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EVALUAll0N OF 1HE CHURCHES IN AND AROUND VAN IN lI.RMS OF PLAN
With a historical background dating back to the pre-writing ages, the dty of Van and it> vicinity came
under the reign of the Byzantines as of the 5th century A.D. The region maintained its existence under the
Byzantines and Sasanis by turns.
After the Iate 7th century, the region was exposed to a Jong-term Armenian reign up until the Iate j Oth
century. Afterwards, this region came under the reign of the Byzantines again, terminating the 113-year-old
Vaspurakan Armenian kingdom there.
In and around the city of Van, where a lot of churches and monasterles were bullt, both Byzantlum and
Armenla were hosted. An examination of these buildings shows that they were built with circular and crossshaped plans. The group of circular plan consists of the trikonkhos plan scheme having two different types,
tetra and trikonkhos. The group of the cross-shaped plan, however, contalns the types defined as open and
Cıosed

Greek erosses as well as very large buildings with single net and extending toward four directions

vla narrow corridors.
Armenlan art developed a peculiar style especlaJly in field of architecture. Today there are many
Armenian buildings, some In the East Anatolia Region, which were generally buiJt in between the 5th and
7th centuries. Mixlng their Iocai traditions with those of the clvillzations around them, they developed the

--.J

LegionaJ Chıistian Art, also called as Armenian and Georgian.
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Tarihi çok eski

çağlara

başlamış,

itibaren

kadar inen Van ve çevresinde Bizans ha.kimiyeti MS. V.yy.dan

bölge uzun bir süre boyunca Bizans ve Sasaniler

arasında

el

değiştirmiştir.

VII. yy. 'ın sonlarından itibaren uzun süreli bir Hıristiyan hcikimiyeti altına
giren bölgeyi, Abbasiler vali olarak atadıkları [rmeni prensler vasıtası ile uErmeniye" adı
altında

idare

doğusundaki

etmişlerdir.

908

yılında

Vaspurakan bölgesinde

kraJlık u~vanı vermiştir.

Vastan

işlerinde serbest, dış işlerinde

Abbasi halifesi Muktedir, Van Gölü'nün güney
yaşayan

adıyla Gevaş'ı

Abbasilere

Ardsruni prensi Gagik'e taç giydirerek
merkez edinen Vaspurakan

prensliği;

bağlı kalmıştır. x.yy. sonlarında bölgeye

iç

Bizans

imparatorluğunun tekrar hakim olmasıyla Ermeni prensiikieri, Bizans egemenliğine
girmiştir.

1018

yılından

itibaren Selçuklu

akınıarı başlayınca,

son Vaspurakan

kralı

Senekerim,

Bizans imparatoru ile anlaşarak, Van ve çevresini 1021 tarihinde Bizans'a terk etmiştir.
Böylece bölgede yüz üç

yıl

hüküm süren Vaspurakan

Prensliği

sona
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ermiştir. Bizans'ın

varlığı ise, 1064'de başlayan Selçuklu akınlarıyla son bulmuştur.'

Van ve çevresinde iX. yy.
Hıristiyan

yöredeki
bir

kısmı

edilmiştir.

şemalarıdır.

XViii.

yy.ın

koyduğu,

kalkmış

sonlanna kadarki dönem içerisinde,

bugün büyük bir bölümü harap

birçok dini

olmuş,

yapının inşa edilmiş olduğu

kay-

kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Mevcut örnekler

bir

mimarlann ortaya

ise tamamen ortadan

naklardan ve
tespit

başlanndan

incelendiğinde, Van
kapalı

Bunlar;

ve çevresinde dört

yunan

haçı,

farklı

plan tipinin

kullanıldığı

serbest haç, yonca ve tel< nefli plan

Yine bu örneklerden, yonca ve tek nefli tipin

diğerlerine oranla

daha yaygın

kullanım gösterdiği anlaşılmaktadır.

i. Serbest Haç PlanlıJar:
Bu bölgede mevcut yapılar içinde tel< bir örnekle temsil edilmektedir:
Lım Manastır (Adır)
Manastır,

KtUsesl:

Van Gölü'ndeki

Adır adasında bulunmaktadır. Xi.
Şapeli,

kurulan manastJr, Saint Georges Kilisesi, Saint Sion
misafirhane ve limandan

oıuşmaktadır.

yy.da

Ada'nın

güneyine

keşiş

hücreleri.

de olsa,

ulaşanlar

papaz okulu,

Bunlardan günümüze

kısmen

şapeldir.

kilise ve

yazması

Bir el

kitapta 1305

yılında ı.

zacharia

tarafından yenilendiği

belirtilen kilise;

küçük ölçekte ele alınmış, serbest haç planında bir yapıdır (Plan-l). Köşe duvarları
üzerinde yükselen

dıştan

silindirik

kasnakıl

haçın kollarıyla genişletilmiştir. Doğu
şeklinde

bir forma sahip apsisle

düzenlemeli

kol,

konik

dışa taşıntısı

sonlanmıştır.

pastophorionların kuzey

kü[ahlı

Apsisin iki

merkez kubbenin dört

tarafı,

yarım

daire

olmayan, içten
yanında

yer alan dikdörtgen

ve güneydeki yan kollara, birer

açıklıkları

bulun-

maktadır.
Yapının yenilendiği dönemde batı girişine,

Kolları dışarıya yansıtılmış haç

martyrion ve
kilise plan

biçimli formlara

vaftizJıane yapıları

şeması

olarak

kare düzenlemeli bir jamatun
hıristiyan

rastlanmış,

olarak erken tarihli birkaç

mimarisinin

eklenmiştir.

başlangıç devrinde

daha sonra da Bizans mimarisinde

yapıda uygulanmış

ancak sonraki dönem-

lerde devamı· görülmemlştir.3 Ermeni mimarisindeki en erken örnekleri, Vii. yy.a tarihlenen Kafkasya'daki Astarak, Artik ve Lmbatavank kiliseleridir.
Adır

kilisesi,

Pastophorionların konumlandırılışları

4

ve apsis düzenlemesi

bakımından
s

Xi. yy'a tarihlenen Kağızman'daki Çengelli kilisesi ile benzerlik göstermektedir.

1 A.UluÇMTl. oıtaçal ye Sonnwnda Van GOIQ Çevresı MImarLJAı J Van. Ankara 2000. s.lO- 13; Van ve Çevresinin tarlhçesl hakkında genış
Ic;ln bkz. A.jaubert, Vayage en Annenle. la2 ı. s.138 vd. M.Canard. HIstolre de la Dynastle des H'amdanldes de jazlre el de Syrte, 1.
Pari. 1954, •.441-485; G.Öğün; • Ortaçağ Boyunca Varı Bölgesl Tarıhı". SIID'ı{ 1990).•. 102· ı32
bılgı

2 Bkz.• j.M.Thlerıy; - Monasteres Atmenlen. du Vaspurakan". REA, XI(1974), •. 3n
3 1I1u., S.E.ylce, ~"'"' Çevresı. ı.tanbul 1971, R.107
4 BIu., A.Khatchalrlan, • L'archlteclure etrnenlenne E.ssal arıalytlque", Vottan, i( 1948-49)••. 7; j.M.Thlerıy, Annenlan Art:". New Yaı1< 1989•
• .497. f.635
5 Bkz.. Thlerry; AımenIe:n ...•. 508. flg.667
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n. Yunan Haçı PlanWar:
şemasında yapılmış

Van ve Çevresinde bu plan

1. St.Bartholomeos Manastır K1llsesl:Yapl,

tek bir örnek

Başkale'nin

bulunmaktadır.

Albayrak Köyü'nde bulunmak-

tadır. ilk yapılışı IV. yy.a tarihlenen kilisenin bugünkü durumu. XIII-XJV. yy.da yenilendiğini

göstermektedir.

Yapı

onarım

üzerinde 1647-1655 tarihli bir

tadır. Manastırdan günümüze

yıkılmış kilise

üst örtüleri

kitabesi bulunmak-

ile kilise önünde yer alan jamatun

gelebiimiştir.6

Jamatun ile birlikte

planlandığı anlaşılan
dış

tedir (Plan-2). Dikdörtgen bir
doğuda,

merkezi kubbesi
oturmaktadır.

duvarlardan ileriye

kolun iki

doğuda, dışa taşıntısı

yanında,

Kapalı

yunan

sürülmektedir.
dikdörtgen

haçı planın

Tıp

bir

yanında,

yayılması

Haç

unsurları

ise,

olmayan kollara yer veril-

konusunda birçok
eşit

bir haç

yerleştirilerek,

alırken

etrafını

iç

ileri

olan kilisenin

kare

mek~nlarla

orta alanda, dört

tıp yapılarda, yapının

desteğe

görünüşünde hakim

çevreleyen haç şeklindedir.

meydana getirmek ve tamamlamak için

farklı görüş

şeklinde

köşelerin

kollarının birleştiği

dayanan bir merkez kubbe bulunur. Bu plan
esas

payandalarına, batıda

almaktadır.

içerisine

unsur, merkez kubbe ile kubbenin

örten

bir apsis ile iki yanda dikine dikdörtgen

genelolarak, dört kolu birbirine
çerçeve

duvar

derinliği

fazla

beş kenarlı

kökeni ve

doldur.ulmasından oluşmaktadır.

mek~nını

enine dikdörtgen biçimli küçük odalar yer

olmayan içten

biçimli pastophorion hücreleri yer

taşınimış

göstermek-

haç biçimli ayaklar üzerinde yükselen sivri kemerlere

Merkez kubbenin dört

miştir. Batıdaki

haçı planı

çerçeve içinde yer alan kilisenin orta

bağlantıları olan

dört yana kemerli

kilise, basit bir yunan

Diğer

bölümler bu

yapılmıştır. Şemanın

prototipIeri-

ni, erken Hıristiyanlık dönemi martyriumlarındagörmekteyiz.?
V.yy.dan Vııı. yy.a kadar italya 8, Anadolu ve Suriye'de erken örneklerini vermiş olan
lO

9

bu tip, iX. yy.dan itibaren Bizans mimarisinin hakim plan şekli haline gelmiştir. i J
Kafkasya'da bu plan

şemasına

sahip

yapıların
'1

Bagaran, Vagarhapat ve Mren kiliseleridir.
merkez kubbeleri

taşımak

için

bağımsız

en erkeni VII. yy.a tarihlenen Açmiyazin,

[rken döneme ait bu yapılar, orta alanı örten

payelerm

kullanıldığı

klasIk

kapalı

yunan

haçı

şemasının prensiplerine kısmen uyan fakat bölgesel özelliklerin de kuvvetle hissedildiği

örneklerdir. XJV. yy.'a tarihlenen Bartholomeos Kilisesi,
mimarisinde erken dönem

yapılarında görülen,

kubbenin

kapalı

köşe duvarları

len tipinde ele alınmıştır. XJII. yy.a tarihlenen Vank'daki Stephan Kilisesi
şeması

ile Bartholomeos Kilisesinin benzer bir düzenlemesi olarak

haçının

yunan

Bizans

üzerinde yükse-

l3

,

basitleştirilmIş

karşımıza çıkmaktadır.

6 Bkz., W.Bachmaoo. ~ ımdMosehen in AnnenIen ımd Kıııdstan. Lelpzlg 1913, s.28: Thlerry, -Monasteres-, VJI, s.162

rart chretleı lULLIqUe. i Arch/lıedııre, Paı1s 1946. s.369
8 Bkz., C.Cecdıeli •• sgua rdo geoerale all' archllettura biZ2lotioa lo Italia-, Studl blzantini e ~d, IV( 1935). s.28
9 Bkz.• S.[ylce. L'eglise crucironne de Slde en Pamphylle el son importance au polol de vue de I'hlsmlre de rart byuollo·.
IIJ(1958}. s.35-42
LO Bkz., K.[rdmaoo, Das inınbdıe Fe~, Lelp:ı.Jg 1941. s.59
II Bkz., S.[ylc.e. son OeYIrBIzaıu Mmar1.sI, Istanbul 1980, s.II4-117
12 Bkz., Kha~chalrlao. a.g.~, 5.57
13 Bkz., Thlerry, Aımenlan ... s.475. Ilg.5n
7 Bkz., A.Graoor. Martyluın, reCheI"Che5 sur le aıIte des rd1que et

i

Anatı:ıIIa.

ID. Yonca Planlılar:
Daha önce de belirttiğimizgibi, Bölgede en yaygın kullanılan tipi, Grekçe trikonkhos
ve tetrakonkhos olarak da anılan yonca plan
yarım

şeması oluşturmaktadır.

kubbeler, yonca yaprağı şeklinde olup, merkez kubbenin

Bu tipe

etrafında üçlü

adını

veren

veya dörtlü

olarak yer almaktadır. Yarım kubbelerden çoğunlukla doğu yönündeki apsistir. Orta
mekanı

örten merkez kubbe,

köşe

da payeler üzerinde yükselen kemerlere
farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır;
yansıtılması ile oluşan

ı.

yılları arasında yaptınImıştır. Kilise

eklenmiştir.

daha

kilise, Vaspurakan

yüzyılın

kralı

I.Gagik

ile birlikte; saray, hizmetli

yy. sonlannda ana kilisenin

Yine bu

ve çevresinde bu

şema,

dört

Bunlardan ilki, içteki şemanın dış mimariye

Manasır Akdamar Adasında bulunmaktadır. Manastırın

yapısını oluşturan

inşa edilmiştir. XIII.

oturmaktadır. Van

ya

tipin bölgedeki temsilcisi, Akdamar'daki kilisedir.

Akdamar Manastlr Klllsesl:

merkezini ve ana

taşınImış sütun

duvarlan ya da bu duvarlardan ileri

doğusuna

bir

tarafından

odaları,
şapel,

bahçe ve liman da

1763'de bir jamatun

sonunda da kuzeye eklenen bir çan kulesi ile

genişletilmiştir. Manastır,

1895'e kadar bölgedeki Ermeni

915-921

yapı,

patrikliğinin

biraz'

merkezi

olmuştur. 1918'de ada terk edilince manastır da kendi haline bırakılmıştır.14 Manastırın

katalikonu olan kutsal haç kilisesi, dört yapraklı haç (tetrakonkhos)
dışa taşınlmış olan haçın kolları arasında

(Plan-3). Dört yönde
olarak

yansıtılmış küçük nişler yerleştirilmiştir. Köşe

kubbe,

dıştan

kolları,

içten

olmayan

yüksek kasnakit, piramidal bir külahla
yarım

doğu

kubbe,

dıştan

cephedeki apsisin iki

üçgen

planında tasarlanmıştır

içten yuvarlak,

dışa köşeli

duvarlan üzerinde yükselen merkez

kapatılmıştır. Yoncayı oluşturan haçın

alınltklı çatı

ile

kapatılmıştır. Dışa taşıntısı

yanında dikdörtgen şeklinde, ince

birer koridorla ana

mekana bağlanan pastophorionlar yer almaktadır. İkinci şema, yapının dıştan dikdörtgen
bir çerçeve içine

alınması

sureti ile

oluşturulmuştur. Bunun

da en güzel

örneğini

Varank

Vank Kilisesi'nde görüyoruz.

2. Varank. Vank. Manastır KmsesI: Yedi
güneydoğusunda

yer

alır. Değişik

dönOşmüş olan manastırın

Kiııse adıyla

dönemlerde

da anılan manastır, Van'ın 9 km.

yapılan

eklemelerle bir komplekse

ikinci grup kiliseler topluluğunun çekirdeğini bu

yapı oluştur

maktadır. Kilise, kral ı. Senekerim tarafından X.yy.ın başlarında yaptınlmıştır.

dikine bir dIkdörtgen
(Plan-4).

Yapının batı

şeklinde olan yapı,

içten bir tetrakonkhos

cephesi önünde, kare düzenlemeli,

özelliği

yapıya

1s

Dıştan

göstermektedir

sonraki bir dönemde

eklendiği anlaşılan bir jamatun bulunmaktadır. iç mekanda köşe duvarları üzerine oturan

kemerler üzerinde yükseldiği anlaşılan merkez kubbe bugün yıkık durumdadır. Merkez
kubbenin dört

tarafı, yarım

daire biçimli haç kollarla

genişletilirken

bu

kolların aralarında

da yuvarlak fonnlu küçük nişlere yer verilmiştir. Doğu ve batı yönde, dikdörtgen formun

14 Bkz., BadımMln, a.g.e.. 5.40-47: 5.Der Nersesslan, Aghtamat Onudı of the HOIY Cross. Cambridge 1965. s.l4; G.Öney; Akdam8r
KI1IsesI. Ankara 1989,5.3; M.Ş. (pşlroğlu. Ahtıınw' 1OII5eSI. Istanbul 1997. s.5
15 Bkz.. Bachmann. Lg.e., 5.34;

i

Thlerıy;

Armenlan. 5.587

oluşmasına yardımcı
tadır.

Bölgede yonca

oluşturmaktadır.

olan kare düzenlemeli, haç
planın

üçüncü tipini

kolları

ile

yapının dıştan

bağlantılı

haç

odalar yer almak-

şekJini aldığı

düzenlemesi

Sortikin Kilisesi bu tiptedir.

3. Sort1kln KUlsesi: Adını bulunduğu köyden alan kilise, Çatak ilçe merkezinin ı ı km.
kuzeyinde bulunmaktadır. Adı ve kesin tarihi bilinmeyen yapı, plan ve mimari özelliklerine göre X.yy.'a tarihlendirilmektedir.'6
Kilise;
(Plan-S).

dıştan

dört kolu

Batıdan

köşelerinden

bir

eşit

kapıyla

erle

girilen

taşınimış yarım

ileri

kubbe ile örtülüdür. Kubbe
kubbenin

haç, içten tetrakonkhos

etrafını çevreleyen

örtülmüştür. Yapının

kare

şeklindeki

orta

yüksek bir kasnak üzerine konik

haç koııarının üzeri, hepsi

güney

bir planda ele

aynı

alınmıştır

mekanı,

duvar

yükselmiş

payelere oturan dört kemer üzerinde

dıştan,

planın

N.Brunov'un. yonca

yapının

şeklinde

külahildır.

bir

Merkez

derinlikte olan yanm kubbel-

tarafı, birtakım eklemelerle orijinalliğini kaybetmiştir.

Kafkaslar'da

değerlendirmeleri bulunmaktadlL

doğduğu

Bizans'ı etkilediği şeklindeki

ve

Yonca planın Kafkasya'daki en erken örneği,

I7

557-574 yılları arasında Erivan'da inşa edilen Avan Kilisesi'dir. '8 Buna karşılık Side harabelerinde bulunan LV, yy.a ait bir mezar

yapısı,

bu tipin çok önceden beri Anadolu'daki

varlığına işaret etmektedir. 19 Ermeni mimarisinde VII, yy. başlarından XIV. yy.ın sonlarına
yaygın

kadar son derece

kullanım

bir

gösteren yonca plan, Bizans

sanatı

içinde, erken

dönemde mezar yapılarındalO, sarayların merasim salonlarındaıı, V.yy, da Mısır'daki Kopt
kiliselerinde

22

kullanıldıktan sonra şemaya orta dönemde pek fazla rastlanmamıştır.

Bizans'ın son döneminde tekrar ortaya çıkan tipU, Anadolu'da ve özellikle de Aynaro~

büyük bir yaygınlık göstermiştir. istanbul'da bulunan geç döneme ait iki eser de bu
şemayı temsil etmektediLls

VI. Tek NeftUer:
Van ve çevresindeki
ortaya
fazla

konmuş

örneğe

diğer

kiliseler,

küçük ölçekli tek nefli

sahiptir. Bu tipi en güzel

yerleşim

birimlerinin

yapılardır.

Bu tipteki

yansıtanlarından biri

büyüklüğü ve

gücü

oranında

yapılar diğerlerinden oldukça

Saint Thomas KilisesidiL

2.5alnt Thomas Manastır KlUsesl: Van'ın Altınsaç köyünde bulunan yapı, Van Gölüne
bakan bir vadinin

yamacına kurulmuştur.

16 Bkz.. Thleny, illA, Vii .•. 132
i 7 Bkz., N .Brunov, " Die I'anaglaklrche auf der lnsel chalkl In der umgebung von Konstantlnopel", 8yıan~ Neugı1ec.hL!dleJahıtıOcher,
1927-1928, • .509
18 Bkz.. Khatehatrlan, a.g.e., s. 129. ftg. 17
19 Bkz.. A.ManseI, Slde, Aıık8ra 1998
20 Bkz.. E.SwIR. Roman Sowa: of 0ııIStLan Aıt. New York

t 951.

Lev. t 6

21 Bkz.. j.E.becsolt. le Grand palals de Constanl1nople, Paris 1910. s. i LO
22 Bkz., j.W.Crowfool, Earty 0UCheS in PaIesUııe. London 1941
23 Bkz., Eylce. Son DevIr... s. i 18-119
24 Bkz.. H.Brockh"us, DIe

25 Bkz.. Eylce, Lg.e.,

KımStIndCr Atha5

KI&tsn, Lelpug 1924

s.~ı

i

Xiii. yy.dan önceye tarihlenen kilise, 1671 de onarılarak batısına bir de jamatun eklenmiştir. Manastıra

yapıların

ait

yıkılmış olmasına rağmen

hepsi

kilise günümüze oldukça

sağlam bir durumda gelmiştir.

16

Üç nefli olarak düzenlenmiş jamatundan, geniş bir kemerle naosa açılan tonoz örtülü
giriş

bölümüne geçilir (Plan-6). Orta mekan,

oturan bir kubbe ile
yansıtılmıştır.

örtüıür.

Kubbe

alanın

Kubbeli orta

iki

dışa taşıntısı olmayan,

bölümünde

dışa,

köşe duvarları üzerinde

külahlı

yüksek kasnak üzeri piramidal

yanında

olarak

verilmiştir. Yapının doğu

derin kollara yer

yarım

içten

yükselen kemerlere

daire biçimli apsis yer

almaktadır. Apsisin

kuzey ve güneyinde küçük pastophorion hücreleri bulunur. Bu bölümler, dar birer koridorla yan kollara
liği,

duvarların

fonksiyonun
kalın

sadece

araları doldurması

bulunmayışıdır.

olmasının

kaynaşmasıdır.
kısımlarına

Naosun dört

nedeni,

kubbeyi

sahip

Bu payandalar ile tympanon

taşıyan

dışa taşmadan

birer duvar

duvarları arasında
gelmiştir.

iç mekan da

köşeleri birleştiren

yönelik hiçbir

duvarların

oturduğu

son derece

payandalarla

ayrılmakta bu

yakınlaşmaktadır. Ancak

noktada da

dikine dikdörtgen biçiminde düzen-

Bu tipteki bir
yaygın

şemaya

Bizans'ın

bunlan kiborion olarak

Van ve çevresinde dört tip plan

payandasına dönüştürÜımüştür.

yapının ihtiyacı

olan

şey

dört

genişleme sağlamaktır.

Bizans dönemindeki tek nefli

düzenleme ile

en belirgin özel-

taşımaya

bu

kemerlerin

Yöre mimarisinde, X.yy.dan itibaren oldukça
yapılar,

ve bu

böylece kubbeyi

köşesini oluşturan

yaklaştırılıp

lemeler gösteren kollar meydana

bu

olmaları

yapıların

Yani iç mekan da konumlarını kaybeden payeler, yan duvarların iç

dokununcaya kadar

yöne birden

Bu tip mekan düzenindeki

kalın tutulmuş köşe duvarlarına

oldukça

perde

bağlanmaktadır.

şeması

ile

bir

şema

olarak

karşımıza çıkan

sahip kiliselerden daha ferah bir iç

kiborion olarak

tanımlamak da

tanımlanan yapılarıyla

güçtür.

karşılaşılmasınarağmen

yöre kiliselerinde

plan çeşitliliği oldukça fazladır. Bazilika, kubbeli bazilika, merkezi ve karma plan tipe,
diğer

eklendiğinde

dört tip de

kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca

olmayan örnekler de
kullanılan

bazilikal

düzenlemesine

bir

fazla ilgi

düşüncesi,

bir kubbe

mimarisinde

girmeyen yani

devamlılığı

olduğu gibi

ilk yapılarda

döneminde

gösterilmemiş, kubbeli

geçiş yapılmıştır. Mekanı

ta kesintisiz bir alan yaratma
ve tek nefli olarak

değerlendirmeye

bulunmaktadır. Bizans'ın erken

şemaya

hızlı

çeşit şemanın doğu Hıristiyan

sekiz
genel

bazilikalardan merkezi plan
altında

toplama ya da naos-

tetrakonkhos, çokgen veya yuvarlak (merkezi)

tanımlanan şemaların

Yöre mimarisinde çok

kullanılmasına

sebep

olmuştur. Özellikle tek nefliler de köşelere bitiştirilmiş ayaklar, kemer genişliğinceoluşan

yan kollar ile iç mekanda ana kitlenin dışına taşmadan bir genişleme yaratma imkCını
bulunmuştur.
Aslında

kiliselere tipolojik

gruplar içine sokmak genel

açıdan yaklaşmak

ve

tuzaklarla doludur. Plan

anlamı

ifade etmemektedir. Bunun sonucunda da

i

isimler

altında

değerlendirmelerde büyük kolaylıklar sağlamakla

sayısız

26 Ilkz., Uluçam, a.g,e., s.209

onları değişik

açısından

belirli

birlikte

birbirine çok benzeyen iki kilise, bazen
yanıltıcı

benzerlikler ortaya

aynı

çıkmak-

tadır. Çarpanak Adası'ndaki St. Jean kilisesi (XVıl. yy/7 böyle bir örnektir (Plan-7). ikisi

duvara

bağımlı

dört

bölümünde orta
haçı,

açıklığı

kullanılan

Kilisesi'ni

taşıyıcı

bulunan bir

plan

giriş

ayak üzerinde yül<.selen bir apsis önü kubbesi ve

şemaları

başka

kubbe ile üç nefe

ayrılmış

bir

yapıdır.

içinde bir yere oturtmak oldukça zordur.

St. Jean

Kapalı

yunan

kubbeli bazilika, bu yapıyı sokacak gruplar olmakla birlikte plan bu şemaların

hiçbirinin

genel

tanımlamalarına

değerlendirilmesindede

benzer

uymamaktadır.

sıkıntılar yaşanmaktadır.

koııarın derinleştirilmesi,doğu-batı ekseninin uzaması,

grubuna

Bazen

yapıların

nefli

Merkez kubbenin iki yanındaki

bu tip yapıları kapalı yunan

haçına

sokulmasına neden olmaktadır.

Ermeniler, MS.301 'de Suriye'den gelen misyonerterin etkisi ile
etmişlerdir. Hıristiyan

olarak kabul

altında kalmışlar ve

bu etkiyi

olduktan sonra Suriye

Hlristiyanlığl resmi

Hıristiyan küıtürünün

sanatlarında da göstermişlerdir. Uzun

kültürelortamındayaşamışlar, Müslümanların

tik ve

tek

bir süre

din

etkisi

Bizans'ın

poli-

olmasından

bu bölgeye egemen
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sonra da islam kültüründen etkilenmişlerdir.

İran, Mezopotamya, Helen, Roma, Bizans ve İslam medeniyetlerinin sanat ve kültür
anlayışları

mimari

yoğrularak bu karışıma,

ile

alanında

mimari

da katan Ermeniler, özellikle

bu alanda belirgin bir stil
uygarlıkları

Çevrelerindeki

sanatını yaratmışlardır.

bakış açılarını

çeşitlilik göstermişlerdir. Çeşitli

son derece zengin bir

anlayışına rağmen

ba.şarmışlardır.

tiyan

kendi

Bu bölge

birliği

yerli geleneklerle

sanatını

ve

değişken

de ortaya

koymayı

karıştırarak,

etkileyen faktörleri üç

bölgesel

Hıris

başlık altında topla-

mak mümkündür:
1.KÜıtürel

Klmlik;

Hıristiyan

Katoliklerince, kendi kültürüne
aralarında bir kaynaşma

Ermeniler ve kilise sistemi, Rum
bağlı

meydana

yani milli

Ortodoksiarı

olduğu düşünülmüş,

gelmediğinden bu

ve

bu sebeple de
küıtürlerinin

topluluk kiliseyi, kendi

bir sığına~ı olarak görmüştür. Bunun da karşılığ~ Iitürjidir. Litürjik esaslar, yapıların şekil
lenmesinde en büyük etkendir.
ı. Komşu uygarlıklar; Üst örtü sistemleri, dış cephelerde yüksek silindirik ya da çok
köşeli

kasnak ve konik veya piramidal külah örtüleri, Selçuklu etkileri olarak

çıkmaktadır

mümkündür
kaldıkları

(Resim-1).

Taş

süslemelerde de Orta Asya etkili motifleri görmek

(Resim-ı). Dışa taşıntısız apsisler,

Suriye mimarisinin bir

sonra o kadar

karşımıza

benimsenmiştir ki

özelliği

Vii. yy. 'a kadar mimari anlamda etkisinde

olarak

karşımıza çıkmaktadır.

yöre mimarisinin bir

3.Bölgesel Etkenler; Geç Antik gelenek ve bölge

özelliği

haline

Bu Husus daha

gelmiştir.

özelliğinden hareketle

yöre mimar-

Iarı teknik açıdan ileri bir taş işçiliği göstermişlerdir (Resim-3). İçi moloz dışı düzgün taş

kaplama
Bu

tekniği yoğun

bir

taş

bezeme ile

yapıların batı kısımlarına,

likle kare düzenlemeli, çok

Xii. yy. ve

ayaklı

(Resim-4). Bizans mimarisinde bu
z7 Bh.• Uluçam,

~_e...

birleştirilmiştir.
sonrasında, jamatun

olarak

adlandınlan genel-

ve kubbe ve tonoz örtülü bölümler

şekil

eklenmiştir

düzenlemelere Anadolu'da rastlanmamakla bir-

5.107
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i

likte, Xii. yy.dan sonra yapılmış Aynaroz manastırlarında liti olarak adlandırılan benzer
bölümlerin bulunduğu bilinmektedir.
Son olarak şunu söyleyebiliriz; yöre Hıristiyan mimarları, Bizans'tan aldıklan plan

şekiııı

şemalarını,

pel< çok kültürün

kaynaşması

olan bölgesel

birtakım değişmez kuralları

da

mimarilerine katarak, kendilerine göre yorumlamışlardır. Malzeme, örtü düzeni, duvar
yapısı, cephe süslemesi ve hepsinden de önemlisi ii tü rj ileri planlann uygulanmasında
farklılıklar doğmasına neden olmuştur.

Resim 1. Akdamar Kilisesi

i

Resim 2. St. Bartholomeos KilisesI

kapı a1ınlığl

Resim 3. St. Bartholomeos Kilisesi

dış

cephesi

Resim 4. St. Thomas Kilisesi batı cephesi
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Plan ı. Um Manastır Kilisesi planı
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Kılısesi planı
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.

... _-

~
"

,

Plan 5. $ortikin Kilisesi
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Plan 6. St. Thomas Kilisesi

Plan 1. Çarpanak Saent Jean J(jlisesi

i

KA'YNAKCA
A.Grabar, Martytum, redıerdıes sur le ~te des rellque et I'an dıretten antlque. i ArdıItecture, Paris 1946,
s.369
A.Jaubert, Voyage en Armenie, 1821, s.138 vd. M.Canard, Histoire de la Dynastie des H'amdanldes de lazlre
et de 5yrie,

ı,

Paris 1954, 5.44 1-485

A.Khatchatrian, "L'architecture ermenienne Essai analytique", Vostan, [(1948-49),s.7
A.Mansel, S/de, Ankara 1998
A.Uluçam, Ortaçağ vi: SonrasındaVan GOIQ

Çevresı MImartığı

i Van, Ankara 2000, 5.10- 13

e Ceccheli , " sguardo generale all' architettura biz.antina in italia", Studl blzantlnl e neoaIlenld, IV( 1935), 5.28
D. Kuban, Çağlar Boyunca TQıidye Sanatının Anahatları, istanbul, 2004,5.79-80
E.Swift, Roman Source ofOırlsUan Art, New York 195 [, Lev.16
G.Öğün; " Ortaçağ Boyunca Van Bölgesı Tarıhı", SBD,I( 1990), s.1 02-132

G.Öney; Akdarnar KIlbesi, Ankara 1989,5.3; M.Ş. ipşiroğlu, Ahtamaı Kılbesi, istanbul 1997, 5.5
H.Brockhaus, Die Kunstlnde:r Athos K1östem, Leip:z:ig 1924

1. Eber50lt, Le Grand paIals de Con.stantlnopJe, Paris

1910, 5.110

J.M.Thlerry, Annenlan Art", New York 1989,5.497, f.635
J.M.Thierry; " Monasteres Armeniens du Vaspurakan", RfA, Xl(1974), 5.377
J.W.Crowfoot, EaıtyOıurdıesIn Palestlne, London 1941
K.E.rdmann, Das lranl.5dıe FeuerhellJgtum, Lelp:z:lg 194 ı. 5.59
N.Brunov, ., Die Panagiak.irche auf der lrisei chalkl In der umgebung von Konstantinopel", Byzantln1sdı
Neu,gıiechlsche]ahrbOche:r,

1927-1928, 5.509

S.Eyice, ~ vi: Çevresj, istanbul 1971, R. 107
S.Der Nersesslan, Aghtamar Oıurch of the HoJyCross, Cambridge 1965,5.14
S.Eyice, L'egUse cruciforme de Side en Pamphylle et son importance au point de vue de I'histoire de I' art
byuntin", Anatolla, JII(1958), 5.35-42
S.Eyice, Son DeW

Bizans MlmarW, istanbul 1980,5.114-117

W.Bachmann, Klrchen wıd Mosehen in Annenlen und Kı.ırdIstın, Lelpzlg 1913,5.28; Th1erry, "Monasteres",
VII, s.162

Anahtar KeI1mder: Van'da

Mımarl, Hrlstiyanlık Yapıları,

Kısaltmalar

ae:

Aynı

age:

Adı

Eser
Geçen Eser

REA: Revue des Etudes Armenlennes
SBD: Sosyal Bilimler Dergisi

yy:

yüzyıl

i

KJlise

