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Nicole et Michel Thierry, Nouvelles 6glises rupestres de Cappadoce,
Rtkion du Hasan Da~~. PrUace de A. Grabar. Vol. 23 x 27 cm
236 s., 46 fig., 5 harta, 'o° levha (4 tanesi renkli). 40 . Paris, Librairie C. Klincksieck, 1963.
Anadolu'da "kaya kiliseleri" nden bahsedildi~i zaman ilk olarak hat~ra Orta
Anadolu'da antik devirde "Kappadokia" ad~n~~ ta~~m~§ olan geni~~bölge içinde, Kayseri yöresinde Ürgüp, Göreme ve So~anl~~kaya kiliseleri gelir. Çünkü bunlar öteden
beri bilinmekte olup G. de Jerphanion taraf~ ndan büyük bir monografi halinde
ne~redilrni~~bulunmakta (Une nouvelle province de l'art byzantin. Les 6glises rupestres de
Cappadoce. 4 cilt metin ve 3 cilt levha. Paris 1925 - 1942) ve halen Anadolu'nun en
tan~nm~~~turistik merkezlerinden birini te~kil etmektedir. Bu eserin ne~rinden sonra
ayn~~ bölgede yeni birtak~m kiliseler bulunmu~~ve bunlardan baz~lar~~ yay~nlanm~~t~r ki bunlar aras~nda fresklerinin iyi durumu ve enteresanl~~~~bak~m~ndan
"sakl~~ kilise" zikre de~er (M. ~. Ip~iro~lu - S. Eyübo~lu, Sak~z Kilise, 1958). Bu
bölgede kayalar~~oymak suretile vt~cude getirilen kilise, manast~r ve mezarlar~n bu
kadar ra~bet görmesinin sebeplerini eski bir volkan olan Erciya~'~n çevresindeki
arazinin kolayca kaz~l~p i~lenebilen tüf'den ibaret olu~unda ve burada bugün oldu~u gibi ilkça~da da fazla a~aç bulunmay~~~nda aramak laz~md~r. Urgüb'~in a~a~~~
yukar~~ 200 km. bat~s~nda yine volkanik bir arazisi olan Hasanda~~bölgesi yer almaktad~r ki burada da ayn~~jeolojik ve co~rafi ~artlar ayn~~tarzda birtak~m kiliseler
ve mezarlar~n meydana gelmesini mümkün k~lm~~t~r. Vak~a bu bölgede daha önceleri Hamilton, Rarnsay, Beli ve Rott incelemelerde bulunmu~lar, fakat kaya kiliselerini her nedense ihmal eylerni~lerdi. Yaln~z Rott bunlardan birini k~saca tarif etmi~tir. I~te bahis konusu etti~imiz eserin müellifleri olan Thierry'ler 1952'den itibaren hemen her sene yaz aylar~nda Hasanda~~bölgesini ziyaret ederek Bizans mimarl~~~~ve resim sanat~~için büyük bir önem ta~~yan kaya kiliselerini ve bunlar~n iç
dekorasyonunu incelemi~ler, röleve etmi~ler ve bunlar~~ bilim dünyas~na tan~tm~~lard~r.
Eser "Collge de France" profesörlerinden tan~nm~~~bizantinolog A. Grabar'~n
bu an~ tlann ana karakteri ve problernlerini geni~~bir çerçeve içinde ortaya koyan
bir önsöni ile ba~lamakta, ilk fas~llar~nda Hasanda~~bölgesinin tarihi co~rafyas~~ ve
bugünkü durumu üzerinde durmaktad~ r. Duvar ve tavanlar~~freskli kaya kiliseleri
ise Melendiz suyunun orta vadisinde yer almaktad~ rlar. Her iki taraf~~falez ~eklinde
dik meyilli tepelerle sm~rlanm~~~olan ve girintili ç~k~nt~l~~bir seyir takibeden bu suyun Ihlara ile Selime köyleri aras~ndaki ~~ o km. lik dar vadisi Rumlar zaman~nda
Peristrema ad~n~~ ta~~yordu. ~~te bu vadinin sa~~ve solundaki dik yamaçlar içinde
13 tane yeralt~~kilisesi bulunmaktad~r ki muellifler ara~t~rmalann~~esas itibarile bu
an~tlar üzerinde teksif etmi~lerdir. Dördüncü fas~ldan itibaren Thierry'ler bu kiliselerin mimarl~~~ m, fresklerini ve yaz~tlann~~ metodlu bir tetkike tabi tutmakta, en
fazla fresider üzerinde durarak bunlar~~ ikonografya bak~m~ndan izaha çal~~makta,
bu arada en yak~n benzer an~ tlar olarak Ürgüp ve Gö-eme kaya kiliselerine ba~vu-
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rarak aradaki benzerlik ve farklar~~ tebarüz ettirmektedirler. Bu hususta muelliflerin yapt~klar~~plan ve resimler, çektikleri güzel fotograflar önemli bir rol oynamaktad~r. Hemen ~unu da söyliyelim ki meslekten yeti~mi~~olmamakla beraber müelliflerin Bizans sanat~~ve epigrafyas~ndaki geni~~bilgilerini takdirle kar~~ lamamak
imkans~zd~r. Bu suretle bütün kilise malzemesi tan~ t~ld~ktan sonra Thierry'ler sonuç
k~sm~nda (s. 217 v. dd.) kiliselerin genel karakteri ve bunlar~ n ortaya att~~~~problemler üzerinde durmaktad~ rlar.
Muelliflere göre bu kiliseler iki grupa ayr~ lmaktad~ r. Birinci grup Ihlara çevresinde e~rita~~kilisesi, a~açalt~~ kilisesi, y~lanl~~kilise, kokar kilise ve Purenliseki kilisesi
taraf~ndan temsil edilmekte ve erken h~ ristiyanl~ k devri sanat gelene~ine çok yakla~maktad~r. Bununla beraber bu grup kiliseleri aras~nda baz~~farklar da vard~r. Mesela
e~rita~~kilisesi fresklerin yan~ nda Incirden al~nm~~~metinlere geni~~bir yer ay~rmakta, bu suretle kutsal sahneleri hem dil, hem de resimle ifade etme~e çal~~maktad~r. Fakat bu kilisede resme daha büyük bir önem verildi~ini ayn~~ kilisenin duvar~ nda bulunan bir yaz~t aç~~a vurmaktad~ r (s. 70). : "El, Oikonomia'n~ n anas~ n~~
(yani Meryem'i) resmetti, fakat a~~z (yani dil) do~urman~ n tarz~n~~ ke~fedemedi".
Yani burada resim sanat~n~n dini fonksiyonuna, herhalde halk aras~ nda ya~ayan
bir tradisyona dayan~ larak, temas edilmekte, bu fonksiyonun tanr~sal misterleri,
bilhassa kelimelerin formüle edemedi~i irrasyonel gerçekleri ifade etmek oldu~u
bildirilmektedir. Bu freskler üship ve kompozisyonlar~~ bak~m~ndan (mesela taht
üzerinde oturan Theotokos) 7. - g. yüzy~llar M~s~ r-Suriye sanat~n~~ hat~ rlatmaktad~r.
A~açalt~~ kilisesi ise "geç Roma Imparatorlu~u" uslubundaki fakir repertuvar~~
ile dikkati çekmekte, fakat burada görülen Sasani ve Sasani sonras~~etkileri bu tasvirlere bir do~u karakteri vermektedir. Muellifler Kapadokya tradisyonu kar~~s~nda bu kilisenin fresklerinin orijinalli~i üzerinde durmakta, bunlar~ n 5.-6. yüzy~llar tradisyonuna çok yak~ n olduklar~n~~ tebarüz ettirmektedirler.
Di~er üç kilise ise daha homojen ve orijinal bir grup te~kil etmekte ve bunlar~ n
ikonografyas~~ Ortaça~~atmosferini daha ziyade hissettirmektedir. Bunlarda inci'lden
ziyade apocryph yaz~lardan al~nm~~~sahneler tasvir olunmakta, baz~~ fresklerde ise
Suriye etkileri aç~ kça görülmektedir. Di~er taraftan yeni birtak~ m tasvirlerle ilgili
olarak ~ imdiye kadar bilinmeyen metinler de zikredilmektedir. Bu kiliselerde, belki
bütun bu hususlardan daha önemli olarak, baz~~motifler sembol olarak kullan~lmakta, mesela her üç kilisede haç tasvirlerinin büyük bir yer ald ~~~~göze çarpmaktad~r.
Bundan ba~ka bu kiliselerde ya~ayan ke~i~ler aras~nda zaman ile baz~~ gnostik ve
majik e~ilimler belirmi~, bunlar baz~~ tasvir ve sembolleri, hurafelerle birle~tirmek
suretile, apotropaik (koruyucu, habis ruhlar~~ defedici) i~aretler gibi kullanma~a
ba~lam~~lard~ r. Böylece bu üç kilise papazlarm~ n Incil'in kanonik metinlerine kay~ ts~z
~arts~z ba~l~~ olmad~klar~, bunlar~ n muayyen bir dü~ünce serbestli~ine sahip olduklar~~
ortaya ç~ km~~~bulunuyor. - Di~er taraftan bu üç kilisedeki fresklerin realist karakteri
üzerinde de durmak gerekir. Elbiseler do~u tarz~ nda olup g. ve ~~ o. yüzy~ llarda Anadolu'nun Ba~dat'a tabi do~u eyaletlerinde giyilen elbiseleri hat~ rlatmakta, atl~ lar ve
köylülerin k~yafetleri Iran ve Suriye'ye i~aret etmekte, bütün bu özellikler ise bu
fresklerin üslup bak~m~ ndan da muayyen bir serbestli~e sahip oldu~unu aç~~a vurmaktad~ r. Yani özet olarak denebilir ki bu grup di~er Kapadokya, bilhassa Göreme
ve So~anl~~fresklerinden ayr~ lmakta, daha fazla geç antik devre dayanan ve Mezo-
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potamya ve Suriye üzerinden M~s~ r'a kadar uzanan bir sanat tradisyonuna ba~lanmaktad~r.
Ikinci grup Belis~rma (Belisirama) köyü yöresindeki kiliseler taraf~ndan meydana getirilmekte (Bahattin samanl~~~~kilisesi, sümbüllü kilise, direkli kilise, ala
kilise, k~rkdamalt~~ kilisesi), bunlar Ihlara grupunun baz~~etkilerini ta~~mak, fakat
ayn~~ zamanda baz~~ mahalli özellikler göstermekle beraber Istanbul'da merkezlenen
~~ o. ve ~~ I. yüzy~ llar Bizans sanat~ na ba~lanmaktad~r. Bunlardan direkli kilise ithaf
yaz~ t~~ sayesinde 976-1025, k~ rkdamalt~~ kilisesi ise Selçuldular zaman~na (1283 '295) tarihlenmekte, direkli kilisenin freskleri ise bu grup fresklerinin en güzelleri
aras~nda yer almaktad~r.
Müellifler Hasanda~~kiliseleri ile Göreme ve So~anl~~kiliseleri aras~ndaki dekorasyon farklar~na devaml~~ olarak i~aret etmektedir ki bunun bir gerçek oldu~u anla~~ lmakla beraber sebeplerini kesin olarak ayd~nlatmak bugüne kadar mümkün
olmam~~t~ r. Bununla beraber her iki bölge aras~ ndaki mü~terek nokta kiliselerin
iki ayr~~ grupa girmeleri, bunlardan birinci grupun C~nasya - M~s~r tradisyonuna
ba~l~~olmas~, ikinci grupun ise goo senesine do~ru ba~layan ve bir yüzy~l kadar süren
ba~kent sanat~ndaki rönesans~ n etkileri alt~nda bulunmas~d~r. Bundan ba~ka müellifler Peristrema kiliselerinde baz~~ fresklerin Italya ve ispanya'daki roman duvar resimleri ile olan benzerliklerine de i~aret etmektedirler ki bu da, Grabar'~n önsözünde
belirtti~i gibi, ba~l~~ ba~~na bir problem te~kil etmektedir. Acaba bu benzerlikler bir
ülkenin di~er bir ülke üzerinde, mesela bazan ileri sürüldü~ü gibi, Kapadokya eserlerinin Avrupa sanat~~ üzerinde yapt~~~~etkilerle mi izah olunabilir yahut kökleri
5. - 6. yüzy~llara dayanan bütün Akdeniz havzas~na ~amil bir sanat tradisyonu burada ba~~rolü mu oynam~~t~ r? Bu benzerliklerin ilk zamanlar daha belirli oldu~u,
Bizans rönesans~ ndan sonra ise yava~~yava~~azald~~~~gözönünde bulundurulacak
olursa ikinci fa raziye tercihe sayan gibi görünmektedir.
Peristrema kaya kiliseleri Hasanda~~bölgesindeki h~ristiyan eserlerinin hiç
~üphesiz ancak bir parças~n~~ te~kil ederler. Dördüncü yüzy~ldan itibaren önemli
bir inziva ve manast~ r merkezi haline geldi~i anla~~lan bu bölge uzun müddet do~u
Bizans sanat tradisyonu taraf~ndan beslenmi~, imparatorlu~un ~~o. yüzy~lda bu yerleri yeniden fethetmesi üzerine ba~kentin etkisi alt~nda manast~r hayat~n~n çok faal
bir safhaya girmesi ile birlikte esas kaynak Bizans olmu~tur. Müelliflerin bize kaya
kiliseleri d~~~ nda tan~ tt~klar~~ ala kilise, çanl~~kilise ve karagedik kilisesi (lev. 2. v. ad.)
bir taraftan Ihlara grupundan ayr~~ olarak te~ekkül eden Belis~ rma grupu, di~er
taraftan yukar~da belirtilen hususlara delil olarak gösterilebilir. Di~er enteresan bir
nokta bu bölgedeki ke~i~~hayat~n~n Selçuklu ve Osmanl~~hâkimiyeti alt~nda da,
biraz gerilemekle beraber, 20. yüzy~la kadar ya~ama~a devam etmi~~olmas~d~r.
I~te bu eser önemli bir Anadolu bölgesinin sanat eserlerini, bunlar~n ortaya
att~~~~bütün problemleri çözmek ve bütün tasvirleri ikonografya bak~m~ndan aç~klamak iddias~nda bulunmaks~z~n, Anadolu h~ristiyan sanat~~hakk~nda bildiklerimize
yeni ufuklar açmakta, di~er taraftan Anadolu'nun kendisine tan~nm~~~sanat tarihçisi Strzygowski taraf~ndan tak~ lan "sanat tarihinin yeni ülkesi" (Neuland der
Kunstgeschichte) lâkab~n~~daha hâlâ muhafaza etti~ini göstermektedir. M~lellifleri
buluntular~ndan ve bunlar~~bilim dünyas~na tan~tmaktaki ba~ar~lar~ndan dolay~~
tebrik ederiz.
Ord. Prof. Dr. ARIF MÜFID MANSEL

.

