekklesionu kubbesi, (Fotoğraf, Underwood). 
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Resim 35 : rıahi Yazan Aziz Theophanes, fresko, Kariye parekklesionu kuzey-batı pan

dantifı, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 36 : Kariye parekklesionu kuzey-batı lunetinin genel görünümü, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 37 : Yakub'un Merdiveni, fresko, Kariye parekklesionu kuzey-batı luneti, 

(Fotoğraf, Underwood). 

Resim 38 : Musa ve Yanan Çalı, fresko, Kariye parekklesionu kuzey-batı luneti, 

(Fotoğraf, Underwood). 

Resim 39 : Musa Yüzünü Gizliyor, fresko, Kariye parekklesionu orta kemerin kuzey ta

rafı, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 40 : Ahit Sandığının Taşınması, fresko, Kariye parekklesionu güney-doğu luneti, 

(Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 41 : Kutsal Eşyaların Taşınması, fresko, Kariye parekklesionu orta kemerin gü

ney tarafı, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 42 : Süleyman İsrail'in Y aşWanyla ve Ahit Sandığının Kutsalların Kutsalına 

Yerleştirilmesi, fresko, Kariye parekklesionu güney-batı luneti, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 43 : Ahit Sandığının Tapınağa Yerleştirilmesi, fresko, Kariye parekklesionu gü

ney-batı luneti, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 44 : İşaya'nın Kehaneti ve Başmeleğin Kudüs Önünde Asur Ordusunu Yok 

Etmesi, fresko, Kariye parekklesionu, batı kemerinin güney tarfı, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 45 : Harun ve Oğullan Sunağın Önünde, fresko, Kariye parekklesionu, batı ke

merinin kuzey tarafı, (Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 46 -: Başmelek Mikael'in Madalyon Portresi, fresko, Kariye parekklesiortu, bema 

kemerinin ortası, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 47 : Aziz Theologos Gregorios, fresko, Kariye parekklesionu apsis duvarı, 

(Fotoğraf, Underwood). 

Resim 48 : Eleousa Meryem, fresko, Kariye parekklesionu, bema kemeri güney payesi, 

(Fotoğraf, Dumbarton Oaks). 

Resim 49 : Kariye parekklesionu güney duvarı, içten genel görünüm, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 50 : Aziz Theron Theodoros, fresko, Kariye parekklesionu, güney duvarı, 

(Fotoğraf, Underwood). 

Resim 51 : Mezar il, niş duvarındaki fresko ve mozaikler, Kariye parekklesionu güney 

duvarı, (Fotoğraf, Underwood). 
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Resim 52 : Mezar II, arkosolyum kemeri iç yüzündeki freskolar, Kariye parek:k:lesionu 

güney duvarı, (Resim, Underwood). 

Resim 53 : Mezar IV, niş duvarı freskosu, Kariye parekklesionu güney duvarı, 

(Fotoğraf, Underwood). 

Resim 54 : Mezar IV, arkosolyum kemeri iç yüzündeki freskolar, Kariye parek:k:lesionu 

güney duvarı, (Resim, Underwood). 

Resim 55 : İsa'nın Hades'in Kapılarını Kırması, minyatür, 10. yüzyıl, Stuttgart Psalter, 

Cod. Lat. 23, fol.29v. (Fotoğraf, Kartsonis). 

Resim 56 : Anastasis (detay), mozaik, 11. yüzyıl, Daphni manastırı, (Fotoğraf, 

Dumbarton Oaks). 

Resim 57 : Son Yargı kompozisyonu, Torcello katedrali batı duvarı, (Çizim, 

Luogotenenza, 1853, Archivio di Stato, Venezia). 

Resim 58 : Meryem'e İthaf Edilen Kitap, minyatür, Vatican, Cod. Regina gr. 1, 

(Fotoğraf, Cormack). 

Resim 59 : İki Asker Aziz, fresko, Hagios Athanasios tou Mouzaki, güney duvarı 

(Fotoğraf, Chatzidakis). 

Resim 60 : a) Lahit ön yüzü, 11-12. yüzyıl, İstanbul Arkeoloji Müzesi (envanter no. 

5798), (Fotoğraf, A.Grabar). 

b) Lahit ön paneli, 13. yüzyıl, Arta, Hagia Theodora kilisesi, (Fotoğraf, 

A.Grabar). 

Resim 61 : a) Lahit ön yüzü, 13. yüzyıl sonları, Panagia, Episkope Ano Bolou, (Çizim, 

Pazaras). 

b) Lahit ön yüzü, 12. yüzyıl sonları, Atina, Hagion Apostoleon, (Çizim, 

Pazaras). 

Resim 62 : a) Lahit ön paneli, 13-14. yüzyıl, Atina, Bizans Müzesi, (Çizim, Pazaras). 

b) Lahit ön paneli, 14. yüzyıl, Atina, Bizans Müzesi, (Çizim, Pazaras). 

Resim 63 : Ahit Sandığının Taşınması, minyatür, Mt. Athos Vatopedi Cod.602, Fol 

345v, (Fotoğraf, Weitzmann). 

Resim 64 : Musa'nın Çadır-Tapınağı, fresko, Graçanica güney bema duvarı, (Fotoğraf, 

Der Nersessian). 

Resim 65 : Kudüs kent duvarları portal timpanumunda Maryem portresi, Resim 44'ten 

detay, (Fotoğraf, Underwood). 

Resim 66 : Koimesis, mozaik, Kariye Camisi, naos batı duvarı, (Fotoğraf, Undeıwood). 

Resim 67 : Aziz Ephrem'in Ölümü, fresko, Meteora. Barlaam manastırı, 17. yüzyıl. 

Resim 68 : Aziz Symeon'un roliklerinin taşınması, fresko, Sopoçani, güney şapeli, 13. 

yüzyıl. 
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SUMMARY 

Parecclesion of Khora monastery in Istanbul, known as Kariye Camisi today, was 
built and decorated by Theodoros Metochites as a burial chapel, during his construction 
campaign of the monastery in 1315-1321. The early history of the monastery is supposed 
to go up to the fith century. it was found ona holy burial site, where St Babylas and his 
disciples was buried after being martyred in early fourth century. In the process of the 
history, some other important persons, such as Patriarch Germanos in the eighth century, 
Theophanes of Nicea in the nineth century, have been buried in the monastery. 

We have no archeological evidence on the early history of Chora monastery up to 
the nineth century. The cleaning and restoration campaign of the Byzantine Institute of 
America in between 1947-1958, archaeologically identified fıve periods of construction, 
the fırst being in the sixth century, and following phases from the nineth, eleventh, 
twelfth- and fourteeth centuries. Two narthexes, northem annex and the parecclesion, 
which is the subject of this study, was built completely in the fourteenth century by 
Metochites. 

In the fourteenth century, the Byzantine empire was struggling to survive against 
very severe military, economic, political and social problems. But, besides this hopeless 
situation, especially in Constantinople, fourteenth century witnessed a revival of 
intellectualism and arts. Byzantine court and the aristocratic elite, enthusiastically 
supported arts and scholarship. Metochites was one of those high bureaucrats who 
supported art and intellectualism, spending relatively huge amonts of money. Besides 
bearing the highest court titles and being an active politician, Metochites himself was an 
intellectual and scholar, with very wide fields of interest. After his political fortune turned 
upside down, he retired to his monastery, Chora, following his return from an exile of 
two years, and lived several years in the monastery as Monk Theoloptes until he died and 
buried in the parecclesion in 1332. His intellectualism; his style of expressing his ideas 
which was sophisticated, indirect and 'ungraspable at the fırst sight'; his self-centered, 
anxious and sensitive personality; and, as a patriotic statesman, his fears about the future 
of the Empire and Constantinople, has their marks in the iconographic program of the 
parecclesion. 

The parecclesion Metochites was built as his burial chapel, runs along the south 
side of the church. It is a single-aisled rectangular building, formed of two square bays, 
the on~ at the east covered by a domic-vault, and the other with an impessive dome, 
resting on four pendentives. The chapel has a monumental apse, which is as wide as the 
nave itself, and pierced from the east end by a tripartite, long window. The main entrance 
to the parecclesion is from the east end of the exonarthex through a tripartite portal. The 
chapel also communicates with the nave through a narrow passageway from the north
west side, and with the diaconicon chamber through a gate at the north side of bema. The 
building is lid by two tripartite windows, each centered on the southern tympanums of 
each bay, and by twelve long window openings on the drum of the dome. Between the 
parecclesion and naos, a very narrow and inaccessable passage at gallery level runs along 
the north wall, ·with only two openings, one to the exterior at the east end, and the other 
to the worth-west of the chapel, above Tomb I. Two small broadly constructed rooms 
without any decoration signs flank the passageway from the parecclesion to the nave. The 
diakonikon room is connected to the parecclesion and acess from the nave was blocked in 
the fourteenth century constructions. The parecclesion houses four tomb arcosolias, two 
on each bay. one being on the north wall and the other on the south wall of the bays. 
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The parecclesion is completely decorated in frescoes, which survived up to today in 
a very good situation, almost completely. On the semi-dome of the apse, is the 
monumental anastasis painting. On the south of bema arch is depicted Christ's raising of 
Jairus' daughter, and on the north part of the arch is raising of the widow's son from 
Nain. On the center of the bema arch, is the big medallion-portrait of Archangel Michael. 
The domic-vault of the east bay is completely covered with the scene of the Last 
Judgement with several episodes: in the geometric center being the impressive Scroll of 
Heaven and just west of it Christ in Judgement, flanked by the Virgin and John on each 
side, and apostles and an army of the angels standing behind; just below Christ's throne, 
etimassia and weighing of souls; and fiery steam and lake of fire at the south-west part of 
the vault; finally, fi.ve Choirs of the Elect, grouped on fi.ve clouds and arranged in a way 
to form a circle around the Last Judgement composition. On the north-east pendentive of 
the domic-vault is the Lazarus in the Bosom of Abraham, followed clockwise by the 
scenes of Rich man in the Heli, Land and Sea Giving their Deads, and Angel and a Soul, 
on each pendentive of the vault On the north lunette of the east bay is the scene of Entry 
of the J;lect to the Paradise; and on the south lunette, Torments of Damned at the east of 
the central window, and Bearing of the Ark on the west On the cuppola of the dome, is 
the medallion portrait of the Virgin and the Child, surrounded by twelve angels each over 
one window of the drum. On the four pendentives of the dome, are depicted four 
hymnographers, St John Damascene being on the north-east pendentive, and followed 
clockwise by StCosmas the Poet, St. Joseph the Poet, St. Theophanes; each -except 
Cosmas- with liturgical inscriptions related to the funeral. On the upper walls of the west 
bay, there is a cycle of Old Testament events, each being a prefıguration of the Virgin: On 
the west part of the northern lunette is the Jacob's Ladder and Jacob Wrestling with the 
Angel, on the east part of the lunette is Moses and the Burning Bush, on the northern 
soffit of the central arch is Moses Hiding his Face, on the western part of the east bay's 
southem tympanum is the Bearing of the Ark of Covenance, on the southem soffit of the 
central arch is the Bearing of the Sacred Vessels, on the eastern half of the southem 
lunette is the Solomon and all Israeli, on the western half of the same lunette is the 
Installation of the Ark to the Holy of Holies, on the southem soffit of the west arch is 
Isaiah Prophesying and Archangel Smithing Assyrians before Jarusalem, and on the 
northem suffit of the same arch is Aaron and his Sons before the Temple. The scene of 
The Souls of the Righteous in the Hand of God is on depicted on the crown of the 
westem arch and on the lunette above the main entrance. On the lower walls of the east 
and west bay_ are the full fıgures _or medallion portraits- of the martyrs. In the apse, there 
are full fıgures of six church fathers. On the south templon wall is the Virgin Eleousa. 
Two tomb arcosolia on the south wall preserves portraits of those who buried there, on 
their niche walls. 

in interpreting the iconographic program of the parecclesion; its function as a burial 
chapel, the social and private practices with regard to the performance of this f unction, the 
contemporary beliefs concerning death and afterlife, the personality of the founder, social 
and political situation of that time, and fınally how people of that time saw their icons 
should be taken into consideration. In Byzantine theology. death was a k.ind of 
transitionary sleep, during which, the sou1 was waiting in Abraham's Bosom, while the 
body was in the tomb. in the second coming of Christ, the body was believed to be 
resurrected, and re-united with its sou1 before being accepted to the Kingdom of Heaven 
for an eternal life. While waiting this final resurrection, preyings of other people and 
intermediations of the saintly persons, would iınprove the position of the deceased before 
God. in Byzantine theology of death, body was considered as an equal of the soul, and 
the resurrection of the body has a prominent role. 

The interpretation of the iconographic program of the parecclesion, asa building 
sheltering tombs, as well as housing the rites related to burials and regular 
commemorative services of those buried there, should begin with the "Anastasis" scene. 
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The Anastasis scene, being located on the apse semi-dome, focal point of the building in 
terms of architectural and liturgical semantics, as well as the by-standers; being in 
conformity with the contemporary aproach to death and expectations of the deceased 
buried there; being connected with the second coming of Christ, instead of being a chain 
in a feast cycle as it was usual, is the "key scene" in the entire program, and reflects its 
main theme to the rest of the program. As an event in the past, as it is narrated in the 
Gospel of Nicodemus, Anastasis is Christ's descent into Hell to resurrect the Old 
Testament righteous and ascend them to heaven. It is an event between Christ's 
crucifixion and his resurrection. Later on, this event was associated with the feast of 
Easter. But, in funerary context the image was not used as a referance to the Easter, rather 
to the expectation of future resurrection. In Kariye parecclesion the association of the 
image with the final resurrection was made clear by linking the scene with adjacent Last 
Judgement compositi.on. Relatively big portrait of Archangel Michael, serves as a chain in 
connecting those two scenes. In the scripture itself, there are some clues -such as the 
destruction of Hades for ever- to lead us to conclude that the Anastasis, far beyond being 
an event in the past, represents the victory of Christ over death on behalf of the human 
being. So, Anastasis icon in this context, refers to the second coming of Christ and the 
final resurrection of the deads, i.e. a future expectation. Two other resurrection miracles 
from the life of Christ in the apse program, satands as the "worldly proofs" of the 
resurrection promise in future, and reinforces the theme of resurrection originating in the 
apse and radiating to the rest of the program. 

The Last Judgement, covering the vault and the upper walls of the east bay, was an 
important concept in the future expectations of the deceased, since the soulless bodies of 
those who were buried in the parecclesion were waiti.ng to be resurrected on that day. The 
deesis scene in the center of the composition, plays an important role in the program of 
the parecclesion. Byzantines were usually preferred to approach their God through some 
mediators, whom they believe were closer to God. The supreme mediator was the Virgin, 
since she was His mother and closest earthly borned to God, as well as, being a mother, 
she was expected to be more mercyfull to the people. The other important mediator was 
St. John the Baptist, who, in the Last Judgement day, together with the Virgin intercess 
on behalf of the human being through their preyers to Christ. Though its origin is the Last 
Judgement scenes, the deesis depictions were not limited to Virgin and St. John flanking 
the Judge Christ; Two archangels turned towars Christ in a gesture of praying, as it is in 
the reliefs of marble archivolts crowning arcosolia I and II, as well as the frescoe on the 
suffit of the arch of arkosolium III, should be interpreted as deesis scenes. Angels, 
prophets, martyrs, bishops, even ordinary monks were considered as mediators between 
God and men. In parecclesion's program, the bishops in the apse -since they have no 
liturgical function in the program- and the martyrs surrounding the nave below the 
corniche level, serves as intermediator icons to God, on behalf of those who are buried in 
the parecclesion. 

In the overall composition of the Last Judgement, the awards offered for the 
righteous occupies a painting surface almost double of the punishment scenes, which 
usually were depicted equal in other examples. Also, in the scene of Weighing of Souls. 
the scale's weighting in favour of the soul, as well as the angel's compassionate touch to 
a soul in the Soul and an Angel scene, makes the Last Judgement scene an optimistle one, 
and is a reflecti.on of the optimism generated in the apse program. 

üne important aspect with regard to the cornposition of the Last Judgement scene, 
is its unique "circular" composition as opposed to the traditional rectangular 
compositions. This circular cornposition practically serves to "create" a dome, or rather to 
stress the "domic" character of the domic-vault, which actually has characteristics ofa 
vault When the significance of the dome as "heaven" over the tombs -throughout the 
_history of architecture, in so many civilizations dome was associated with the tomb 
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architecture and attached meanings with regard to burials- is considered, such an attempt 
to shape an architectural unit by painting seems meaningfull. 

The iconographic program of the west bay is dominated by the Virgin, as it is 
signalled by the big medallion portrait of the Virgin and Child on the center of the dome 
covering west bay. Virgin Mary had an important role in the death cult of the Byzantines 
as the supreme intercessor. On the other hand, she was the supreme defender of 
Constantinople. Especially in the last centuries of the Byzantine Empire, as people got 
more and more hopeless, Virgin's cult steadily developed to meet the personal and 
collective needs of Constantinopolitans. Metochites, being experienced the severe 
conditions that the Empire faced, and suffered of this situation as a patriotic statesman, 
should need the Virgin's help; similarly, as a Christian, he needed the Virgin's 
intercession on his behalf, before God. So, the Virgin, as a compassionate mother, 
occupied the cuppola of the dome, which was also the top of the spiritual hierarchy 
followed in the west bay from the center of the dome (i.e. the most spiritual part of the 
"heaven"), down to the material sarcophagi on the floor. 

Mariological program of the west bay continues in the Old Testament scenes, a 
unique pictorial eyde in the Byzantine monumental painting with three different levels of 
meaning read in the saıne eyde. The fırst level of meaning that eould be read in the eyde 
is the "literal meaning"; each scene in the eyde narrates an event from the Old Testament 
The seeond level of meaning in the same pictorial eyde is Virgin Mary's role as an 
material instrument of the inearnation; all the scenes depicted here are the Old Testament 
prefigurations of the Virgin, stressing her being the "material" which embodies or brings 
forth the "immaterial". Material ladder of Jacob is an instrument through which God came 
down to the Earth, material bush of Moses was the instrument through whieh God 
communieated to him, material ark of the eovenance was embodying the spiritual "Word 
of God" in, golden stamnos was to embody the spiritual food manna in, the seven 
branched candlestick was bringing the spiritual light, Solomon's material temple was 
embodying the God in it, and the Holy city Jarusalem was the eity in which God dwelt. 
Actually, Old Testament itself was considered as the "material" history of menkind 
embodying the seeds of the "spiritual" New Testament with Christ's coming, and the 
Virgin was the instrument of this transformation from the material Old Testament to the 
Spiritual new one. This level of meaning read in the iconography of the Old Testament 
Cycle, on the other hand connects the Mariology of the west bay's program to the general 
idea of redemption and human salvation, whieh most explicitly depicted in the apse 
program and determines the main theme of the overall program, since inearnation is the 
first step in human redemption. The third level of meaning in the eyde could be ealled as 
the liturgical level of meaning, since, there are references between each frescoe in this 
eyde and certain stanzas of the Akathistos hymn of the Virgin, which was an important 
liturgieal text narrating the incarnation and was read in the Byzantine monasteries during 
the commemorations of the dead. Moses and the burning bush is the prefiguration of the 
Annunciation to the Virgin whieh is told in the first three stanzas of the hyrnn; in the third 
stanza Mary is called as the "heavenly ladder"; the fıfth stanza where Mary is hailed as 
"God-bearing womb" going to visit Elisabeth can be matched with the joumey of the ark 
with W ord of God in it; fresco of Aaron and sons presenting their gifts to god might be 
matched with the offerings of three Magi told in the nineth stanza (Aaron and his sons 
prefigure three Magi); in the eleventh stanza manna um is referred; seventeenth stanza.is 
about the wisdom brought by the Virgin, which was prefigured by Solomon; stanza 
nineteen of the hymn hails Mary as the "wall to proteet anybody who fly to her", as "gate 
of safety" .and as "shelter", whieh corresponds the walled city of Jarusalem protected by 
the Virgin; stanza twentyone calls Mary as the "lamp of the living light", which is referred 
by the fresco of the menorah; and fınally in stanza twentythree the Virgin is praised as the 
"living temple", "tabemacle of God" and as "holy of holies", which was depicted in tbe 
freseo of deposition of the ark to Solomon's temple. 
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With regard to the function of the parecclesion, we can say that the building, 
besides being a shelter for the tombs and the bodily remains of those who were buried 
there, was used to perform burial rites and the commemorative services for those who 
were buried there. Evidence shows that the parecclesion was not used for ordinary liturgy 
of the Church. 

Our information on the Byzantine burial practices and and commemorative rites for 
the deceased, comes in general from the hagiographic texts, monastic typicons and some 
liturgical texts; the fırst usually telling about the death time of a saint and the miracles 
afterwards, while the typicons, more reliable texts in this sense, telis about the 
commemorative rites required by the founder for himself or herself. Unfortunately, the 
typicon of the Chora monastery is not surviving. Another source is the visual material, 
miniatures and monumental painting depicting certain practices related to death and burial. 

The preparation of the corpse for burial, i.e. closing the eyes and the mouth, 
washing and annointing the body, wrapping and dressing for the rite of prothesis (laying 
in state) were done at the house of the deceased, or in his cellat the monastery in case 
deceased was a monk. The rite of prothesis, laying out the dressed body for viewing by 
the relatives and friends and for giving the last kiss, was being performed in the 
parecclesion, un der the dome. Prothesis was the final rite of the church before burying the 
corpse, and was usually performed before the tomb. also, iconographic references in the 
chapel supports this idea: The inscriptions on the fresco of St John Damascene on the 
north-east pendentive, and on the fresco ofTheophanes on the north-west pendentive, are 
from their cannons read during the prothesis rite. During the prothesis, the corpse dressed 
according to his status and rank (monks in their monastic grab) was laid in a prone 
position on a casket high enough for the attendents to kiss the deceased, the body faced to 
east and the head elevated by a pillow. Facing to east, was related to the expectation of the 
coming resurrection, and in the parecclesion, the deceased set in such a position was 
directly looking to the Anastasis fresco in the apse. Though we lack any strong evidence, 
it can be suggested that not only the prothesis rites of those who were buried in the 
parecclesiop, but alsa the prothesis of others who brought to the church for the offıcial 
rite were being perf ormed in the parecclesion. The shape of the rite of prothesis could be 
dramatized from the iconography of the Virgin's death (koimesis) scenes, or frescoes 
depicting prothesis of saints, like the one depicting death of Ephrem in Monastery of 
Barlaam, Meteora. 

Regular commemorati.ve services of the deceased were alsa held in the parecclesion. 
In monastic typicons, the founders usually list in details the commemorations which 
should be performed by the monks on behalf of themselves. This was related to the 
notion of holy intercession between God and men. Though required rites show great 
variety, some common points could be identifıed. On the third, nineth and fortieth days 
after death a commemoration was held. Also, there were some regular commemorations 
on the anniversary of death, and on feast days. In monasteries, every Friday evening a 
commemoration for the dead was held by the monks, during which Akathistos hymn was 
sung and tombs were visited. During tbe commemorations, the expectation of future 
resurrection was stressed with the contends of the hymns chanted, as well as the use of 
symbols of endless life like massively lighted candles and offer of a sweet food called 
kollyba. 

Expectation of resurrection for the endless life, and the intercession of the holy 
persons on behalf of the deceased before God, were the main themes of the iconographic 
program, as well as the burial practices and commemorations performed on behalf of the 
deceased. 
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b. 

Resim 60 : a) Lahit ön yüzü, J 1-12. yüzyıl. İstanbul Arkeoloji Müzesi 
(envanter no. 5798). 

13. yüzyıl, Arta, Hagia Theodora kil ises i. 
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Resim 61 a) Lahit ön yüzü, 13 . yüzyıl sonları, Panagia, Episkope Ano 
Bolou. 

b) Lahit ön yüzü, 12. yüzyıl sonları, Atina, Hagion 
Apostoleon . 
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AKABII'TO~ 
IMNOL 

~ 
T 

ODE TO OUR BLESSED LADY 

WRITTEN ON THE OCCASION 
OF THE DELIVERANCE OF 

CONSTANTINOPLE FROı\1 THE 

BARBARIANS. A. D. DCXXVI. 

T1,o-ırupıo, · 

H E WHO was boJiless, h~wing hc::ani thc 
bi<l<ling sccrtrly in his soul, \V<!m with _ 

haste to Jeıseph's Jwdling anJ said to .. thc 
Unwed<ld Orn:: 

-. He whu İn his condescension howeth thc: 
hcavl"ns down is houscll unchangcd 
;ınd whok wirlıin thec. 

I sc:c: hiııı takı.: thı: form ofa sn\':1nt; anıl 
wnndcring l ı:ry to thı:c: 

II:\fL ~ BIUl)E l'.NBIUDED. 

•• i .. . ... 



I 

T () tlıt·t·, unconquı:;red Qun:n, 1 thy city 
frnm d:rngı.:r fn:ed an olfcring of thanKs 

im:crihı.:. () Forth-hr.ingı.:r of Got.!! Yet for 
tlıy ıııH:onquL-r:t hlı.: ntight fn:e ını.: froın ali 
hurt tlı :ır I ın:ıy sing to thı.:ı.:: 

11-\IL! BIUDE L 1 '.'ı!HIUDED. 

·• 

1 . 

A N :ıııgl'I ı.:lıid~t:ıin wa~ ~ı.:nt fr~ııiı l lt· ,ı:en 
1 to g n:L·t tlıL· l·orrh-hrıngn ol· (;Lıd wıth 

JLıi l !. Tlıt·ıı :: t'ı.:iııg thc:c, () Lurd, t:tkL· 11<.:~h he 
is wondn-r:ıpt, :ınd standİn:.! ı.:rit:th ııut with 
ııo lips of tk:--h to her: ... 

I Lı i l I hv wlıuın tnıı.: hap had d:nrnı.:d. 
I bil! lıy wlıoın mislıap ha~ wancd. 
Hail! .si ıılul _-\,bm's rı.:t:,ılling. 
1- Lıil I Fvı.:'s tı.::ırs rı.:dcı.:ıniııg. 

H:ıil! lıı.:iglıt untroı.!dı.:n hy tlı\ıuglır of ıııt'll. 
Hail! dqıth uıı~ı.::ınnı.:d hy aııgels' kı.:ıı. 
Hail I fur ehe kingly thronı.: rhou art. 
Hail! for who bı.:arı.:th ali thcıu hc:trL'~ti 
f-bi l! O ~;r:ır clı :ıt lıorı: tlıı.: Sıııı. 

Hail! thı.: wurnlı of Ccıd ı.:ııtlı.:shı.:d. 

lbil ! tlırrıuglı wlıom thiııgs m:ıdı.: art· :ıll 
lll:W ln;\ılt: . 

.Hail! tlırough \\'lıı)lll hc.:cııınc:-. :ı 1-!.ıhc thc.:ir 
ı\ Lıkcr. 

lLıi1 1 tlıı-ııug-lı wlıcıın tlıt· \1:ıkc.:r is ad <ı rnl. 

. -. ,· ~ . : ... ... ... - ' . 



.. 
II . 

~ Kuı•ruı.ııııı ~T HE holy one se_cing herself i~ chastity 
!-aid greatly darıng unto Gabrıel: Thy 

dark saying seems hani to my mind. What 
birth of a seedless begetting dost thou name? 

Crying out: 

ALLELUIA. 

1 
11 

i 
' 1 

' . l, 

II 

T HE Virgin yeaming to know the know
ledge unknowable made clamour to thc 

servitor: from a maiden womb how may a 
Child be. bom? tel1 me. To her he ~aid, fear
ing yet cry ing out : 

Hail! initiated ıı\t.o God ?s unspcakahle 
counsd. 

Hail! keeper of things best kept by silel)Ce. 
Hail! of Christ's wonders thc beginning. 
Hail! of his mysteries the head. 
Hai l! heavenward Ladder by which God -

came down. 
Hai l! e:ı rthly Bridge carrying the earth-

born unto heavrn. 
Hail! muc h sun g marvd of thc angels. 
Hail! of thı:: dcmons much dirged wounding. 
Hail! w ho unspcakably hast the Light 

for t h- lırouglı t. 
11ai I ! wlın thc.: ı I O\V to ncinc.: ha:-t taught. 
Hail! wisd oın of th t.: wisc out:;oaring. 
Hail! light on faithful minds outpouring. 

H:\II) BIUDl., UNBRIDED . . 
- ··~-- - ,. __ ... -
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III 

T HEN the power from on high ,over
. shadowc::d unto hegetting the Maid un

touchcd; :rnd he showe<l her fruitful womb as 

a ıneadow sweet to all who sought to reap 

sal.vation, as thus he sang: 

ALLELUIA. 

l 
ı 
ı: 

/, 
i 

~ 
j 
i 

). 

i 

1I I 
0 i'KU\' 

WJI EN thc l\Iaid of thc° Cod-bearing 
woınh hastened untn Elizaheth; whose 

bahe, knowing straightway her grı.:cting, 
rejoiced and with stirrings :.ıs if witlı ~ong 
cried out to God's forth-hringer: 

Hail! vine of an unwithering Shoot. 
Hail! yicldc::r of untainted Fnıit. 
Hail! thoıı whom this man-loving I lusband

rnan has tendc::d. 

Hail! thou who unto life hast lırouglıt him 
,vho bringeth Jc::ath to life. 

Hail! fie!J with mc:rcics harve:,;t-rich. 
Hail! boan! with load of pities :--prcad. 
Hail! flower-strewn ırn;adow. 
Hail! thou who thc soul's safo anchorage 

prep.ırest. 

Hail! gratdul incenst:-cloud of prayt:r. 
Hail! ehe whole world's offt:ring of pc:ace. 
Hail! God's goodncssl.ınto mcn. 
Hail! ınan's trustfulness in Cod. 

H .,\IT.! BRIDE UNBRIDr{n. 
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IV 

Kııı•Tııı,;ruıı . ~ 

L OOKING on thee, O Unwedded One, 
and dreading a hid<lc:n wc:dlock,' O Sinless 

Onc:, the chaste J oseph was ri vt:n in mind with 
a st~rm of doubts; but having Iearned that the 
begetring was of the Holy Ghost, said: 

ALLELUIA. 

-------- -·· ---···· - . ... - -...... ---- ., .. . 

IV 

THE shcpherds hearc..l the Angels extoll-
. ing the Christ coming in the flesh; and 

running as to .ı sht:pherd thq st:e him as a 
Lamb unspotted being fed on Mary's breast, 
ro wlıom chey carollc:d, saying: 

Hail! l'vfothcr both of Lnmb and Shephenl. 
Hai J 1 fold of rational shc:c:p. 
I-1.ıil ! against tmsc:cn foe:; dc:fonding. 
Hail! the ht:avc:nly gateways opcning. 
l-LıiP for clıc hc::avcns with earth rejoice. 
Hail! for things t:arthly with things 

hı:a ven 1 y chorus. 
Hail! of .-\postles m:vc:r-:-ilent mouthpiece. 
Hai 1 ! of thc Martyrs strcngth undauntecl. 
H:ıil ! of Faith ehe firm foun<lation. 
Hail! of Gracc ehe shining token. 
Hail! hy whorn hdl is <lespoilcd. 
Hail! hy whoın Wt! arc: clothcd \..,·ith glory. 

II :\ l L! BRIDE UNBRIDED. 

, . . 
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V 

Koıırıİ.:ıııı• 
. ' T HE l'vlagi, having seen the_ God-herald-

ing star, following its shining, and 
helpcd by it as by a hıntern sought by its ai<l 
the mighty King, and h:ıving re:ıched the 
Unreachahlt they rejoiced, cryıng out to 

thee: 

ALLELUL'-\. 

j 
r: 

t 

.. ı 
1 

i 

l 

V 

. 
T HE ·childrcn of the Chaldc:c:s seeing in 

thc:: virgin hands hiın whose hands made 
men, :ınJ knowi~ıg hiın as LorJ c::ven though 
he had takt:n thc:: form of a servant, hastened 
co worship with thc::ir gifts, a·nd cried out to 
her w ho is b les!-ed: 

Hail! Mothc:r of ehe unsetting Star. 
Hail! Splcndour of ehe 1\riystic Day. 
Hail! thou who hast quenche<l the tire of error. 
I-hil ! thou who enlightenest the initiates of thc 

Triune. 
I-I:-ıil ! who from his sc:ıt has c.lriven the foe of man. 
}bil! rhou who hast shown to us Christ ehe merci ful 

lovc:r of man. 
Hail! thou who hast rc:deemed us from pagan rites. 
Hail! chou who rcscue:-t us from works of mire. 
t( ;, il! thmı who hast ı...ıut:nchl:d thl: ı.:ult of fire. 
Hail!. thou who s:west u~ fı:oın passion 1s flame. 
HJil ! kad_c:r of tile faithful in ways of sclf-control. 
I-Lı i_! ! J oy of .ı ll Gcn~r.1tions. 

H:\IL! HRfDE UNBRIDED. 

,, .. 

, . ~ • • 1 

i 
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VI 

V I 

Koıı rcıı.:ıoıı 

T HE lVIAGI being made heralds God
inspin::d went back to Babylon, having 

done thy bid<ling i unto cveryonç they 
preache<l thce ~s Christ and ldt "flerod as if 
he were raving, unable ro sing: . 

i\LLELUIA. 

ı 
r-
1 

i . 
1 

Oi"..-u\· . 
-\ , · 1 N<i ••.lwd iıı Egypt thc he:ıms of thy 

H ·. 1 ı lıı ı ıı ıliıbt chase the darkness of 
1 ı ııl l Ü l' • bl 

1 1 . . ir • ı idols, .Jav,our, una e to 
u nrrıı ı ı ; 11 1 l l 

l . .. 11 ıı r!ı foll lown; ,Ul( asmuny 
mcd ı ı y :-ı ı ı ' ,, ' . > 

• 1-. • • 1 ı , ,ıııı thc:nı crıcd out to God s 
:ıs w l' re ı t t ı 

fortl ı-lır i ııgt:r; . . 
.11 1 w!ın raı scs t nı:ınkınd up. 

H:ı ı . ı ıcııı 
.11 1 1 wlııı c;ı$tesc dcmons down. 

H:ı ı. ı ıııı . d 
• 1 1 wlın thc cheat of lıes hast trod en 

H ıııl. t \t)ll . 

' ıw , ıılı thy h:ct. . 
• 1 l I wlıo ehe fraud of ıdols hast reH : ıı ı , ı ı, ıı 

jlfO~t'II, . J • • • 
, 1 tlıc ıııystıc I haı aoh drownıng. 

Ha ıl. ııcil . . 
, I 1 • ·k rdrcshıng ::nıch as for lıfe are 

H.ı ı ' JIH 

, ıtlıir~r. . . . . 
. 11 • ıı • ır 0 ( tıre ın darkness guıdıng. 

J-Ia ı . 111 • • 
. 11 1 . ı,· nf thc world wıder th::ın a cloud. 

fl ,ıı . ~ 1,11 . 

Jl.ı il ! u ııfailiııg ınanna_-food .. 
Ha in ., ,rvı.:r ,,r hall~wıng delıghts. 
11 - ·ıı l:ırıcfrı/'promıse. . -
ll;: ;1; ( rııın whoın flow milk and honey. 

r ı HRIDE UNBRIDED. 1 f,\ r I 

,-.-: ·, -. . .. . . _.;.. ________ ıııııılıiııı ___ ..; __________ ~---------~~ ,.... _______ . .., ,, ... .-,:.·. : 
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U NTO Simeon about to leave this,deceic
. ful wor1d wast thou brought as a Babe • 

but to him wast thou known ·as the infinit~ 
God; :'herefore ınarvelling at thy unspeak-
able wısdom he cried out: · 

ALLELUIA . . 

' 1 

\'lI 

T 1 I L' ~ did he show himself as the new 
Creacure when he, the Creator, revealed 

hiınself to us who were ınadı:: by himj and, 
hlossoıning froın a scc<lks:-ı womb he kept its· 
uıısullic::d purity, so chat we the wonder know-
ing might hymn her :ınd cry aut: · 

Hail! f!ower unfading. 
H:til! crown of ch:.ıstity. 
H ai 1 ! flashing tokcn of resurrection. 
Hail ! mirror of the life of Angels. 
Hail! tn.:e of glorious fruit to feed thc 

foith ful. 
H:ıi 1 ! wood of grateful shade where many 

shelter. 
I-Lil! womb bearing the Cuide of all who 

str:.ıy. 

I Lıi 1 ! forch-hringing the Redecmer of all 
bondsfolk. _ _ 

Hail! _tireless pleadt:r with the just Jud·ge. 
1-Iai l! help-hringc::r to sinners many. 
J Lıil! cln ;ık of chose bnre of hopes. 
Hail! lnvc outrunning all desire. 

H.-\IL! . BRTDE UNBRIDED. 

,, . 
·~ :... ·. ~ ..... :~ .. t ; ; •7:~ ;· _;~ .. , . 



VIII 

Knııraı.ıoıı 
. 1 

S EEING this Pilgrim Babe let us be 
pilgrims in this world by fıxing mır heart 

in He;ıven. To this end did the God of 
Heaven appear on earth as a lowly man, be-
cause he wished to draw heavenward a·ll t_hose 
who cry to him: 

ALLELUIA. 

r. 
" ı. 

ı 
' 
i 1. 

., . 

l 
1 

VIII 

W HOLL Y present in the things below 
yet not wholly abscnc from the things 

above w:ıs the infinite \\'ord; a divine con
Jescension nota change of place was the child
bearing of this GoJ-tilkd Virgin who __ hears 
rhese words: 

Hail! thou who didst comprchend the in
com prehensib le. 

Hail! gate of hallowed nıystery. 
Ha i 1 ! word hid<len from unbelievers. 

· Hail! ch:ıriot most holy of the O~e above 
the Cherubim. 

Hail! dwelli~g-place most g!orious of the 
One above the Seraphim. 

H ai 1 ! who hast we ld ed into one things 
opposite. 

Hail! who hast ,ı,_:oven maidenhood with 
motlıerhood. 

I -L:ıi 1 ! · by w hom · was looseti our sin. 
Hail! by whom w:ıs opened Par::ı<lise. 
Hail! Key of Christ's Kingdom. 
Hai 1 ! hopc of eternat hoons. 

HAII) BRIDE UNBRIDED. 

• 

• 1 +,' ' ·~ '. .' • ,li, 

' ' 
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1 

ı · 
1 

IX 

. K,ıııroırıoı• 

A LL angel-kind marvelled at thy great 
·. work of flesh-taking; they saw the 

inaccessible God accessible ta all as a man, 
dwdling with us and hcaring from aH: 

ALLELUIA. 

Oıırııı· 

M l•: N thc most ı:loquent wc: sc:c: become 
:ıs dumb fishes bcfore thee, O f orth

bringer; hclpless to say in what way thou, 
bc:ing stili a maid, w:ı.st able to hring forth . 
Hut wc:, marvdling .ıt thc mystery, cry aut 
in faith: · 

Hail! ı.:;ı~kct of God's wisdom. 
Ha i J! t rea:-ury of his prov i denet:. 
H:ıil I confounclcr of the wisdoın of the wise. 
Hail! ırnıking babble of ım:n's eloquenq:. 
Hail ı for thc deep thinkcrsare m.Hle foolişh. 
Hail! for the m:ıkers of myth have failed. 
Ha i 1 ! t hou w ho rendc:::-t t he wonl-webs of 

.:'\thens. 
I la i 1 !_ t hou w ho fi llest t he nets of the fishers. 
I Lıi }\ thou who li ftest from thı: deeps of 

unknowing . 
. Hail! tlıou who enlightc:-nest ınany in know

lc:dge. 
11 ai 1 ! b,trque for thosc who seı::k salvation. · 
} I:ıi I! h:ırbÖur of this life\; seaforers. · 

11.-\[L! BRIDE UNBRIDED. 

• j _., 
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f. . . .; 
: 

1. 

X 

KııvTaıcıov 

' B EING minded to save the world, the 
Makc:r of all camc willingly ·into it :ınd, 

. shepherd bec:ıuse God, to us and far us did he 
appear a man; and having calle<l like unto 
like, as God he he:ırs: 

ALLELUIA. 

X 

U NTO ~ııı maiuc:ns and unto ali who fly 
to thee thou art :ı wall, O maiuen Forth

bringer; thc Makc:r of heaven an<l earth has 
preparcd thce unto this, <lwelling in thy 
woınb an<l teaching :ıll to sing unto Tht:e: 

Hail! pillar of purity. 
Hail! gate of safrty . 
Hail! bcginning of spiritual new-making. 
Hail! h:adcr of go<lly living. 
I Iail ! thou who di<lst brin·g to a. new life 

thost: wlıo in sin were borıi. 
Hail! thou who healest 'the minds of 

nH:: ntally strickc:_n. 
Hai 1 ! thou who castc:st c.lown thc corrupter 

of minJs. 

Hai 1 ! thou who Ji<lst bring forth tht: Sower 
of I loliness. 

Hai 1 ! maiden bridc-chamber. 
Hail! thou who joinc:st to their Lord the _ 

f:ıithful. 

Hail! Lıir nursing-mother of virgins. 
Hai 1 ! hritlcsınaiJ of ~oly souls. 

II :\IL! HRIDE UNBRIDED. .,, 
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XI 

Krwrııı.:ıııv 

N O hymn· that seeks to weave into o~e thy 
many mercies is worthy of thee; were 

we to bring thee, O holy King, odes many a~. 
tlıe sea sand we should do nothing worthy of 
wh:ıt thou hast given to .us who sing to thee: 

ALLELUIA. 

XI 

W E sı.:c thc Hlc:-scd Virgin as a lamp of 
living light shining upon thosc in d:ırk

ness; she enkindkth an uncarthly Iight to lead 
ali unto Ji vine knowkdge; she, tlıe H.adiance 
chat ı.:ıılighreneth the ınind, is praised _by our 
cry: 

Ha il l ray of tlıe spiritual Sun. 
Hail! ray-tlash of never-waning ligl1t. 
Hail! lightning:tlash illumining souls. 
Hail ! thunder-chıp frightening foc:s. 
Hail! thou who ~eıll!est forth ınanifol<l 

splt:n<lour. 

I-1 ail ! who wellest fort·h :ı _many-strea~ed 
rı vı.:ı:. 

Hail! who imagest Siloam's pool. 
Hail! who cleansı.:st the stain of sin. 

· Hail ! ckansing-vat th.ıt lavest the con
sı.:ıı.:nı.:c 

II.ıil! 

I· LıiJI 
loviııg-~up hriınming with gladn~ss. 

I f :ı i 11 

ndour of Christ's sweetne:.-~~ 

lifr of thc my~tic feasting. 

If:\IL! BlUDE llNBRIDED. 

-. r • 

', . . ,. 
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' 1 ' . . 1 . 

XII 

. w HEN he who payeth ali men's •debts 
was minded the ancient debts to pay, 

self-exiled he caiı1e to them who were exile<l 
from his grace and, te:ıring up the bond, he 
heard from alt: 

ALLELUIA. 

' ı' 
1 

Xl l 

A LL wı.: who psalın chy Son givc.: praise to 
thı.:e ,ı s to the living t<!ınpk, O God's 

l:_orch-hringc:r; whc.:n within chy womb dwelt 
the J .onl wlıo holdc.:th ali in his han<l, he 
halluwed, honoun:d thc.:e, and c.ıught :ıll to 
cry tn thce: 

J Iai 1 ! rahcrnaclc.: of God and the \Vord. 
Hail! lıoly hc:yond ali holy ones. 
1 I:ı i 11 :ır k gi ldc.:d hy ehe.: Holy Ghost. 
I·foil ! unfailing tn::asurt-housc of life. 
1-bi 1 ! prn:i.ous di.ıdc:m of godly Sovc:reigns. 
l fail! worshipful honour ofa worthy priest-

hooJ. 
Hai 1 ! ehe: Church's unassailable tower. 
Hai 1 ! indc:structible w.ıll of the King<lom. 
I · Lıi 1' thou whc.:rehy war-trophies :ıre set up. 
H:111 1 wl~_creby foes an:: strickı::n. 
Ilail! my hody's healing. 
ILı i l! ıny soul's saving. 

1 J.\IL! BRfDE UNBRIDED. 

-·-·---r 



O MOTJ IER whom all must hymn, O 
thou who hast hrought fortlı the \\"onl 

ıilost holy bcyond all the holicst, ta kc• our 
prcscnt off cring, kccp all from cvcry hurt, :rnd 
ddivt·r frnın ali wrath to ı.:oınc tlwsc wlıo cry 
to thce: 

ALLELUIA. 
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