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Öz 

Ta ar Kilisesi önemli Bizans yerle im yerlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde 
Nev ehir linin Ürgüp lçesine ba l Ye ilöz Köyü nde bulunmaktad r. Hakk nda yeteri 
kadar çal ma bulunmayan Ta ar Kilisesi çe itli ara t rmac lar taraf ndan plan ve duvar 
resimleri temel al narak tarihlendirilmeye çal lm t r. Bu makaledeki amac m z imdiye 
kadar yap lm olan çal malar da göz önünde bulundurarak kiliseyi yeniden tarihlendir-
meye çal makt r. 

Anahtar Kelimeler: Ta ar (St. Theodore) Kilisesi, trikonch, duvar resmi, Kapa-
dokya, ikonografi. 

THE WALL PAINTINGS OF ST. THEODORE (TAGAR) CHURCH 

Abstract 

Ta ar church is in Ürgüp-Ye ilöz Village. There is no enough publication about 
Ta ar Church but some researchers tried to date it with it s plan and wall paintings. Our 
aim is redate it according to it s plan, wall paintings and other publications. 

Key Words: Ta ar (St. Theodore) Church, trikonch, wall painting, Cappadocia, 
iconographie.   

Giri  

Ye ilöz Köyü nün 1 km. güneybat s nda yap lan kaz lar sonucunda üç tara-
f avlulu bir manast r n varl tespit edilir. Ta ar Kilisesi nin de bu manast ra ait 
bir yap oldu u dü ünülmektedir1. Avlulu bir manast r n parças olan Ta ar Kilise-

                                                

 

* Makalenin konusu, Ürgüp-Ye ilöz Köyü ndeki Ta ar Kilisesi Duvar Resimleri ad alt nda, 
Doç.Dr. Nilay Karakaya n n dan manl nda, 2007 y l içerisinde taraf mdan Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dal nda  yüksek lisans tezi olarak haz rlanm t r.  

1  Jolivet-Levy, Catherine, Lés Eglises Byzantines De Cappadoce, Paris, 1991, s.211. Bu bölgede 
yap lm olan kaz çal malar n n hangi tarihlerde yap lm oldu u kaynaklarda belirtilmemi tir.   



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (141-164 s.)   

142

 
si, Kapadokya Bölgesi için al lm bir plan tipi olmayan trikonch2 planda yap l-
m t r. Kapadokya Bölgesi nde trikonch planda yap lan di er bir kilise ise, Ortaköy 
Hagios Georgios Kilisesidir. Kilisenin giri inde yer alan üç gömüt yaz s nda, kili-
senin tarihi 1293 olarak belirtilmi tir. Jerphanion, H. Georgios Kilisesi nin asl nda 
serbest haç planl oldu unu, kilisenin do u apsisinin yan nda kuzey ve güney ka-
natlar n n uçlar na birer apsis eklendi ini belirtir3. Bu ba lamda Ta ar Kilisesi 
plan itibariyle Kapadokya Bölgesi için e siz bir örnektir.   

1. Plan 

Plan do rultusunda kilisenin giri inin bat da bulunmas gerekirdi. Yap n n 
do uda bulunan ve kilisenin oryantasyonuna ters dü en bu giri in tek ve dar olmas 
nedeniyle Jerphanion, yap n n halka aç k bir kilise olmad n söylemektedir. 
Kostof ise, yap n n giri inin oryantasyona uygun olarak bat da yer almas gerekti-

ini ancak, kayan n d yüzeyinde ibadet alan elde edebilmek amac yla kilisenin 
giri inin oryantasyona ters yap lm olabilece ini belirtmektedir.  

Giri i takip eden koridordan sola dönüldü ünde bat eksedra vas tas yla 
naosa ula l r. Naos kare bir merkezin kuzey, güney ve do u k sm nda konumlan-
m üç adet geni yar m daireden meydana gelir. Do uda bulunan ana apsis zemin-
den yüksek yap lm t r ve kilisenin konumu itibariyle sunak ana apsis iç yüzeyine 
yerle tirilmek zorunda kal nm t r4. Eksedralar aras nda tam bir simetri söz konusu 
de ildir. Jerphanion, güney eksedran n kürsüyü bar nd rd n ve burada yer alan 
sekiz adet ni in de oturmak için yap ld n söylemektedir. Bu ni lerden soldan 
say ld nda üçüncü s rada olan n, sonradan oyularak bir odan n kap s na dönü tü-
rüldü ü görülmektedir. Bu ni in ne zaman oyuldu una ve burada bulunan odan n 
i levine dair bilgimiz bulunmamaktad r. Ancak benzer bir odan n kuzey eksedra iç 

                                                

 

2  Trikonch plan, Erken H ristiyanl kta uzun bir tarihe sahip de ildir. Orijinalinde yonca biçiminin, 
Roma apellerinin katakomplar nda ve yayg n olarak Kuzey Afrika da cenaze yap lar için kulla-
n ld görülür. Bilinen ilk örnek Naples yak n nda Nola da Piskopos Paulinus taraf ndan 401-402 
y llar nda in a edilen Aziz Felix Kilisesidir. 5. ve 6. yüzy llarda yonca planl mabetler; M s r, Suri-
ye ve Filistin de yayg n bir ekilde görülmeye ba lan r. Trikonch plan, Türkiye ye bu eyaletlerin 
birinden güney sahillerinden girmi olmal d r. Likya da, Alacahisar da 6. ve 7. yüzy llara tarihlen-
dirilen birkaç örnek bulunmaktad r. Sonra bu tipin Do u H ristiyanl kta her yerde yava yava kay-
boldu u görülür. (KOSTOF, Spiro, Caves Of God, Cappadocia and Its Churches, Newyork, 
1989, s.118-119) Guntram KOCH ise bu plan tipinin ilk olarak 300 (?) y l na tarihlendirilen Roma 
Callixt Katakombu arazisi üzerindeki Cella Trichora yap s nda  uyguland n belirtmekte-
dir. (KOCH, Guntram, (çev.Ay e Ayd n), Erken H ristiyan Sanat , stanbul, 2007, 
s.126).   

3  CANVERD , Ay egül, Kapadokya Bölgesi Güzelöz (Mavrucan) ve Ortaköy Mevkiindeki 
Kiliselerin Duvar Resimlerindeki Sahnelerin konografisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2005, s.100. 

4  JERPHANION De Guilleme, Une Nouvelle Province De L Art Byzantin, Les Eglises Rupestres 
De Cappadoce, C.I, Paris, 1925, s. 187 
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yüzeyine de sonradan oyularak5 aç lmas bu odalar n pastaforium odalar olarak 
tasarland izlenimini uyand rmaktad r6. Jerphanion da bu odalar n, El Nazar Kili-
sesi nde (10. yy. sonu) oldu u gibi, sonradan oyuldu unu söylemektedir. Trikonch 
planl yap larda pastaforium odalar geç dönemlerde görülür7. Bu durumda Ta ar 
Kilisesi nde bulunan bu odalar n, kilisenin duvar resimlerinin yenilendi i ikinci 
evresinde olu turulmu olmas muhtemeldir.  

Di erleri gibi yar m daire eklinde yap lmayan bat

 

eksedran n güney du-
var nda ikili aç kl k ile ni eklinde olan tamamlanmam

 

kemer aras ndan bir mer-
divenin uzand görülür. Bu merdiven vas tas yla, Kapadokya Bölgesi için yine 
al lm olmayan, galeri kat na ula l r. Kapadokya da nadir görülen galeri kat 
uygulamas n n di er bir örne i ise Selime Kale Manast r nda bulunan 18 no lu 
odad r8. Ta ar Kilisesi nde do u, bat ve kuzeyi boydan boya dolanan galeri kat -
n n güneyde kesildi i dikkati çeker. Jerphanion bu durumun ba lat lan i lerin ta-
mamlanmadan kazara kesildi i izlenimini uyand rd n söylemektedir. Kostof da 
buran n ke i lere ait olabilece ini kilisenin üyelerinin ise, bu galeriyi ancak a a -
dan görüyor olabileceklerini dü ünmektedir.   

Kilisede dikkati çeken di er bir durum ise, kubbeye geçi te Türk üçgenine 
benzer bir geçi ö esinin kullan lm olmas d r. Geçi ö esi olarak Türk üçgeninin 
kullan lmas Bizans mimarisi ve kaya kiliseleri için al lm bir durum de ildir. Bu 
geçi eleman daha çok Selçuklular taraf ndan kullan lm t r. Selçuklularda bu ge-
çi ö esinin erken örneklerini Konya Alaaddin Camii, Karatay Medresesi ve nce 
Minareli Medrese de görmekteyiz9. Ancak burada yer alan geçi ö esi Türk üçgeni 
olmay p sadece benzerlik göstermektedir.     

                                                

 

5  Eksedra iç yüzeyinde yer alan madalyonlardan sa dan birinci s rada olan n di erlerinin aksine 
yar m daire eklinde olmas ve kap n n tam üzerinde yer almas buraya bir kap açmak amac yla 
figürün yar yerine kadar oyuldu u izlenimini uyand rmaktad r. Bu durum da odan n sonradan 
olu turuldu unu dü ündürmektedir. 

6   Ço u manast r kompleksi içerisinde yer alan kapal Yunan haç planl kiliselerde prothesis ni i 
11. yüzy lda geli me gösterir ve ni kuzey duvar n do usunda yer al r. (TETERIATNIKOV, 
Natalia, The Liturgical Planning Of  Byzantine Churches in Cappadocia, Roma, 1996, s.50), 
Ta ar Kilisesi nin kuzey duvar n n do usunda bulunan oda prothesis olarak dü ünülebilir. 

7  ÇORA AN, KARAKAYA, Nilay, stanbul-Heybeliada daki Bizans Dönemine Ait Panagia 
Kamariotissa Kilisesi , Prof. Dr. Zafer Bayburtluo lu  Arma an , Sanat Yaz lar , Kayseri, 
2001, s.353-361. 

8  RODLEY, L., Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia, New York, 1985, s.80. 
9  OUSTERHOUT, Robert, The Ecumenical Character Of Byzantine Architecture The View From 

Cappadocia , National Hellenic Research Foundation Inst tute For Byzantine Research, 
nternational Symposia 16, Athens, 2005, s.222. Ayr ca bkz., KUBAN, D., Selçuklu Ça nda 

Anadolu Sanat , stanbul, 2002; KURAN, A., Anadolu Medreseleri, C.I., Ankara, 1969; 
ERDEM R, Y., nce Minareli Medrese, Konya, 2007.  
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2. Resim Program

 
Tezimizin konusunu olu turan Ta ar Kilisesi, trikonch planl bir yap d r. 

Orijinalinde üstü kubbe ile örtülü olan yap n n kubbesi günümüze gelememi tir. 
Pastaforium odalar oldu unu dü ündü ümüz birimler ise, düz tavanl olup bura-
larda süslemeye dair izler bulunmamaktad r. 

Kilisede resimler; duvar yüzeyi, ni ler, paye, kemer içi ve yüzeyleri ile üst 
örtüde görülmektedir. Resim program n ; Müjde, Do um, Havarilerin Komünyonu 
ve Çarm h olmak üzere dört konulu sahne, sadece Deesis sahnesinin resmedildi i 
bir sembolik sahne, peygamber, martir, piskopos ve meleklerin resmedildi i elli üç 
adet tek figür ile geometrik, bitkisel ve karma eklinde grupland rd m z bezeme-
ler olu turmaktad r. Tek figürler içerisinde tespit edilebilen on üç peygamber, sekiz 
kilise babas ve on yedi martir bulunmaktad r10. Kilisede  tasvir edilen sahnelere 
ikonografik verilere göre; Matta, Markos, Luka, Yuhanna ncilleri ve akobos un 
Protoevangelionu ile Pavlus un Korinthliler e I. Mektubu nun kaynak oldu u gö-
rülmektedir.   

3. konografi  

3.1. Müjde Sahnesi 

Kapadokya Bölgesi nde yayg n olarak tasvir edilen Müjde sahnesinin yap 
içindeki yeri genelde sabittir. Bir, iki veya üç nefli kiliselerde apsise yak n veya 
ender olarak güney duvar n apsise yak n do u k sm nda yer al r. Serbest haç planl 
kiliselerde ise do u haç kolu tonozunda, T tipi örneklerde de güney haç kolu 
tonozunda yer almaktad r. Kapal Yunan haç kiliselerde do u yada güney haç kolu 
tonozunda görülür11. Bu bilgiler nda Ta ar Kilisesi nde, Müjde sahnesinin 
geleneksel yerinde resmedilmedi ini söyleyebiliriz. Müjde sahnesinin, apsis kemer 
yüzeyinin iki yan nda tasvir edilmesi 11. yüzy ldan itibaren görülür ve 12.-13. yüz-
y llarda yo unluk kazan r12. 

Sahnenin vazgeçilmez elementlerinden biri olan melek, kanatl ve genç gö-
rünümlü olup ço u zaman elinde zambak tutar ekilde tasvir edilmi tir. Meryem ise 
bir bahçede ayakta veya oturur vaziyette dua etmektedir13. Müjde sahnesinde Mer-
yem ve Mele in yan s ra kutsal ruhu temsil eden güvercin de bulunabilir. Erken 
sanatta kutsal ruh olan güvercinler görünmezler, Melek gelir ve Meryem e kutsal 
                                                

 

10  Konulu sahneler içerisinde yer alan Do um sahnesinde, lk Banyo ile Müneccim Krallar ve Ço-
banlar n secdesi sahneleri bir arada verilmi tir. Kilisedeki tek sembolik sahne olan Deesis sahnesi 
ise, farkl yerlerde ve farkl ekillerde iki kez tasvir edilmi tir. Elli üç adet olan tek figürlerden de, 
dökülmeler gibi olumsuz ko ullar nedeniyle, günümüze ula amayanlar bulunmaktad r.  

11  ÖTÜKEN, Y ld z, Kapadokya Bölgesindeki Kapal Yunan Haç Kiliselerde Resim Program , 
Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi 3, Ege Üniversitesi Yay nlar , 1984, s. 154. 

12  KARAKAYA, Nilay, 2003 Y l , Kayseri Ye ilhisar lçesi, Erdemli Köyü ndeki Kaya Kiliseleri 
Duvar Resimleri , 22. Ara t rma Sonuçlar Toplant s 2. Cilt, Konya, 2004, s.123. 

13  SPEAKE, Jennifer, Annunciation , The Dent Dictionary Of Symbols in Christian Art, 
London, 1994, s.9 
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mesaj verir. 6. yüzy lda Melek sol ad m yla Meryem e yakla r, ayakta veya oturur 
ekilde tasvir edilen Meryem frontal betimlenir. 7-8. yüzy llarda Gabriel, elini 

Meryem e uzat r ekilde ve her ikisi de ya tam profilden yada yar m profilden res-
medilmi tir. Ayr ca elinde bir i tutan Meryem, bir sandalyede veya bir kilise s ra-
s nda oturur ekilde tasvir edilmi tir. Ta ar Kilisesi nde sahnenin solunda yer alan 
Gabriel, elini ayakta resmedilen Meryem e uzat r ve her ikisi de yar m profilden 
resmedilmi tir.  

9., 10. ve 11. yüzy llarda Meryem in bulundu u yer Nazareth deki evlere 
benzetilir. 11. yüzy lda Meryem, odas n temsil eden bir yerde ayakta veya oturur 
vaziyette resmedilmi tir. Mele in ise, Meryem in odas n n d nda çiçekli bir çi-
menlik üzerinde Meryem e do ru ad m atarken resmedildi i görülmektedir. 11. 
yüzy ldan sonra Meryem in elinde i yap lmas ndan vazgeçilmi bunun yerine bir 
kitap veya 12. yüzy l n sonlar na do ru bir tomar yap lmaya ba lanm t r14. 

Anadolu daki 10-12. yüzy llara ait örneklerde Meryem in taht genellikle 
s rt ve yan bölümleri olmayan, minderli ve kenarlar bezeli ekilde yap l r. Geç 
dönemlerde, özellikle 13-14. yüzy llarda taht daha detayl ve zengin bezemeli ya-
p lm t r15. Ta ar Kilisesi nde; Meryem in taht , 10-12. yüzy l özelli ine uygun 
olarak s rt ve yan bölümleri olmayan, minderli ve kenarlar bezemeli ekilde ya-
p lm t r. Kimi zaman arkal ks z bir tahtta oturan Meryem, elinde yün e irmektedir 
ve buradaki öreke sabr sembolize etmektedir. Ta ar Kilisesi nde de Meryem, 
ayakta ve elinde yünle resmedilmi tir. Kapadokya Bölgesi nde Meryem genellikle, 
ayakta ve giri i aç k bir yap önünde tasvir edilir16. Meryem in bir mimari önünde 
resmedilmesi erken dönemden itibaren görülür. Anadolu daki 10. yüzy la ait ör-
neklerde mimari genelde üçgen al nl kl yada kubbemsi çat l d r. Yap n n ön cep-
hesindeki kap yada aç kl k, Meryem i içine alacak ekilde tasvir edilmi tir. Mima-
ri 11. yüzy ldan itibaren daha detayl çizilir. Geç döneme ait örneklerde ise Mer-
yem in arkas nda bazen birden fazla yap n n tasvir edildi i görülür17. Ta ar Kilise-
si nde Meryem, üçgen al nl kl bir yap önünde yer al rken Gabriel, çiçekli bir ze-
min üzerinde bulunmaktad r. Sahnede melek, sol eliyle krall k asas n tutarken, 
takdis i areti yapt sa elini Meryem e uzat r ve ileri do ru att ad m yla Mer-
yem e yakla r. Mele in sol elinde bulunan asas n n sa kolu üzerinden geçmesi 
11-12. yüzy llarda s kça görülür.  

                                                

 

14  SCHILLER, Gertrud, Iconography Of Christian Art, C.I, Newyork, 1966, s.38-42. 
15  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre (Kale) lçesindeki H. Nikolaos Kilisesi Freskolar , 

(Yay nlanmam Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1998, s.232. 
16  Bkz. RESTLE, Marcell, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, C:I-III., Recklinghausen, 

1969, Çavu in (963-969), Göreme Tokal (10. yy.),Göreme El Nazar (10. yy. sonu), Göreme 
Theotokos (10. yy. sonu), Göreme apel 16 da (11. yy. ortas ), Ta ar (11. yy.), K l çlar (11. yy.) 
kiliselerinde üçgen al nl kl bir yap önünde, Göreme apel 15a (10 yy.) ve Ortahisar Tav anl da 
(950/60) yuvarlak kemer al nl kl , Sövi ahinefendi K rk Martirler de (1216/17), So anl Azize 
Barbara da (11. yy.) çat ile örtülü bir yap önünde gösteri li bir taht önünde ve ayakta betimlen-
mi tir. 

17  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre... a.g.t., s.232. 
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Ta ar Kilisesi nde bulunan Müjde sahnesinde; mele in elindeki asan n sa 

kolunun üzerinden geçmesi, Meryem in odas n temsil eden bir yerde ayakta bu-
lunmas , Mele in ise bu odan n d nda  çiçekli bir çimenlik üzerinde Meryem e 
do ru ad m atarken resmedilmesi ve Meryem in elinde bir i bulunmas 11. yüzy l 
özellikleri göstermektedir. Bu veriler do rultusunda Ta ar Kilisesi nde bulunan 
Müjde sahnesini 11. yüzy la tarihleyebiliriz.  

3.2. Do um Sahnesi 

Ta ar Kilisesi nde; Do um sahnesi, kuzey eksedra iç yüzeyinin bat s nda 
yer almaktad r. Do um sahnesi ile birlikte Müneccim Krallar n Secdesi , lk 
Banyo ve Çobanlara Müjde sahneleri de resmedilmi tir. Kabaca bir dikdörtgen 
arz eden bu sahneler bütününde, sahnenin merkezinde yanlamas na yatm ekilde 
Meryem bulunmaktad r. Ba k sm ndan itibaren büyük oranda tahrip olan Meryem 
figürünün günümüze gelemeyen eli, muhtemelen Kapadokya genelinde oldu u 
gibi, ya çenesinin alt nda yada ba n n üzerinde dirse ine dayanm ekildedir. 
Sahnenin d nda dü ünceli ekilde resmedilen Yusuf un kilisede iki kez betimlen-
di i görülmektedir. Figürün iki kez betimlenmesi ikonografik bir özellik olmay p, 
teknik bir hatad r18.  

Ta ar Kilisesi nde Do um sahnesi tamamen yeniden boyanm t r. Ancak, 
ilk düzenleme ekli birkaç ilave hariç aynen muhafaza edilmi tir. Esas ah slar ayn 
yerlerinde yer alm lar fakat siluet ve duru lar de i tirilmi tir. Birçok yerde ilk 
boyalar, yeni boyalar n alt nda kaybolmu tur19. Yap da, Do um sahnesi bir yemlik 
içerisinde resmedilmi tir. Buna kar n akobos un Protoevangelionu nda do umun 
ma arada geçti i belirtilmektedir20. Sahnede yer alan ebe ve ma ara tasvirleri 
apokrif kökenlidir. Mea ve Salome nin isimleri de Protoevangelion da verilmi tir21. 

sa n n Do umu sahnelerinde; Yusuf, Meryem ve Çocuk sa dan olu an 
Kutsal aile Beytüllahim de bir yemlikte gösterilir. Çocuk sa, yemlik veya saman-
l k üzerinde yatar vaziyette tasvir edilir. Ço u zaman Meryem diz çökmü olarak 
çocu a tap n rken gösterilmektedir. Fakat erken örneklerde Meryem uzanm ve 
çocu a hayranl kla bakarken resmedilmi tir. Yusuf ise, sahnenin bir kö esinde 
yüzündeki a k n ve dü ünceli ifade ile betimlenir. Kapadokya Bölgesi nde Yusuf, 

                                                

 

18  Jerhanion ve Restle nin de belirtti i gibi Ta ar Kilisesi nde günümüze gelen resim program ndan 
önce daha erken tarihli bir resim program bulunmaktayd . Sanatç duvar yüzeyine yeni resim 
program n uygularken, alt katmanda kalan resimler ya tam silinemedi i yada iyi boyanamad 
için, Yusuf Figüründe oldu u gibi, yeni resim program nda kal nt olarak varl klar n sürdürmü -
lerdir.  

19  JERPHANION De Guilleme, a.g.e., s.198. 
20  JERPHANION De Guilleme, Une Nouvelle Province De L Art Byzantin, Les Eglises 

Rupestres De Cappadoce, C.I, Paris, 1925, s.76. 
21  CO KUNER, Buket, Göreme K l çlar Kilisesi Duvar Resimlerinin konografisi, Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002, s.87. 
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belirgin ekilde uza a dönük yap l r, ba ise a a do ru ve e iktir22. Arkada bulu-
nan öküz ve e ek ise, nefesleriyle yemlikte yatmakta olan sa y s t rlar23. Çocuk 
sa bir yast k, sepet veya yalak içerisinde tasvir edilebilir24.  

Sahne, 6. yüzy ldan itibaren geli me gösterir. 7. yüzy lda kompozisyona 
banyo sahnesinin de dahil edildi i görülür. Müneccim krallar n secdesinin ise, 10. 
yüzy ldan itibaren yayg nla t görülmektedir25. Do um sahnesinde görülen di er 
bir olay ise çobanlara müjdedir. 325 tarihli bir Roma sarkofa n n kapa nda, bir 
çoban asas na yaslanm dü ünür ekilde tasvir edilirken bundan yaln zca birkaç y l 
sonra çobanlar n ellerini yukar kald rm ekilde resmedildi i görülmektedir. Bu 
hareket insano lunun kurtar c s olan sa y selamlamak içindir26.  

Do um sahnesi, E ri Ta ve Ni de nin Eski Andaval Köyü ndeki H. 
Konstantinos (11.yy.) kiliselerinde, Ta ar Kilisesi nde oldu u gibi, ilk banyo, mü-
neccim krallar n ve çobanlar n tap nmas sahneleriyle birlikte verilmi tir. Göreme 
K l çlar Ku luk (11. yy n birinci yar s ), Göreme K l çlar (9. yy.), Sövi ahin 
Efendi (1216-1217), So anl Barbara (11. yy.) ve So anl Karaba (11. yy.) kilise-
lerinde de lk Banyo ile Do um sahneleri birlikte verilmi olup, kompozisyona 
Çobanlara Müjde sahnesi de eklenmi tir.    

Müneccim Krallar n Secdesi sahnesi, genellikle 10. yüzy la kadar ayr 
tasvir edilirken, 10. yüzy ldan itibaren Do um sahnesinin içinde verilmeye ba -
lanm t r. Kapadokya Bölgesi ndeki en yayg n sahnelerden biri olan bu sahne yal-
n zca Tokal II, So anl Münhil ve Mavrucan Haç Kilise de ayr olarak tasvir edil-
mi tir. Bunun yan s ra 11 ve 13. yüzy llar aras na tarihlendirilen yedi yap da do-

um sahnesinin içerisinde iki gruba ay rabilece imiz ekilde tasvir edilmi tir. lk 
grup içerisine giren So anl Karaba , Ihlara E rita , Kokar, Georgios, Eski Gümü 
ve Göreme Sakl kiliselerinde hediyeli veya hediyeleri olmaks z n tap n r ekilde 
tasvir edilirken, ikinci grup içerisine giren Andaval ve Ta ar kiliselerinde do um 
sahnesinin içerisinde Müneccim Krallar n atlar yla geli i tasvir edilmi tir. Bu tarz 
kompozisyonlar 11. yüzy l ve sonras na aittir. Apokrif kaynakl olan bu sahne 11. 
yüzy ldan sonra an tsal ölçekli resim program nda önem kazanmaya ba lar27.  

Ta ar Kilisesi nde, Müneccim Krallar n Secdesi sahnesi bölgesel özellik 
olarak Do um sahnesinin içerisinde tasvir edilmi tir. Jerphanion, çobanlar n ve 
müneccim krallar n ilk resim program nda yer almad n , bunlar n daha sonraki 
resim program nda resmedilmi olabilece ini söylemektedir. Atlar s rt nda yolcu-

                                                

 

22  LAFONTAINE-DOSOGNE, Jacqueline, conography Of  The Cycle Of  The Infancy Of Christ , 
The Kariye Djami, C:IV, 1975, Amerika, s.210. 

23  CÖMERT, Bedrettin, Mitoloji ve konografi, Ankara, 1999, s.97. 
24  SCHILLER, Gertrud, a.g.e., s.59. 
25  ÖTÜKEN, Y ld z, Kapadokya Bölgesindeki Kapal Yunan Haç Kiliselerde Resim Program , 

Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi 3, Ege Üniversitesi Yay nlar , 1984, s. 131. 
26  SCHILLER, Gertrud, a.g.e., s.59. 
27  ÖTÜKEN, Y ld z, Ni de nin Eski Andaval Köyü ndeki H. Konstantinos Kilisesinin Freskolar , 

Prof. Dr. R.O.Ar k a Arma an , Ankara, 1987, s.131-132. 
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luk yapan krallar n dört ki i olmas sahnenin kayna n n 72. mezmur oldu unu 
dü ündürmektedir. Krallar n yolculuk esnas nda resmedilmeleri ise; Kapadokya 
Bölgesi nde yaln zca Andaval ve Ta ar Kilisesi nde görülmektedir. Bu tarz karma 
bir kompozisyona sahip olmas nedeniyle resmi 11. yüzy l ve sonras na tarihleyebi-
liriz. 

Sahnenin içerisinde Müneccim Krallar n Secdesi , lk Banyo ve Ço-
banlara Müjde tasvirlerinin yer almas , Yusuf un sahnenin biraz uza nda resme-
dilmesi, sahne içersinde melek ve hizmetkârlara da yer verilmesi gibi özellikleriyle  
Ta ar Kilisesi nde bulunan Do um sahnesi, Kapadokya Bölgesi ndeki genel özel-
liklere uyum göstermekte ve ikonografik de erlendirme aç s ndan 11-12. yüzy l 
özellikleri ta maktad r. 

3.3. Komünyon Sahnesi 

Sahne, genellikle komünyonun gerçekle ti i ana apsiste, yar m kubbenin 
alt ndaki eritte tasvir edilir. Baz örneklerde bu erit bema duvarlar na kadar 
uzanmaktad r. Çok nadir olmakla birlikte sahneye, beman n kuzey ve güney duvar-
lar nda da rastlayabiliriz. Baz kiliselerde sahnenin geleneksel yerinden farkl bir 
yerde resmedildi i görülmektedir. Sahne, Bizans resim sanat nda 11. yüzy ldan 
itibaren apsis resim program na girmi tir28. 

Ta ar Kilisesi nde güney eksedrada yer alan komünyon sahnesinden gü-
nümüze sadece art arda dizilmi üç havari figürü gelebilmi tir. Bu figürlerden de 
sadece son s rada bulunan tam olarak görülebilmektedir. Mevcut kal nt lar sahne-
nin nas l tasvir edildi ine dair yeteri kadar bilgi verememektedir. Ancak, sahnenin 
genel kompozisyon ekline dayanarak; art arda dizilen havarilerin bir altar arkas n-
da bulunan sa dan ekmek ve arap al r ekilde tasvir edilmi olabileceklerini söy-
leyebiliriz. S ran n en sonunda sakals z ve b y ks z olarak tasvir edilen, genç bir 
havari bulunmaktad r. Bu figürden önce gelen havari ise, sakall ve b y kl olarak 
resmedilmi tir. Erken dönemlerde havarilerin toga giyinmi , sakals z ve genç gö-
rünümlü olduklar n 29 dikkate al rsak resmin çok erken tarihli olmad n söyleye-
biliriz. Buna kar n sahnenin büyük bir k sm tahrip oldu u için mevcut kal nt lar 
ikonografik aç dan tarihlendirme yapmaya uygun de ildir. Ancak trikonch planl 
yap larda, her eksedrada bir azize adanm altar n bulundu unu ve böylece ayinle-
rin burada yap labildi ini dü ünecek olursak sahnenin yeri apsiste resmedilen sah-
nelere benzerlik gösterir. Havari Komünyonu sahnesi 11. yüzy ldan itibaren apsis 
program nda yer almaya ba lad na göre kilisemizdeki komünyon sahnesini, en 
az ndan resim program aç s ndan, 11. yüzy la tarihleyebiliriz. So anl Karaba 
Kilisesi nde (11. yy.) apsiste yer alan sahnede sa iki kez tasvir edilmi olup, hava-
riler alt arl olmak üzere iki grup olu turmaktad rlar. Yer ve yüzy l olarak benzer-
lik göstermesi aç s ndan Ta ar Kilisesi nde resmedilen Havarilerin Komünyonu 

                                                

 

28  ÖTÜKEN, Y ld z, Kapadokya... , a.g.m., s.150. 
29  CARL, Annemarie, Weyl, (ed. KAZHDAN, P. Alexandr ), Apostles , The Oxford Dictionary Of 

Byzantium, C:I,  Newyork-Oxford, 1991, s.140. 
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sahnesinin, So anl Karaba Kilisesi ndeki gibi, havarilerin alt arl iki grup olu -
turdu unu ve simetrik olarak resmedildi ini ileri sürebiliriz.  

3.4. Çarm hta sa Sahnesi 

Sahne, geleneksel olarak kuzey haç kolunda yer al r30. Sahne, Ta ar Kilise-
si nde de geleneksel yeri olan kuzey eksedrada resmedilmi tir. Ayr ca; El Nazar 
(10.yy. sonu), Sakl Kilise (1070), Elmal Kilise (1190-1200), Karanl k Kilise 
(13.yy.) ve Ihlara Kokar Kilise de de (11. yy n ikinci yar s ) yap n n kuzeyinde 
resmedilmi tir. 

Ta ar Kilisesinde sahnede meydana gelen dökülmelerden dolay yüzündeki 
ifadeyi göremedi imiz sa n n üzerinde sadece önden dü ümlenmi bir pe tamal 
bulunmaktad r. sa n n sa nda Meryem ile Klopas n kar s Meryem bulunur. Sol-
da ise, ncilci Yahya yer almaktad r. Çarm h n alt nda daha küçük resmedilmi olan 
iki Romal askerden sahnenin sa nda yer alan (Longinus) sa ya do ru bir m zrak 
uzatmaktad r. Çarm h n sa nda ve solunda Ay ve Güne tasvirleri bulunur.  

Çarm h sahnelerinde, çarm ha gerilmi olan sa n n yan s ra genellikle 
sa n n anas Meryem i, sa n n en sevdi i ö rencisi olan ncilci Yahya y , 

Klopas n kar s Meryem ile Mecdelli Meryem i görürüz. Bu ki ilerin tamam bir 
arada bulunabilece i gibi bunlardan baz lar n n tasvir edilmemesi de söz konusu 
olabilir. Mecdelli Meryem, ço unlukla sa n n ayaklar na kapanm ekilde, uzun 
ve sar saçl olarak tasvir edilir. ncilci Yahya ise, genç bir erkek görünümünde 
betimlenmektedir. Bunlar n d nda olaya tan kl k eden ba ka figürlerde bulunabi-
lir. Çarm h n üst taraf nda iki yanda resmedilen ve kozmik sembollerden olan Ay 
ve Güne daha çok erken döneme i aret etmektedir. Ay ve Güne tasvirlerinin Ka-
padokya da 10. yüzy lda yayg nl k kazand görülmektedir31.  

sa n n ölü resmedilmesi 10. yüzy lda üstünlük kazan r. Ortodoks inanc n-
da sa n n gözlerinin kapal resmedilmesi onun çarm h üzerinde öldürücü cefalar 
çekti ini göstermek içindir32.  

Çarm h sahnelerinde sa n n üzerine giydi i giysi 9. yüzy la kadar uzun 
kolobion olarak tasvir edilmi ken, 9. yüzy ldan itibaren belini saran beyaz bir ku-
ma eklinde tasvir edildi i görülmektedir33. Orta Bizans döneminde yana e ilmi 
ba , kapal gözler ve kanamas durmu yara sa n n öldü ünün belirtisidir. Vücut 
as l durur ve ayaklar alt nda hâlâ suppedaneum oldu u için vücudu hafif sola 
meyillidir. Kollar art k yatay ekilde uzanmamaktad r, ancak farkl derecelerde 
bükülmeler görülmektedir. Ba parma her zaman dik resmedilmi tir. Ba parma-

                                                

 

30  ÖTÜKEN, Y ld z, Kapadokya... , a.g.m., s.156. 
31  CO KUNER, Buket, a.g.t., s.126. 
32  MARTIN, John, R., The Dead Christ On The Cross In Byzantine Art , Late Classical And 

Mediaevel Studies n Honor Of Albert Mathias Friend, Jr., (Ed. Kurt Weitzmann),New 
Jersey, 1955, s.190-196. 

33  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre... a.g.t., s.237. 
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n n bu pozisyonu, dizleri hizas nda ve ortada dü ümlü olan pe tamal Orta Bizans 

Dönemi tasvirlerinin tipik özellikleridir. sa ölmü olmas na ra men vücudunda 
hasar ve yüzünde ac ifadesi yoktur34.  

11. yüzy lda Meryem in sol eli çenesinin alt nda, sa eliyle sa y i aret 
eder biçimde tasvir edilmesi yayg nd r. Meryem ve Yahya n n bu ekildeki el jest-
leri özellikle 11. yüzy lda s kla m olup 12. ve 14. yüzy llar aras na tarihlendirilen 
baz örneklerde de kar m za ç kmaktad r35. K l çlar Ku luk (11.yy. ilk yar s ), 
Ihlara Bahattin Samanl (11.yy. ilk yar s ), Göreme Sütunlu Kiliseler (11-13. yy.), 
Göreme Çar kl (12. yüzy l 2. yar s ), Göreme Karanl k Kilise (1200-1210), Elmal 
(1190-1200), Demre Aziz Nikolaos (12.yy.), Daphne (1080), Phokis Hosios Lukas 
(11. yy.), Khios Nea Moni (1042-1155) gibi eserleri örnek olarak gösterebiliriz. 

ncillerde sa n n h rs zlar aras nda çarm ha gerildi i belirtilirken Ta ar Ki-
lisesi ndeki çarm h sahnesinde, sa tek ba na resmedilmi tir. Bu durum sahnenin 
apokrif kaynakl oldu unu dü ündürmektedir. Göreme apel 6 (10. yy n ikinci 
yar s ), Tokal Kilise (10. yy.), Elmal Kilise (1190-1200), Çar kl Kilise (12. yy n 
ikinci yar s ), K l çlar Ku luk (11. yy n birinci yar s ) ve So anl Karaba Kilise-
si nde de (11. yy.) sahnede h rs zlar bulunmamaktad r. So anl Karaba Kilise-
si nde resmedilen Çarm h sahnesi iki Meryem tasviriyle ve h rs zlar n resmedil-
memesi gibi özellikleriyle Ta ar Kilisesine kompozisyon aç s ndan benzerlik gös-
termektedir.  

Meryem say lar yüzy la göre bir özellik göstermezler, ancak Meryem in 
sa eliyle sa y göstermesi 11.yüzy lda yayg n olan bir tasvir eklidir. Ta ar Kili-
sesi ndeki sahnede Meryem tasvirinin çe itli bölgelerinde dökülmeler meydana 
geldi i için Meryem in tam duru u konusunda kesin bilgilerimiz bulunmamaktad r. 
Fakat, Meryem sa eliyle sa y gösterir ekilde tasvir edildi inde sol eli genellikle 
çenesinin alt nda tasvir edilmektedir. Bu bilgiden yola ç karak Ta ar Kilisesi ndeki 
Çarm h sahnesinde Meryem in sol elinin çenesinin alt nda tasvir edildi ini söyle-
yebiliriz. sa n n üzerinde sadece önden dü ümlenmi bir pe tamal n bulunmas , 
vücudunun sola do ru hafif S k vr m yapmas , ba parma n n dik olarak resme-
dilmesi ve Meryem in sa eli ile sa y i aret etmesi gibi özellikler Orta Bizans 
dönemi özellikleridir. Bu ba lamda Ta ar Kilisesi nde yer alan Çarm h sahnesini 
11. yüzy la tarihleyebiliriz. sa n n yüzünde meydana gelen dökülmelerden dolay 
gözlerinin aç k m yoksa kapal m betimlendi ine dair bilgimiz bulunmamaktad r. 
Ancak, Orta Bizans döneminde yana e ilmi ba , kapal gözler ve kanamas dur-
mu yaras ile sa ölü olarak betimlenir. Burada yer alan sahnede de sa n n gözleri 
kapal ve ölü tasvir edilmi olmas muhtemeldir.   

                                                

 

34  SCHILLER, Gertrud, a.g.e., s.99. 
35  KARAKAYA, Nilay, 2003 Y l , Kayseri Ye ilhisar lçesi, Erdemli Köyü ndeki Kaya Kiliseleri 

Duvar Resimleri , 22. Ara t rma Sonuçlar Toplant s 2. Cilt, Konya, 2004, s.123. 
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3.5. Deesis Sahnesi 

Sahne, resim program nda genellikle apsis içerisinde resmedilir. 11.-13. 
yüzy llar aras nda apsis yar m kubbesinde yo un olarak tasvir edilen sahnenin, 11. 
yüzy ldan itibaren apsis kemer yüzeyi ve portal üzerinde de yer almaya ba lad 
görülür. 11. yüzy l n sonlar na do ru ise, s k s k gömü apellerinde yer almaya 
ba lar36.  

Ta ar Kilisesi nde sembolik sahne kategorisinde de erlendirebilece imiz 
tek sahne olan Deesis sahnesi, kilise içerisinde farkl iki yerde ve farkl ekillerde 
resmedilmi tir. Bu sahnelerden biri ana apsiste yer al rken di eri kuzey eksedra 
yar m kubbesi içerisinde yer almaktad r. Ana apsiste bulunan Deesis sahnesinde, 
sa eliyle takdis i areti yapan sa, sol eliyle üzerinde haç motifi bulunan kapal 
olarak resmedilmi bir kitap tutmaktad r. Tahtta oturan sa n n iki yan nda tüm 
olarak resmedilmi Meryem ve Vaftizci Yahya n n yan s ra ba melekler ile ma-
dalyonlar içerisinde Anna ve Ioakim portreleri bulunur. Kuzey eksedra yar m kub-
besinde yer alan Deesis sahnesinde Vaftizci Yahya, sa n n sa nda bulunurken; 
ana apsiste yer alan Deesis sahnesinde sa n n solunda yer almaktad r. Vaftizci 
Yahya n n sa n n sa nda resmedilmesi ba kent kaynakl bir özellik olup 964-965 
tarihli Limburg Stavrote i nde ve Myra H. Nikolaos Kilisesi nde de bu ekilde 
tasvir edilmi tir37. Ayr ca Ta ar Kilisesi nde, sa n n ba üzerinde y ld zl bir gök-
yüzü bulunmaktad r. Y ld zl gökyüzü erken dönem Teophany sahnesinin izi olarak 
görülebilir.  

Tasviri herhangi bir kayna a dayanmayan Deesis sahnesinde, Meryem ile 
Vaftizci Yahya n n, insano lu ad na sa dan efaat dilemeleri anlat lmaktad r. Kö-
keni Son Yarg sahnesine dayanan bu kompozisyonun merkezinde tahtta oturan sa 
vard r ve sa n n iki yan nda hafifçe sa ya dönük ekilde, dua eder pozda tasvir 
edilmi olan Vaftizci Yahya ile Meryem bulunur38. Meryem ve Vaftizci Yahya n n, 
sa n n iki yan nda resmedildi i ve ellerini ona do ru uzatt kompozisyon için 

Bizansl lar Deesis kelimesini kullanm lard r39. sa ya adanm olan bir resimde 
bir dilek sahnesinin içerisinde 

 

(Dee) veya 

 

(Deesis) kelimeleri bulun-
mu tur. Antik sanattan günümüze kadar kullan lm olan 

 

ve buna kar l k 
gelen 

 

(Deomai- Deome) kelimeleri aras nda fark vard r.   

 

yalvar -
yorum anlam nda kullan l rken, 

 

bir dilek, dua, ihtiyaç anlam nda kullan l-
m t r. 4. yüzy lda Klasik Yunan da da bu kelimenin kullan ld görülür40. 

                                                

 

36  ÇORA AN-KARAKAYA, Nilay, Antalya n n Demre (Myra) lçesi ndeki H. Nikolaos Kilise-
si nde Yer Alan Deesis Sahnesi , Adalya VI, 2003, s.282. 

37  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre... a.g.t., s.233. 
38  CUTLER, Anthony, Under The Sign Of Deesis: On The Question Of Repsentativeness in 

Medieval Art and Literatüre , Dumbarton Oaks Papers, 41, 1987, s.145.  
39  CARL, Annemarie, Weyl, (ed. KAZHDAN, P. Alexandr ), Deesis , The Oxford Dictionary Of 

Byzantium, C:I,  Newyork-Oxford, 1991, s.599. 
40  WALTER, Christopher, Two Notes On The Deesis , Revue Des Etudes Byzantines, Paris, 

1968, C:XXVI, s.317. 
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9. yüzy ldan sonra sahne farkl ekillerde resmedilir. sa, Meryem ile Vaf-

tizci Yahya n n aras nda bir tahtta oturabilece i gibi madalyon içerisinde, büst 
eklinde de yap labilir. Meryem ve Yahya n n yan nda azizler ve havariler resme-

dilebilir. Bazen peygamber tasvirlerinin ve son yarg n n merkezinde de resmedildi-
i görülür41. Son Yarg sahnesinde tahtta oturan sa n n iki yan nda Meryem ve 

Yahya n n d nda iki ba melek, havariler ve büyük bir melekler grubu resmedile-
bilir. Bu ekilde olu turulan kompozisyona Büyük Deesis denilmektedir. Bunun 
yan s ra sa ve iki yan nda birer ba

 

mele in resmedildi i Deesis sahneleri ile 
sa n n yerini Meryem in yada baz azizlerin ald Deesis sahneleri de olabilmek-

tedir42. 

Sahnede Meryem, ço unlukla Mezmur 45:9 da geçen Sa elinin üzerinde 
kraliçe durur sözleriyle sa n n sa nda, Vaftizci Yahya ise solunda resmedilir43. 
sa n n ayakta yada oturur ekilde resmedilmesi ise dönemlere ba l bir özellik 

göstermez44. 

Erken dönem Bizans kiliselerinde, apsiste Teophany sahnesinin resmedil-
di i görülmektedir. Bu sahnede y ld zl bir gökyüzü alt nda tahtta oturan sa n n 
etraf hale ile çevrilmi tir ve dört ncil yazar sa ya e lik etmektedir. Kapadokya 
Bölgesi nde; Güllüdere Ayval , So anl Azize Barbara ve Ni de Eski Gümü ler 
kiliselerinde sahne Theophany sahnesiyle birlikte tasvir edilmi tir. 10. yüzy ldan 
itibaren  sahnenin yerini Deesis sahnesi al r. Sahnenin apsis yar m kubbesinde 
Teophany ile birlikte i lenmesi, 11. yüzy lda Kapadokya Bölgesi nde yayg nl k 
gösterir45. Thierry, bu kompozisyonu bölgede uzun süren Gürcü etkisine ba lamak-
tad r. Proskynesis duru undaki bani figürleri, 9. yüzy ldan itibaren sahneye dahil 
edilmeye ba lan r ve bu uygulama 12. yüzy lda yo unluk kazan r46. Madalyon 
içerisinde resmedilmi olan Anna ve Ioakim portrelerinin Kapadokya Bölgesi nde 
10-11. yüzy llarda yayg nl k kazanmas da Ta ar Kilisesi nde bulunan bu sahnenin 
bu yüzy llar aras nda yap lm olabilece ini dü ündürmektedir.  

Bunlar n d nda Ta ar Kilisesi nde güney eksedra yar m kubbesinde yer 
alan resim kal nt s nda bulunan figürü, Restle, Ezechiel olarak tan tm t r. Ayval 
Kilise de apel 4 te (10. yy.) yer alan Deesis sahnesi, Teophany sahnesi ile birle ti-
rilmi bir kompozisyon arz etmektedir. Bu kompozisyonda Ezechiel ile saias hale-
nin d nda diz çökmü

 

olarak resmedilmi tir. Bu bilgilerden yola ç karak Ta ar 
Kilisesi nde de, Ayval Kilise de bulunan Deesis sahnesine benzer bir kompozis-

                                                

 

41  CARL, Annemarie, Weyl, (ed. KAZHDAN, P. Alexandr ), Deesis , a.g.m., s.600. 
42  AKYÜREK,Engin, Bizans ta Sanat ve Ritüel, stanbul, 1996, s.126. 
43  SPEAKE, Jeniffer, Deisis , The Dent Dictionary Of Symbols in Christian Art, London, 1994, 

s.41. 
44  ÇORA AN-KARAKAYA, Nilay, Antalya n n Demre (Myra) lçesi ndeki H. Nikolaos Kilise-

si nde Yer Alan Deesis Sahnesi , Adalya VI, 2003, s.283. 
45  Güllüdere Ayval , So anl Azize Barbara ve Eski Gümü ler bu kompozisyona örnek olarak göste-

rilebilir.  
46  KARAKAYA, Nilay, 2004 Y l , Kayseri Ye ilhisar lçesi, Erdemli Vadisi ndeki Kaya Kilisele-

ri , 23. Ara t rma Sonuçlar Toplant s 2. Cilt, Antalya, 2005, s.114. 
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yonun olu turuldu unu, böylece kilisenin üç eksedra yar m kubbesinde farkl ekil-
lerde Deesis sahnelerinin resmedildi ini söyleyebiliriz. Ancak güney eksedra yar m 
kubbesinde bulunan Deesis sahnesi, Ayval Kilise de bulunan Deesis sahnesine 
benzer ekilde resmedildi ini dü ündü ümüz kompozisyonu itibariyle 10. yüzy la 
tarihlendirilebilir. Ayr ca bu kal nt vas tas yla kilisenin ilk yap m a amas n n ve 
kilisede bulunan ilk resim program n n 10. yüzy la kadar inebilece ini dü ünebili-
riz.  

3.6. Tek Figürler 

Kilisede tek figürler; eksedra iç yüzeylerinde birinci veya ikinci eritlerde, 
payelerde ve kemer iç yüzeylerinde resmedilmi tir. Kilisede bulunan elli üç tek 
figürden bir k sm günümüze gelememi bir k sm da a r derecede tahribata u ra-
d için tan mlanamam t r. Jerphanion, yap n n günümüze gelemeyen kubbesinde 
meleklerin resmedilmi olabilece ini belirtmektedir. Elmal Kilise de (1190-1200) 
Çarm hta sa sahnesinin oldu u duvar, küçük bir kubbe ile birle mektedir. konog-
rafik olarak burada yer ile gök aras ndaki ba lant görülmektedir ve kubbenin için-
deki melekler ölen sa için yas tutmaktad r47. Benzer bir uygulama Karanl k Kilise 
(13.yy.) ve Çar kl Kilise de de (12. yy n ikinci yar s ) görülmektedir. Bu tarz 
örneklerin mevcudiyeti Jerphanion un tezini do rular niteliktedir. Bunun yan s ra 
kilisede yer alan melek tasvirlerinin, Mikael ve Gabriel le s n rl kalmas , resim 
program n n 12. yüzy ldan önceye ait olabilece ini dü ündürmektedir. Payelerde 
yer alan panolarda meleklerle martirler resmedilirken, kemer iç yüzeylerinde yer 
alan madalyonlar içerisinde aziz, peygamber ve havariler resmedilmi tir. Piskopos-
lar ise; do u eksedra iç yüzeyinde, ayakta tasvir edilmi lerdir. Ta ar Kilisesi nde, 
sahne say s az olmas na ra men tek figürlerin say s oldukça fazla tutulmu tur. 

An tsal resim sanat nda, duvardaki erit say s 10. yüzy ldan itibaren artar. 
Ayn zamanda alt eridin üstündeki tek figürlü ikinci erit ve kemer iç yüzeylerin-
deki tek aziz figürleri de 10. yüzy ldan itibaren görülür48. Ta ar Kilisesi nde de bu 
ekilde bir düzenleme söz konusudur. Bu da kilisenin resim program n n 10. yüz-

y ldan önceye ait olamayaca n dü ündürmektedir. Göreme K l çlar (10.yy.), 
Çavu in (963-969) ve Myra H. Nikolaos (11.yy.) Kiliselerinde de tek figürlerin yer 
ald ikinci bir erit bulunmaktad r. 

Apsiste genellikle orta eritte, ayakta tasvir edilen piskopos figürleri, 11-
12. yüzy llarda yo un olarak görülür. Genellikle 10. yüzy ldan sonra apsis progra-
m nda hiyerar ik olarak; Nazianzuslu Grigorius, Basileos, Nyssal Grigorius, 
Alexandreial Kyrillos gibi piskoposlar tasvir edilir. Azizlerin birlikte tasvir edildi-

i örneklere ise, 11. yüzy ldan itibaren rastlan l r. Bu duruma Ta ar Kilisesi nin 
yan s ra Myra H. Nikolaos Kilisesi, Göreme Elmal Kilise (1190-1200), Karanl k 
Kilise(13. yy.), Patmos Panagia apeli (12. yy.) ve stanbul Chora Manast r Kili-

                                                

 

47  OUSTERHOUT, Robert, The Ecumenical Character... , a.g.m., s.220. 
48  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre (Kale)..., a.g.t., s.301. 
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sesi (1315-1320) örnek verilebilir49. Apsis program ndaki hiyerar ik düzenlemeyi 
dikkate al rsak, Ta ar Kilisesi nde günümüze gelemeyen piskopos tasvirlerinden 
birinin, Alexandreial Kyrillos oldu unu söyleyebiliriz. 

Duvarlarda madalyon içerisinde büst eklinde figürlerin yer almas 11. 
yüzy ldan sonra yayg nl k kazan r. Myra H. Nikolaos Kilisesi, K br s Perochorio 
12 Havari (1160-1180) ve Lagoudera Panagia Tou Arakou (1192) kiliselerini buna 
örnek olarak verebiliriz50. Ta ar Kilisesi nde de kemer iç yüzeylerinin yan s ra 
kuzey eksedrada oldu u gibi, duvar yüzeyinde de madalyonlar içerisinde figürler 
yer almaktad r. 

Martirlerin yan yana yada birbirinden ayr mimari ö eler üzerinde kar l kl 
olarak tasvir edilmesi 11. yüzy ldan sonra yo un olarak görülür51. Ta ar Kilise-
si nde de martirler, hem yan yana hem de kar l kl olarak tasvir edilmi lerdir. So-

anl Barbara (11. yy.), So anl Karaba (1050-1060), Susumbayr H. Theodoros 
(11. yy n birinci yar s ), Göreme K l çlar Ku luk (11. yy. birinci yar s ), Sakl 
Kilise (1070), apel 28 (1070), Ihlara Direkli (11. yy.), Selime Dervi Ak n Kilise-
si (11. yy.), Göreme Çar kl Kilise (12. yy n ikinci yar s ) ve Elmal Kilise de 
(1190-1200) martirler yan yana yada kar l kl olarak resmedilmi lerdir.   

4. Üslup 

11. yüzy lda münzevi ya am ifade etmek ve derin bir ruhanilik kazand r-
mak için figürler ince ve uzun tasvir edilmi lerdir52. Bu dönemde figürler; ince, 
uzun parmakl ve koyu renk kontürlerle belirlenmi yüzeysel ellere sahiptir. Hare-
ket, ellerdeki kal pla m jest ve yüzdeki mimiklerle sa lan r. Bu dönemin en be-
lirgin özelli i yo un çizgisel k vr mlard r. Figüre boyut kazand ran bu k vr mlar 
figürün hareketini ve vücudun fiziksel özelliklerini yans t r. Baz örneklerde ise, 
vücut k yafetin alt nda kaybolmu tur53. Bacaklar gövdeden uzun resmedilmi tir. 
11. yüzy l an tsal resminde figürler genellikle kuvvetli vücutlara sahiptir54. Ta ar 
Kilisesi nin duvar resimlerinde bu üslupsal özelliklerin bulundu u dikkati çekmek-
tedir.     

                                                

 

49  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre (Kale)..., a.g.t., s.305-309. 
50  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre (Kale)..., a.g.t., s.312. 
51  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre (Kale)..., a.g.t., s.312. 
52  WEITZMAN, Kurt, Byzantine Miniature And Icon Painting in The Eleventh Century , 

Proceedings Of The XIII th International Congress Of  Byzantine Studies, Newyork-Toronto, 
s.224. 

53  MOURIKI, Doula,  Stylistic Trends In Monumental Painting Of Greece During The Eleventh 
And Twelfth Centuries , Dumbarton Oaks Papers, S.34, 1980, s. 89; XI. Yüzy l Bizans resim 
sanat için ayr ca bkz., CHATZIDAKIS, M., GRABAR, A., Byzantine and Early Medieval 
Painting, New York, 1965, s.16-19. 

54  ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre (Kale)..., a.g.t., s.329. 
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Ta ar Kilisesi, iri gözler, ince ve uzun burun, küçük ve ince dudaklar, ba-

cak boylar n n vücuda oranla uzun olmas , elbise k vr mlar ve ellerin ince, uzun 
parmakl ve koyu renkli çizgilerle belirlenmi olmas gibi üslupsal özellikleri ile 
So anl Barbara (11. yy.) ve Göreme K l çlar Ku luk Kilisesi nin üslupsal özellik-
lerine (11. yy n birinci yar s ) büyük benzerlik göstermektedir. Ta ar Kilisesi nde 
yer alan duvar resimlerinde, bu üslupsal özelliklerin görülmesi, kilisede bulunan 
duvar resimlerinin ikinci tabakas n n 11. yüzy lda yap lm olabilece ini dü ün-
dürmektedir.   

Sonuç 

Kilise, genellikle resim program na ve üslup özelliklerine dayanarak de i-
ik ara t rmac lar taraf ndan de i ik dönemlere tarihlendirilmi tir. Jerphanion, bu-

günkü resim tabakas n n alt nda ba ka bir resim program n n izlerinin bulunmas na 
dayanarak, kilisenin günümüzdeki resimlerinin sonradan yap ld n , ancak güney 
eksedrada bulunan resmin, yaz karakteri ve üslubunu göz önüne alarak, ilk dönem 
özelli i gösterdi ini söylemektedir. Bat eksedran n ise, hiçbir zaman boyanmam 
oldu unu dü ünmektedir. Yap n n plan n n da, resim program gibi, iki a amada 
gerçekle ti ini söyleyen Jerphanion, pastaforium odalar n n sonradan oyuldu unu 
belirtmektedir ve tüm bu veriler do rultusunda kiliseyi 11. yüzy l ortalar na tarih-
lendirmektedir. Jolivet-Levy de benzer ekilde üsluba ve yaz karakterine dayana-
rak yap y sonradan onar mlar ile birlikte 11. yüzy la tarihlemektedir. Kostof, pla-
na ve üsluba dayanarak 12. yüzy l n ikinci yar s na tarihlerken, Lafontaine-
Dosogne üsluba dayanarak 11. yüzy l n sonlar ile 12. yüzy l n ba lar na tarihle-
mektedir. Restle ise; güney eksedrada bulunan resim kal nt s n n üslubuna ve iko-
nografik verilerine dayanarak yap n n ilk a amas n n 10. yüzy l n ikinci yar s na ait 
oldu unu ve güney eksedran n önceden orda bulunan ba ka bir yap n n apsisi ol-
du unu söylemektedir.  Kilisenin günümüzdeki plan n n ve resim program n n ise, 
11. yüzy l n ikinci yar s nda gerçekle tirildi ini belirtmektedir. 

Bütün bu veriler do rultusunda Ta ar Kilisesi ni yeniden de erlendirecek 
olursak, kilisenin ve resim program n n iki yap m a amas geçirdi ini söyleyebili-
riz. Kilisenin ilk yap m a amas nda Restle nin belirtti i gibi, sadece güney 
eksedran n bulundu u dü üncesine k smen kat labiliriz. E er kilisenin ilk yap m 
a amas nda sadece güney eksedra mevcutsa kilise, kuzey güney do rultulu tek 
nefli bir yap olarak in a edilmi tir. Fakat, Restle nin belirtmi oldu u gibi; güney 
eksedran n ana apsis olarak kullan ld dü üncesine kat lmamaktay z. Çünkü bu 
durum kilisenin oryantasyonuna ters dü mektedir. Ayr ca, kilise naosuna giri in, 
direkt do udan de il de daha dolambaçl olan bat dan sa lanmas burada önceden 
de bir apsisin var oldu unu göstermektedir. Bu durumda bat eksedra, kilisenin ilk 
yap m a amas nda mevcut olup bu dönemde de giri olarak kullan lmaktayd . Kili-
senin oryantasyonu nedeniyle de giri in bu kadar dolambaçl yap lmas kaç n lmaz 
olmu tur. Ta ar Kilisesi plan itibariyle El Nazar Kilisesi ne (10. yy. sonu) benzer-
lik göstermektedir. El Nazar Kilisesi, giri i bat dan sa lanan serbest haç planl bir 
kilise iken daha sonra pastaforium odalar eklenmi tir. Ta ar Kilisesi nin El Nazar 
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Kilisesi ile olan benzerli i göz önüne al nacak olursa, hatta Kapadokya Bölge-
si nde trikonch planl di er tek yap olan Ortaköy Hagios Georgios Kilisesi de dik-
kate al n rsa, Ta ar Kilisesi nin de önceden serbest haç planl bir yap oldu unu ve 
sonradan pastaforium odalar n n eklendi ini dü ünebiliriz. Ancak burada 
eksedralar n derin ve geni olmas ; ya kilisenin en ba ndan beri trikonch planl 
oldu unu ya da ilk yap m a amas nda tek nefli bir kilise oldu unu dü ündürmekte-
dir. Fakat kiliseyi resim program ile birlikte de erlendirdi imizde do u ve kuzey 
eksedralarda bulunan resimlerde daha önceden resmedilmi tasvirlerin izlerinin 
bulunmas bu eksedralar n da ilk yap m a amas nda mevcut olduklar n dü ündür-
mektedir. Bu durumda kilisenin ilk yap ld zamandan itibaren trikonch planl 
oldu unu ve kilisenin ikinci yap m a amas nda pastaforium odalar ve galeri kat 
gibi eklemelerin söz konusu oldu unu söyleyebiliriz. Burada dikkati çeken bir 
konu ikinci a amada gerçekle tirilen eklemelerde resim program na dair herhangi 
bir izin bulunmamas d r. Bat eksedrada da herhangi bir resim izine rastlan lmama-
s bu eksedraya ikinci yap m a amas nda müdahale edildi ini göstermektedir. Gale-
ri kat na ç k n da bu eksedradan sa lanmas ve burada kemer iç yüzeyi d nda 
herhangi bir betimlemenin yer almamas bu eksedran n ikinci yap m a amas nda 
biraz daha oyularak derinle tirilmi olabilece ini dü ündürmektedir ve bu nedenle 
burada var olan resimler yok olmu tur. Jerphanion, galeri kat n n bitirilmeden yar -
da b rak ld n dü ünmektedir. Jerphanion un bu dü üncesi hem galeri kat n n 
sonradan eklendi inin kan t d r hem de sonradan yap lan eklemelerde resimlerin 
olmay n n k smi bir aç klamas d r. Bu durum gösteriyor ki sanki, kilisenin ikinci 
yap m a amas nda bir terslik meydana gelmi ve i ler yar da b rak lm t r.  

Kiliseyi plan d nda resim program do rultusunda tarihlemeye çal acak 
olursak; kilisedeki duvar resimleri Göreme K l çlar Ku luk (11. yy n birinci yar s ) 
ve So anl Barbara (11. yy.) kiliseleri ile üslupsal aç dan benzerlik göstermektedir. 
Bunun yan s ra Ta ar Kilisesi ile So anl Barbara, So anl Karaba (1050-1060), 
Susumbayr H. Theodoros (11. yy n birinci yar s ), Sakl Kilise (1070), apel 28 
(1070), Ihlara Direkli (11. yy.) ve Selime Dervi Ak n Kilisesi de (11. yy.) resim 
program aç s ndan  benzerlik göstermektedir. Kilisede yer alan geometrik, bitkisel 
ve karma bezemeler tasvir özellikleri ile 11. yy. niteli i ta makta olup; Göreme 
K l çlar Ku luk (11. yy n birinci yar s ), Karanl k (1200-1210), Göreme Elmal 
Kilise (11. yy.), Aziz Eustace Kilisesi, Ihlara A açalt Kilisesi (11. yy. ba ), Ihlara 
Y lanl Kilise (11. yy n ikinci yar s ), Kokar Kilise (11. yy n ikinci yar s ) ve Gö-
reme E rita Kilisesi ile benzerlik göstermektedir. 

Sonuç olarak; kilisenin birinci yap m a amas nda da trikonch planl oldu-
unu ve ikinci yap m a amas nda pastaforium odalar ile galeri kat n n eklendi ini 

ve bu a amada ilk yap m a amas ndaki duvar resimlerinin de de i tirildi ini, bat 
eksedran n da biraz daha oyularak derinle tirildi ini söyleyebiliriz. Kilisenin ilk 
yap m a amas n güney eksedrada yer alan ni eklindeki oturma yerlerine ve bura-
da bulunan günümüze çok az bir k sm gelebilen resmin kal nt lar na dayanarak 10. 
yüzy l n ikinci yar s na tarihlerken, ikinci yap m a amas n eklemelere ve duvar 
resimlerinin tasvir özelliklerine dayanarak, bunlar n yan s ra bölge ve dönem ben-
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zerli i bulunan kiliselerle kar la t rarak en geç 11. yüzy l n ikinci yar s na tarih-
lemeyi uygun görmü bulunuyoruz. Ayr ca duvar resimlerinin bölgesel özellikler 
göstermesini dikkate alarak duvar resimlerinin bölgesel sanatç lar taraf ndan ya-
p lm olabilece ini ileri sürebiliriz.  
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Çizim No 1 :  Ta ar Kilisesi Plan

 

( F. Koçyi it )        
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Resim No 1: Ta ar Kilisesi Giri Kap s  

 

Resim No 2: Bat Eksedra Galeri Giri i 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (141-164 s.)   

161

  

Resim No 3: Müjde Sahnesi (Kuzey Eksedra)    

 

Resim No 4: Do um Sahnesi (Kuzey Eksedra)  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (141-164 s.)   

162

  

Resim No 5: Komünyon Sahnesi (Güney Eksedra)   

  

Resim No 6: Çarm hta sa Sahnesi (Kuzey Eksedra) 
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Resim No 7: Deesis Sahnesi (Kuzey Eksedra) 

  

Resim No 8: Deesis Sahnesi (Apsis)  
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Resim No 9: Kubbe    
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