DO~AYA BIRAIULMI~~B~R AKDEN~Z YERLE~MES~:
KAYA KÖY (LEV~S~) VE KILISELERI*
FÜGEN ~ LTER
'Mimarl~k' hele 'Kent Olgusu' aç~s~ndan gelece~in geçmi~ten ö~renece~i çok ~ey var ku~kusuz. Bu; toplumsal~ n, çevresel ve estetikselin ya da
ba~ ka kriterlerin zaman içindeki yerini anlamaya yönelik geri bak~~lar olmayacakt~ r yaln~zca. Bu ayn~~ zamanda, evrensel boyutta oldu~u gibi, Anadolu'nun tarihsel dokusunu da 'dün' ve 'bugün' bütününde kavrayabilmek, buradan gelece~e uzanmay~~ sa~layacak çok yönlü yakla~~m ve de~erlendirme yöntemine ula~ma gereklili~inden olacakt~ r.
Geçmi~ten gelece~e uzanan çizgide, tarihsel olaylar~ n h~z~~ ve sonuçlaii, toplumlar~n kurduklar~, biçimledikleri yine tüm güçleriyle fiziksel, sosyal, ekonomik geli~melerine e~ildikleri pekçok yerle~meyi insans~zla~t~rm~~,
'ölü kentler' durumuna sokmu~tur. Anadolu'nun uygarl~k dokusunda da,
do~aya b~ rak~lm~~~yerle~meler aras~nda, Akdeniz k~y~s~nda böyle bir yer
bulunuyor: Buras~~ Fethiye'deki Kaya Köy'dür.
Zaman zaman Türk-Yunan dostluk Köyü olarak de~erlendirilece~i
bas~n organlar~ nda gündeme gelen Kaya Köy'ü, 1922 y~l~ nda Rumlar b~rak~ p gitmek durumunda kalm~~lard~ r. O gün bugündür Akdeniz'in bu
köyü, b~rak~lm~~l~~a, yaln~zl~~a gömülmü~tür.
Kaya Köy, Fethiye-Ölü Deniz aras~ ndad~r (Harita). Likya'n~ n ünlü
kenti Telmessos (Telebehi), V.y.y.dan sonra Anastasiopolis , daha sonra
da Makri/Me~ri diye an~ l~r olmu~~zaman içinde'. IX.y.y.dan ba~layarak
an~lan bu ad~ n, Mente~e Beyli~i döneminde de sürdü~ünü biliyoruz.
Rumca bir sözcük olan Makri ad~~ da, 1934 de, ~ehit pilot Fethi Beyin
an~s~ na yerini Fethiye'ye b~ rakm~~ '. Oysa Fethiye deyince hemen akla ge* Kaya Köy ve Kiliselerine ili~kin baz~~ bilgiler, 1989 Nisan~ nda, Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesinde yap~ lan Ara~t~ rma Sonuçlan toplant~s~ 'nda -"Ara~t~ rma Gezisi Ugrag~~ bir
Akdeniz Yerle~mesi" konulu bildiride dile getirilmi~tir.
' C. Bayburtluo~lu, Arkeoloji, Ankara 1982, s. 2 94.
2 Bkz. W.M. Ramsay (Çev.M. Pekta~), Anadolu'nun Tarihi Co~rafyas~, ~stanbul,
1961, s. 474 sonras~~ `Lyc~a' Levhas~~ dökümü.
3

M.C. Anday, Anadoluda ve Sosyalist Ulkelerde, Istanbul, 1977, s. 23.
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liveren, binlerce y~ l öncesinin o görkemli kaya mezarlar~~ (Res. 1-3) ve bu~ulu bir mavilikte Akdeniz olsa gerek.
Kaya Köy'e, mezarlar~ n arkas~ ndan, Fethiye'nin yasland~~~~ da~lar~n
aras~ ndaki vadiden geçilen yolla gidiliyor. Yol, on kilometre kadar
sürüyor. K~vr~ larak uzanan yol, önce bir tepeye ç~k~yor. Sonra da a~ag~ lara
do~ru inerek Kaya Koy'e, ba~ka bir deyi~ le 'Kaya Çukuru'na ula~~yor.
Çukurun çevresi kayalara dayanm~~, t~ rmanm~~~köylerle sanlm~~. Birçok
köy var burada: K~nal~ , Ebehora, Gökçeburun, Keçililer, Mercimekkaya
ve Gavur Köy yani Kaya Köy s.
Anday'~n anlat~ mlanndan anl~yoruz ki; "Kaya çukuru çevresinde köyle~i toplayan, çukurun havas~~ ve bereketidir. Fethiye s~caktan yan~p kavrulurken, Kaya serin ve esintili oluyor. B~ rak~lmadan önce tütünü, tah~ l~,
sebzesi, çe~it çe~it meyvesi hele de üzümü ve inciriyle, burada binbir bereket vard~ . Türklerle Rumlar dostça, yanyana bu nedenlerle bu çukur etraf~ndaki ya~amlar~ nda biraradayd~lar. Kaya'ya Rumlar tevisi' diyorlard~~6.
Türklerle Rumlar~n beraberlikleri 1922 y~ l~ na dek sürdü. De~i~im, Rumlar~n istemeyerek gitmelerine neden oldu. Sevgiyle gözya~lanyla u~urland~lar'. Yerlerine Selanikten gelen göçmenler, uyum saglayamad~lar Kaya
Köy'le. Uzun kalamad~ lar, ba~ka yerlere göçtüler. Böylece Kaya Köy yaln~z kald~. Sustu, küstü. ~ ki katl~~ Rum evleri ak yüzleriyle sessizce Akdeniz'e bakar oldular. A~açlar~~ meyve vermez oldu. Giderek kurudular. Dumanlar~~ tütmedi evlerin. Ak~amlar~, zaman zaman aralar~ na Türk'lerin de
kat~ ld~~~~toplant~ larda incir rak~lar~, ~araplar içilmez, ~en kahkahalar aras~nda çal~ n~ p-söylenip ço~arak e~lenilmez oldu. Evlerin baz~~ duvarlar~~
çöktü. Avlular evler kap~lar~ n~~ yitirdiler. Çal~ lar bürüdü her yan~. Her~ey
sustu. Kaya Köy tüm an~ lanyla do~aya b~ rak~ld~."
Anadolu'nun pekçok yöresini gezi notlannda dile getiren gezginlerin
bir k~sm~n~n "Levisi"ye u~rad~ klar~ n~~ ö~reniyoruz. Ya~ayan "Levisi" yle
izlenimleri bir de gezgin notlanndan dinleyelim: 1 85o lerin bu Rum
yerle~mesini, bak~ n~z Fellows nas~ l anlat~ yor:.. Bugün iki saat boyunca at
' "Amyntas mezan" diye bilinen kayaya oyulma, mabed görünümlü mezar I.C1.1V.y.y.
yap~s~~olarak tarihlenir. (C. Bayburtluo~lu, a.g.y.s.294).
' Kaya Köylülerce s~ ralanan köy adlan için aynca bkz. M.C. Anday, a.g.y.s. 33.
" M.C.Anday, a.g.y.s. 32-36.
Ayd~ nl~~ Dido Sotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu'ya (Çev. A. Tokatl~ ) ~stanbul,
1986-adl~~ kitab~ nda, sava~~n ac~lar~ n~, dostluklar~, sevgileri, aynl~:~~n hüznünü hemen tüm
gerçekleriyle dile getirir.
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üstünde Makri'nin güneyine Rumlar~n Levisi, Türklerin se 'Ta~l~' dedikleri köye gittik. Ta~l~~ ad~~ 'Ta~~Köy'den geliyor. Yolculu~un ilk saatlerinde,
Telmessus'un arkas~ndan zilczaklar çizen bir patikayla da~~n sarp yamaçlanna do~ru ç~kt~k. Sonra a~a~~ya, verimli ovaya indik. Ovan~n sonlara do~ru bahçelerle bölündü~ü görülüyor. Bahçelerde çitlerle çevrili yaz evleri,
gölgelikler var. Levisi kasabas~~ iyi yap~ lm~~~300 ya da 400 eve sahip. Hepsinde de Rumlar oturuyorlar. Yerle~menin egemen konumu ve birkaç
küçük mezar eski küçük bir kentin belki de `Cissidae'nin yerine kurulmu~~
olabilece~ini dü~ündürür. Ovadan hangi yöne do~ru ç~k~l~rsa, ç~plak kayalar üstüne da~~n~k bir biçimde oturtulmu~~bannaklara rastlan~yor. Ço~u
Türklerin olan bu evlerin bir grubu ve küçük bir cami, A~a ve adamlannca yap~lm~~. Makri buras~n~n hem liman~~ hem de posta ve resmi i~~ba~lant~lar~n~~ sa~layan yeri. Levisi'nin içinden bir tepeyi a~arak denize do~ru
geçtik. Yerle~iminin ço~u bir ada üzerinde k~smen de sahil boyunda olan
Antik Carmylessus kentinin kal~nt~lar~n~~ incelemek üzere sahile ula~t~k.
K~zg~n güne~~alt~nda bir saat yürüdükten sonra, k~y~daki tek botun Kastelorizo için denizde oldu~unu ö~renmemiz bizi hayal k~r~kl~~~na u~ratt~.
Engebeli görüntünün görkemli yaban~ll~~~n~n verdi~i haz içinde Levisi'ye
geri dündük. ~ki saat kadar büyük a~açlar~n gölgesinde oturduk. Çevremizi bolluk içinde olduklar~~ aç~kça görünen ve zengin olman~n yollar~n~~ çok
iyi bildikleri anla~~lan Rumlar sard~. Pekçok sikke sat~n ald~m. Ku~ku yok
ki bu insanlar, Avrupa'da az bulunur de~erde daha pek ço~una sahipler.
Metal paralar için istenen de~er, gümü~~paralar için öngörülen ederdeydi.
San~yorum Lycia'da toplad~klanm buralann kaybolmu~~tarihini resimleyerek kan~tlamakta yararl~~ olacakt~r'.
Telmessos'dan geçen, bu arada Levisi'ye de u~rayan gezginlerden biri
de, de Saint-Martin. Makri'yi; liman~ , tarihsel kal~nt~lar~ , konutlar~~ ve halk~~ ile k~saca tan~ tan Saint Martin, `Levisi'den de ~öyle söz ediyor: "...Makri'nin güney-bat~s~ nda körfeze bakan ba~ ka bir Rum yerle~mesi de Levisi'dir. Levisi'nin de bir liman~~ vard~r. Ta~tan yap~lm~~~300 ya da 400 kadar evi olan bu köye Türkler 'Ta~ l~ ' diyor". Daha pekçok gezginin yolu
Makri'den geçmi~ . Ancak bunlar, Levisi'ye u~ramam~~lar. Telmessos hak-
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C. Fellows, Travels and Researches in Asia Minor, London 1852, s. 394-395.

" M.V. de Saint-Mart~n, Description H~storique et Geograph~que de L'Asie Mineure,
Tome II, Paris 1852, s. 525.
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k~nda bilgi vermekte yetinmi~ler. G.E. Bean '°, V. Cuinet", F.R.S. Beaufort 12 bunlardand~ r.
1850 lerde 300-400 kadar olan Rum evleri giderek ço~al~yor. Tepelere
do~ru t~rman~yor konutlar. XIX. y.y. sonuna do~ru da kiliseler yap~l~yor
yerle~meye. Zaman~nda çok bay~nd~ r olan köye, yöre halk~~ bugün "Virankent" diyor. Köyün bay~ nd~r günlerini bir kez de M.C. Anday'dan dinleyelim; "...Rum köyünde, her biri bol güne~~alan 3000 ev vard~. Buna kar~~l~ k bu yakada 15o Türk evi bulunuyordu. Türkler "Gâvur köyü" derlerdi
oraya. Sulak suyu hiçbir zaman olmad~~ Kaya'n~ n, ama kuyu sulan boldu.
Mendos da~~n~n kar sular~~ iniyordu kuyulara so~uk so~uk. Gavur
köyünde iki eczane, iki okul, iki doktor vard~. Rumlar ayakkab~c~l~k, do~ramac~l~k, marangozluk, kalayc~l~k, demircilik, manifaturac~l~ k, dokumac~l~k, bakkall~ k, terzilik biliyor ve bu i~leri yap~yorlard~. Türkler bu zenaatlardan hiçbiri ile u~ra~m~yorlardi, çünkü bilmiyorlard~. Rumlar~ n topraktaki i~leri, ba~c~l~ k ve tütüncülüktü. ~arap ç~kanyorlard~.~u mekruh olan
~arab~. Ürettikleri mallar~~ Me~ri'de, yöredeki kasabalarda satt~klar~~ gibi,
Donyücek liman~ndan d~~ar~~ da yolluyorlard~. Bu bak~ mdan zengindiler"".
Oysa bugün köye giri~te, yola yak~ n bahçeler içinde yer alan az say~da ev var. Köyün alt~ndaki çardakl~~ k~ r kahvesi ile yan yana bulunan y~k~lm~~~bir Rum evi de bunlar aras~ nda.(Res.7). Köyün alt~ndaki evlerden
sonra gelen kahvenin yan~ ndan, yukar~ya kiliseye do~ru ç~k~l~yor. Yol iri
ta~larla dö~enrni~. Yer yer iyice daral~yor. Nerdeyse bir metreye iniyor
~ki yan~ ndan, evlerin bahçe duvarlanyla çevrilmi~. Ba~ka yollar
ba~lan~yor zaman zaman. Heryer derin bir sessizlik içinde. Sessizli~i arada
s~rada öten böceklerin sesleri bozuyor. Evler, avlular bo~. Baz~lar~~ yar~ya
dek y~k~lm~~. Arada küçük ~apeller ilgiyi çekiyor. Canl~~ görünmüyor. Sanki her~ey sihirli de~ne~in dokunu~unu bekler gibi. Dipsiz bir kuyu gibi
derinle~en sessizlikle bütünle~mek ürkütüyor.
Levisi'de evler bahçeler içine yap~lm~~ . Bahçeleri de yolu kapatan,
yüksekçe ta~~duvarlarla çevirmi~ler. Ta~~duyarl~~ evlerin önünde duvarlara
G.E. Bean, Kleinasien, die türkische Südküste von Antalya bis Alanya, Stuttgart,
I870, s. 672.
" V. Cuinet, La Turquie D'Asie, I, Paris, 1892, s. 872.
12 F.R.S. Beaufort, Karamania, or a Brief Description of the South Coast of Asia Minor and the Remains of Ant~quity, London, 1817, s. 74-75.
13 M.C. Anday, a.g.y.s. 35. Ayr~ ca Kaya Köy izlenimleri için bkz. C. Ba~lang~ç,
Ege'de Sevdan~ n iki dili-Kalimerhaba-,~stanbul, 1987, s. 77-85.
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dayanm~~~ f~ r~ nlar bulunuyor. Baz~lar~ nda, f~r~ nlar~n yanlar~ nda raflar yer
al~yor. Yine ön tarafta art~ k otlarla çal~ larla kapanarak örtülmü~~olan, yan
yuvarlak avlular var. Özel toplant~lar için dü~ünülmü~~olsa gerek bu avlular. Evlerin genelde iki katl~~ düzenlendi~i gözleniyor. Düz daml~~ evler
bunlar.Ta~~merdivenlerle yukar~~ katlara ç~ k~llyor.
Evlerin aras~ nda; biri yukar~da biri de Gemile'ye do~ru a~a~~da iki kilise var. Tepeye do~ru t~ rmanan dokuda, aralardaki küçük ~apeller d~~~nda, evlerden farkl~~ yap~da baz~~ hacimler de görülüyor. Büyük bir olas~l~ kla
bunlar; kahvehane, meyhane dükkan i~levi gören yap~lar.
Kilise I (rukan Kilise)
Tepeye t~ rmanan köy evleri yar~ lan~ nca, y~k~lan evlerden aç~lan, küçük
meydans~~ bir alan gelir. (Res. 8). Kilise bu alan~n sa~~üst taraf~ nda, kuzey-bat~dad~ r. Duvarlarla çevrilmi~~bir avluda yer alan yap~, do~aya b~rak~lm~~t~ r. Kö~edeki avlu kap~s~ndan girildi~inde, kar~~da, yatay bir konumdad~ r. (Res. 9). Baz~~ k~s~ mlar~~ çökmü~, duvarlar yer yer y~k~ lm~~t~ r. Kap~s~~
aç~ k durmaktad~ r.
Avlu kap~s~ ndan girince, hemen sa~da, avlu duvar~ na s~rt~n~~ vererek
uzanm~~~bir yap~~ görülür. Yer yer y~k~lm~~~olup, ta~~bloklar çevresine
dökülmü~tür. Avlu taban~~ genelde siyah-beyaz çak~l ta~lanyla yap~lm~~~
mozay~ k bir dö~emeye (vermiculatum) sahiptir. (Res. ~~o). Siyah beyaz parçalar aras~ nda, yer yer k~ rm~z~ya da yer verilmi~tir. Güneyden kuzeye do~ru yönelen geni~~ku~aklar içinde, dairelerle çevrilmi~~girdap ya da çiçeksi
motifler i~lenmi~tir. Bu mozay~ k bezemede renkler; taban~n beyaz dolgusu
üzerine, gerek ku~aklarda gerekse dolgularda, daha çok siyah~ n kullan~ m~~
olarak beliriyor.
Malzemesi tu~la hat~ ll~, düzeltilmi~~moloz ta~~olan yap~ n~n d~~~, kal~ n
k~ rm~z~~ bir s~vayla kapl~d~r. ~ki kat üzerine düzenlenmi~~dikdörtgen biçimli
pencerelerden alt kattakilerin çevresi beyaz-mermer sövelerle ilgi çekicidir.
Beden duvarlar~ n~ n bitiminde, tonozlar~ n sivri kemerli yükseltileri, üst yap~ya dalgal~~ bir görünü~~verir.(Res. 1).
Tek sah~ nl~~ ve narteksli yap~n~ n giri~i güney yüzde, bat~ya kayd~ r~ lm~~~
olarak aç~lm~~t~r. Kap~ya, yar~~ yuvarlak, birkaç basamakl~~ bir merdivenle
gk~l~r. Üst basama~a, yine mozay~ k tekni~iyle, bir haç motifi i~lenmi~tir.
Portalin, mermer kemeri, söveleri hemen tümüyle dökülmü~tür. Özgün
niteliklerini yitirmi~~portalde, kemerin üstünde-duvarda mele~e(?) benzer
bir kabartma görülür.(Res. ~~2).
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Do~u-Bat~~ do~rultusunda ince-uzun bir dikdörtgen plan veren kilisenin narteksi üç bölümlüdür. (Plan I). Bat~ya üç kemerle aç~ lan narteks
(Res33), yanlarda da kemerli-aç~ k bir yap~dad~ r. Be~ik tonozlu hac~mda,
taban yine siyah-beyaz mozay~klarla bezelidir. Buradan, geni~~bir kap~~
aç~ kl~~~ yla, içeriye, naosa geçilir.
Naos, y~ k~lm~~ , dökülmü~~ögeleri yine bak~ms~ z durumuyla, tüm Kaya
Köy yap~ lar~~ gibi, b~ rak~lm~~l~~~~hemen sergiler.
Tek sah~nla geni~~apsise do~ru uzanan ana hacim, yüksek tonozlan,
çok say~ da penceresiyle bol ~~~ kl~d~ r. Pencere kemerleri içte yuvarlakt~r.
Duvarlardaki gömme sütunlar, tonozlara omuz veren perkitme kemerleri,
sütun ba~l~klar~~ seviyesinden duvarlar~ n yukanlanna do~ru yay~lan mavi
a~~rl~kl~~ çiçekli-geometrik bezeme, hareketli, canl~~ bir ortam yaratmaktad~ r.(Res.14).
Yap~ da örtü haç tonozlarla sa~lanm~~t~ r. Ancak, apsis önündeki ilk
ünitede de~i~ iklik olur. Haç tonozun yerini be~ik tonoz al~r.
Boyama motiflerle yap~ lm~~~bezemelerin yayg~ n kullan~m alan~~ içine
apsis yar~~ kubbesi de girer. Burada, maviyle boyanm~~~bir haç motifi i~lenmi~tir. Duvarlardaki bezeme desenini ise, alç~~ üzerine yap~lm~~~örgügeometrik motifler ve çiçekli düzenlemeler olu~turur. Yine pencere çerçevelerinde de, alç~yla i~lenmi~~bitkisel kabartmalar görülür. Bunlar, özellikle
kemer üstlerinde yo~unla~arak, yan duvarlardaki i~çili~i varsilla~tinrlar. Alt
pencerelerin herbirinin üzerinde ise, yuvarlak alç~~ kartu~lar yer al~ r.
Taban, siyah-beyaz çak~l ta~~~mozay~ k yap~s~ yla, avlu taban~~ yap~ m
tekni~ini yineler. Taban deseni, bal~k s~rt~~ motifi dolgudur. Siyah-beyaz
yan~~ s~ra yer yer, avluda oldu~u gibi k~rm~z~~ da kullan~lm~~t~r.
Kilisenin tarihini veren bir yaz~t~~ yoktur. Ne var ki A~a~~~Kiliseyle
(Res. 15.) benzer özellikleri, tarihi belli bu kilisenin yap~ m zaman~ na yak~ n bir tarihte yap~ ld~~~n~~ dü~ündürmektedir. Böyle olunca da, Kaya
Köy'ün Yukar~~ Kilisesi, XIX.y.y.~ n sonlar~ nda yap~lm~~~olsa gerektir.
Kilise II (A~a~~~Kilise)
Kaya'dan Gemile'ye uzanan yolda birkaç yüz metre ötede, yine çardakl~-bahçeli bir kahve ile çevresinde yer alan, ya~ayan bir kaç ev ç~ kar
insan~n kar~~s~ na.

KAYA KOY (LEVISI) VE KILISELERI

479

Bahçe duvarlar~ n~ , patikalar boyu b~ rak~ lm~~~bo~~evleri içe do~ru geçince, bir düzlü~e ula~~l~r. Düzlükle beraber, düzlü~ün öte yakas~nda yer
alan kilise de görünüverir (Res. 16). Bu kilise de duvarlarla çevrili büyük
bir avlu içindedir (bkz. yerle~im plan~ ). Avlu kap~s~~ do~udad~r. Avluya girince solda, güney-do~u kö~ede çan kulesi yer al~ r. Giri~in önünde ve kuzey tarafta ise avlu geni~~uzant~slyla kiliseyi ku~at~ r. Avlunun kuzey duvar~~
önüne, hemen duvar boyunca uzanan, basamak basamak yükselen ta~~sekiler yap~lm~~t~ r. Belli ki tören ya da toplant~~ günlerinde, belki de büyük
ayinlerde içeriye s~~amayan halk burada, bu s~ ralarda oturarak törene kat~lmaktayd~ . Sekiler bat~~ uçta bir sarn~ça-kuyuya dayan~yor. Sam~ç derindir, suyu da vard~r.
Kiliseye kuzey-bat~ dan, nartekse yak~ n bir kap~ yla girilir. (bkz. Plan
II) (Res. 17). Kap~ ya da, üç basamakl~ , yar~~ dairesel kurulu~lu bir merdivenle ula~~ l~ r. Kilise tek sah~ nl~~ ve narteksli bir plandad~ r.
içte ve d~~ta yap~~ malzemesinin ta~~oldu~u kilisede, içte taban da siyah-beyaz çak~ llardan i~lenmi~~mozay~ kla kapl~ d~ r. Kilisenin kuzey
yüzünde (giri~-yüzü), pencere ve kap~~ söveleri beyaz mermerdendir (Res.
18.) Pencerelerin üstündeki sa~~ r ni~lerde, yine tonozlar~ n sivri kemerli
yüzlerinde beyaz malzemenin kullan~ m~ , yap~daki iki renklili~i yayg~ nla~t~r~ r. Üst pencerelerde, kemer üstlerinde haç kabartmalar vard~ r. Güney
yüzde, güney bat~ da yer alan bir merdivenle çat~ ya ç~ k~ld~~~~gözlenir.
(Res. 19.) Önü ve yanlar~~ kemerlerle aç~lm~~~ olan nartekse giri~, hem
önden hem de yanlardan olabilmektedir. Bat~-kuzey kanad~~ aç~ kl~ ks~z, sa~~ r yap~dad~ r. Bu da simetriyi bozar, Nartekste örtü, tüm hacmi kapatan
tek bir haç tonozdur.
Kilisenin kuzey-bat~daki kap~s~ ndan içeri girildi~inde, hemen kap~~
önünde, tabana i~lenmi~~bir tarih ilgiyi çeker. "1888" y~ l~n~~ veren bu tarih,
kilisenin yap~ m zaman~ n~~ duyurmaktad~r. Taban dö~emesi gibi tarih de
mozay~ kla yaz~ lm~~t~ r.
Naos, bat~ dan do~uya uzanan ince uzun, tek bir sah~ n halindedir.
Ayd~nl~ k hac~ mda duvarlara gömülmü~~sütunlar, perkitme kemerleri, kubbe, mavi ve alt~ n yald~ zla boyanm~~~motifler, hele ikonastasis'in görkemli
figürlü kompozisyonlar vars~ l bir biçim ve renk cümbü~üyle insan~~
sarar. Haç tonozlu örtü bema önünde de~i~mekte, ortas~~ kubbeli, yanlar~~
tonozlu bir düzene dönü~mektedir. (Res. 20). Naosta örtüyü, yan duvarlara gömülmü~~desteklere dayanarak yükselen perkitme kemerlerinin omuzlad~~~~gözlenir.
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Pencereler iki kat üzerine yerle~tirilmi~lerdir. Duvarlarda, özellikle de
pencere üstten ile tonozlar aras~~ kemer içlerinde, mavi üzerine yap~ lm~~~
beyaz alç~~ kabartma desenler görülür. Böylece do~u bölümün yo~un
figürlü bezeme program~, do~udan uzakla~t~kça, bu kez bitkisel ve geometrik motillerle yanlara ve yukar~ lara do~ru yay~lmaktad~ r.
~ konastasis, sütuncelerle ku~at~lm~~~bölmelere ayr~lm~~t~r(Res.21). Ortada bas~k yuvarlak kemerli, mermer söveli, yanlar~~ yine mermerden
sütuncelerle çevrilmi~~bir kap~~ yer al~ r. Kap~~ al~nl~~~na iki melek figürü i~lenmi~tir. Kap~~ üstü; ortas~~ yukar~ya ve öne do~ru yuvarlakla~arak ta~an,
yanlara düzle~erek aç~ lan biçimsel bir çerçeve içinde figürlü, dinsel kompozisyonlarla ilgi çekicidir. Üst s~rada oniki dinsel bayram~~ veren resimlere
(Dodekaorton) yer verilirken, ortada ~sa yanlarda da oniki havari i~lenmi~tir. ~sa ve Havariler madalyonlar içine al~ nm~~t~ r.
~ konastasisin hemen tümüyle kapatt~~~~apsis, içten yuvarlak d~~tan ise
be~gen biçimdedir. Altta, ortada bir penceresi vard~r.
Kaya'n~ n Gemile yolu üzerindeki bu kilisesi, Yukar~~ kiliseyle benzer
özellikler ta~~mas~na kar~~ n, gerek sekilerle çevrili büyük avlusu ve çan kulesiyle, gerekse içteki vars~ l figiirlü bezemeleriyle, kalabal~k toplant~ lar~ n,
önemli törenlerin yap~ld~~~~kilise olma niteli~i ta~~d~~~ n~~ aç~kça göstermektedir. Ayr~ca 1888 tarihini veren yaz~tla yap~m zaman~~ aç~ kça bilinmektedir. Yine 1888 tarihi, Yukar~~ kilisenin yap~ m zaman~na aç~ kl~ k getirmesi
yönünden de önem ta~~ r. Böylece, Kaya Köy'ün dinsel mimarl~ k kal~ tlar~~
aç~s~ ndan önemi bir kat daha artmaktad~ r.
Kaya Köy Kiliseleri, XIX.y.y. da Anadolu'nun toplumsal yap~s~ nda
etkin bir yeri olan Rumlar~ n, çe~itli kent ve kasabalara da~~lm~~~kiliseler
zincirindeki " yerlerini almakta, böylece de XIX. y.y. Anadolu Mimarl~~~n~ n bilinmeyenleri biraz daha ayd~ nlanmaktad~ r.

14 Kayseri yöresi Rum ve Ermeni Kiliselerinden baz~lanni tan~ tan çal~~malar olarak
bkz. F. ~lter, "Kayseri'de XIX. y.y.dan iki Kilise: Darsiyak ve Evkere" Akurgal'a Arma~an
(Festschrift Akurgal), Anadolu (Anatolia), Cilt XXII, s. 353-370. Ankara, ~ g8g; F. ilter,
"XIX. y.y. Osmanl~~ Dönemi Mimarl~~~nda Kayseri Yöresi H~ristiyan Yap~lan: Germir ve
Endüllük
Belleten Say~~ 205; Ankara, ~ g8g, s. 1663-1682; F. ~lter, Baz~~ Örneklerle Osmanl~~ Dönemi mimarl~~~nda XIX.y.y. Ege Bölgesi Kiliseleri: Gökçe Ada (~ m
roz)-Ayval~ k-Selçuk" ~irince Köyü", XI. Türk Tarih Kongresinde verilen Bildiri. g Eylül
~~ 990-Ankara (Bask~da).
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"Kaya Köy"ün Türk-Yunan Dostluk Köyü olarak de~erlendirilmesine ili~kin giri~imler:
Konunun bir ba~ ka yönü de aradan geçen bunca zamandan sonra,
yaln~zl~~a b~ rak~lm~~~bu yerin, Kaya Köy'ün, tatil köyü yap~lma giri~imlerinin ba~lam~~~olmas~d~ r. Ancak Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar~~Birli~i konuya ili~kin baz~~ kayg~ lar ta~~maktad~r. Gazetelerde ç~kan yaz~larda
kayg~lar yan~s~ra öneriler de ~öyle dile getirilmektedir: "..Kaya Köy Kentsel sit alan~~ niteli~indedir. Bu nedenle, Kaya Köyü yaratan kültürel ili~kilere sayg~~ gösterilerek turizme aç~lmal~d~r". Konu ~u aç~klamayla sürmektedir:" Kaya, bu tarihsel ve kültürel özü dikkate al~nmadan, salt fiziksel
yap~s~~ (mevcut ta~~evleri) ve bölgesel özelli~inin (turizm potansiyeli olan
bir yörede bulunmas~) de~erlendirilmesiyle yetinilerek s~radan bir tatil
köyü durumuna getirilirse, yasalar~m~ zdaki sit ve koruma anlay~~~n~n d~~~na ç~lulaca~~~gibi, bölgenin tarihsel ve kültürel öneminin de giderek unutulaca~~~bir uygulaman~n önü aç~lm~~~olacakt~ r.
Bir ba~ka aç~dan da, 12.000 yatak kapasiteli turizm yerle~im alan~~ yap~ lmak üzere kiralama giri~iminde bulunulan Kaya Köy'e Fethiye-Dalaman Çevre düzeni Naz~ m Imar Plan~na göre; "Mevcut mimari karekte~istikleri ve çevre peyzaj~ na göre Kültür ve Tabiat Varl~ klar~n~~ Koruma Kurulu'nun olumlu görü~ü al~ narak Bay~ nd~rl~ k ve iskan Bakanl~~~ nca onanmadan in~aat yap~lamayaca~~d~ r" '5. Bu arada Türk-Yunan Dostluk Derne~i Ba~kan~~ Prof. E. Akurgal'~ n Efes Antik Tiyatroda verilen Türk-Yunan
Dostluk Konseri nedeniyle yapt~~~~konu~mada: "Fethiye yak~n~nda 1922
y~l~nda Rumlar taraf~ ndan terkedilmi~~bir köy var. Ad~~ Kayaköy. Türkiye
Mimarlar Odas~~ bizim de katk~m~zla buray~~ 12.000 yatakl~~ bir bar~~~ve
dostluk köyü olarak restore edecek. 2 Ekimde Yunanl~~ Profesörlerin de
kat~laca~~~toplant~da bunu proje haline getirip devlete sunaca~~z" dedi~ini
ö~reniyoruz 16 .
2 Ekim tarihli toplant~ , Mimarlar Odas~ , Türk-Yunan Dostluk Derne~i ve Mu~la Belediyesinin ortak çabalar~yla Mu~la'da yap~lm~~~konu irdelenerek baz~~ kararlara var~lm~~t~ r. Tüm konu~mac~ lar~n birle~tikleri nokta
~öyle özetlenebilir: Kaya Köy XIX. yüzy~ l~ n (sonlar~n~ n) ta~yap~~ karakterleri korunarak kentsel ya~am kültürü bozulmadan ya~ayan köy'e
dönü~türülmelidir. "Kaya Köy Türk-Yunan Bar~~~ve Dostluk Köyü Olsun" konulu Forumda, Köyün Uluslararas~~ bir kültür merkezi olarak da
önemli ve etkin bir anlam kazanaca~~~üzerinde durulmu~tur.
is Ö. Özgür, "Kayaköy Dostluk Merkezi", Cumhuriyet Gazetesi, 31 May~s 1988, s. 12.
aynca; B. Arpad, "Kaya Köyü":Dostluk Köprüsü', Cumhuriyet, 14 Haziran 1988, s. 2.
H. ~enöken, "Antik Efes'te Bar~~~ve Dostluk ~öleni", Cumhuriyet, 25 Eylül 1988, s.
12.
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Kaya Köy'ün çok büyük bir proje çerçevesinde, uluslararas~~ kamu kurulu~lar~n~n deste~i ile gerçekle~ebilece~i dü~ünülen giri~imlerle yap~lacak
kollektif bir çal~~mayla kazanabilece~i i~levler üzerine de görü~ler dile getirilmi~ti'''. Köye ili~ kin olarak irdelenen konulardan baz~lar~~ ~unlard~r: Kaya
Köy yeniden ya~ama dönebilir mi? Nas~l dönebilir? Amac~~ ne olmal~d~r?
Hangi kültür ve sosyo-ekonomik özellikli toplumu bannd~rmal~d~r? Müze
haline gelebilir mi? Ba~ ta Lykia olmak üzere Anadolu Uygarl~ ldann~ n Sergi ve Ara~t~ rma merkezi olabilir mi? Sanat Tarihi ve Arkeoloji Sempozyumlann~n yap~ld~~~~ve ya~at~laca~~~bir çal~~ ma merkezi olabilir mi? Bu
amaçl~~ bir Enstitü kurulabilir mi? Turizm amaçl~~ kullan~ma aç~ld~~~nda,
köy neler kaybeder? ilerde olabilecek geli~meler kar~~s~nda imar yasa~~~konabilecek midir? Bunun gibi daha birçok kriteri içeren irdelemeler sonunda al~nan kararlarla toplant~~ sona ermi~tir. Al~nan kararlar~n kimileri ~öyle
s~ralanabilir:
Kaya Köyün sosyal, ekonomik ve kültürel bir bütünde de~erlendirilmesi, Türk ve Yunan halklar~n~n bar~~~ve dostlu~una oldu~u kadar, dünya uluslar~n~n ban~~ na da bir katk~~ olacakt~r.
Turizm anlay~~~ nda, toplumlar ve kültürler aras~~ ili~ki ve etkile~im
ana ilke olarak belirlenirken, Kaya Köy'ün Ara~t~ rma ve E~itim
merkezleri ile ya~am süreldili~inin sa~lanmas~~ öngörülüyor.
Finansman sorununu çözmek üzere, yat~ r~mc~~ ~irketlerin, çok ortald~~ Turizm Kooperatiflerinin (bu arada Kaya Köylülerinin Kooperatiflerinin) Uluslararas~~ giri~imlerin yap~lmas~~ öneriliyor.
Tüm bu kararlarda, Türk ve Yunan hükümetlerinin, Forum kat~lanlar~ n~n yaz~n adamlar~n~ n, bas~n temsilcilerinin çok yönlü destekleri umutla bekleniyor" 17.
Bas~ n~ n konuyu canl~~ tutma giri~imleri içinde, Unesco'dan da yard~m
istendi~ini, yine Yunanl~~ konuklarca Köye ziyaretleri ö~reniyoruz 18 .
Sonsöz olarak: yukar~da belirtilen kayg~~ ve önerilere kat~l~rken, tüm tarihsel dokunun ve bu doku içinde özel yerleri olan Kiliselerin, kültürel
bütünün özenle korunmas~~ e~ilimi içindeki yerlerini alaca~~~inanc~n~~ ta~~d~~~m~z~~ belirtmek istiyoruz.
17 2 Ekim 1988 tarihli Mu~la'daki toplant~ya ili~kin bilgiler; "Kaya Köyü Ya~atacak
Proje Kimin Olacak?", in~aat Dünyas~, Y~l 8, Say~~ 74, ~stanbul 1989, s. 50-52 den özetlenmi~tir.
18 T. Köse, "Hayalet Köy'ün Yunanl~~ Konuklar~", Cumhuriyet, 17 A~ustos, 199o, s.
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