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Taksiarhis Kilisesi’nin 

Mimari Özellikleri

AYVALIK TAR‹H‹ YERLEfiMES‹N‹N ‹LK OLUfiMAYA BAfiLADI⁄I ALANDA
YER ALAN TAKS‹ARH‹S K‹L‹SES‹, 19. YÜZYIL RUM ORTODOKS
K‹L‹SELER‹N‹N PLAN fiEMASI, CEPHE DÜZEN‹, AHfiAP KONSTRÜKS‹YONU
ETK‹LEMES‹ VE AYVALIK TAR‹H‹ DOKUSUNUN ‹LK K‹L‹SE YAPISI OLMA
ÖZELL‹⁄‹N‹ TAfiIMAKTADIR
Hatice Uçar

irifl
Antik Dönemdeki ad›

“Kydonies” olan Ayval›k;

M.Ö.6.Yüz Y›la

tarihlenebilmektedir. Bu dönemde

Ayval›k; Midilli fiehir Devleti’nin tar›msal

iç bölgesi olup, Midillililerin sahili olarak

an›lmaktad›r. Kydonies: 1580 li y›llarda

Midilli’den gelenlerin korsanlardan

ald›klar› mallar› Anadolu’dan gelen

kaçakç›lara teslim ettikleri sahil

bölümünde kurulmufltur. ‹smini ise;

tepe bölümündeki mevcut yabani ayva

a¤açlar›n›n varl›¤›ndan ald›¤›

söylenmektedir(Güçhan fiahin, 2003,s). 

Ege K›y›s› tarihi yerleflmelerinin

karakteristik özelli¤i olan Müslüman

yerli halk›n k›rsal alana, ticaret ve

denizcilikle u¤raflan Rum halk›n ise k›y›

bölümüne yerleflmesi kural›n›n

Ayval›k’ta da uyguland›¤›

görülmektedir. Yak›n zamanda

yay›nlanan 1653 tarihli belgeye

bak›ld›¤›nda: bu tarihte Ayval›k’›n

oldukça zengin ailelerin yaflad›¤› bir

flehir oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 17. ve 18.

Yüz y›llarda ‹zmir’in bir Do¤u Akdeniz

ticaret flehri olarak yükselifline paralel

olarak bir ticari odak noktas› konumuna

gelen Ayval›k’ta burjuva kültürü

görülmeye bafllam›flt›r. ‹nfla edilen

zeytinya¤› fabrikalar› ve sabun

imalathaneleriyle Ayval›k neredeyse

ticari bak›mdan Ege’de rakipsiz bir kent

konumunda idi. Kentte yer alan

Gymnasion Kydonion Ege’nin say›l›

yüksek okullar› aras›na girerken

Ayval›k’› da bir e¤itim merkezi

yapm›flt›r. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi’nde

özerk bir yerleflme olan Ayval›k’ta

Müslüman ve Rum halk bir arada

yaflam›flt›r. Bu nedenle kent; bir arada

yaflayan farkl› etnik kökenli sakinlerin

oluflturduklar› farkl› kültürel, sosyal ve

ekonomik koflullar›n yo¤un etkisi

alt›nda flekillenmifltir. Bu kent

kültürünün oluflumu 1821de kesintiye

u¤ram›flt›r. Ancak Lozan Antlaflmas›n›n

içeri¤i gere¤ince 1923’te imzalanan

nüfus mübadelesi ile: Müslüman ve

Rum halk›n zorunlu olarak yer

de¤ifltirmeleri sonunda, Anadolu’da ve

Ayval›k’ta mevcut farkl› kültür

etkilerinin giderek sona erdi¤i görülür. 

Mübadeleden önce nüfusun

ço¤unlu¤unu Rumlar›n oluflturmas›

nedeniyle Ayval›k; Anadolu’da

mübadelenin etkilerini en fazla

bar›nd›ran kentlerden biridir.19. Yüz

Y›l’da önemli bir ticaret ve e¤itim

merkezi olan Ayval›k’ta Rumlar›n kendi

sosyal, ekonomik ve kültür düzeylerini

yans›tan, kentin tarihi dokusunun

oluflmas›nda etkin rol oynayan ve

kentin silüetine hâkim konumda olan

kiliseler, zeytinya¤› fabrikalar›, sabun

imalathaneleri, okul yap›lar› ve depolar

infla ettikleri görülmektedir. Bu

yap›lardan ço¤unun mübadeleden

sonra özgün ifllevlerinden farkl›

ifllevlerde kullan›ld›¤›, baz›lar›n›n da bofl

b›rak›ld›¤› görülmektedir.

Bu yap›lar aras›nda önemli

örneklerden biri olan Taksiarhis Kilisesi;

19. Yüz Y›lda infla edilen kiliselerden

biridir. ‹smet Pafla Mahallesi’nde, 20 N

III Pafta,459 ada, 10-12 parseller

üzerinde yer al›r. Sade bir kütle ve plan

organizasyonuna sahip olan kilise;

mekânsal karakteri ve iç mekân›

süsleyen Rum Dönemi’ne ait

bezemeleri ile dikkat çekmektedir.

Yap›n›n girifl cephesinde yer alan

G

ÜSTTE Avludan üst soka¤a eriflim sa¤layan

merdivene ait görseller (Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE Alt sokaktan avluyu s›n›rlayan duvar

cephesindeki çeflme ve avluyu soka¤a ba¤layan

(Resim 2)
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yaz›tta yap›n›n bitirilifl tarihi olan 1844

yaz›l›d›r. Yap›y› yapan kalfalar›n ise:

Voyanikos ve Yannis oldu¤u

belirtilmektedir.Kentin ilk oluflan

mahallesinde, yüksek duvarlar›n

s›n›rlad›¤› bir avlu içinde yer

al›r.Taksiarhis Kilisesi 1923’te imzalanan

nüfus mübadelesinden sonra Maliye

Hazinesi’nin mülkiyetine geçmifl ve

daha sonra korunmas› için G.E.E.A.Y.K.

nun 12/04/1980 gün ve 11962 say›l›

karar›yla tescil edimlifl ve süresiz olarak

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na tahsis

edilmifltir. Halen ayn› bakanl›¤a

tahsislidir. Ancak yap›; bir müddet tekel

tütün deposu olarak ifllev görmüfl ve

orijinal ifllevine uygun olmayan bu farkl›

ifllevini sürdürdü¤ü dönemde, yap›sal

anlamda zarar görmüfl ve yap›sal

bozulmalar oluflmufltur.

Bu çal›flmada; Taksiarhis Kilisesi’nin

mimari özellikleri incelenerek, 1923’te

Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra

Yunanistan ve Türkiye aras›nda yap›lan

mübadelenin bu kilisede oluflturdu¤u

olumsuz etkiler irdelenmifltir. Bu

kapsamda çal›flma yap›l›rken bina

yerinde incelenmifl, iç mekândan ve

d›flar›dan foto¤raflar› çekilerek binan›n

hem restorasyon uygulamas›ndan

önceki hasarl› konumu belgelenmifl

hem de yeni tamamlanan restorasyon

uygulamas›ndan  sonra günümüzdeki

konumu belgelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Ayr›ca 19. yy da infla edilen Rum

Ortodoks kiliseleri ve Taksiarhis Kilisesi

ile ilgili olarak literatür ve

üniversitelerin haz›rlad›¤› tezler de bilgi

toplama aflamas›nda taranm›fl, ilgili

belediyelerin, ‹l Müze Müdürlü¤ü’nün ve

Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’nün

arflivlerinde de konuyla ilgili olarak

araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu ba¤lamda

yerel halk›n sözlü bilgilerine de

baflvurulmufltur. Ayval›k kent

merkezinde yer alan ve günümüze

kadar gelebilen 19. yy’a ait kiliselerden

hasarl› olanlar›n (baz› bölümleri y›k›lm›fl

veya toprak yüzeyinde sadece izleri

görülerek arkeolojik kaz› ile temelleri

aç›¤a ç›kar›lmay› bekleyen) da

incelenmesinin ve restorasyon

uygulamalar›n›n yap›lmas›n›n bafllang›c›

olmas› ümidiyle Bal›kesir ‹li Valilik

Makam›’n›n talepleri ile Kültür ve

Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan

yürütülecek olan restorasyon

uygulamas›nda kullan›lmak üzere

yürütücülü¤ümde  Taksiarhis Kilisesi’nin

1/50 ölçekli rölöveleri ç›kar›lm›fl,

restitüsyon projesine ba¤l› olarak

restorasyon projesi haz›rlanm›fl ve

Bal›kesir ‹li Valili¤i arac›l›¤› ile Kültür ve

Turizm Bakanl›¤›’na gönderilmifltir.

Bazilikal plan flemas›na sahip olan

yap›n›n; üzeri alaturka kiremitle kapl›

beflik çat› ile örtülüdür. Kiliseyi

çevreleyen avluya sokaktan; avlunun

güney duvar› üzerinde, biri bat›

köflesinde di¤eri orta bölümünde yer

alan iki kap›dan girilmektedir. Kiliseye;

avlunun arka cephesinde yer alan ve

kilisenin avlusundan daha yüksek bir

kotta konumlanan sokaktan kolayl›kla

ulaflma imkân› sa¤land›¤› da

gözlenmektedir. Kilisenin sol

yan(kuzey) cephesi önünde ve avluda

yer alan, avluyu yan parselden

s›n›rlayan duvara bitiflik olarak

tasarlanan tafl basamakl› bir merdiven

aç›k avluya ve kiliseye üst sokaktan

kolayl›kla ulaflmay› sa¤lamaktad›r

(Resim 1).

Avluyu arka sokaktan s›n›rlayan ve

günümüzde ayakta olan iki tane tafl

evin, kilisenin din adamlar›n›n

konaklad›¤› evler oldu¤u yerel halk

taraf›ndan belirtilmektedir. Avluda ve

kilisenin  kuzeyinde yer ald›¤› yaz›l›

kaynaklarda belirtilen kilisenin

papaz›n›n konaklad›¤› ev günümüze

gelememifltir(‹pek Gündo¤du,2003,

65.).  Ayr›ca Avlunun güney bölümünde

kiliseye ait bir de müfltemilat bulunur.

Bu müfltemilat›n güney cephesi ayn›

zamanda avluyu alt sokaktan s›n›rlayan

duvar konumundad›r. Bu duvar›n sokak

cephesinde yer alan karakteristik

Ayval›k Çeflmesi kilisenin infla

aflamas›nda avlu duvar› ile birlikte

tasarlanm›flt›r.  Müfltemilat›n bat›

cephesine bitiflik olarak tasarlanan tafl

basamakl›  merdiven kilisenin avlusunu

s›n›rlayan duvarda konumlanan bir kap›

arac›l›¤›  ile sokaktan avluya ulafl›m›

sa¤lar( Resim 2).

‹ç Mekân Kurgusu
Ayval›k kiliselerinin tamam›nda oldu¤u

gibi Taksiarhis Kilisesi’nde de iç mekan;

ibadet mekan›na giriflin ön haz›rl›k

mekan› olan narteks, ibadetin yap›ld›¤›

ve kilisenin ana mekan› olan naos

(Eyice,1963, sfl89.), sadece din

adamlar›n›n kullan›m›na ayr›lan kutsal

“TAKS‹ARH‹S K‹L‹SES‹ SADE KÜTLES‹, PLAN
ORGAN‹ZASYONU MEKÂNSAL KARAKTER‹ VE
‹Ç MEKÂNI SÜSLEYEN RUM DÖNEM‹NE A‹T
BEZEMELER‹YLE D‹KKAT ÇEKMEKTED‹R”
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mekan bema, do¤u duvar›nda

konumlanan ve ibadetin yönünü iflaret

eden,  do¤u cephe duvar›ndan d›flar›ya

do¤ru dairesel formlu olarak taflan

ortadaki büyük, iki yandaki

ortadakinden daha küçük boyutlarda

olan üç tane apsisten ve narteksin

üstünde yer alan ve kad›nlar›n

kullan›m›na ayr›lan U formlu bir locadan

oluflmaktad›r (fiekil 1).

Narteks 
Avluda do¤u bat› istikametinde

konumlanan bazilikal planl› kilisenin

bat› duvar› önünde yer alan narteks;

kilisenin kuzey ve güney beden

duvarlar›n›n önünde de devam

ettirilerek kiliseyi U fleklinde

sarmaktad›r. Avludan nartekse,

narteksin önünde cephe boyunca

devam ettirilen üç basamakl› düz bir

tafl merdiven ile ulafl›l›r. Narteksi

avludan s›n›rlayan beyaz gri kar›fl›m›

renkli ve dairesel kesitli mermer

sütunlar üstte birbirlerine birer tafl

kemerle ba¤lanm›flt›r. Sütun

bafll›klar›n›n üzerine oturan

kemerlerden itibaren bafllayan ve

düzgün kesme blok tafllardan örülen

duvar narteksin üzerinde yer alan

locan›n ön cephesinde devam

ettirilerek çat› saça¤›nda

sonland›r›lm›flt›r. 

Mübadeleden sonra ön ve iki yan

cephesi tu¤la ile örülerek kapal› bir

mekana dönüfltürülerek  özgün

konumunu kaybeden narteks

günümüzde devam eden restorasyon

uygulamas› s›ras›nda bu duvarlar

y›k›larak tekrar özgün konumuna

kavuflturulmufltur.

Loca
Narteksin üzerinde konumlanan loca:

biri kilisenin kuzey cephesinde, di¤eri

güney cephesinde yer alan iki merdiven

arac›l›¤›yla kilisenin avlusu ile do¤rudan

iliflkilendirilmifltir. Güney cephedeki

merdiven; narteksin içinde yer alan düz

ve tek kollu bir ahflap merdivendir. 

Kilisenin kuzey cephesinde, avlunun

kuzey bölümünden loca kat›na ulafl›m›

sa¤layan ve loca kat› ile ayn› kotta

konumlanan, üzeri bir kubbe ile örtülü

olan ve ön cephesinde iki tane tafl

sütunun yer ald›¤› sahanl›¤a aç›lan çift

kanatl› ahflap bir kap› yer al›r. Avlunun

kuzey bölümünde yer alan ve avluyu

arka sokak ile iliflkilendiren tek kollu bir

tafl merdiven; kilisenin kuzey cephesi

önünde ve loca kotunda konumlanan

sahanl›¤a ba¤lanan ikinci bir tafl

merdiven ile bir ara sahanl›kta birleflir.

Bu ara sahanl›ktan birkaç basamakl›

beton merdiven ç›k›larak ulafl›lan

sahanl›¤a aç›lan çift kanatl› ahflap bir

kap›dan  locaya geçilir. Ayr›ca bu her

iki merdivenin ba¤land›¤› ara sahanl›¤a

ba¤lanan birkaç tafl basamak  inilerek

kilisenin avlusunun kuzey bölümüne

ulafl›l›r.

Narteksin üzerinde yer alan loca

narteksin plan flemas›n› yans›t›r. Naosu

U fleklinde saran  locay› naostan

dairesel kesitli sütunlar s›n›rlar. Bu

sütunlar üstte yar›m daire formlu birer

kemer ve sütün bafll›¤›n›n üzerinde yer

alan ve her birinin aras›nda kesintisiz

olarak devam eden gergi demiri ile

birbirlerine ba¤lanm›fllard›r. Narteksteki

gergi demiri düzenlemesinin locay›

naostan s›n›rlayan sütunlarda da aynen

tekrarland›¤› gözlenir. Her bir sütun

bafll›¤›n›n üzerinde bulunan ikinci bir

gergi demiri sütun ile kilisenin beden

duvar›n› birbirine ba¤lam›flt›r. Ancak

locan›n ön cephesinin iki köflesinde yer

alan birer sütunda sütun bafll›¤›n›n

üzerinde üç tane gergi demirinin yer

ald›¤› gözlenir. Bu gergi demirlerinden

biri locay› naostan s›n›rlayan sütunlar›n

aras›nda kesintisiz olarak devam

ederek locan›n iki yan cephesinin

sonland›¤› her iki köflede yer alan birer

sütunda yana dönerek her iki köfledeki

sütunda da sütun ile kilisenin beden

duvar› aras›nda devam eden gergi

demiridir. Di¤er iki gergi demiri de bu

iki köfle sütunda yine sütun bafll›¤›n›n

üst kotunda yer alan ve sütunu kilisenin

ön ve yan beden duvar›na ba¤layan iki

“NARTEKS‹ AVLUDAN SINIRLAYAN BEYAZ
GR‹ KARIfiIMI RENKL‹ VE DA‹RESEL KES‹TL‹
MERMER SÜTUNLAR ÜSTTE B‹RB‹RLER‹NE
B‹RER TAfi KEMERLE BA⁄LANMIfiTIR”
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demirdir.  Locan›n taban döflemesi

narteksin tavan örtüsünü oluflturan ve

eflit aral›klar ile tekrarlanarak

yerlefltirilen düz ahflap kirifllerden

oluflmaktad›r. Bu ahflap kirifllerin

üzerine ayn› genifllikteki ahflaplar›n

aral›ks›z olarak yan yana yerlefltirilmesi

ve  alttaki  ahflap kirifllere

sabitlenmeleri ile oluflturulan ahflap

taban  kaplamas› locaya narteksten

ulafl›m› sa¤layan ahflap merdiven ile

bütünlük arz etmektedir. Locan›n taban

döflemesi kotunda locay› naostan

s›n›rlayan sütunlar›n aras›na yaklafl›k bir

metre yükseklikte iki yüzeyi de nitelikli

alç› s›va ile kapl› korkuluk niteli¤inde

ahflap panolar yerlefltirilerek dairesel

kesitli sütunlar›n aras› kapat›lm›flt›r.

Panolar›n her birinin geniflli¤i yan yana

konumlanan iki sütunun aras›ndaki

mesafe kadard›r.  Naostan locaya

bak›ld›¤›nda locan›n taban döflemesi

kotunda ve locan›n naosa bakan

cephelerinde sütunlar›n aras›nda

kesintisiz olarak devam eden 1.00 m.

yükseklikte bir duvar izlenimi veren bu

panolar; locan›n  naosa bakan

cephelerinde yer alan korint bafll›kl›

sütunlar ve bu sütunlar›  üstte birbirine

ba¤layan ve kesintisiz olarak devam

eden yüzeyleri alç› s›val› ahflap

kemerler ve gergi demiri ile bütünlük

oluflturarak locay› naostan düfleyde

ay›ran süslü bir cephe izlenimi

b›rakmaktad›rlar. Loca ön ve yan beden

duvarlar›nda yer alan pencereler

sayesinde ferah bir mekand›r. 

Locan›n tavan› yan yana iki sütunu

üste birlefltiren kemer ile bu iki sütunun

her birinden kilisenin beden duvar›na

dik olarak at›lan birer kemerin ve

kilisenin beden duvar›n›n bu iki yan

kemer aras›nda kalan bölümünün

tavanda s›n›rlad›¤› dörtgen alanda

oluflturulan birim çapraz tonozlar›n yan

yana yerlefltirilmesi ile örtülmüfltür. Yük

çapraz tonozun merkezinden çapraz

tonozu altta dört kenar›nda s›n›rlayan

ahflap kemerlerin köflelerine at›lan birer

ahflap kaburga arac›l›¤›  ile alttaki bu

dört kemere ve bu dört kemeri tafl›yan

iki sütuna ve kilisenin beden duvar›na

aktar›l›r. Çapraz tonozlar›n locaya

bakan iç yüzeyi de sütunlar ve korkuluk

panolar› gibi nitelikli alç› s›va ile

s›vanarak iç mekânda bütünlük

sa¤land›¤› gözlenir (Resim 3).

Naos
Kilisenin bat› duvar›nda aral›kl› olarak

konumlanan üç kap›dan, ortadaki orta

nefe, iki yandaki birer kap›dan da yan

neflere geçilir. Ortada yer alan kap› iki

yandakinden daha büyüktür. Ortada

yer alan kap›dan önce küçük bir

rüzgârl›¤a geçilir. Rüzgarl›ktan çift

kanatl› ve üzerinde çeflitli renklerde

camlar›n bulundu¤u bir ahflap kap›dan

geçilerek orta nefe ulafl›l›r. Bu çift

kanatl› ve yeflile boyanm›fl caml› kap›

camekânl› bir ahflap bölmenin orta

aks›nda yer al›r (fiekil 2, Resim 4).

Narteksten orta nefe geçifli sa¤layan

orta kap› ve renkli camlarla süslenmifl

camekanl› rüzgarl›k düzenlemesine

Ayval›kta Hagia Triada Kilisesinde de

karfl›lafl›l›r.

Üç nefli olan naosta; orta nef yan

neflerden daha genifl olup, yan

neflerden birer sütun s›ras› ile

ayr›lm›flt›r. Sütun s›ras›n›n her birinde

dairesel kesitli alt› aded  sütun yer al›r.

Bu iki sütun s›ras›n›n her biri: naosun

zemininden 15cm. yükseklikte

konumlanan ve sütun s›ras›n›n alt›nda

kesintisiz olarak devam ettirilen

mermer kaplamal› zemine

oturtulmufltur. 

Mermer kaplamal› zemin; orta nefin

taban döflemesini yan neflerden ay›ran

bir etki b›rakmaktad›r. Ayr›ca sütunlar›n

her birinin; ortada tafl›y›c› bir ahflap

dire¤in çevresinin aral›kl› olarak

ba¤dadi ç›talar çak›larak kaplanmas› ve

bu kaplaman›n yüzeyinin de alç› ile

s›vanmas›yla oluflturuldu¤u; naosta

günümüzde mevcut  hasarl› sütunlar›n

incelenmesinden anlafl›lmaktad›r.

Sütunlar›n tamam›n›n korint nizam›nda

alç›dan bir bafll›kla süslendi¤i, alt›n

varak uygulanan korint bafll›ktaki

yapraklar›n; bemay› naostan s›n›rlayan

ikonostasis ve ortanefin tavan›n› örten

beflik tonoz yüzeyini süsleyen canl›

renklerdeki ikonlar›yla ve yan nefler ile

locan›n tavan örtüsünü oluflturan ve

tekrar eden ayn› ebatlardaki bezemeli

çapraz tonozlar ile birlikte naosa çok

zengin bir görünüm kazand›rd›klar›

gözlemlenmektedir. Ayr›ca iç

mekandaki bu zengin süslemelerin

varl›¤› Rum Ortodoks kiliselerinde iç

mekana verilen önemi

yans›tmaktad›r(‹pek Gündo¤maz, 2003,

54)

Bemay› naostan ay›ran Barok

–Ampir üsluplu motifler ile süslü

ikonostasis kilisenin en gösteriflli

eleman›d›r. ‹konostasisin alt

bölümünde, girifl apsis aks›n›n sa¤›nda

4, solunda da 5 tane olmak üzere

toplam 9 tane ikon panosu yer al›r.

Dikdörtgen formlu olan bu panolar› iki

düfley kenar›ndan s›n›rlayan mermer

görünümlü alç› kaplamal› sütunlar üstte

birbirine mermer görünümlü alç›dan bir

kemerle ba¤lanm›flt›r. Ancak orjinalinde

bu panolarda yer alan ikonlar

mübadeleden sonra çal›nm›flt›r (Resim

5). ‹konostasiste özgününde biri orta

nefin girifl apsis aks› üzerinde, di¤er

ikisi de  iki yan nefin orta aks› üzerinde

SOL ÜSTTE Taksiyarhis Kilisesi’nin zemin kat

ve galeri kat planlar› 

(Kaynak: Hatice Uçar arflivi, 2001) (fiekil 1)

SOL ALTTA Locaya ait görseller (Resim 3)

SA⁄DA Taksiyarhis Kilisesi’nin naosuna ait 

en kesit (Kaynak: Hatice Uçar arflivi, 2001)

(fiekil 2)

Taksiyarhis Kilisesi’nin iç mekan görseli

(Resim4)
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konumlanan üç kap› bulunur. Ancak

orta nefin aks›nda yer alan kap›

sonradan kapat›lm›flt›r. 

Naosta ikonostasisin önünde

ikonostasisin cephesi boyunca devam

eden mermer kaplamal› ve üç

basamakl› dekoratif bir merdiven yer

al›r. Naosta bulunan ve ikonostasisten

sonra en önemli ö¤e  olan ambon

özgününde oldukça bezemelidir. Orta

nefin solunda yer alan sütun s›ras›nda

bulunan ve orta nefe yönlendirilen

ambonun gövdesine yerlefltirilen kare

formlu panolar›n her birinin içine

ikonlar yerlefltirilmifltir. Gövdenin

alt›nda konumlanan kaide üçgenlere

ayr›lm›fl ve zemine do¤ru incelerek

inmektedir. Özgün konumuyla

günümüze gelemeyen ambon kilisenin

günümüzde geçirdi¤i restorasyon

uygulamas› ile özgün konumuna

kavuflturulmufltur. Naosun sa¤›nda yer

alan sütun s›ras›nda ise bir despot

koltu¤u bulunur. Koltu¤u sa¤›nda ve

solunda s›n›rlayan mermerden düfley

eleman›n ön cephesi bir ku¤u kuflu

figürü fleklinde biçimlendirilmifltir.

Ancak soldaki kufl figürünün bafl›

kesilerek al›nm›flt›r (Resim 6).

Orta nefin tavan örtüsü yan

neflerden daha yüksek olup, tavan›

tafl›yan ahflap duvarlara aç›lan elips

formlu pencereler ile naosun beden

duvarlar›na aç›lan dikdörtgen formlu ve

üstte birer yar›m daire  kemerle

sonlanan pencereler naosun iç

mekân›n› ayd›nlatan bafll›ca ö¤elerdir.

Bema
‹konostasisin önünde konumlanan üç

basamakl› merdiven ç›k›larak

ikonostasisin sa¤ yan nefe bakan

bölümünde yer alan bir kap›

bofllu¤undan bemaya geçilir.

‹konostasisin bemaya bakan cephesi

alç› s›val› yal›n  bir duvard›r. Bemada

kilisenin do¤u duvar›nda; ortada büyük

bir apsis, iki yan›nda da birer yan apsis

yer al›r. Büyük apsis ve iki yan apsisin

düfley aks› üzerinde dikdörtgen formlu

ve üste birer kemerle sonlanan birer

pencere yer al›r. Ayn› duvarda,

üstte;büyük apsis ve iki yan apsisin

düfley aks› üzerinde konumlanan elips

formlu birer tepe penceresi ile beman›n

iki yan duvar›nda ve loca kotunda

konumlanan dikdörtgen formlu ve üstte

yine bir kemerle sonlanan birer büyük

pencere yer al›r. Bema bu iki büyük

pencere ve apsis duvar›nda

“BEMAYI NAOSTAN AYIRAN BAROK–AMP‹R
ÜSLUPLU MOT‹FLER‹YLE SÜSLÜ ‹KONOSTAS‹S
VE ÖZGÜNÜNDE BEZEMEL‹ OLAN AMBON
K‹L‹SEN‹N EN GÖSTER‹fiL‹ ELEMANIDIR”

SOLDA Taksiyarhis Kilisesi’nin ikonostasis ait

görsel(Kaynak: Hatice Uçar arflivi, 2001)

(Resim 5)

ALTTA Taksiyarhis Kilisesi’nin ambos ve ahflap

vaiz kürsüsüne ait görseller (Resim 6)

SA⁄ ÜSTTE Bemay› içeren boy kesit

(Kaynak: Hatice Uçar arflivi, 2001) (fiekil 3)

SA⁄ ALTTA Taksiyarhis Kilisesi’nin tavan

örtüsünün iç mekan bezemelerine ait

görseller (Resim 7)
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konumlanan pencereler sayesinde

oldukça ferah bir mekand›r (fiekil 3).

Kilisenin güney cephesinde dinadamlar›n›n

avludan bemaya do¤rudan geçiflini

sa¤layan bir kap› bulunur.

Taksiarhis Kilisesi’nin Yap›sal
Özellikleri
Taksiarhis Kilisesinde beden duvarlar›,

Rum Ortodoks kiliselerinin yap›m

tekniklerinden biri olan Düzgün kesme

blok tafllardan y›¤ma sistemde infla

edilmifltir.U formlu narteksi avludan

s›n›rlayan sütun dizisi beyaz gri renkli

mermerdendir. Bu sütunlar› üstte

birbirine ba¤layan tafl kemerlerden

itibaren bafllayan ve locan›n çat›

saça¤›na kadar devam eden düzgün

kesme blok tafltan örülen locan›n

beden duvarlar› naosun beden

duvarlar›yla bütünlük oluflturmufltur.

Apsis cephesi olan do¤u cephesinde

düzgün kesme blok tafllar›n düfley

derzlerine bir s›ra oluflturacak flekilde

üst üste konulan renkli küçük tafl

paçalar›n›n düfley derzlerdeki tekrar› bu

cepheden d›flar› taflan dairesel formlu

apsisler ile beraber do¤u cephesine

zengin bir görünüm kazand›rm›flt›r.

Kilisenin plan flemas›n› d›flar› yans›tan

orta nefin yan neflerden yükselen

ahflap duvarlar› ve orta nefin üzerini

örten içte ahflap beflik tonoz d›flta

ahflap beflik çat›n›n yükünü orta nefi

yan neflerden ay›ran sütun s›ras› tafl›r.

Loca ve yan neflerin üstünü örten içte

çapraz tonoz d›flta tek tarafa e¤imli

olan çat›lar›n yükünü ise kilisenin beden

duvarlar› ve orta nefi yan neflerden

s›n›rlayan sütun s›ras› tafl›maktad›r.

Tavan Örtüsü; D›flar›dan beflik çat›

ile örtülen orta nef, içerden beflik

tonozla örtülüdür. Loca ise d›flar›dan;

kuzey ve güney cephelerinde; tek

tarafa e¤imli, bat› cephesinde ise

cephenin düfley aks› üzerinde belli bir

bölüm düz olarak b›rak›ld›ktan sonra

sa¤›nda ve solunda yer alan birer

mahya arac›l›¤› ile iki yana e¤imli(beflik)

bir çat› ile örtülüdür. Locan›n tavan› iç

mekânda ayn› ebatlarda oluflturuldu¤u

gözlenen çapraz tonozlar›n tekrar› ile

örtülüdür. Çapraz tonozlar›n ara

kesitlerinde yer alan flerit profilli alç›

süslemeler, çapraz tonozun merkezinde

birlefltirildikten sonra merkeze oldukça

gösteriflli bir çiçek motifi

yerlefltirilmifltir. Locan›n ve yan neflerin

tavan örtüsünü oluflturan bu çapraz

tonozlar›n her birinde aynen

tekrarlanan alç› süsleme biçimi

ikonostasisin alt›n varakl› süslemeleri

ve canl› renklerdeki dini içerikli tablolar›

ile korint üsluplu sütun bafll›klar›n›n

alt›n varakl› yapraklar›. orta nefi yan

neflerden ay›ran her iki sütun s›ras›n›n

üstünde devam eden kemerlerin

kavislerinde bulunan aziz portreleri,

orta nefin beflik tonoz tavan›nda ve

al›nl›klarda bulunan canl› renklerdeki

dini konulu resimler(Ak›n,

2001,36.,Erol,2003,78.) ile birlikte

kilisenin iç mekân›na oldukça zengin ve

an›tsal bir görünüm kazand›rm›fllard›r

(Resim 7). Gerek loca ve yan nefleri

örten çapraz tonozlar› gerek orta nefi

örten beflik tonozu oluflturan ahflap

kaburgalar›n aras›nda s›ralanan

ba¤dadi ç›talar›n  oluflturdu¤u yüzey

nitelikli alç› s›va ile s›vanm›flt›r. Kilisenin

iç mekan›nda alç› yüzeylere ifllenen bu

dini içerikli tablolar, alç›dan çiçek

motifleri ve alç›dan flerit silmeler Rum

döneminin resim ve süsleme sanat›n›

günümüze yans›tan belgelerdir. 

Taksiarhis Kilisesi’nin Cephe
Özelikleri
Monoblok bir kütle oldu¤u gözlenen

Taksiarhis Kilisesi’nde cephe

düzenlemesi;Rum Ortodoks kiliselerinin

cephe düzeni

özelliklerinitafl›maktad›r(Karaca,1996,30

4.). Ayr›ca kilisenin cephelerinin aç›k

avlusunun çevresinde ve mahallede

konumlanan ve Neoklasik Üslupta infla

edilen evler ile uyumlu oldu¤u

gözlenmektedir. A¤›r ve masif kütlenin

do¤u ve bat› istikametinde devam eden

orta aks› üzerinde yer alan ve orta nefi

yan neflerden ay›ran iki sütun s›ras›n›n

üzerine oturan ve yan neflerden

yükselerek düfleyde devam eden, üzeri

alaturka kiremit ile kapl› bir beflik çat›

ile örtülen ahflap kütle d›flar›dan

bak›ld›¤›nda kilisenin a¤›r ve masif

görünümünü hafifleten bir etki

b›rakmaktad›r. Ayr›ca bu kütlenin ahflap

kaplamal› beden duvarlar›njn ve

üzerinde yan yana ve aral›klarla

s›ralanan elips formlu pencereler ile

beraber kilisenin monoblok kütlesine
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her cephede zengin bir görünüm

kazand›rd›¤› gözlenir. Locan›n taban

döflemesinin d›fl cepheye yans›yan flerit

profilli tafl silme biçimindeki izi ile

naosu, ve bemay› ayd›nlatan, d›fl

cephede mor renkli Sar›msak Tafl›’ndan

birer tafl söve ile s›n›rlanan dikdörtgen

biçimli ve üstte birer kemerle sonlanan

pencereler ile locan›n beden

duvarla›nda yer alan pencereler

kilisenin monoblok kütlesini narteksin

cephelerinde yer alan mermer sütunlar

ile beraber d›fl cephelerde süsleyen

bafll›ca ögelerdir. Ancak locan›n beden

duvarlar›nda yer alan pencereler

naosun beden duvarlar›nda yer alan

pencereler ile ayn› formlu fakat sövesiz

yal›n pencerelerdir (fiekil 4, 5).

Kilisenin Tekel Tütün deposu olarak

kullan›ld›¤› süreçte bak›ms›zl›ktan,

çat›dan akan ya¤mur suyundan ve

insanlar›n verdi¤i zarardan hasar gören

resimler, aziz portreleri, alç› motifler

kilisenin günümüzde geçirdi¤i

restorasyon uygulamas› s›ras›nda

orijinal malzemeleri ve orijinal renkleri

dikkate al›narak bir ‹talyan ressam

taraf›ndan onar›lm›flt›r.Rutubetten

kaynaklanan tafl›y›c› sistem ve tavan

örtüsünün ahflap konstrüksiyon ve

ba¤dadi ç›talar›ndan hasarl› olanlar

yenilenmifl ve kilisenin ahflap
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