KÜTAHYA'NIN ALTINTA~~KÖYÜ'NDE BULUNAN SEYD~SÜL
TÜRBES~'NDEKI DEES~S SAHNESI
SEHER ALTUNKAYNAK DU~AN*
Kütahya çevresini ~öyle bir gezerseniz, pek çok köyde Roma ve Bizans dönemlerine ait
mimari bir parçay~~bir çe~mede, bir evin duvannda veya bir musalla ta~~nda görebilirsiniz.
(Res. 1) Alt~nta~~Ilçesi, Alt~nta~~Köyü'nde, bir türbede Deesis sahnesi görmek hiç de ~a~~rt~c~~
bir durum de~ildir. Her medeniyetin kendinden önceki veya birlikte ya~ad~~~~medeniyete ait
her türlü somut (mimari, mimari plastik v.b) ve soyut (edebiyat, mitoloji, halk inam~lan ve
kültürü v.b) malzeme veya veriyi de~erlendirdi~inin kamtlann~, medeniyetler be~i~i
dedi~imiz Anadolu'nun her yerinde bulmak mümkündür. Mimaride bu de~erlendirme,
yap~n~n ayn~~amaçlarla yeniden kullamlmas~, i~levinin de~i~mesi ve mimari parçalanmn
yeniden kullan~m~~yani "dev~irme" (spolien) ~eklinde kar~~m~za ç~kmaktad~r. (Res. 2)
Kütahya ~li, Alt~nta~~Ilçesi, Alt~nta~~Köyü'nde Köy Mezarl~~~~içinde bulunan ve tek
kubbeli, kare planl~~Türbe, Seyclisül Türbesi olarak bilinmektedir. (Res. 3) Türbenin kime ait
oldu~u konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktad~r. Mimari özellikleriyle 19. yüzy~l sonu 20.
yüzy~l ba~~na tarihlenen yap~ ', bu tarihte kapsaml~~ olarak elden geçmi~~ve bugünkü ~eklini
alm~~t~r. ~ç k~sm~nda dört adet sanduka bulunmaktad~r.
Üzerinde Bizans sanat~nda önemli sembolik sahnelerden olan Deesis sahnesi bulunan
kemer, türbenin d~~~cephesinde, duvar örgüsünde kullan~lan dev~irme bir mimari parçad~r.
(Res. 4, Çiz. 1) Sahne, kemer yüzeyine kabartma ve kaz~ma tekni~inde yap~lm~~t~r. Türbenin
duvar ustas~~ bu ince i~çilikli malzemeyi iyi de~erlendirmi~~ve yap~n~n giri~~cephesinde,
kap~n~n üstüne yerle~tirmi~tir. Böylece yerde daha fazla zarar görecek veya en kötüsü yok
olacak bu önemli eser, böylelikle yüzeyi kaz~nm~~~olsa da kurtulmu~tur.
Seydisül Türbesi'ndeki Sahnenin Özellikleri
Malzeme ve Teknik: Mermer- kaz~ma ve kabartma
Bugünkü Durumu: Figürlerin ba~~ve yüz lus~mlan kaz~nm~~t~r.
Yaz~t: MP OV

IC XC

MATER THEOU/TANRI ANASI
YESUS KR~STUS/~SA MESIH

O ho OP(11)0413(0)MO(C)

IO O PRODROMOS- IOANNES
PRODROMOS/VAFT~ZC~~YAHYA

(MIXAHA)

M~KAEL

(FABPDHA

GABRIEL

* Uzman/Sanat Tarihçisi, Kütahya Müze Müdürlü~ü, e-mail:sheeralt@hotmail.com
Ali Osman Uysal, "Afyon, U~ak ve Denizli Çevresinde Ara~t~rmalar", Türk Etnografta Dergisi, 1997, say~~
20, s.84.
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Tasvir: Sahne, kemer yüzeyine kabartma ve kaz~ma tekni~inde yap~lm~~t~r. Yüzey
sütun ve kemerlerle yedi bölüme ayr~lm~~~ve her bir bölüme sahnede yer alan figürler
yerle~tirihni~tir. Ancak sahnenin çekirdek yap~s~n~n yani ~sa, Meryem ve Vaftizci Yahya
d~~~nda Kutsal Bilgelik Taht~, Blakherniotissa Meryem sembolik tasvirleri ve Ba~melekler de
tasvir edilmi~tir. Sahnenin merkezinde ve ortas~nda Pantokrator ~sa, sa~~nda Meryem,
solunda Vaftizci Yahya, Meryem ve Yahya'n~n yanlannda Ba~melekler, sahnenin sa~~nda
Kutsal Bilgelik Taht~, solunda ise Blakherniotissa Meryem sahnesi yer almaktad~r.
~sa sahnenin merkezinde, tahtta oturur ~ekilde sa~~eli takdis yaparken sol elinde
kaz~nd~~~~için belli olmasa da bir rulo veya kodeks tutmaktad~ r. Yüzü belirsizdir. Ancak haçl~~
balesi belirgindir. Khiton (iç giysi) ve himation (d~~~giysi) giymi~~olup k~yafetindeld pileler
belirgindir. Sa~~tarafindaki IC ve solundaki XC monogramlan görülmektedir. (Res. 5, Çiz. 2)
Isa'n~n sa~~nda Meryem yer al~r. Yahya ile ayn~~ ~ekilde tasvir edilmi~~olup gövdesi
dörtte üç duru~ta verilmi~, halen ba~~~yandan ve Isa'ya dönüktür. ~ki eli de sahneye uygun
~ekilde Isa'ya do~ru yakanr ~ekildedir. Ba~~nda balesi vard~r. Yüzü kaz~nd~~~~için belirsizdir.
Üzerinde khitonu ve bunun üstünde maphorionu2 vard~r. Sa~~nda MP monogram~~vard~r.
(Res. 6, Çiz. 3)
~sa'n~n solunda Vaftizci Yahya yer al~r. Gövdesi dörtte üç duru~ta verilmi~~olup, halen
ba~~~yandan ve Isa'ya dönüktür. ~ki eli de sahneye uygun ~ekilde Isa'ya do~ru yakanr
~ekildedir. Ba~~nda halesi vard~r. Yüzü kaz~nd~~~~için belirsizdir. Üzerinde khitonu ve bunun
üstünde pelerin ~eklinde postu vard~r. Monogram~run bir k~sm~~belirgindir. (Res. 7, Çiz. 4)
Meryem'in yan~ndaki kemer içinde Ba~melek Mikael (Res. 8, Çiz. 5), Yahya'n~n
yan~nda ise Ba~melek Gabriel (Res. 9, Çiz. 6) betimlenmi~tir. Melekler Mikael ve Gabriel
imparatorluk k~yafetleri içinde betimlenmi~~ve sol ellerinde küre, sa~~ellerinde asa
tutmaktad~rlar. Ba~lar~~yine halelidir.
Kemerin sa~~kö~esindeki ni~te Blakherniotissa Meryem (Res. 10, Çiz. 7) ve en solundaki
ni~te Meryem üçüncü defa Kutsal Bilgelik Taht~~(Ayasofya Meryem'i) (Res. 11, Çiz. 8)
sembolik sahnesinde tasvir edilmi~tir. Blakherniotissa Meryem cepheden ve ayakta ellerini iki
yana açm~~~yani orans duru~ta; Kutsal Bilgelik Taht~~sahnesinde ise bir taht üzerinde yandan
oturan Meryem kuca~~nda Çocuk ~sa (Emmanuel ~sa) ile tasvir edilmi~tir.
Isa ile Yahya aras~nda ve Meryem ile Ba~melek Mikael, Yahya ile Ba~melek Gabriel
aras~ndaki kemer bo~luldarmda Kutsal Ruhu simgeleyen güvercin betimlenmi~tir. ~sa ile
Yahya aras~ ndaki güvercin Vaftiz sahnesindeki gibi gökyüzünden a~a~~~do~ru süzülür ~ekilde
tasvir edilrni~tir3. Di~er iki tasvirde ise güvercinler yandan ve oturur ~ekilde betimlenmi~tir.
Meryem'in ba~~yla birlikte vücudunu örten üst giysisi.
Vaftiz sahnesi, dört incilde de anlat~l~r. Matta (3:13-16), Markos (1:9-11), L~~ka (3:21-22) Yuhanna (1:3134) "Bu s~rada ~sa, Yahya taraf~ndan vaftiz edilmek üzere Celile'den ~eria Irma~~'na, Yahya'n~n yan~na geldi. Ne
var ki Yahya, "Benim senin taraf~ ndan vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?" diyerek O'na engel
olmak istedi. ~sa O'na ~u kar~~l~~~~verdi: "~imdilik buna raz~~ol! Çünkü do~ru olan her ~eyi bu ~ekilde yerine
getirmemiz gerekir." O zaman Yahya O'nun dedi~ine raz~~ oldu. ~sa vaftiz olur olmaz sudan ç~kt~. O anda
gökler aç~~ld~~ve Tan~r~'ean Ruhu'nun güvercin gibi inip üzerine kondu~unu gördü. Gölderden gelen
bir ses, "Sevgili O~lum budur, O'ndan ho~nudum" dedi." (Matta 3:13-16)
2

3
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Figürler çift sütunlu yuvarlak kemerler içinde her bir kemer bo~lu~una bir figür gelecek
~ekilde tasvir edilmi~lerdir. Figürleri ay~ran kemer yüzeylerinde içinde be~~kollu y~ld~zlar~n
bulundu~u daireler s~ra halinde devam etmektedir. Dokuz bölüme ayr~lm~~~olan kemer
yüzeyinin yedi bölümünde figürler yer al~rken; her iki taraftaki son kemerlerin içinde ve ~sa
ile Meryem aras~ndaki kemer bo~lu~unda kare pencereler betimlenmi~tir.
~konografi ve Üslup

Bizans sanat~nda sembolik tasvirlerden olan "Deesis" sahnesi, Meryem ve Yahya'n~n,
~sa ile insano~lu aras~nda bir arabulucu olarak; insanl~k ad~na Isa'dan ~efaat dilemelerini
anlat~r. Tanr~~ile insan aras~nda arac~~olarak görülen Vaftizci Yahya ve Meryem d~~~nda, bu
kutsal ki~iler, bir rahip ya da piskopos olabilece~i gibi, Ffiristiyanli~~n ilk yüzrllannda din
u~runa ~ehit olan azizler (martir), Eski Ahit peygamberleri, melekler (özellilde ba~melekler)
olabilmektedir. Meryem'in anal~k otoritesi ile Isa'y~~daha kolay etkileyebilece~i dü~ünüldri~il
için Meryem, en önemli arac~~say~lm~~t~r. Bizanshlar için Meryem'den sonra gelen ikinci
önemli arac~, ~sa'y~~vaftiz etmi~~olan Yahya'd~r4.
Deesis sahnesi direkt bir kayna~a dayanmamaktad~r. Deesis sözcü~ü ilk kez 1054 y~l~na
tarihlendirilen ve Nikethas Stethatos'a ait bir kitapta geçmektedir5. Fournah rahip
Dionysios'un el kitab~nda "Tanr~~Anas~~ile Oncü'nün (Vaftizci Yahya) ... bir üçgen içinde
betimlendi~i durumda ressamlara, Meryem'in elinde tuttu~u ruloya ~u sözlerin yaz~lmas~~
gerekti~i sal~k verilmi~tir: "...ça~~rd~~m insan~n günahlanm affet ve bir annenin duas~m
yerine getir". Burada görüldü~ü gibi rahibin el kitab~nda "Deesis" sözcü~ü geçmemekte,
onun yerine "Tanr~~Anas~~ve Öncü'yü bir üçgen içerisinde betimledi~inizde" denidmektedir6.
Ba~lang~çta ~sa'n~n tanr~l~~~mn ilk ~ahitleri olan Meryem ve Yahya'n~n görevleri
dolay~s~yla ayr~cal~kl~~rolde olduklar~n~~anlatan, 9. yüzy~ldan sonra ise, bununla beraber,
ba~kalar~~ ad~na yalvarmay~~da anlatan bir kompozisyon olarak görülmü~tür7. Meryem ve
Yahya'n~n bu arac~l~k özelli~i ise sahnede banilerin tasvir edilmesi ile ba~lar. Ayasofya'da
Imparator Kap~s~'nda yer alan Deesis sahnesi (886-912), prokynesis duru~undaki banisi ve
O'na arac~l~k eden Meryem ile önemli bir ithaf resmidirs.
Özellikle sekizinci yüzy~lda, Meryem'e hem bu dünya hem de öbür dünya için dua
etmenin çok yayg~nla~t~~~~ve bir arabulucu olarak Meryem'e atfedilen üstün rolün büyük bir
popüla~-ite kazand~~~~görülmektedir. Ancak sözcük 19. yüzy~ldan itibaren, ~sa'n~n iki yan~nda
arabuluculuk rolleriyle tasvir edilen Meryem ve Vaftizci Yahya betimlemeleri için
kullan~lmaya ba~landr~n~t~r9.
Sahnenin en erken tarihli tasvirleri Roma'da Santa Maria Antiqua Kilisesi (649/757767) ve Sina Da~~~Katherina Manasurfr~da (655-656) bulunmaktad~r. 10. yüzy~ldan itibaren
Engin Akyürek, Bizans'ta Sanat ve Ritüel, Kabalc~~Yay~nevi ~stanbul, 1996, s.122,125.
Bogyay, "Deesis", Lexikon der Ch~istlishen lkonographie, Band 1, Wien, 1968, s. 494.
6 Akyürek, a.g.e., s.122,123,124.
7 Anthony Cuder, "Deesis", Oxford Dictionag? of Byantium, c.1, Oxford University Press, 1991, s. 600.
Nilay Çora~an Karakaya, "Antalya'n~n Demre Ilçesi'ndeld H. Nikolaos Kilisesi'nde Yer Alan Deesis
Sahnesi", ADAMA V/,2003, s. 284.
9 Cutler, a.g.m., s. 599.
4

5 Thomas
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sahne yayg~nla~m~~io, mozaik, fildi~i ve mine gibi küçük el sanatlarmda da görülmeye
ba~lam~~t~r. 10. yüzy~la ait en önemli örnekler Harbaville ve Plazzo Venezia triptikonland~r
(913-959). El yazmalarmdaki örnekler ise 9. yy.dan itibaren görülmekle birlikte 11-12.
yy.larda yo~unluk kazan~r". Arutsal resim sanat~nda Isa siklusunun yamnda resim
program~na dahil olan sahnenin, geli~mi~~tasvirlerine ilk örnek olarak yukar~da da
de~indi~imiz, Ayasofya'da yer alan narteksten naosa aç~lan Imparator Kap~s~~üzerindeki
yenilebilir. Burada Isa tahtta oturmaktad~r, sol elinde aç~k bir kitap bulunmakta, sa~~eliyle
takdis etmektedir. Sa~~nda, madalyon içinde, yakanr biçimde Meryem ile birlikte, secde eden
Imparator VI. Leon tasvir edilmi~tir. Kiev'de bir ikonada ise (5. yy. sonu- 6. yy.) farkl~~bir
kompozisyon görülür. Vaftizci Yahya, Isa ve Meryem'in aras~nda ayaktad~r l2. Kapadokya'da
Belis~rma Direkli Kilise'de (11. yy.) Ba~melekler ve madalyon içinde peygamber figürleri de
betimlenmi~tir13.
Sahnenin yayg~nla~mas~yla birlikte figürlerin say~s~~da artm~~~ve ba~melekler, melekler,
havariler de sahneye dahil edilmi~tir. Figürlerin say~s~~de~i~melde birlikte Isa merkezde;
Meryem ço~unlukla Isa'mn sa~~nda, Vaftizci Yahya solunda bulunur14. Seydisül Türbesinde
sahne bu özelli~i ile ana ~emaya uymakla birlikte sahnenin sa~~nda Kutsal Bilgelik Tahtfncla
Çocuk Isa ve Meryem ile solunda yeniden Blakherniotissa Meryem tasviri ile
ünikle~mektedir. Meryem'in üç kez tasvir edilmesi, ~efaat için Meryem'in 8. Yüzy~ldan
itibaren ne kadar önemli hale geldi~inin bir göstergesidir. Türbedeki sahnede figür
çoklu~-una kar~~n bani figürlerine yer verilmemi~tir.
Deesis ile birlikte Ortodoks H~ristiyanlikta, amtsal resim sanat~nda önemli sembolik
sahnelerden olan Theophany sahnesi15 11. yy.'dan itibaren yerini Deesis sahnesine
b~rakmaya ba~lar. Bilindi~i gibi Deesis sahnelerinin kilisede, resim program~ndaki yeri
genelde apsistir. Sahne, 11.-13. yüzy~llar içinde apsis yar~m kubbesinde yo~un olarak tasvir
edilmi~tir-16. 11. yüzy~ldan sonra ise, "Son yarg~" sahnesinin önemli bir parças~~haline gelen
sahne, melekler ve havarilerle birlikte tasvir edilir-17. Sahne, Kariye Parekldesionu ve Limburg
Stavrote~i'nde (10 yy.~n II. Yans~) Son Yarg~~sahnesinin bir parças~d~r. Kariye
Parekldesionunda mandorla içinde oturmu~~Isa, sa~~nda Meryem ve solunda Vaftizci
Yahya'dan olu~ur. Limburg Stavrote~i'nde Isa tahttad~r. Meryem ve Vaftizci Yahya'mn
arkas~nda melekler yer alirls.

to go—
gya y a.g.m., s. 495, 496.
"Çora~an Karakaya, a.g.m. , s. 283.
12 Anthony Cuder, "Under The Sign of The Deesis: On The Question of Representativeness in Medieval
Art and Literatüre", Dumbarton Oaks Papers, Harvard University Press,1987, s. 146.
13 Marcel Restk, Byzantine Wall Painting Asia Minor,
Recklinghausen, 1969, c. LII, res. 521, 522.
14 Çora~an Karakaya, a.g.m. , s. 283.
15 Eski Ahitte Rabbin benzeyi~inin görüntüsü olarak anlanlan, Yeni Ahitte ise görünmeyen Tanr~'n~n
Isa'n~n vücudunda cisim bulmas~n~~anlatan sahne. Sahnenin merkezinde de~erli ta~larla bezeli, gösteri~li bir tahtta
oturan Pantokrator Isa yer al~r. Sa~~eli ile takdis yaparken sol elinde kapal~~bir kodeks veya rulo tutmaktachr.
Tahtm çevresinde ise dört Incil yazar~n~n simgeleri olan; öküz, aslan, kartal ve insan Incil ile betimlenmi~lerdir.
Bunun d~~~nda sahnede kerubim ve serafimler, yanan tekerlekler ve kristal denizi motifieri bulunmaktad~r.
16 Çora~an Karakaya, a.g.m., s. 282.
17 Bog-yay, a.g.m., s. 495, 496.
18 Çora~an Karakaya, a.g.m., s. 283.
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Sahnede Isa'n~n otururken ya da ayakta tasvir edilmesi ise dönemlere ba~l~~de~ildir. 10.

yy. Deesis salmelerindeki figürlerin bazen tüm bazen de dizleri hizasma kadar tasvir edildi~i

görülür19. Burada figürler tam olarak betimlenmi~tir. Sahne figürlerin betimleni~i aç~smdan
duvar resimleri ile paraleldir. Kapadokya'daki Deesis sahneleri, örne~in Mavrucan 2 no'lu
(13. yy.), Göreme Karanl~k (11. yy.), K~l~çlar (10. yy.), Elmah (11. yy.)ve Çankh (11. yy.)
kiliseleriyle benzerlik gösterir. Çankh Kilise'de Meryem ve Yahya tam figür olarak
betimlenmi~lerdir 2°. Gösteri~li bir taht üzerinde oturan Isa sol elinde aç~k bir rulo ya da
kodeks tutrnaktad~r. Burada kaz~nm~~~olsa da Isa'n~n elinde bir rulo ya da kodeks tuttu~u
görülebilmektedir.
Sahnede Vaftizd Yahya ve Meryem'in ellerinin duru~~biçimi önemlidir. Sahnede
genellikle Meryem ve Yahya'n~n elleri Isa'ya do~ru yakanr biçimde (paraldesis) tasvir edilir.
Meryem'in sol eli ileride di~eri geride, Yahya'n~n sa~~eli ileride sol eli geride ve aç~k bir
~ekilde Isa'ya uzannu~t~r.
Blakherniotissa Meryem, ayakta ve cepheden, bazen tam bazen yar~m figür olarak
tasvir edilir. Avuç içleri seyirciye dönük ~ekilde bazen gö~sü üzerinde bazen de ild yana
do~ru aç~lm~~~orans duru~tad~r. Blakherniotissa ad~n~~bugün yeri tam olarak belirlenemeyen
Istanbul'daki, Blakhernai Kilisesi'nden alm~~t~r. Bu kilisede birçok Meryem ikonunun oldu~u
bilinmektedir. Amtsal resim sanat~ndaki bu tipin en iyi örne~i Kiev H.Sophia'sm~n apsis
mozai~i olarak bilinir21 .
Blakherniotissa Meryem, 11. yüzy~ldan itibaren sikkelerde yo~un tasvir edilmi~tir. IX.
Konstantin Monamakhos'un (1042- 1055) ve LAleksios Konmenos'un (1081- 1118)
sikkelerinde görülmektedir22. 10. ve 11. Yüzy~llarda yap~lm~~~Kapadokya bölgesi duvar
resimlerinde çok say~da örne~i görülmektedir. Hagios Stephanos Kilisesi (10.-11. yy.),
Belis~rma Direkli Kilise (10- 11.yy.), Ihlara Eski Baca Kilisesi (10- 11.yy.), Sümbüllü Kilise
(10. yy.'m ba~~), So~anl~~Kubbeli Kilise (10.yy) gibi Kapadokya kiliselerinde Blakherniotissa
Meryem'in tasvir edildi~i duvar resimleri örnekleridir23.
Kutsal Bilgelik Tahn ya da di~er bir ad~yla Ayasofya Meryem'i olarak bilinen bu tipte
Meryem gösteri~li bir taht üzerinde oturmaktad~r. Cepheden tasvir edilen Meryem'in
kuca~~nda Emmanuel Isa oturmaktad~r. Meryem sa~~eli ile Isa'y~~sa~~omzundan tutarken sol
eli ile bar-a~~ndan desteklemektedir. Kutsal Bilgelik Taht~~ Meryem genellikle apsis
programlar~nda tasvir edihnektedir ve Beytiillahim'deki Meryem kilisesinin apsisinde ilk kez
olu~tu~u belirtilir24. Istanbul'da Ayasofya (9. yy.), Ohrid H. Sophia (1037- 56), Daphni Nea
Moni (12. yy.), Selanik H. Sophia (11. yy. sonu), Yunanistan Hasios Lukas (11. yy.)
ldliselerinin apsisinde tahtta oturan Meryem, kuca~~nda Emmanuel Isa, kutsal ki~iler ile
19 Çora~an

Karakaya, a.g.m. , s. 283.
Resde, a.g.e.
21 Seycenko N.P., " Virgül Blachenüotissa" The O~çfoni Dictionary of Byzantiwn, III, 1991, s. 2170- 2171; H.
Hallensleben " Maria, Marienbild" Lexikon der Chrisdishen lkonographie, Band 3, 1994, s. 166.
22 TürkerAlev, Mara oe So~ankdere Vadded'~de Buk~nan R-direlerdeki Isa ve Meryem TOleri, Hacettepe üniversitesi,
Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Böl. Bas~hnam~§ Lisans Tezi, Ankara, 2004, s. 42.
23 Bkz. Resde, a.g.e., c. I, II, III.
24 Spitzing Günter, Laik»: Byzantinish Cluisdicher Sy~nbole:Die Bildwdt Grieckenlandsund Ale~nas~ens, Munich:
Diederichs, 1989, s. 228.
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betimlenmi~tir. Ohrid H. Sophias~'nda bu kutsal ki~iler azizler, martirler, peygamberlerdir.
Kapadokya'da Ke~lik Manast~n, H. Stephanos Kilisesinde Meryem'in iki yan~nda
ba~melelder, Vaftizci Yahya ve azizler yer al~r.
Kapadokya'daki duvar resimlerinde Kutsal Bilgelik Taht oldukça yayg~n bir ~ekilde
tasvir edilmi~tir. Göreme El Nazar (10. yy. sonu), ~apel 6 (10. yy. yar~s~) apsis duvannda
merkezde, Çavu~in Kilisesi'nde (963- 965) prothesis duvar~ndaki güney ni~te, Mustafapa~a
Kutsal Havariler Kilisesi'nde (10. yy. sonu), Güllüdere ~apel 1 'de, K~z~l Çukur Yohakim ve
Anna ~apeli'nde (850/60) apsis kemer yüzeyinde, kuzey duvarda Kutsal Bilgelik Taht~'nda
Meryem iki ba~melek figürü aras~nda yer al~r. Çavu~in ve El Nazar'da Meryem'in taht~~
arkahld~d~r. Isa'y~~kollar~~ile bacak ve kollanndan desteklemektedir. El Nazar'da Ba~melekler
ayakta ve cepheden gösteri~li krall~k giysileri içinde sol ellerinde küre tutarken sa~~elleri
havada asa tutmaktad~rlar. ~apel 6'da ve Yohakim ve Anna ~apeli'nde melekler yandan
betimlenmi~~ve Meryem'e do~ru hafif e~ilmi~lendir. Tatlarin I no'luda meleklerle, II no'luda
ise Anna ve Ioakim e~li~inde tasvir edilmi~tir25. Ayr~ca Yunanistan'da Naxos'daki Do~um
kilisesinin (10.yy) apsisinde yar~m kubbede tahtta Meryem ve çocuk ~sa iki yanda melekler ile
resmedilmi~tir26. Tokah Eski Kilise'de (910/ 20) kuzey duvarda ve do~u duvarda Meryem
arkal~ks~z bir taht üzerinde yaln~z betimlenmi~tir. Ürgüp Susambay~n Theodore Kilisesi'nde
(11. yy.) yine Meryem arkahld~~tahtla, yaln~z betimlenmi~tir. Ihlara Y~lanl~~Kilise'de (11. yy.
yar~s~) apsis duvanmn merkezinde Gö~e Yükseli~~sahnesinin bir parças~~olarak betimlenen
tasvirde Meryem arkal~kh bir taht üzerinde oturmaktachr. Kuca~~nda oturan Isa'y~~sa~~eli ile
omzundan sol eli ile baca~~ndan desteklemektedir. ~ki yan~nda ise havariler s~ralanm~~t~r27.
Ürgüp, Cemil H. Stephanos Kilisesinde Meryem'in iki yan~nda ba~melekler, Vaftizci Yahya
ve azizler betimlenmi~tir. Burada ise Deesis sahnesinin bir parças~~olarak ba~meleklerle
birlikte tasvir edilmi~tir.
Eski ve Yeni Ahit'te Mikael ve Gabriel'den bahsedilmesine ra~men bu melekler için
ba~melek kelimesi kullamlinaz. Bununla beraber ba~melelder (Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel,
Phlogetheil, Siykael, Misrael, Azael) Yahudi ve H~ristiyan gelene~inde önemli olup göksel
hiyerar~ide prenslik ile meleklik aras~nda bir mevkide yer al~rlar. Bunlar aras~nda Bizans'ta
Mikael'e büyük sayg~~duyulurken Gabriel ve Rafael'e ayn~~derecede saygml~k duyulmaz.
iskenderiye'de Rafael'e adanm~~~bir kilise vard~r ama kendine adanm~~~bir bayram günü
yoktur ve Mikael ve Gabriel Bizans Sanat~nda daha çok yer al~rken Rafael yoktur28.
Ba~melelder di~er melelderden imparatorluk k~yafetleri (loros, cilamy ve k~rm~z~~
ayakkab~lar~) ve simgeleriyle (küre, asa) ay~rt eclilirler. Bazen de tunik, himation ve

25 Jölivet-Levy Catherine, Les Eglises Byzantines de Cappadoce. Le Program~m ~conographie de Papside et de ses Abords,
Paris, 1991, Lev.4 (Niketas), Lev.16,2 (Direkli), Lev.52,1 (Orta Mahalle), Lev.142,2 (Ball~ld~), Lev.185 (Do~an
Yuvas~); Restle, a.g.e., c. II, El Nazar res. 6, 7, ~apel 6 pl. VIII, Tokah pl. X; c. m, Çavu~in pl. XXVI, res. 303,
329, Güllüdere pl. XXVII, res. 331, K~z~lçukur Yohakim ve Anna pl. XXXIII, res. 345, 346, 347, Mustafa Pa~a
Kutsal Havariler pl.XL
26 Panayotidi Maria, "L'Eglise Rupestre de la Nativite dans l' ile de Naxos ses Peintures Pri~r~itives"
des Cahiers Arddologiques, Edit. Andre Grabar, Vol.23, 1974, res.7-8.
27 Restle, a.g.e., c. III, Y~lanl~~pl. LVII, res. 499.
28 Kazhdan Alexander, Sevcenko N.P., "Archangel", 7-he Oxford Dictiona9, ofByzantiu~n, 1, Oxford University
Pres, 1991, s. 155.
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sandalederle de tasvir edilmi~lerdir29. Mikael ve Gabriel ayakta ve genellikle ~sa ile
Meryem'in yan~nda koruyucu olarak yer al~rlar. Gökselli~in ev sahibi veya ba~ka bir deyi~le
takdimcisidirler. Bazen kubbede yer alan Pantokrator ~sa'n~n çevresinde Rafael de dahil
bütün ba~melekler yer alir30. Burada imparatorluk giysileriyle Mikael ve Gabriel tasvir
edilmi~lerdir.
Figürleri ay~ran kemer yüzeylerinde ve kemer bo~luklannda y~ld~zlar ile her iki taraftaki
son kemerlerin içinde ve ~sa ile Meryem aras~ndaki kemer bo~lu~unda kare pencerelerin
betimlenmesi; hem kemer yüzeyinin bo~luldanmn doldurulmas~~ hem de sahnenin ve
figürlerin göksel bir mimari (saray) içinde betimlenmeleri fikrinin bir sonucu olarak
yorumlanabilir. Ayr~ca figürlerin içinde tasvir edildi~i sütunlu kemerler de bunu
desteklemektedir. Tek ba~~na Pantokrator (Göklerin Hakimi) ~sa tasvirleri, Gö~e Yükseli~~ve
sembolik Theophany sahnesi ile birlikte yine sembolik Deesis sahnesi de genellikle kubbeler
veya yar~ m kubbelerde tasvir edilmektedirler. Bu sahnelerin gök (Gö~e Yükseli~) veya
göksellilde (Pantokrator ~sa, Theophany, Deesis) ilgili olmalar~~nedeniyle ikonografik aç~dan
mimaride, yap~n~ n özellikle hep üst bölmelerinde (kubbe, yar~ m kubbe, apsis üst duyan gibi)
tasvir edilmelerini gerektirmi~tir.
Bugün ~stanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan ve Konstantin Lips Manast~r Kilisesine
(Fenari ~sa Camii) (13.-14. yy.) ait bir kemer parças~ nda, on iki havari yüksek kabartma
olarak betimlenmi~tir .31 (Res. 13) M~s~r'da, Sina Da~~~Katerina Manast~n'ndaki (1280) bir
ikonastasis ldri~i üzerinde pi~mi~~toprak malzemenin üzerine fresk olarak (alç~~ve ketenle
kaplanan yüzeyi üzerine, alt~n yald~z ve boyalarla) tasvir edilen sahne sivri kemerlerle on bir
bölüme ayr~lm~~ ur. (Res. 14) Her bir kemer bo~lu~unda figürler betimlenmi~tir. Ortada ~sa
iki yan~ nda Meryem ve Vaftizci Yahya; sa~da s~ rayla Georgeos, Lukas, Yohannes, solda
Paulos, Matta, Markos, Prokopios tasvir edilmi~tir.32 Sahne, kemer yüzeyinde kabartma
olarak tasvir edilmesiyle Konstantin Lips Kilisesindeki havarilerin betirnlendi~i öme~e,
figürlerin kemerli ni~ler içinde tasviri ile de Katerina Manast~ rmdaki Deesis sahnesine
benzemektedir. Ayr~ca, bu kemer parças~n~n, genellikle apsis program~ nda yer alan Deesis
sahnesi, Ayasofya Meryem'i ve Blald~ erniotissa Meryem'i sahnelerini bannd~rmas~, templon
duvar~n~n bir parças~~ oldu~unu göstermektedir. Kilisenin en önemli dinsel mekarumn
üstünde bulunmas~~ve seyirciyi görsel olarak etkileme ve bilgilendirme misyonu yüklenmesi
nedeniyle, templon ar~itravlannda, Orta Bizans döneminde, 10. ve 11. yüzy~llarda en çok
tercih edilen ve yayg~n olarak kullan~lan kompozisyon Deesis'tir. ~konoklazma Dönemi
bittikten sonra templon ar~itravlannda Deesis kompozisyonu yo~un olarak kullardm~~t~r.33
Kemer, Katerina Manastm öme~indeld kap~~ kiri~inde oldu~u gibi kilisenin en önemli
mekan= naostan ay~ ran bölmenin yani templon duvar~n~n kap~~kemeridir.
29 Lucchesi Palli Elisabetta, "Erzengel", Lexikon der Christlishen lkonographie, 1, Wien, 1968, s.676.
30 Kazhdan, Sevcenko, a.g.m., s. 155.
31 Brooks Sarah, "Sculpture and the Late Byzantine Tomb", BYZAN77UM Faith and Power (1261-1557),
Ed.Helen C. Evans, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, New Haven and
London, 2004. s. 100, 102.
32 Arcbishop Damianos, "The Icon as a Ladder of Divine Ascent in Form and Color", BYZANTIUM Faith
and Power (1261-1557), Ed.Helen C. Evans, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press,
New Haven and London, 2004. s. 379-381.
33 Parman Ebru, Ortafafda Bizans Döneminde Frigya (Phwia) ve Böke Müzelerindeki Bizans Ta~~Eserleri, Anadolu
Üniversitesi Yay~nlar~, Eski~ehir, 2002, s. 96-97.
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Sonuç
Sahne Kapadokya bölgesi gibi Bizans resim sanat~~aç~s~ndan önemli bir bölgede duvar
resimlerinde tasvir edilirken bir kilise veya ta~~oca~~ndan günümüze kalan Alt~nta~~
Köyü'ndeki bu templon kemerinde ta~~üzerine kabartma olarak yap~lm~~t~r. Bölgede Bizans
Dönemine ait çok say~da mimari parçan~n da~~lm~~~bir ~ekilde bulundu~u ve yine pek
ço~unun da bölge müzelerinde oldu~u görülür. Bu mimari plastik malzeme içinde, 10. ve 11.
yüzy~llarda templon ar~itravlannda çok tercih edilen konulardan olan sahnenin, günümüze
ula~abilen bir örne~i olmas~~bak~m~ndan önemlidir.
Sahnenin Orta Bizans döneminde, 10. ve 11. yüzy~llarda templon ar~itravlannda, çok
tercih edilen konulardan biri olmas~, geli~mi~~ikonografisi ve üslubu 11. yüzy~l~~tarih
vermektedir.
Ad~n~~ bile ta~~zenginli~inden alarak Alt~nta~~olan bu köy ve Alt~nta~~ilçesi, Antik
Dönemden beri ta~~ocaldan ile önemli bir bölgedir34. Ta~~n özellikle mermerin bol oldu~u
bu bölgede, ta~~yüzeyine kabartma ve kaz~ma tekni~inde yap~lm~~~olan sahne co~rafya ve
sanat aras~ndaki geli~im üzerindeki etkiye bir örnek olarak bize veri sunmaktad~r. Sahnenin
geli~imini göstermek ve kar~~la~t~rma yapmak için verdi~imiz örnelderin ço~u an~tsal duvar
resimleri ve küçük el sanadan örnekleridir. Konumuz olan Alt~nta~~Seydisül Türbesindeki
sahne ta~~yüzeyinde kabartma olarak yap~lm~~~bir örnektir. Bu özelli~iyle önemli Roma
yerle~imlerinin (Cotiaeion "Kütahya", Aizanoi "Çavdarhisar", Synaus "Simav", Cad~~
"Gediz", Tiberiopolis "Emet", Appia "Alt~nta~", Ankyra "Simav") bulundu~u Kütahya'da,
Antik Yunan ve Roma kabartma gelene~inin devam~~bir sanat~n aktanm~~da söz konusudur.

34 Alt~nta~, Çalursaz Köyü, Obruktepe Antik Ta~~Ocag~.(Eski~ehir Kültür ve Tabiat Varl~klar~n~~Koruma
Bölge Kurulunun 26.06.2001 tarih ve 1535 say~l~~karar~~ile tescilli)
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