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Öz 
Plastik sanatlar, tarih boyunca insanın hayal gücünü geliştirerek 

yaratıcılığını arttırdığı, eğitici ve görsel zevke hitap eden önemli bir alandır. 

Daha özelde mimari plastik süslemeler üzerine yapılan incelemeler 

günümüzde oldukça ilgi çeken araştırma konuları arasında yerini almıştır. 

Bu alan kapsamında Urartulardan başlayarak gerek İslam gerekse 

Hıristiyan toplumları tarafından birçok tarihi eserin inşa edildiği Van İli, 

bölgenin kültürel havzası konumundadır. Bu noktada dinsel ihtiyaçları 

karşılamaya yönelik Hıristiyan dini mimarisinde kilise ve manastırlar inşa 

edilmiştir. Söz konusu mimari eserlere yönelik yerli ve yabancı bilim 

adamları tarafından yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Araştırma 

konumuz olan Van Gölü Adası’nda bulunan Ktouts – Ktuc Manastırı Saint 

Jean Baptiste Kilisesi kubbe kasnağı plastik süslemelerini ele alan herhangi 

bir çalışmanın henüz yapılmadığı görülmektedir. 

Bu makalemizle1 insanoğlunun varoluşuyla eş zamanlı olan mimari 

plastik süslemelerin başlıca kollarından birini oluşturan taş bezemelerele 

                                                 
1Bu makale,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı 

tarafından desteklenen “Van’daki Hıristiyan Dini Mimarisine Ait Plastik 

Süslemelerde Görülen Bitkisel ve Geometrik Motifler” adlı doktora tezi 2015 – SOB 

– D319 No’lu Proje kapsamında üretilmiştir. 



alınmıştır. Sekizgen kubbe kasnağı yüzeyine dağılmış 35’i haç işlemeli taş ve 

5’i konsol olmak üzere toplamda 40 adet bitkisel ve geometrik motifli taş 

bezeme çalışılmıştır. Bunların hepsi gerek görsel gerekse teknik olarak 

belgelenmiştir. Ele alınan taş bezeme örnekleri aynı zamanda çevre 

kültürlerin benzer süsleme örnekleriyle de karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Bölgesi Hıristiyan Sanatı, 

Manastır ve Kilise, Mimari Plastik Süsleme, Haç İşlemeli Taş, Bitkisel ve 

Geometrik Motifler. 

 

Abstract 

Plastic arts are an important field that appeals to the educational and 

visual taste that has increased the creativity of man through the history by 

developing his imagination. More particularly, studies on architectural plastic 

ornaments are among the most interesting research topics today. 

Within this scope, Van Province, where many historical monuments 

are built by Christian societies starting from Urartul and Islamic, is the 

cultural basin of the region.At this point, churches and monasteries were built 

in Christian religious architecture to meet religious needs.There are many 

works by local and foreign scholars about the architectural works.It seems 

that no work has been done on the plastic decorations of the St. Jean Baptiste 

Church dome in the Monastery of the Ktouts - Ktuc in Van Lake Island. 

In this article we have dealt with the stone ornaments that form one 

of the main arms of the architectural plastic ornaments that are synchronous 

with the existence of mankind.A total of 40 herbal and geometric motifs, 

including 35 cross-stones and 5 consoles, were scattered over the octagonal 

dome.They are all documented both visually and technically.The stone 

embrasures specimens were also compared with similar decorations of the 

surrounding cultures. 

Keywords:Christian Art of Eastern Anatolia Region, Monastery and 

Church, Architectural Plastic Decoration, Cross Stone, Plant and Geometric 

Motifs. 

 

Giriş 

İnsanlık tarihiyle eş zamanlı olan sanat, hayal gücünün ve 

yaratıcılığın ifadesi olarak bilinmektedir. Tarihsel süreç içinde sınırlı 

ve değişik biçimlerde de olsa dünyanın her farklı kültüründe, insan 

topluluklarının olduğu her yerde yaşama dair maddi hayat 

ihtiyaçlarının yanı sıra ruhlarının da ihtiyacı olan sanat var 

olagelmiştir. Plastik sanatları da içerisinde barındıran mimari, 

insanoğlunun en temel gereksinimi olan barınma ve korunma 

ihtiyacının yanı sıra dinsel ihtiyaçlara cevap vererek bunu en güzel 

biçimde dile getirmiştir. 

                                                                                                         
 

 



Ortaçağ ve sonrası Van Gölü ve çevresinde inşa edilen mimari 

eserlerin çoğunluğunu dini yapılar oluşturmaktadır. Bunlar arasında 

birden çok işlevi yerine getiren mabetlerden kompleks bir biçimde 

inşa edilen manastırlar2, Hıristiyan dini mimarisinde önemli bir yere 

sahip olmuştur. Bu noktada Hıristiyan Ermenilerin yaptığı dini 

yapılardan manastır kuruluşları hem mimari hem de mimari plastik 

süslemeleri ile ön plandadır. Bununla birlikte farklı Türk ve İslam 

devletlerinin havzada oluşturdukları tarihi eserler, bölgede kültürel 

canlılığın bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu manastır yapılarından Çarpanak Adası Ktouts – Ktuc 

Manastırı Saint Jean Baptiste Kilisesi mimari özelliklerinin yanı sıra 

taş bezemeleriyle Ermeni Mimarisi’nde önemli yer tutmaktadır. 

Manastır, Ermeni dini mimari plastik süslemelerine özgü olan “ 

khatchkar - khaçkar” ifadesiyle Ermeni mimari sanatının küçük 

mimari bir formu olarak yetenek ve yaratıcılığın en iyi şekilde ifade 

edilmesidir. Ermenice  “խաչ (khaç) ”  ve “քար (khar) ”  

sözcüklerinden oluşan bileşik sözcüğüne Türkçe “haç - taş” veya 

“taştan haç” anlamı verilerek haç işlemeli taş kullanımı tercih 

edilmiştir. Yani bu haç taşlar, haç şeklinde bir taş olarak değil de 

taşların üzerine oyulmuş haçlar olarak algılanmalıdır3.  

                                                 
2Yunanca μουάξω (=monos) “tek başına yaşamak” fiilinden türemiştir. Manastırlar 

dünya ile ilişkisini kesmiş ve kendi kendine yeterli bir dinsel topluluğun inzivaya 

çekildikleri, şehir yaşamından uzak, dağlık ve kırsal alanlarda kurulmuş, aynı 

zamanda dini eğitim ve öğretimin de verildiği yapı yada yapı topluluklarıdır. Manastır 

kompleksinin içinde başta kilise olmak üzere bu kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak 

için değişik sosyal ve dinsel amaçlı yapı elemanları bulunmaktadır. Manastır hakkında 

detaylı bilgiler için bkz.: Sema Doğan: “Ortaçağ Manastır Sistemi: Doğu ve Batı 

Manastırları”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.20, S.2, Ankara, 

2003, s.73-89.; Yalçın Karaca: “ Van’ın Dağönü Köyü Saint Sahak Manastırı 

(Erarnayvank) Ve Ermeni Mimarisi’ndeki Önemi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, Van, 2015, s. 218 - 220.; Karaca: “ Van Gevaş’taki 

Saint Etienne Manastırı ( Nakaravank- Ağın) ve Gevaş Kıyı Şeridindeki Tek Nefli 

Kiliseler Üzerine Bir Ön Değerlendirme”Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 3, Van, 2016, s. 156 – 157. 
3Ayrıntılı açıklamalar için bkz:Semra Öğel,: Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, 

Ankara, 1987.; Jean Michel Thıerry – Patric Donabedıan, Armenıan Art, New York, 

1989, s. 123; Meryem Acara: “Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda 

Bulunan Bir Ermeni Haçı”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (1), 

2004, s. 143-151.; Acara: “ Hıristiyanlıkta Haç Kültü Ve Ankara Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Haç”, , Bizans Ve Çevre 

Kültürler – Prof. Dr. Yıldız Ötüken’e Armağan, ( Ed. Sema Doğan Ve Mine 

Kadiroğlu), İstanbul, 2010, s. 27 – 44.; Mine Kadiroğlu: “ Ermeni Haç Taşları ile 

Anadolu – Asya İlişkileri Üzerine Bir Deneme”, Sanatta Anadolu – Asya İlişkileri – 

Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’ya Armağan, 2006, s. 223-237. 

 



Bu çalışmamızda özellikle Ktouts Manastırı Saint Jean 

Baptiste Kilisesi kubbe kasnağı taş bezemelerini incelememizin 

nedeni, yukarıda değinilen taş bezemeler arasında bitkisel ve 

geometrik motifli haç işlemeli taşların daha önce çalışılmamış 

olmasıdır. Bu amaçla kubbe kasnağında yer alan  sekiz adet duvar 

yüzeyi ile üst kısımlardaki arkad kemerlerinin oturduğu konsol 

başlıkları motif ve kompozisyon açısından detaylı olarak incelenmiş, 

fotoğrafları çekilerek belgelendirilmiştir.Bu süslemelerin çizimlerinin 

gerçekleştirilmesiyle sanat değerleri gün ışığına çıkarılmaya 

çalışılmıştır. 

Bu makale kapsamında ele alınan kubbe kasnağındaki taş 

bezemeler, plastik süslemeleri oluşturan bitkisel ve geometrik motifler 

açısından ele alınacak ve bu taş bezeme örnekleri benzer süsleme 

örnekleriyle karşılaştırılarak değerlendirilecektir. 

 

Konumu ve Genel Özellikleri 

Manastır yapıları, Van’ın Tuşba İlçesi’nin 24 km 

kuzeybatısında bulunan Dibekdüzü (Anavank) Köyü mevkiindeki 

Taşburun Yarımadası’nın 750 m açığında yer alan Çarpanak 

Adası’nda kurulmuştur. Çarpanak Adası’na, Van Gölü kenarında 

iskelesi bulunan tüm yerleşim birimlerinden kalkan motorlu teknelerle 

ulaşım sağlanabilmektedir (Harita.1- Foto.1) .  

Manastırın eski arşiv resimlerinden; Saint Jean’a atfedilen bir 

kilise, kilisenin batısına eklenen jamatun, batı girişinin üzerindeki çan 

kulesi ile jamatunun kuzeydoğusuna bitiştirilen Başmelekler 

Şapeli’nin yanı sıra kilise kompleksinin kuzey ve batı tarafında keşiş 

odaları, sosyal tesisler ile güneydoğusunda yer alan mezarlıkdan 

oluştuğu gözlemlenebilmektedir4. Ancak manastır yapılardan 

günümüze Saint Jean Kilisesi, jamatun ve kısmen tahrip olmuş halde 

kütüphane ilaveli Başmelekler Şapeli gelebilmiştir. Keşiş odaları ve 

sosyal tesisler yıkılmış olup temel kalıntıları görülebilmektedir. 

Neredeyse tamamen kaybolmuş olan mezarlığı, yarı toprak altındaki 

birkaç mezar taşından tespit etmek mümkündür. Bu bakımdan 

manastırı daha iyi tanımlayabilmek, sağlam haliyle bu yapıyı 

görüntüleyen ve zaman aşımı kapsamında çalışmalar ortaya koyan 

araştırmacıların çizim ve fotoğraflarıyla mümkün olmuştur ( Çiz.1- 

Foto.2). 

Manastırın en erken tarihli ve merkezi yapısı olan Saint Jean 

Baptiste Kilisesi adanın kuzeydoğusunda inşa edilmiştir. Dıştan, 9.50 

                                                 
4Ervand Lalayan: “ Couvents celebres du Vaspurakan”, Azgagrakan Handes, XXI,   

Tiflis, 1911, 89. 



x 12.70 m. ölçülerinde dikdörtgen bir yapıdır. İki serbest paye ve altı 

duvar payesi ile desteklenen yapıda, beşgen bir apsis ve apsisin her iki 

tarafında pastoforion hücreleri yer almaktadır. Apsisin kuzey ve güney 

duvarlarının batı bitiminde yer alan “T” şeklinde destekler ile 

bağımsız iki ayak üzerinde yükselen dört sivri kemer, pandantif geçişli 

sekizgen kasnak üzerine oturan pramidal külahlı kubbeyi taşımaktadır. 

Saint Jean Baptiste Kilisesi’nin batısına eklenmiş olan Jamatun, 12.00 

x 12.10 m. ölçülerinde olup kare planlıdır. Merkezi plan anlayışıyla 

ele alınmış olup dokuz bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm aynalı 

tonozlarla örtülmüştür. Ancak jamatunun dıştan görülen örtüsü, 

kuzeye ve güneye eğimli beşik çatıdır. Jamatunun üst örtüsünü orta 

mekandaki dört serbest paye ve her bir duvara gömülü toplam sekiz 

duvar payesi taşımaktadır. Kuzeydoğu köşede ise Başmelekler 

Şapeli’ne geçişi sağlayan, 0.85 m. genişliğinde bir açıklık 

bulunmaktadır. Kuzey, güney ve batı cephede toplam dokuz pencere 

açıklığına sahip olan jamatunun doğu duvarı, Saint Jean Baptiste 

Kilisesi’nin batı duvarından yaklaşık 2.30 m. daha geniş tutulmuştur5 

Kilisenin duvarları 0.80 m. ve Jamatun beden duvarları 1.00 

m. kalınlığında olup dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. İçten ve 

dıştan düzgün kesme taş malzemeyle kaplanmış duvarların içleri, 

kireç harcıyla tutturulmuş moloz taşlarla kuvvetlendirilmiştir. İç 

mekanın taşıyıcı sistemi ve üst örtüsünde de düzgün kesme taş 

malzeme kullanılmıştır. Ayrıca Jamatun duvarlarında koyu kahverengi 

tüf taşıyla birlikte krem rengi kalker taşının kullanılması, renk 

almaşıklığı oluşturmuş ve yapıların cephelerine hareketlilik 

kazandırmıştır.  

 

Tarihçesi 

Ktouts Manastırı, IX. yy’a kadar Tchak atan adını taşımıştır. 

Bu yüzyıldan sonra bir grup meleğin buraya indiğine dair bir inanışa 

bağlı olarak Ktouts - Ktuc (grup - topluluk) diye adlandırılmıştır6.  

Manastırın adı ilk olarak 1414 tarihli bir el yazmada Ktouts 

olarak geçmektedir. 1700 yıllarına tarihlendirilen başka bir el 

yazmada manastırın IX. yy’da Saint Gregoire adına yapıldığı, XV. 

yy’a kadar faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. 1462 tarihli bir el 

yazmanın kolofonuna göre yapılar, Etienne Falak ve üstadı Piskopos 

                                                 
5Yalçın Karaca: Van ve Çevresindeki Manastır Kiliseleri (Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler 

Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 1996,  s. 33 – 35.; Karaca: Doğu 

Anadou Bölgesi Hıristiyan Dini Mimarisinde Jamatun Yapıları I, ( Y.Y.Ü. Sosyal 

Bilimler Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi), Van, 2004, s.166 – 168. 
6 Jean Michel Thierry: “ Monastéres Arméniens du Vaspurakan  - VIII”, REA, XI, 

Paris, 1975-1976, s. 410.; Karaca, Doğu Anadolu….I, s. 163. 



Gregoire  tarafından yeniden inşa edilmiştir. XVI. yy.’da ise Ktouts’da 

yazılmış hiçbir el yazmasına ulaşılamamıştır. XVII. yy.’ın ortalarına 

doğru manastırın yeniden canlılık kazanması, Lim Manastırı’nın 

kurucusu Keşiş Nerses’in 1626 tarihindeki ölümünden sonra yerine 

geçen Vardapet Etienne zamanında buradan Çarpanak Adası’na göçen 

keşişler tarafından gerçekleştirilmiştir7. 

Yapılar, 1703 tarihinde meydana gelen depremde büyük 

ölçüde zarar görmüştür. Yıkılanyapılardan Saint Jean Kilisesi, doğu 

cephesindeki orta pencerenin etrafındabulunan üç yazıt8 ve batı 

                                                 
7 Lalayan:  a.g.e., s. 88 – 91.: Thierry: “ Monasteres…-VIII” s. 411; Thierry – 

Donabedian, a.g.e., 549.; Selçuk Güzeloğlu: Tanrı Haldi’nin Başkenti Van ve 

Çevresine Tarihi ve Arkeolojik Bir Bakış, İstanbul, 1996, s. 73.; Karaca: Van ve 

Çevresindeki…, s. 31.; Şengül Gündoğan ve bşk: “ Çarpanak Adası’ndaki Ortaçağ 

Yapıları”, Türk Arkeoloji Dergisi, XXXI, Ankara, 1997, 107 – 108.; Karaca: “Van 

Gölü Sihirli Nokta Çarpanak Adası”, Dünyada Van, X, İstanbul, 1998, s. 29.; 

Abdüsselam Uluçam, Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı  – I – Van, 

Ankara, 2000, s.107. 
8 Yazıtlar için bkz. Thierry: “ Monasteres…-VIII” s. 416 – 418. Yazıt çözümlemeleri 

İstanbul Aspa Tercümanlık Yöneticisi Kemal KICIR tarafından yaptırılmıştır. I 

numaralı yazıt: Doğu cephe orta pencerenin altında yer almaktadır. Asıl Metin: 

Յ ԻՇԵՑ ԷՔ [Ս] 

ԲԱՂԻ Շ ԵՑ ԻՎԱՐՊԵՏ ԶՄԱՀ ԴԵՍԻԱՆ/ԱՐԺԱՆԽՈՇԽԱԲԱՐՆԵԿ
ՆԻՍՈՒՐ ԲԱՆԱՊԱՏ ՍՇԻՆ/ԵՑԶԵԿԵՂԵՑ ԻՆՔՈՒՄԲԷԹՈՎԲՆԱՒՀ Ա
Խ / ՉԱՌԱՒԲԱՇԽԵԱՑՍՈՒՐ ԲԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒՅ ԻՇԱՏ ԱԿԻՒՐ  / 

Հ ՈԳՈՅ ՆԵՒԾՆՈՂԱՑ ՆՈՎԱՆԻՍԻՆ, ԶՄՐՈՒԹԻՆ , 

ՄԱՆ/ՈՒԿԻՆԵՒՍԱՀ ԱԿԻՆԹՎԻՆՌՃԿԲ  (?) (1162+551=1713 թ .): 

Türkçe Anlamı: “Bitlis’li ustayı hatırlayın , kul Hoca  Khoskhapar, Tanrı’nın 

çölünü aştı ve kilisenin çatısını tamir etti. Bu işten herhangi bir ücret almadı ve 

ruhunu Surp Garabet kilisesine ebeveynleri Hovhannes ve Mrut, Manuk ve Sahak 

adına . 1713”. II numaralı yazıt: Doğu cephe orta pencerenin solunda yer almaktadır. 

Asıl Metin: 

ԽԱՉՍԲԱՐԻԽՕՍԷԱՌ/ԱԾՎԱՍՆԽՕՋԱՅՄԱՂԷՔԻՆ/ԾՆՈՂԱՑՔՈ

ՒՆԱԴՈՒՆԻՆ/ԽՕՃԱՅԱՄԻՐԳՈՒԼՆ,ԽՕՃԱՅԶ/ԱՆԳՈԼԻՆ,ՄԱՀԴԵ

ՍԻՅԱՐ/ՈՒԹՈՒՆԻՆ, ՊԱՐՈՆԻՆԳՈՒ/ԼԱՄԻՆ, ԽՕՃԱՄԻՐԻՆ, 

ՅԱՒԱՆ/ԷՍԻՆ, ՔՌԱՆԳՈՒԼԻՆ, ԵՒ / 

ՆՈՑԱՅԾՆՕՂԱՑԶԱՐ/ԻՔԵՆԻՒՐԵԱՆՑԿՈՂ/ԱԿՑՈՅՎԱՆԻԹՎԻՆՌՃԿԲ   

(1162+551=1713 թ.):Türkçe Anlamı: “Bu haç, rağmetli Hoca Mağek’in ebeveyni 

Kunatun, Hoca Amirkul, Hoca Zankul, Hacı Harutyun, Baron Kulam, Hocamiri, 

Hovhannes, Krankul ve onların ebeveyni adına şefaatte bulundu”. III. numaralı yazıt: 

Doğu cephe orta pencerenin sağında yer almaktadır. Asıl Metin: 

ՅԻՇԱՏԱԿԷԽԱՉՍԲԱՐԵ/ԽԱՒՍԱՌԱԾԿՐՕՆԱՒ 

/ՈՐԱՍՏԱՄԲՕԼՑԻՊԱՂՏ (?)ՈՒ./ԱՄԻՆԵՒԻՒՐԾՆՈՂԱՑՆ / 

ՀԱՆԴԵՐՁՆՆՆՋԵՑՆԵԼՕՔ / ԱՄԷՆԹՎԻՆՌՃԿԲ (1162+551=1713 թ.):Türkçe 

Anlamı:“Bu haç, İstanbullu din adamı Bağdum ve rağmetli ailesi adına şefaatte 

bulundu. 1713 yy”. 



girişinin kapı alınlığındaki bir yazıta göre9, manastırın başrahibi 

Piskopos Simeon’un görevlendirdiği Vardapet Eremia tarafından 

mimar Khochkabar’a 1712 – 1720 tarihleri arasında yeniden inşa 

ettirilmiştir10. Ayrıca yazıtlardan kilisenin yapım masraflarının 

Bitlis’teki Hıristiyan cemaat tarafından karşılanmış olduğu ve bu 

inşaatın masraflarına katılanlar adına taşlara kazınmış çok sayıda dua 

metni bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Jamatun bölümü ile batı girişinin üzerindeki çan kulesi, 

kilisenin yapımından kısa bir süre sonra  Datik lakaplı Piskopos 

Karapet tarafından XVIII. yy.’ın ortalarında inşa edilmiştir. 1801 – 

1829 yılları arasında manastırın başrahibi olan Vardapet Karapet kilise 

ve jamatunda onarımlar yapmıştır. Başmelekler Şapeli, yapılara bu 

onarımlar sırasında eklenmiştir11.  

Seyyah H.F.B. Lynch, 1890’larda adayı ziyaret ettiğinde 

manastırın sekiz rahibiyle birlikte faaliyette olduğunu bildirmektedir 
12.XIX. yy. sonu XX. yy. başlarında Van’da meydana gelen olaylar 

sonucu manastır, 1915 tarihine kadar bu durumunu korumuş ve 

1918’den sonra siyasi ortamın elverişsizliği nedeniyle terk 

edilmiştir13. 

Günümüze gelebilen yapılar XVIII. yy. ve sonrasına aittir. 

 

Kubbe Kasnağı Süsleme Programı  

Merkezi mekanın üzerinde bulunan kubbe kasnağı, içten kubbe 

dıştan pramidal bir külahla örtülüdür. Çokgen gövdeli sekiz eşit 

yüzeyden oluşan kubbe kasnağı, 2.00 m yüzeylere sahip olup her bir 

yüzey 2.50 m. yüksekliğindeki sivri kemerlerden oluşan duvar 

arkadlarıyla hareketlendirilmiştir. Bu kemerler, ana yönlerden ara yön 

                                                 
9Saint Jean Baptiste Kilisesi’ne girişi sağlayantaçkapının alınlığında yer alan yazıt, 

üzerinde oluşan tahribat nedeniyle okunamamaktadır. Lalayan’ın çözümlemesine göre 

“Bu kilise, Yüce Tanrı’nın yardımıyla, 1712 yılında, Meryem Ana, Aziz Jean ve Aziz 

Etienne adına, Catholicos Alexandre zamanında, elli yıl boyunca kutsal keşiş 

kulübesine hizmet eden ve yedi yıl boyunca ödediği, her taşı altın paraya mal olan bu 

kutsal tapınağı Tanrı’nın yardımıyla yaptıran, Başpiskopos Simon’un yüksek 

papazlığı dönemindeyapıldığı, özellikle damadı Eremia tarafından, Aziz Jean 

Chrysostome’la ile bir tutulan Simon’un burada öldüğü ve sonrasında manastırın 

Martiros tarafından boyanmış Aziz Jean’ın resmi sayesinde gelişip büyüdügü”’ ifade 

edilir. Bkz. Thierry:“ Monasteres…-VIII” s. 412. 
10 Thierry: “ Monasteres… - VIII”, s. 412 – 413, 417 – 418.; Thierry – Donabedian, 

a.g.e., s. 308 – 309, 549. 
11 Thıerry: “ Monasteres… - VIII”, s. 413, 420. 
12 Zeynep Mercangöz: “ Ortaçağda Van Hıristiyan Dönemi”, Van, İstanbul, 1995, s. 

98.; Karaca: Van ve Çevresindeki…, s. 32.; Karaca: Doğu Anadolu…, s.164. 
13 Ergünöz Akçora: Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları ( 1896 – 1916), Ankara, 

1985,  s. 192 – 193.; Aydın Talay: Bizim Eller Van, Ankara, 1998, s. 80. 



geçiş noktalarında her biri köşelere gelecek şekilde yerleştirilen 

konsollara oturmaktadır. Ayrıca kasnağın alt kısmında dört ana yöne 

açılan yuvarlak kemerli dört mazgal pencere bulunmaktadır. Külahın 

saçağı altındaki silmeler kasnağı dolanmaktadır                 (Çiz.2- 

Foto.3). 

Kubbe kasnağındaki bezemeler, geometrik ve bitkisel olmak 

üzere, kasnak duvar yüzeyinde ve kemerlerin oturduğu konsollarda 

görülmektedir. Bunlardan kubbe kasnağı duvar yüzeylerinde toplamda 

35 adet olan taş bezeme örneklerinden birbirini tekrar eden 

süslemelerin çizimleri birer adet verilmiş olup metin akışında ve 

değerlendirme kısmında birbirini tekrar eden süslemeler kategorize 

edilmiştir. Ayrıca kubbe kasnağı arkad kemerlerinin oturduğu 

konsollar 3/2 üst seviyesinde ara yönlere denk gelecek şekilde 

toplamda 8 adet olup, bunların 3’ü kırık durumdadır. Aynı şekilde 

konsol bezeme örneklerinden birbirini tekrar eden süslemelerin 

çizimleri de birer adet verilmiştir. 

Kasnak Batı Yüzeyi: Kubbe kasnağının batı yüzeyinin üst taş 

sırasında bir adet, alt taş sırasında altı adet bezemeli taş 

bulunmaktadır. Bunlardan üst taş sırasındaki, dilimlendirilmiş çerçeve 

içerisinde birbirini altlı üstlü kesen dairevi şeritlerin oluşturduğu haç 

kolları, kol uçlarında ikili şeritlerin altlı üstlü geçmeler yaparak 

düğümlerle oluşturulmuş palmet motifleriyle sonlanmaktadır. Bu 

süsleme formunun çizimi aynı formu taşıyan ve  daha az yıpranmış 

olan kuzeydoğu yüzeyinin 5 nolu çiziminde verilmiştir (Çiz.29). Alt 

kısmında yer alan beş satırlık yazıt aşınma ve boyamalardan dolayı 

çözümlenememiştir (Foto.4 ). Alt taş sırasındakilerin ilkini, yatayda 

ve dikeyde sivri uçlu haç kolları ile her bir haç kolu arasındaki sivri 

yaprak motifleri oluşturmaktadır (Çiz.3 - Foto.5). İkincisinde, 

şeritlerin altlı üstlü geçmeler yapmasıyla oluşan haç kolları, kol 

uçlarındaüçlü düğüm motifleriyle sonlanmaktadır(Foto.6). Bu süsleme 

formunun çizimi aynı formu taşıyan ve daha az yıpranmış olan batı 

yüzeyinin 5 nolu çiziminde verilmiştir (Çiz.5).Sonrasında merkezden 

dışarı doğru genişleyerek üçgenimsi bir form oluşturan haçın kol 

eksenlerinin yüzeyibalıksırtı motifi şeklinde yivlendirilmiş olup düz 

bir şekilde sonlanırken, haç kollarının uçları ise çift yönlü üçlü düğüm 

motifleri ile sonlanmaktadır (Çiz.4 - Foto.7). Bu süslemeyi takip eden 

haç taşı,şeritlerin altlı üstlü geçmeler yapmasıyla oluşan haç kollarının 

kol uçlarında üçlü düğüm motifleriyle sonlanmış olmasıyla alt taş 

sırasıiki numaralı haç taşının süsleme formu ile benzerlik 

göstermektedir (Çiz. 5 - Foto.8). Ardından ise iki adet çift yivli dört 

sivri yapraklı çiçek motiflerinin oluşturduğu stilize haç formu yer 



almaktadır (Çiz.6 - Foto.9). Son olarak da sivri uçlu haç kolları ile 

basit formlu bir haç motifi bulunmaktadır (Foto.10). 

Kasnak Batı – Güneybatı Konsol: Kubbe kasnağının batı 

köşesinden güneybatıya geçişi sağlayan kemerlerin oturduğukonsol 

yüzeyi, üstten ilk sırada bir sıra yan yana mukarnas dizilimleri, 

ardından yan yana sıralanan ikili şeritlerin altlı üstlü geçmeler yaparak 

düğümlerle oluşturulmuş altı adet stilize haç formları, sonrasında üç 

sıra mukarnas dizisi ve son olarak da sarkıt biçimli mukarnas 

(stalaktit) ile bezenmiştir (Çiz.7 - Foto.11). 

Kasnak Güneybatı Yüzeyi: Batıdan güneye devam eden 

güneybatı yüzeyinde yer alan bezemeli taşların ilkini iki adet haç 

işlemeli taş motifi oluşturmaktadır. Süsleme formu açısından 

birbirlerini tekrarlar. Yan yana bulunan haç motiflerinin haç 

kolları,şeritlerin altlı üstlü geçmeler yapmasıyla oluşmuş olup, kol 

uçlarında üçlü düğüm motifleriyle sonlanmaktadır. Alt haç kollarından 

yatay eksende içe dönük olarak yukarı kıvrılan dört yapraklı yarım 

palmet14 motifi ile sapların birleşme noktasında basit formlu haç 

motifi yer almaktadır. Yatay haç kollarının altında birer adet 

çarkıfelek motifli kabara ve madalyon içerisinde delikli çiçek motifine 

yer verilmiştir15. En alt birimde dört satırlık yazıt bulunmaktadır(Çiz.8 

- Foto.12).  

 

 

 

                                                 
14Palmetlerle ilgili geniş bilgi için bkz. Rahmi Hüseyin Ünal: Osmanlı öncesi Anadolu 

– Türk Mimarisinde Taçkapılar, İzmir, 1982, s. 96. ;   Metin Sözen – Uğur Tanyeli: 

Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2005, s. 184.; Görkem Kökdemir: 

“Kurban Masalarındaki Anthemion Bezemelerinin Augustus Dönemi  Tipolojik ve 

Stilistik Özellikleri”, Anadolu/ Anatolia 27, Ankara, 2004, s.62.; Şener Yıldırım: 

Philomelion’daki       ( Akşehir) Bizans Dönemi Taş Eserleri, ( H.Ü. Sosyal Bilimler 

Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006,  s. 49, 112,113. ; Pınar 

Serdar: Likya Ve Palmiya Bölgeleri’ndeki Bizans Dönemi Taş Eserlerinin Motif, 

Bezeme Tekniği Ve Malzeme Değerlendirmesi, ( H.Ü. Sosyal Bilimler Enst. 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2010, s. 122.; Ahmet Yaraş – Zehra 

Şimşek: “Allionai  S” Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları”,Mediterranean Journal of 

Humanities I/2, Antalya, 2011.; Erişim: 

[https://narinnamkn.wordpress.com/2013/12/06/armenian-cross-stones-khach-qar-

and-their-similarities-with-irish-cross-stones/], Erişim Tarihi:  16.02.2017. 
15Bu tarz haç işlemeli taş örneklerini kimi araştırmacılar yaşam haçı motifi olarak 

değerlendirmektedir. Bu tarz haç işlemeli taşlarla kasnağın diğer yüzeylerinde de 

karşılaşmaktayız. Bkz.Katherina Van Leo, “Zur ikonographie des armenischen 

Kreuzsteines”, Ernst Wasmuth Verlag, Armenian. 5000 Jahre Kunst und Kultur, 

1995, Tubingen, s. 115- 118.; Tuğba Taş -  Fikret Özcan : “MS. 4. – 7. Yüzyıllar 

Arasında Haç Motifinin Gelişimi”  Süleyman Demirel Üniversitesi S.B.E.  Dergisi, I , 

Isparta, 2015 , s. 21, 247 – 256.; Serdar, a.g.t, s. 142 – 143. 

https://narinnamkn.wordpress.com/2013/12/06/armenian-cross-stones-khach-qar-and-their-similarities-with-irish-cross-stones/
https://narinnamkn.wordpress.com/2013/12/06/armenian-cross-stones-khach-qar-and-their-similarities-with-irish-cross-stones/


Asıl Metin:  

ՅՈՀԱՆՈՒԵՒՅԱԿՈԲԱ 

ԲԱՐԵԽՕՍՈՒԹՒՒՆԸՍԲԽԱՉԵՐՍ 

ԱՌԱՍՏՎԱԾՎԵՍԿՈՍՏԱՆԴՆՈՊՕԼՍԻՊԱՏՐԻԱՐԳԱՑ 

Türkçe Anlamı: 

“Bu haçı Kostantinapolis Patrik hazretleri Yuhanna ve Yakup 

adına şefaatte bulundu”16. 

 

Sonrasındaki taş bezeme şeritlerin altlı üstlü geçmeler yapmasıyla 

oluşan haç kolları, kol uçlarında yatay ve dikey eksenlerde karşılıklı 

olarak birbirine bağlanan kapalı geçme motifleri ile sonlanmaktadır. 

Merkezi haçın üst haç kolları arasında iki adet çarkıfelek motifli 

kabaralara yer verilirken, alt haç kolunun altından yukarı kıvrım yapan 

sapların ucunda iki adet sekiz yapraklı çiçek motifleri bulunmaktadır( 

Çiz.9 - Foto.13). Ardından gelen süslemede, şeritlerin altlı üstlü 

geçmeler yapmasıyla oluşmuş haç kollarının kol uçlarında yatay ve 

dikey eksenlerde karşılıklı olarak birbirine bağlanan kapalı geçme 

motifleriyle sonlanmış bir haç motifi çerçeve içerisinde yer 

almaktadır. Alt haç kolundan çıkarak yukarı kıvrım yapan sapların 

uçlarında beş yapraklı palmet motifleri görülmektedir. Ayrıca aynı taş 

yüzeyine basit formlu bir başka haç motifi de işlenmiştir ( Çiz.10 - 

Foto.14). Son olarak bir madalyon içerisinde çift yivli dört yapraklı 

çiçek motifinin oluşturduğu stilize haç formu bulunmaktadır ( Çiz. 11 

- Foto.15). 

Kasnak Güneybatı – Güney Konsol : Kubbe kasnağının 

güneybatı köşesinden güneye geçişi sağlayan kemerlerin oturduğu 

konsol yüzeyi, üstten ilk sırada bir sıra yan yana mukarnas dizilimleri, 

ardından yan yana sıralanan altı adet palmet motifleri, sonrasında üç 

sıra mukarnas dizisi ve son olarak da sarkıt biçimli mukarnas ( 

stalaktit) ile bezenmiştir (Çiz. 12 - Foto.16). 

Kasnak Güney Yüzeyi: Kubbe kasnağının güney yüzeyinin üst 

taş sırasında beş, alt taş sırasında iki bezeme kompozisyonu 

görülmektedir. Bu kompozisyonların her biri ayrı taş yüzeyine 

işlenmiştir. Üst taş sırasındaki bezeme programının ilk öğesini dört 

sivri yaprakların oluşturduğu haç kolları, kol uçlarında daha çok laleyi 

andıran palmet motifleriyle sınırlandırılmıştır17(Çiz.13 - Foto.17). 

                                                 
16Bu yazıt Kemal Kıcır tarafından çözümlendirilmiştir. 
17 Palmet tipolojisinde II. ana tipin bir alt tipini oluşturur. Yan kanatlar iç çizgilerle 

bütünüyle gövdeden ayrılmış, bir badem ya da damla motifi halini alır. Ayrıca, yan 

kanatlardaki ikinci çizgi aynı motifi içte tekrar alır. Açıklama için bkz. Selçuk 

Mülayim: “ Selçuklu Palmet Motiflerinin Tipolojisi”, Anadolu ( Anatolia), XX, 

Ankara, 1976 – 1977, s. 148 – 150. 



İkincisinde, yatay ve dikey eksenlerdeki haç kolları, ikili şeritli 

düğümlü madalyonlar içerisinde on yapraklı çiçek motifleriyle 

oluşturulmuş olup stilize haç formu oluşturmaktadır (Çiz.14 - 

Foto.18). İkinci bezemenin sağında merkezden dışarı doğru 

genişleyerek üçgenimsi bir form oluşturan haç kolları düz şekilde 

sonlanarak, kol uçlarında çift yönlü üçlü düğüm motifleri ile 

sonlanmaktadır. Ayrıca haç kolları belirli noktalarda yarım dairelerle 

hareketlendirilirken , yatay haç kollarının altında ve aynı zamanda alt 

haç kolunun her iki yanında birer madalyon içerisinde dört yarım 

dairenin yatay ve dikey eksenlerde karşılıklı uzatılmasıyla birbirine 

bağlanan kapalı geçme motiflere yer verilmiştir (Foto.19).Bu süsleme 

formunun çizimi bir benzer formu taşıyan ve daha az yıpranmış olan 

batı yüzeyi 4 nolu çizimde verilmiştir (Çiz.4).Sonraki süslemede, 

merkezde eşkenar dörtgen içerisine yerleştirilen haç motifinin yatay 

ve dikey eksenlerdeki kol uçları iki şeritli düğümlü daireler şeklinde 

sonlanır. Bu dairelerin içleri sekiz yapraklı çiçek motifleriyle 

doldurularak stilize haç formu oluşturulmuştur (Çiz.15 - Foto.20). Bu 

haç taşı süsleme formu açısından güney yüzeyi 2 nolu süsleme ile 

benzerlik göstermektedir. Bu yüzeyin sonuncu süslemesinin 

merkezinde dört sivri yaprağın oluşturduğu  haç kolları, kol uçlarında 

laleyi andıran palmet motifleriyle sınırlandırılarak stilize bir haç 

formu oluşumuyla güney yüzeyi ilk örneğinin bezemesini 

yinelemektedir (Çiz.16 - Foto.21). Alt taş sırasında yer alan iki adet 

kompozisyonun ilkinde, kapalı şeritli formların oluşturduğu haç 

kollarının kol uçları yarım daire şeklinde sınırlandırılmış olup, alt haç 

kolundan yukarı doğru kıvrılan sapın uçlarında çiçek motiflerine yer 

verilmiştir(Çiz.17 -  Foto.22). İkincisinde ise kapalı şeritli formların 

oluşturduğu haç kollarının koluçları yarım daire şeklinde 

sınırlandırılmış olup, yatay haç kollarının altında ve aynı zamanda alt 

haç kolunun her iki yanında birer adet sekiz yuvarlak yapraklı çiçek 

motiflerine yer verilmiştir (Çiz.18 - Foto.23).Alt taş sırasındaki bu iki 

bezeme süsleme formu açısından benzerlikler taşımaktadır. 

Kasnak Güney – Güneydoğu Konsol: Kubbe kasnağının güney 

cephesinden güneydoğuya geçişi sağlayan kemerlerin oturduğu konsol 

yüzeyi, üstten ilk sırada bir sırayan yana mukarnas dizilimleri, 

ardından yan yana sıralanan ikili şeritlerin altlı üstlü geçmeler yaparak 

düğümlerle oluşturulmuş altı adet stilize haç motifleri, sonrasında üç 

sıra mukarnas dizisi ve son olarak da sarkıt biçimli mukarnas 

(stalaktit) ile bezenmiştir (Foto.24). Süsleme formu açısından kubbe 

kasnağının batı köşesinden güneybatıya geçişi sağlayan kemerlerin 

oturduğu konsol yüzeyi süslemesinin birebir aynısıdır (Çiz.7). 



Kasnak Güneydoğu Yüzeyi: Kubbe kasnağının güneydoğu 

yüzeyinde beş adet taş bezeme görülmektedir. Bu bezemelerin ilkini, 

palmet motifli bir haç formu oluşturur (Çiz.19 - Foto.25). 

Ardından,şeritlerin altlı üstlü geçmeler yapmasıyla oluşan haç 

kollarının kol uçları laleyi andıran palmet motifleriyle sonlanarak haç 

formu oluşturmaktadır (Çiz.20- Foto.26). Bu motifin sağında ikili 

kompozisyon düzenlemesi görülmektedir.Bu kompozisyonların 

merkezinde içleri çiçek motifli eşkenar dörtgenler yer almaktadır. Bu 

eşkenar dörtgenlerin yatay ve dikey eksenlerdeki kol uçlarınıiçleri dört 

yapraklı çiçek motifleriyle doldurulmuş damla şeklindeki madalyonlar 

sonlandırmaktadır(Çiz.21 - Foto.27). Sonraki süslemenin 

merkezindeiçi dört sivri yapraklı çiçek motifiyle işlenmiş çift şeritli 

düğümlü eşkenar dörtgen yer almaktadır. Eşkenar dörtgenin iki 

yanından çıkan sapların ucunda basit formda yapılmış iki haç 

motifiyle bezenmiştir. Eşkenar dörtgenin üst kısmında ise birbirini 

altlı üstlü kesen dairevi şeritlerle oluşturulmuş haç kollarının kol 

uçları üçlü düğüm motifleriyle sonlanmaktadır. Aynı zamanda 

merkezi haç motifinin alt kısmında yukarı kıvrım yapan yarım palmet 

motiflerine yer verilmiştir (Çiz.22 - Foto.28). Son olarak da çift şeritli 

dört yapraklı çiçek motifinin oluşturduğu bir haç formu taş yüzeyine 

işlenmiştir (Foto.29).Bu süsleme formunun çizimi aynı formu taşıyan 

güneybatı yüzeyi 4 nolu süslemenin çiziminde verilmiştir (Çiz.11). 

Kasnak Güneydoğu – Doğu Konsol: Kubbe kasnağının 

güneydoğu köşesinden doğuya geçişi sağlayan kemerlerin oturduğu 

konsol yüzeyi, üstten ilk sırada bir sırayan yana mukarnas dizilimleri, 

ardından şeritlerle oluşan zencerek motifi , sonrasında üç sıra 

mukarnas dizisi ve son olarak da sarkıt biçimli mukarnas (stalaktit) ile 

bezenmiştir (Foto.30).Bu süsleme formunun çizimi aynı formu taşıyan 

ve daha az aşınmış olan kuzeybatı – batı geçişini sağlayan kemerlerin 

oturduğu konsol yüzeyi  süsleme çiziminde verilmiştir (Çiz.37). 

Kasnak Doğu Yüzeyi: Kubbe kasnağının doğu yüzeyinin üst taş 

sırasında dört, alt taş sırasındabir adet bezeme görülmektedir. Üst taş 

sırasındaki bezemelerinden ilkini, merkezde çevresi çift şeritli eşkenar 

dörtgenler çevrelenmiş dört yapraklı çiçek motifli haç yer alır. 

Merkezdeki bu haç motifinin yatay ve dikey haç kolları merkezdeki 

haç kompozisyonunu tekrarlarken, kol uçları üç yönlü üçlü düğüm 

motifleriyle sonlanmaktadır (Çiz.23 - Foto.31). İkinci taş süslemede, 

şeritlerin altlı üstlü geçmeler yapmasıyla oluşan merkezdeki haçın haç 

kolları, kol uçlarında ikili şeritlerin altlı üstlü geçmeler yaparak 

düğümlerle oluşturulmuş palmet motifleriyle sonlanmıştır (Çiz.24 – 

Foto.32). Ardından, iki farklı taş yüzeyine işlenmiş oldukça belirsiz 

olan basit formlu iki haç motifiyle birinci sıra tamamlanmaktadır (Çiz. 



25 - Foto.33 - 34). Üst sıranın hemen altında tek taş yüzeyine işlenmiş 

haç kompozisyonu bulunur. Bubezemenin haç kollarını birbirini altlı 

üstlü kesen dairevi şeritlerle örgü motifi oluşturur. Kol uçları ise  

düğümlü eşkenar dörtgenlerin çapraz eksenlerine yarım daire  içbükey 

eğrilerin geçmesiyle sonlanmıştır. Alt haç kolununher iki yanındayer 

alan birer adet madalyonun içi sekiz yapraklı çiçek motifleriyle 

doldurulmuştur  (Çiz.26 – Foto.35). 

Kasnak Doğu – Kuzeydoğu Konsol: Kubbe kasnağının doğu 

köşesinden kuzeydoğuya geçişi sağlayan kemerlerin oturduğu konsol 

kırık olduğundan tanımlanamamıştır ( Foto.36). 

Kasnak Kuzeydoğu Yüzeyi: Kubbe kasnağının kuzeydoğu 

yüzeyinde üstte dört, altta bir adet olarak yer alan süsleme 

kompozisyonlarının her biri  ayrı taş bloğuna işlenmiştir. Üstte yer 

alan dört adet süsleme kompozisyonlarının ilkinin merkezinde dört 

sivri yapraklı haç kolları, kol uçlarında palmet motifleriyle 

sonlanmaktadır (Çiz.27 – Foto.37). İkincisinde, dört yapraklı çiçek 

motifli eşkenar dörtgenin uçlarında laleyi andıran palmetlere yer 

verilirken, palmetler arasında içe dönük kıvrım yapan ve haç kolları 

arasına denk düşen damla motifleri bulunmaktadır(Çiz.28 – Foto.38). 

Ardından gelen bezemede, çift şeritli eşkenar dörtgenin çapraz 

eksenlerine yarım daire  içbükey eğrilerin geçmesiyle oluşan haç 

kollarının yatay ve dikey eksenlerdeki kol uçları iki şeritli düğümlü 

madalyonların içini dolduran dört yapraklı çiçek motifleriyle 

sonlanmaktadır (Foto.39). Bu süsleme formunun bir diğer benzer 

örnekleri güney yüzeyinin 2 ve 4 nolu süslemelerde görülmektedir ( 

Çiz.14 – 15). Bir sonraki bezemede, dört yapraklı çiçek motifli 

eşkenar dörtgenin uçlarında laleyi andıran palmetlere yer verilirken, 

palmetler arasında içe dönük kıvrım yapan ve haç kolları arasına denk 

düşen damla motifleri bulunmaktadır (Foto.40).  Bu bezeme süsleme 

formu açısından ikinci bezeme örneğini tekrar etmektedir ( Çiz.28). 

Son olarak birbirini altlı üstlü kesen dairevi şeritli örgü 

motifininoluşturduğu haç kolları, kol uçlarında ikili şeritlerin altlı 

üstlü geçmeler yaparak düğümlerle oluşturulmuş palmet motifleriyle 

sonlanmaktadır ( Çiz.29 – Foto.41). 

Kasnak Kuzeydoğu – Kuzey Konsol: Kubbe kasnağının doğu 

köşesinden kuzeydoğuya geçişi sağlayan kemerlerin oturduğu konsol 

kırık olduğundan tanımlanamamıştır (Foto.42). 

Kasnak Kuzey Yüzeyi: Kubbe kasnağının kuzey cephesi 

yüzeyinde üç adet bezeme unsuru görülmektedir. Bu bezemelerin ilk 

örneğini, dört sivri yaprakların oluşturduğu haç kollarının kol uçlarını 

laleyi andıran palmetlerin sonlandırdığı ikili stilize haç formlu 

kompozisyon oluşturur             ( Çiz.30 – Foto.43). İkincisinde 



şeritlerin altlı üstlü geçmeler yapmasıyla oluşan haç kolları, kol 

uçlarında üçlü düğüm motifleriyle sonlanmaktadır. Haç kolları 

arasında da kıvrım yapan damla motifleri yer verilmiştir (Çiz.31 – 

Foto.44). Son bezeme örneğinde, şeritlerin altlı üstlü geçmeler 

yapmasıyla oluşan haç kollarının kol uçları yatay ve dikeyde üç yönlü 

üçlü düğüm motifiyle sonlanmaktadır ( Çiz.32 – Foto.45). 

Kasnak Kuzey – Kuzeybatı Konsol: Kubbe kasnağının kuzey 

köşesinden kuzeybatıya geçişi sağlayan kemerlerin oturduğu konsol 

kırık olduğundan tanımlanamamıştır ( Foto.46). 

Kasnak Kuzeybatı Yüzeyi: Kubbe kasnağının kuzeybatı 

yüzeyinde yer alan dört adet süsleme kompozisyonlarının her biri  ayrı 

taş bloğuna işlenmiştir. Bu bezemeler sırasıyla ilkinde, çift şeritli 

zencerek motiflerinin oluşturduğu haç kolları, kol uçlarında yarım 

daire şeklinde sonlanmaktadır. Alt haç kolundan yukarı doğru kıvrılan 

sapın uçlarına sivri uçlu haç motifleri işlenmiştir ( Çiz.33 – Foto.47). 

Ardındaki taş yüzeyinde dikeyde ve yatayda yer alan dört yapraklı 

çiçek motiflerinin oluşturduğu iki adet haç motifi yer almaktadır( 

Çiz.34 – Foto.48). Sonrasındaki taş yüzeyinde ise yedi adet madalyon 

içerisine kapalı geçme motifleri işlenmiştir ( Çiz.35 – Foto.49).  Son 

bezeme olarak çift şeritli dört yapraklı çiçek motifinin oluşturduğu 

stilize haç formu görülmektedir( Çiz.36  - Foto.50).Bu bezeme 

süsleme formu açısından güneybatı 4 nolu ve güneydoğu 5 nolu 

süsleme ile benzerlik göstermektedir. 

Kasnak Kuzeybatı  - Batı Konsol: Kubbe kasnağının güneydoğu 

köşesinden doğuya geçişi sağlayan kemerlerin oturduğu konsol 

yüzeyi, üstten ilk sırada bir sırayan yana mukarnas dizilimleri, 

ardından şeritlerle oluşan zencerek motifi , sonrasında üç sıra 

mukarnas dizisi ve son olarak da sarkıt biçimli mukarnas (stalaktit) ile 

bezenmiştir (Çiz.37 - Foto.51). Süsleme formu açısından kubbe 

kasnağının güneydoğu köşesinden doğuya geçişi sağlayan kemerlerin 

oturduğu konsol yüzeyi ile benzerlik göstermektedir. 

 

Değerlendirme ve Karşılaştırma 
Bu makalemizde; Ermeni mimarisine ait olan Van Çarpanak 

Adası Ktouts- Ktuc Manastırı Saint Jean Baptiste Kilisesi Kubbe 

Kasnağı Plastik Süslemeleri incelenmiştir. Çalışılan taş bezemeler; 

sekizgen kubbe kasnağının sekiz duvar yüzeyi ile arkad kemerlerinin 

oturduğu konsollarda görülmektedir.  

Sekizgen kubbe kasnağının her yüzeyinde; batıda 7 adet, 

güneybatıda 4 adet, güneyde 7 adet, güneydoğuda 5 adet, doğuda 5 

adet, kuzeydoğuda 5 adet, kuzeyde 3 adet, kuzeybatıda 4 adet  olmak 

üzere her biri ayrı taş yüzeyinde işlenmiş toplamda 35 adet haç 



işlemeli taş tespit edilmiştir. Aynı zamanda batı- güneybatı, güneybatı 

– güney, güney – güneydoğu, güneydoğu – doğu, doğu – kuzeydoğu, 

kuzeydoğu – kuzey, kuzey – kuzeybatı, kuzeybatı – batı ara 

yönlerinde arkad kemerlerleri birer adetkonsola oturmaktadır. 

Konsolların beşi sağlam, üçü kırık durumdadır. Yapılan tespitler 

noktasında süsleme tanımlamalarına da batı cepheden başlanarak 

yukarıda verilen sıralama takip edilmiş ve kuzeybatı cepheyle 

sonlandırılmıştır. Arkad kemerlerin oturduğu konsolların 

tanımlamalarına da ana yönlerin takibinde yer verilmiştir. 

Yapının sekizgen kubbe kasnağındaki duvar yüzeyleri ile arkad 

kemerlerinin oturduğu konsollarda görülen süsleme programı bitkisel 

ve geometrik süslemeler üzerine temellendirilmiştir. Süslemeler 

kompozisyon ve motif açısından değerlendirildiğinde ise, bitkisel 

kompozisyonlarda farklı üsluplarda palmet, yaprak, çiçek motiflerinin 

kullanımı gözlemlenmiştir. Geometrik kompozisyonlarda düğüm, 

geçme, eşkenar dörtgen, yarım daire, madalyon, damla motiflerinin bu 

düzenlemeyi oluşturduğu görülmektedir. 

Haç işlemeli taşların değerlendirilmesinde haç formları, haç 

kollarının (kanatlarının) kol uçlarını sınırlandıran kompozisyon 

düzenlemesini oluşturan motiflere göre kategorize edilmiştir.Bu 

motiflere göre haçların dokuz ayrı türde tipolojik özellik gösterdiği 

belirlenmiştir. Bunlar aşağıda bitkisel ve geometrik kompozisyon 

düzenlemesine göre gruplandırılmıştır. 

 

Bitkisel Kompozisyonlar  

Palmetle SonlananKompozisyonlar : Kubbe kasnağındaki duvar 

yüzeylerinden;batı 1., güney 1.- 5., güneydoğu 1.- 2.,doğu 

2.,kuzeydoğu 1.- 2.- 4.- 5., kuzey 1.sıradakihaç işlemeli taş 

süslemelerin haç kollarının uçlarında karşımıza çıkmaktadır. Bunlarda 

kendi arasında çeşitlilik göstermektedir (Çiz. 13,16,19-20,24,27-29 - 

Foto. 4,17,21,25-26,32,37 – 38,40 – 41,43). 

Bunlardanbatı 1., doğu 2.,  kuzeydoğu 5.sıradakihaç işlemeli 

taşların haç kollarının uçlarıdüğümlerle oluşturulmuş palmet 

motifleriyle (Çiz. 24, 29 – Foto. 4, 32, 41); güney 1.-5., güneydoğu 2., 

kuzeydoğu 2. – 4.,  kuzey 1.sıradaki haç işlemeli taşların haç 

kollarının uçlarıdaha çok laleyi andıran palmet motifleriyle (Çiz. 13, 

16, 20, 28, 30 – Foto. 17, 21, 26, 38, 40, 43); güneydoğu ve 

kuzeydoğu 1.sıradaki haç işlemeli taşlarının haç kollarının kol 

uçlarıdapalmet motifleriyle sonlanmaktadır (Çiz. 19, 27- Foto. 25, 

37).Bunlar arasında kuzeydoğu 2.ve 4. sıradaki haç işlemeli taşların 

süsleme kompozisyonu açısından diğerlerinden farkı palmetler 



arasında içe dönük kıvrım yapan ve haç kolları arasına denk düşen 

damla motiflerine yer verilmiş olmasıdır. ( Çiz. 28 – Foto. 38 – 40). 

Bu haç işlemeli taşların haç kolları ise batı 1., kuzeydoğu 5.sırada 

örgü motifleri                      (Çiz. 29 – Foto. 4, 41) ; güneydoğu 

2.,doğu 2.sırada şeritler ( Çiz. 20, 24 – Foto. 26, 32);güney 1.,kuzey 1. 

sırada çiçek motifleri ( Çiz. 13, 30 – Foto. 17, 43 ; kuzeydoğu 2. – 

4.sırada içleri çiçek motifli eşkenar dörtgenlerden oluşmaktadır ( 

Çiz.28  – Foto. 38,40) . Ayrıca güneybatı 3.sıradaki süslemenin alt haç 

kolundan yukarı kıvrım yapan sapın uçlarında palmet motiflerine yer 

verilmiştir ( Çiz.10 – Foto. 14). 

Çiçekle Sonlanan Kompozisyonlar : Kubbe kasnağındaki duvar 

yüzeylerinden; batı 6., güneybatı 4., güneydoğu 5., kuzeybatı 2. – 4. 

sıradaki haç işlemeli taş süslemelerin haç kollarının uçlarında 

karşımıza çıkmaktadır ( Çiz. 6, 11, 34, 36 – Foto. 9, 15, 29, 48, 50). 

Bunlar, süsleme formu açısından birbirlerinin tekrarı niteliğinde olup 

dört yapraklı çiçek motifidir. Bunlar arasındaki farkı adet sayıları 

oluşturmaktadır.  

Ayrıca güneybatı 2. sıradaki haç işlemeli taşın alt haç kolundan 

yukarı kıvrım yapan sapın her iki ucunda sekiz yapraklı çiçek 

motifine; güney 6. sıradaki haç işlemeli taşın alt haç kolundan yukarı 

kıvrım yapan sapın her iki ucunda beş dilimli çiçek motifine, güney 7. 

sıradaki haç işlemeli taşın yatay haç kollarının altında ve aynı 

zamanda alt haç kolunun her iki yanında birer adet yedi yapraklı çiçek 

motifine , doğu 5. sıradaki haç işlemeli taşın alt haç kolu yanlarında 

birer adet madalyon içerisinde çiçek motiflerine yer verilmiştir ( Çiz. 

9, 17- 18, 26 – Foto. 13, 22- 23, 35) . 

 

Geometrik Kompozisyonlar 

Üçlü Düğümlerle Sonlanan Kompozisyonlar: Kubbe 

kasnağındaki duvar yüzeylerinden;batı 3.- 4.- 5., güneybatı 1.,  güney 

3.,güneydoğu 4., doğu 1., kuzey 2.–3. sıradaki haç işlemeli taş 

süslemelerin haç kollarının uçlarında karşımıza çıkmaktadır. Bunlarda 

kendi arasında çeşitlilik göstermektedir ( Çiz. 4, 5  – Foto. 6 - 8). 

Bunlardan batı 3. – 5., güneybatı 1., güneydoğu 4., kuzey 2. 

sıradaki haç işlemeli taşların her bir haç kolu ucundaüçlü düğüm 

motifleri ( Çiz. 5, 8, 22, 31– Foto. 6, 8, 12, 28, 44); batı 4., güney 3. 

sıradaki haç işlemeli taşların her bir haç kolu ucundaçift yönlü üçlü 

düğüm motifleri   ( Çiz. 4 – Foto. 7, 19); doğu 1. ve kuzey 3. sıradaki 

haç işlemeli taşların her bir haç kolu ucunda üç yönlü üçlü düğüm 

motifleri yer almaktadır (Çiz. 23, 32 – Foto. 31, 39).  

Bu haç işlemeli taşların haç kollarını; batı 3. – 5., güneybatı 1., 

güneydoğu 4., kuzey 2. – 3. sırada şeritlerle ( Çiz. 5, 8, 22, 31, 32 – 



Foto. 6, 8, 12, 28, 44 - 45); batı 4., güney 3. sırada merkezden dışarı 

doğru genişleyerek düz bir şekilde sonlanan üçgenimsi bir formla 

(Çiz. 4 – Foto. 7, 19); doğu 1. sırada içleri çiçek motifli eşkenar 

dörtgenler oluşturmaktadır ( Çiz. 23  -  Foto. 31) . Bunlar arasında batı 

4. ve güney 3. sıradaki haç işlemeli taşlar arasındaki fark merkezden 

dışarı doğru genişleyerek üçgenimsi form alan haç kollarının 

yüzeylerinden kaynaklanmaktadır. Batı 4. sıradaki haç işlemeli taşın 

haç kollarının yüzeyi balıksırtı şeklinde yivlendirilmişken, güney 3. 

sıradaki haç işlemeli taşın haç kollarının yüzeyi bezemesizdir ( Çiz. 4  

– Foto. 7, 19).  

Düğümlü Dairelerle SonlananKompozisyonlar : Kubbe 

kasnağındaki duvar yüzeylerinden; güney 2. – 4., kuzeydoğu 3. 

sıradaki haç işlemeli taş süslemelerin haç kolu uçlarında karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlarda kendi arasında haç kolları süsleme formu 

açısından farklılık  göstermektedir     ( Çiz. 14-15 – Foto. 18, 20, 39 ). 

Bu haç işlemeli taşların haç kollarını; güney 2. sıradakini 

çaprazlama şeritler (Çiz.14 – Foto.18), güney 4. sıradakini içi çiçek 

motifli eşkenar dörtgen ve kuzeydoğu 3. sıradakini ise çok belirsiz 

olmakla beraber bir eşkenar dörtgen içinden çaprazlamasına geçen 

kapalı geçme motifleri oluşturmaktadır ( Çiz. 15 – Foto. 20, 39).  

Düğümlü Eşkenar Dörtgenlerle SonlananKompozisyonlar : 

Kubbe kasnağındaki duvar yüzeylerinden; doğu 5. sıradaki haç 

işlemeli taş süslemesinin haç kollarının uçlarında karşımıza 

çıkmaktadır. Birbirini altlı üstlü kesen dairevi şeritler haç kollarında 

örgü motifi oluştururken kol uçları düğümlü eşkenar dörtgenlerin 

çapraz eksenlerine yarım daire  içbükey eğrilerin geçmesiyle 

sonlanmaktadır. Ayrıca alt haç kolu yanlarında birer adet madalyon 

içerisinde çiçek motiflerine yer verilmiştir (Çiz. 26 – Foto. 35). 

Kapalı Geçmelerle SonlananKompozisyonlar: Kubbe 

kasnağındaki duvar yüzeylerinden; güneybatı 2. – 3. sıradaki haç 

işlemeli taş süslemelerin haç kollarının uçlarında karşımıza 

çıkmaktadır ( Çiz. 9 - 10 – Foto. 13 - 14). Bunlar, süsleme formu 

açısından birbirinin tekrarı niteliğindedir. Şeritlerin altlı üstlü 

geçmeler yapmasıyla oluşan haç kolları, kol uçlarında yatay ve dikey 

eksenlerde karşılıklı olarak birbirine bağlanan kapalı geçme motifleri 

ile sonlanmaktadır. Bunlar arasındaki fark; güneybatı 2. sıradaki haç 

işlemeli taşın merkezi haç üst haç kolları arasında iki adet çarkıfelek 

motifli kabaralara ve alt haç   kolundan yukarı kıvrım yapan sapın her 

iki ucunda sekiz yapraklı çiçek motiflerine yer verilirken, güneybatı 3. 

sıradaki haç işlemeli taşın alt haç kolundan yukarı kıvrım yapan 

sapların ucunda palmet motiflerine yer verilmiş olmasıdır. 



Ayrıca güney 3. sıradaki haç işlemeli taşın yatay haç kollarının 

altında ve  aynı zamanda alt haç kolunun her iki yanında birer adet 

madalyon içinde kapalı geçme motifleri yer alırken; kuzeydoğu 3. 

sıradaki haç işlemeli taşın haç kollarını oluşturmaktadır (Foto. 19, 39). 

Bunun yanı sıra kuzeybatı 3. sıradaki taş yüzeyine yedi adet madalyon 

içinde kapalı geçme motifleri işlenmiştir. ( Çiz. 35– Foto. 49). 

Yarım Dairelerle Sonlanan Kompozisyonlar: Kubbe 

kasnağındaki duvar yüzeylerinden; güney 6. – 7., kuzeybatı 1. sıradaki 

haç işlemeli taş süslemelerin haç kolları uçlarında karşımıza 

çıkmaktadır (Çiz. 17 - 18 – Foto. 22 - 23). Bunlar, süsleme formu 

açısından birbirinin tekrarı niteliğindedir. Şeritlerin altlı üstlü 

geçmeler yapmasıyla oluşan haç kolları, kol uçlarında yarım daire 

şeklinde sonlanmaktadır. Bunlar arasındaki fark; ; güney 6.  sıradaki 

haç işlemeli taşın alt haç kolundan yukarı kıvrım yapan sapın her iki 

ucunda beş dilimli çiçek motiflerine, güney 7. sıradaki haç işlemeli 

taşın yatay haç kollarının altında ve aynı zamanda alt haç kolunun her 

iki yanında birer adet yedi yapraklı çiçek motiflerine, kuzeybatı 1. 

sıradaki haç işlemeli taşın alt haç kolundan yukarı kıvrım yapan sapın 

her iki ucunda ise haç motiflerine yer verilmiş olmasıdır.  

Damlalarla Sonlanan Kompozisyonlar: Kubbe kasnağındaki 

duvar yüzeylerinden; güneydoğu 3. sıradaki haç işlemeli taş süslemesi 

haç kolu uçlarında karşımıza çıkmaktadır (Çiz. 21 – Foto. 27).İkili 

kompozisyon şeklinde düzenlenmiş olup süsleme formu açısından 

aynıdır. İçleri çiçek motifli eşkenar dörtgenlerin her bir ucunda damla 

motifleri içi çiçek motifleri ile doldurulmuştur. İlk haçın sağ kol ucu 

ile ikinci haçın sol kol ucunu oluşturan içi çiçek motifli damla 

motifleri ortaktır.  

Sivri  Uçlu Sonlanan Kompozisyonlar: Kubbe kasnağındaki 

duvar yüzeylerinden; batı 2. – 7., doğu 3. – 4. sıradaki haç işlemeli taş 

süslemelerinde karşımıza çıkmaktadır                                       (Çiz. 3, 

25 – Foto. 5, 10, 33 - 34). Bunlar süsleme formu açısından birbirinin 

tekrarı niteliğindedir. Aralarında sadece batı 2. sıradaki haç işlemeli 

taşta haç kolları arasından çaprazlamasına sivri yaprak motiflere yer 

verilmiş olmasıyla farklılık gösterir. 

Konsollar : Sekizgen kubbe kasnağındaki sekiz duvar yüzeyi ile 

arkad kemerlerinin oturduğu konsollardan;  batı – güneybatı ve güney 

- güneydoğu yönünde yer alanların süsleme formları birbirlerini 

tekrarlamaktadır. Bunların konsol yüzeyleri, üstten ilk sırada bir sıra 

yan yana mukarnas dizilimleri, ardından yan yana sıralanan ikili 

şeritlerin altlı üstlü geçmeler yaparak düğümlerle oluşturulmuş altı 

adet stilize haç motifleri, sonrasında üç sıra mukarnas dizisi ve son 

olarak da sarkıt biçimli mukarnas (stalaktit) ile bezenmiştir (Çiz. 7 – 



Foto. 11, 24). Güneydoğu – doğu ve kuzeybatı – batı yönünde yer 

alanların süsleme formları da birbirlerinin tekrarını oluşturur. Bunların 

konsol yüzeylerinin ise ,üstten ilk sırada bir sıra yan yana mukarnas 

dizilimleri, ardından şeritlerle oluşan zencerek motifi, sonrasında üç 

sıra mukarnas dizisi ve son olarak da sarkıt biçimli mukarnas  

(stalaktit) ile bezenmiş oldukları görülmektedir (Çiz. 37 – Foto. 30, 

51). Güneybatı – güney yönünde yer alan konsol yüzeyini, üstten ilk 

sırada bir sıra yan yana mukarnas dizilimleri, ardından yan yana 

sıralanan altı adet palmet motifi , sonrasında üç sıra mukarnas dizisi 

ve son olarak da sarkıt biçimli mukarnas (stalaktit) ile bezenerek 

farklılık göstermektedir. Diğer üç konsol ise günümüze gelememiştir 

(Çiz. 12 – Foto. 16).  

Genel özellikleri ile tanımladığımız süslemelerin benzer 

örneklerine hem Van ve çevresindeki hem de daha kuzeydeki Ani 

başta olmak üzere Ermeni ve Gürcü sanatlarındaki mimari yapılarda 

karşılaşılmaktadır. Yapımızda haç işlemeli taşların bezemelerinde 

görülen haç kollarının palmetlerle sonlandırdığı stilize bitkisel 

motiflerin benzerlerine Van Varagavank (Yedikilise) Manastırı 

Jamatunu (1648)’nun batı cephesi kuzey yarısında yer alanhaç 

işlemeli bir taşta,  Başkale İlçesi’ndeki Saint Bartholomeus (Albayrak 

) Kilise ve Jamatun’un güney cephesindeki haç işlemeli taş ile Adır 

Adası’ndaki Saint Georges (Lim) ManastırıJamatun(XVIII. y.y.) iç 

mekanında yer alan haç işlemeli taş süslemelerinde rastlanmaktadır ( 

Foto.52 - 54). 

Üçlü düğüm motiflerinin oluşturduğu kompozisyon örneklerine, 

Van Varagavank (Yedikilise) Manastırı Jamatunu (1648)’nun batı 

cephesi güney yarısında yer alan haç işleme taşların bezemelerinde 

görülmektedir ( Foto.55 - 56). 

Düğümlü dairelerden oluşan geometrik kompozisyonlu motiflere , 

Van Akdamar Adası’ndaki Kutsal Haç Kilisesi ( 915 - 921) ’nin  

kubbe kasnağındaki doğu pencere süslemesinde18; ayrıca komşu sanat 

çevrelerinden Tao Klarjeti bölgesi’nde bulunan ve Bagratlı dönemine 

tarihlendirilen Artvin - Cevizli (Tbeti) Manastır Kilisesi (X.y.y.)’nin 

doğu haç kolu cephesi güney havalandırma deliğinde19 ve  Kars - Ani 

                                                 
18Emel Yıldız, “ Akdamar Adası Kutsal Haç Kilisesi Kubbe Kasnağı Pencerelerindeki 

Taş Süslemeler”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, Van, 

2016, s. 239,249,257 – 258.  
19Tahsin Korkut:  Artvin ve Erzurum İllerindeki Bagratlı Dönemi Hıristiyan Dini 

Mimarisinde Taş Bezeme ( Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayınlanmamış Doktora Tezi), Van,2016, s. 51, 313, 438. 



Katedrali ( 987 - 1001)’nin güney cephesinde yer alan pencere 

çerçevesinde20 rastlanmaktadır (Çiz.38, Foto.57 - 58). 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Hıristiyanlıkta, İsa’nın 

çarmıha gerilişini simgeleyen ve dinsel bir sembol haline gelen 

haçlarınbu çalışmamız kapsamında incelenmesi sonucuhaç 

formlarının kendi içerisinde bitkisel ve geometrik motiflerin 

kullanılmasıyla birçok farklı tipolojik özellik gösterdiği görülmüş olup 

haç motifleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bu çalışmayla 

birlikte ortaya konulmuştur. 

Türkiye’nin kültürel mirası içinde yer alan bu mimari eserlerin 

objektif ve bilimsel metotlarla yapılan çalışmalar ile incelenip 

araştırılması, yüzyıllar boyu iç içe yaşamış farklı inanca sahip 

toplumlar arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi ortaya koyması 

açısından da ayrıca önem taşımaktadır. 
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Çiz.1 : Çarpanak Adası Ktouts – Ktuc Manastırı Planı ( Yalçın 
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Çiz.2 : Van–Çarpanak Ktouts – Ktuc Manastırı Saint Jean Baptiste 

Kilisesi, Kubbe Kasnağı Güneydoğudan Genel Görünüm 
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Nolu Süsleme 

 

 

 
Çiz.4 : Kasnak, Batı Yüzeyi  4 

Nolu Süsleme 

 

 



 
Çiz.5 : Kasnak, Batı Yüzeyi  5 

Nolu Süsleme 
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Çiz.12 : Kasnak, Güneybatı - 

Güney Konsol  
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Çiz.20: Kasnak, Güneydoğu 
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5 Nolu Süsleme 

 
Çiz.27: Kasnak, Kuzeydoğu 
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Çiz.37:Kasnak, Kuzeybatı - 

Batı Konsol 

 

 
 

Çiz.38:Ani Katedral, Güney 

Cephe, Pencere Detayı ( Gül 

GÜLER, 2001) 
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Foto.2: Çarpanak Adası Ktouts – Ktuc Manastırı Kuzeydoğudan 

Genel Görünüm 
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Foto.3: Çarpanak Adası Ktouts– KtucManastırı Saint Jean Baptiste 

Kilisesi,  Kubbe Kasnağı Güneydoğudan Genel Görünümü 

 

 



 
Foto.4 : Kasnak, Batı Yüzeyi 
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Foto.11 : Kasnak, Batı – 

Güneybatı Konsol 
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Foto.16 : Kanak, Güneybatı - 

Güney Konsol 
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Foto.22:Kasnak,Güney 
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Foto.23:Kasnak,Güney 
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Foto.24: Kasnak, Güney - 

Güneydoğu Konsol 

 

 

 

 

 
Foto.25:Kasnak,Güneydoğu 
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Yüzeyi5 Nolu Süsleme 

 

 
Foto.30: Kasnak, Güneydoğu - 
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Foto.31:Kasnak, Doğu Yüzeyi 

1 Nolu Süsleme 

 



 
Foto.32:Kasnak, Doğu Yüzeyi 

2 Nolu Süsleme 

 

 

 

 

 
Foto.33: Kasnak, Doğu 
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Foto.36: Kasnak, Doğu - 

Kuzeydoğu Konsol 
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Foto.41: Kasnak,Kuzeydoğu 

Yüzeyi 5 Nolu Süsleme 

 

 

 
Foto.42: Kasnak, Kuzeydoğu 

– Kuzey Konsol 

 

 

 

 

 
Foto.43:Kasnak, Kuzey 

Yüzeyi 1 Nolu Süsleme 

 

 



 
Foto.44:Kasnak,Kuzey 

Yüzeyi2 Nolu Süsleme 

 

 

 

 

 
Foto.45:Kasnak, Kuzey 
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Foto.46: Kasnak, Kuzey - 

Kuzeybatı Konsol 
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Foto.51: Kasnak, Kuzeybatı – 

Batı Konsol 

 

 



 
Foto.52: Varagavank ( 

Yedikilise) Manastırı, Saint 

Georges Jamatunu Batı Cephe 

Taçkapı Kuzeyi 1 Numaralı 

haç İşlemeli Taş Süsleme 

 

 

 

 
Foto.53:Saint Bartholomeus 

(Albayrak) Manastırı, Kilise ve 

Jamatun’un Güney Cephesi 

Haç İşlemeli Taş Süsleme 

 

 
Foto.54:Saint Georges (Lim) 

Manastırı, Jamatun İç Mekanı , 

Haç İşlemeli Taş Süsleme 

 

 

 

 

 

 
Foto.55:Varagavank 

(Yedikilise) Manastırı, Saint 

Georges Jamatunu Batı Cephe 

Taçkapı Güneyi 15 Numaralı 

haç İşlemeli Taş Süsleme 



 
Foto.56: Varagavank ( 

Yedikilise) Manastırı, Saint 

Georges Jamatunu Batı Cephe 

Taçkapı Güneyi 21 Numaralı 

haç İşlemeli Taş Süsleme 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto.57: Akdamar Manastırı 

Kutsal Haç Kilisesi Kubbe 

Kasnağı, Doğu Pencere 

Süsleme 

 

 

 

 

 

 
Foto.58:Cevizli 

(Tbeti) Manastır 

Kilisesi Doğu Haç 

Kolu Cephesi 

Güney 

Havalandırma 

Deliği Süsleme 

(Tahsin 

KORKUT,2016) 


