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Kitap, Myra kentinde Orta Çağ’a tarihlendirilen bir Doğu Roma yapısı olan Alakent Kilisesi’nin, 
kültür varlığı olarak keşfedilmesinden, itibaren gerçekleştirilen birçok bilimsel çalışma neticesinde 
kültürel mirasa yeni bir eser kazandırılmasını hikaye eder. Alakent Kilisesi’nde gerçekleştirilen 
arkeolojik çalışmalar başta olmak üzere, sanat tarihi, mimarisi, sanatsal özellikler ve koruma-
onarım çalışmaları gibi birçok disiplinin çalışma sonuçlarını ve değerlendirmelerini ortaya 
koymaktadır.  

Akdeniz Bölgesi’nde Doğu Roma Dönemi arkeolojisi, mimarisi ve sanatsal özellikleri gibi birçok 
alanda değerli bilgiler sunan kitap, kapsamlı araştırma sonuçları, anlatım dili ve üslubu bakımında 
araştırmacıların ve öğrencilerin bu alanda bilgi edinebileceği önemli bir kaynak olarak 
görülmektedir.  

Prof. Dr. Engin Akyürek editörlüğünde hazırlanmış kitap, on ana bölümden oluşmaktadır. 
Önsöz ile birlikte çizim ve fotoğraf listesinden (9-19) itibaren; I. Bölüm; Kazının Öyküsü (19-37) 
Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK tarafından, II. Bölüm; Myra: Likya’nın Metropolisi (37-59) ve III. Bölüm; 
Alakent Kilisesi: Konumu ve Mimarisi (59-117) Prof. Dr. Engin AKYÜREK tarafından, IV. Bölüm; 
Mimari Plastik (117-143) Doç. Dr. Ayça TİRYAKİ tarafından, V. Bölüm; Duvar Resimleri (143-183) 
Prof. Dr. Nilay ÇORAĞAN tarafından, VI. Bölüm; Seramik Buluntular (183-201) Doç. Dr. Özgü 
ÇÖMEZOĞLU UZBEK tarafından, VII. Bölüm; Yazıtlar (201-209) Doç. Dr. Hüseyin Sami ÖZTÜRK & 
Chiristof SCHULER tarafından, VIII. Bölüm; Mezarlar (sf.209-221) Doç. Dr. Özgü ÇÖMEZOĞLU 
UZBEK tarafından, IX. Bölüm; Koruma Çalışmaları (221-245) Sebahattin KÜÇÜK tarafından ve X. 
Bölüm; Değerlendirme (245-250) Prof. Dr. Engin AKYÜREK tarafından yazılmıştır. Kitabın sonunda, 
Kısaltmalar (251), Kaynakça (253-264) ve Dizin (265-269) kısımları yer alır.  

İlk olarak, I. Bölüm; Kazının Öyküsü kısmında, çalışmalar öncesinde toprak altında bulunan 
Alakent Kilise’sinde arkeolojik kazıları planlama ve başlatılması sürecini, yapıya ait tarihsel 
kaynakları, kazı çalışmaları sırasında karşılaşılan zorluklar anlatılmaktadır. Bölümde doğal-çevresel 
koşullardan kaynaklı sorunlar detaylı bir biçimde belirtilmiş olup, bu sorunların nasıl çözüme 
kavuşturulduğu hakkında bilgiler sunar. Bölümün sonunda ise, bilimsel, koruma, şehircilik, sosyal, 
turistik ve organizasyonel açılardan kısa değerlendirmeleri Alakent Kilisesi kazı çalışmalarının 
önemine ve niteliğine vurgu yapmaktadır. Bununla birlikte kazı çalışmalarından çok sayıda görsele 
de yer verilmiştir. 

II. Bölüm; Myra: Likya’nın Metropolisi kısmında, bölge hakkında ve Myra’nın coğrafi ve 
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jeopolitik önemi hakkında bilgiler verilmektedir. Myra’nın Hristiyanlık açısından yeri ve önemi 
tarihsel süreç içinde değerlendirilmekte birlikte, konu Hristiyanlık açısından önemli yerel tarihsel 
figürler üzerinden de değerlendirilmektedir. Bölümde, Lykia Bölgesi ile birlikte Myra’nın Orta 
Çağ’ına ilişkin kaynak yetersizliğine dikkat çekilmektedir. Son kısımda ise kronolojik sırayla, 
Myra/Demre Piskopos Listesi verilmiş ardından ise antikçağ Lykia Haritası ve Doğu Roma 
Dönemi’nde Myra yerleşimini gösteren görseller ile bölüm tamamlanmıştır.  

III. Bölüm; Alakent Kilisesi: Konumu ve Mimarisi kısmı Konumu ve Bulunduğu Çevre alt başlığı 
ile başlamakta olup, yapının açık konumu ve içinde bulunduğu çevresel koşullar detaylı olarak 
anlatılmıştır. İkinci alt başlık Mimari kısmı, Naos: Plan ve Strüktürel Özellikler (2.1), Örtü Sistemi 
(2.2), Cepheler (2.3), Bema: Kilisenin Litürjik Düzenlemesi (2.4), Narteks (2.5) konularından 
oluşmaktadır. Üçüncü ve son alt başlıkta ise Evreler anlatılmakta ve bölüm tamamlanmaktadır. 
Bölümde yer alan tüm mimari çizimler katlanabilir büyük sayfalarda tüm detaylarla 
izlenebilmektedir. III. Bölümde öne çıkan konulardan biri de kilisenin yapımında ve kullanımında 
tespit edilen 5 evrenin anlatılmasıdır. 

IV. Bölüm; Mimari Plastik kısmı, Katalog ve Değerlendirme iki alt başlığında yazılmıştır. 
Bölümde kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserler değerlendirilmiş ve bunlardan in situ olarak 
bulunan 12 tanesi kataloglarda detaylı olarak incelenmiştir. Ele alınan mimari plastik ögeler 
dönemin teknik ve üslup özellikleri ile yakın coğrafyadaki benzerleri ile birlikte karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilmiştir. Bölüm sonunda ise ele alınan mimari plastik parçaların yapıdaki 
konumlarını gösterir plan görseli ile, bu parçaların çizim ve görselleri verilmiştir. 

V. Bölüm; Duvar Resimleri, Resim Programı, Değerlendirme ve Sonuç ve Tarihleme alt 
başlıklarından oluşmaktadır. İlk olarak Resim Programı; Sahneler (1.1), Tek Figürler (1.2), 
Süslemeler (1.3) başlıkları altında anlatılmış olup ayrıca bu alanlarda bulunan yazıtların günümüz 
Türkçesi ile çevirileri verilerek değerlendirilmiştir. İkinci alt başlık Değerlendirme kısmında, Resim 
Programı (2.1), İkonografik Özellikler (2.2), Üslup Özellikleri (2.3), Süsleme Özellikleri (2.4) ve 
Teknik (2.5) başlıkları altında anlatılmıştır. Üçüncü ve son alt başlık Sonuç ve Tarihleme kısmında 
ise duvar resimlerinin yapılmış olduğu muhtemel tarihlendirmeler verilmekle birlikte olası 
resimlerin üretimine etkisi bulunan üslup/üsluplar belirtilmiştir. Bölümde son olarak kilisenin 
resim programını gösteren çizimler ve görseller bulunmaktadır.   

VI. Bölüm; Seramik Buluntular, üç alt başlık olan Katalog, Değerlendirme ve Sonuç 
Tarihlendirme kısımlarından oluşmaktadır. Bölümde dokuz adet sırlı seramik, altı parça da sırsız 
seramik katalog şeklinde değerlendirilmiştir. Seramikler yapım tekniği açısından yakın ve uzak 
coğrafyadaki örnekleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerden yola çıkılarak 
olası tarihlendirmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bölüm ele alınan seramiklerle ilgili çizimler 
ve görseller verilerek tamamlanmıştır.  

VII. Bölüm; Yazıtlar, kazılar sırasında bulunan beş adet yazıtın incelenmesi değerlendirilmesini 
ele almaktadır. Bu yazıtlar; Apollonios (?) Oğlu/Torunu Filanca Ailesinin Mezarı (1), Aurelia 
Euphrosyne ile Ailesinin Mezarı (2), Lysimakhlos’un Mezarı (3), Lysimakhlos ile İzin Verdiği Kişilerin 
Mezarı (4), Neikephoros’un Mezarı (5) olarak isimlendirilmiştir. Bu bölümde yazıtların olası 
tarihleri ile günümüz Türkçesine çevirileri ile birlikte verilmiştir. Bölümün son kısmında yazıtlardan 
bazılarının görsellerine yer verilerek tamamlanmıştır. 

VIII. Bölüm; Mezarlar, kazılarda tespit edilen toplam yedi mezardan açılıp incelenen beş 
tanesinin değerlendirilmesini anlatmaktadır. Bölümde mezarların ve mezar alanının özellikleri 
belirtilmiştir. Bununla birlikte olası tarihlendirmeler ve bu alanda bulunan önemli bir buluntu olan 
II. Ioannes Komnenos Sikkesi alt başlığı ile değerlendirilmiştir. Bölüm mezarlara ait görsellerle 
tamamlanır.  
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IX. Bölüm; Koruma Çalışmaları, Alakent Kilise yapısının koruma-onarım sürecine ait uygulama 
ve yaklaşımı hakkında bilgiler verilmektedir. Yapıda gerçekleştirilmiş mimari onarımlar ile birlikte 
duvar resimlerinin onarımları konusundaki genel koruma yaklaşımı ortaya konulmuştur. Bölümde, 
gerçekleştirilen tüm uygulamaların belgelendiği çizimler katlanır sayfalarda detaylı biçimde 
izlenebilmektedir. Bölüm koruma-onarım sürecine ait görsellerle tamamlanmıştır.  

X. Bölüm; Değerlendirme, kitabın son kısmı olarak, Myra-Alakent Kilisesi’nin ve tüm 
çalışmaların değerlendirildiği kısımdır. Değerlendirmeler yapıyı toprak altında bırakan doğal 
süreçten bahsederek başlar ve kitap içinde ortaya konulan konuları kapsayan biçimde yapının 
tarihsel sürecini ve diğer özelliklerini değerlendirir. Değerlendirmeler Alakent Kilisesi’nden yola 
çıkarak Myra kentinin henüz toprak altında bulunan alanlarının korunma durumunu öne çıkararak 
tamamlanır.  

Akdeniz Bölgesi’nde bulunan ve Anadolu Orta Çağ kültürel mirasına yeni bir eser kazandıran 
Myra-Alakent Kilisesi’nde gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve neticesinde ortaya çıkan bu kitap, 
şüphesiz ki önemli bir çalışmadır. Gerçekleştirilen çalışmalarda izlenen çok disiplinli bütüncül 
koruma yaklaşımı özellikle üzerinde durulması gereken bir husustur. Kitapta kullanılan anlatım dili 
ve ele alınan konuların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, kültür varlıklarının korunması 
çalışmalarında Alakent Kilisesi nitelik bakımından bir adım öne çıkmaktadır. Kitap ile ilgili tüm bu 
olumlu özelliklerin yanı sıra bahsetmenin yararlı olacağı düşünülen bazı eleştiriler bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, Alakent Kilisesi’nde yer alan malzeme ve buluntularının değerlendirilmesinde 
görülen bilimsel analiz ve tekniklerin kullanılmamasıdır. Özellikle seramik buluntuların, yapısal 
onarımlarda kullanılacak özgün harçların ve duvar resimlerinin malzeme ve yapım tekniklerinin 
daha detaylı belirlenmesi ve değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek ileri teknik bilimsel 
analizlerin kullanılmasında yetersiz kalınmasıdır. Diğer bir eleştiri ise kültürel mirasın ve yapının 
önemli bir parçası olan duvar resimlerin koruma-onarım öncesi ve gerçekleştirilen uygulamaların 
detaylı belgelemelerinin yayına dahil edilmemiş olmasıdır. Oysa ki yapının diğer mimari 
elemanlarına göre daha hassas ve daha kısa sürede bozulması muhtemel duvar resimlerinin 
koruma-onarım öncesi ve sonrası belgelemeleri, gelecekte, kısa süre içinde gerekecek koruma 
faaliyetlerinde önemli bir rehber olarak arşivlenebilirdi. 

Alakent Kilisesi-Myra'da Bir Bizans Yapısı (12.-13.Yüzyıllar) adı altında yayınlanan bu kitap, bu 
alanda az sayıda görülen çalışma prensibi ve titizliğinde hazırlanmış önemli bir örnektir. Diğer bir 
önemli konu ise, kitapta konu edinilen disiplinlerle ilgili, yaşadığımız coğrafyadaki bilim 
insanlarının günümüz yaklaşımlarını ortaya koymasıdır. Kitabın, gelecekte bu tip çalışmaların 
geliştirilerek hazırlanmasında önemli bir yer tutacağı düşünülmektedir. 
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