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KAYSERİ VE ÇEVRESİNDEKİ 19. YÜZYIL KİLİSELERİ VE KORUNMALARI İÇİN 
ÖNERİLER 

ÖZET 

Kayseri halkının çoğu, Hıristiyanlığı, henüz gizli olarak yayıldığı ilk dönemlerinde 
kabul etmiştir. Kentin o zamanki nüfusunu oluşturan Ermeni ve Rumlar, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun “millet” sistemi içinde zımmi olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
Daha çok ticaret ve zanaat alanında etkinlik gösteren tebaanın kentin kültürü ve 
mimari dokusunun biçimlenmesine katkısı büyüktür. 

Osmanlı Devleti, himayesindeki gayrımüslimleri inanç ve kimlikleri ile ilgili birçok 
konuda serbest bırakmakla birlikte, günlük hayatlarını, bir takım kısıtlamalarla 
kontrol etmiştir. Mimarlık alanındaki üretimleri de bu kısıtlamalara maruz kalmış; 
kiliseler söz konusu olduğunda; yeni yapımlar yasaklanmış, onarımlar padişahtan 
alınacak izne bağlanmış, çan kulesi ve kubbe yapılması yasaklanmıştır.  

İmparatorluğun batılılaşma hareketleri ile Avrupa ve Rusya’nın baskıları bu 
kısıtlamaları kaldırarak, gayrımüslimlerin yaşamlarında büyük değişiklikler öneren 
Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yayınlanması ile sonuçlanmıştır. Bu gelişmelerin 
azınlık statüsüne taşıdığı gayrımüslimler ekonomik ve mimari birikimlerini belki de 
en çarpıcı biçimde kiliseleriyle dışa vurmuşlardır. Devletin yüzyıllardır işlettiği 
sistemin çözülmeye başlaması misyonerlere de faaliyetlerini artıracakları bir ortam 
hazırlamış, Gregoryen ve Ortodoks kiliselerinin yanı başında Protestan ve Katolik 
kiliseleri yapılmaya başlanmıştır.  

19. yüzyılın sonlarında kentte bulunan 130 kadar kilise, bu gelişmelerin Kayseri’deki 
yansıması olarak yorumlanabilir. Ne var ki kiliselerin yapımını hazırlayan siyasi 
gelişmeler giderek karmaşık bir hal alarak Tehcir ve Mübadele ile sonuçlanmıştır. Bu 
olaylar kiliselerin terk edilmesi ve işlevlerinin sona ermesi anlamına gelmekteydi. 
Kendilerini ortaya çıkaran sosyal yapının aniden değişmesi ve sahiplerini yitirmenin 
sonuçları bu yapılar için ağır olmuştur. Bir kısmı, vandalizm, yağmalama ya da imar 
hareketleri nedeniyle yıkılmıştır. Yıkılmayan kiliselerin çoğu özel mülkiyete geçmiş 
ve belge, kültürel miras ya da sanatsal değerleri dikkate alınmadan, mimari 
bütünlüklerine zarar veren işlevlerle kullanılmıştır. Kiliseleri bekleyen bir diğer tehlike 
bakımsızlıktır. Bugüne ulaşan 39 kilisenin çoğunda bu nedenlere dayalı hasarlar 
görülebilmektedir. 

Yapıldıkları dönemin sosyal ve ekonomik yapısını, mimari karakterini gösteren 
kiliseler, taşıdıkları İstanbul ve Avrupa etkileri ile batılılaşmanın Kayseri’deki öncüleri 
olmuştur. Belge değerlerinin yanı sıra, bugünkü kent dokusuna sanatsal katkıları da 
büyüktür. Bu değerleri, korunmalarını kültürel bir gereklilik haline getirmiş ve 
çalışmanın amacını belirlemiştir.  

Kiliselerin tespit edilmesi, fotoğraf ve rölövelerle belgelenmesi, bulundukları 
yerleşimlerin sosyal yapı ve fiziksel karakterlerinin tanımlanması, bugünkü 
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durumlarının ve koruma problemlerinin belirlenmesi, nasıl korunmaları gerektiği ve 
geleceğe nasıl aktarılacaklarının tartışılması, çalışmanın aşamaları olarak 
özetlenebilir. 

Kiliseler öncelikle, mevcut olanlar ve varlıkları kaynaklardan öğrenilen, bugüne 
ulaşmamış kiliseler olarak gruplanmış, mevcut 39, bugüne ulaşmamış 56 kilise 
belirlenmiştir. Mevcut kiliseler korunma durumları esas alınarak; korunmuş, iyi 
korunmamış, büyük ölçüde değişikliğe uğramış ve parçası kalmış kiliseler olarak 
dört gruba ayrılmıştır. Tezin odağını oluşturan iyi korunmamış kiliseler, 1/200 ölçekli 
plan, kesit ve cephe rölöveleri hazırlanarak; konum, tarihçe, plan özellikleri, yapım 
teknikleri ve malzeme, taşıyıcı sistem, mimari donanım ve bezeme gibi mimari 
özellikleri ile ayrıntılı olarak incelenmiş, yapılardaki hasarlar belirlenmiştir. Diğer 
kiliseler ise, bölgedeki kilise mimarisinin belirlenmesine yardımcı olmaları 
bakımından, genel tanımlarıyla birlikte, fotoğraf ve ulaşılabilen çizimlerine yer 
verilerek ele alınmıştır.  

Kiliselerin korunması; yasal ve örgütsel boyutları, kaynak sağlanması, girişimcilerin 
birikim ve deneyimi başlıkları altında tartışılarak öneriler geliştirilmiştir. Tek tek ele 
alındıklarında ise, onarım ve yeniden işlevlendirmenin, yapıların özgün mimari 
niteliklerini bozmayacak biçimde, en az müdahaleyle gerçekleştirilebilmesine dikkat 
edilmiştir. Kiliselerin bulunduğu yerleşimlerin ihtiyaç ve koşulları da yeni işlev 
önerilerinin geliştirilmesinde belirleyici olmuştur. Ancak, bugünkü sosyal yapıları, 
kiliselerin doğru ve etkin bir işlevle yaşatılmasını karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle 
konu, yerleşimlerin birbirleri ve kent merkezi ile ilişkileri, mimari ve doğal özellikleri 
gibi başka boyutlarıyla birlikte ele alınarak, yerleşim ölçeğini aşan öneriler 
geliştirilmiştir. Yerleşimler, doğal ya da mimari dokunun sürekliliği ve aralarındaki 
mesafeler dikkate alınarak gruplanmış, bu gruplar, Kayseri’nin tanıtılması ve kültür 
hayatının beslenmesine katkıda bulunması düşünülen gezi rotalarını belirlemiştir. Bu 
rotalarda kiliselerin, daha çok kültür ağırlıklı işlevlerle yaşatılacak merkezler olması 
düşünülmektedir. Coğrafi olarak başka yerleşimlerden uzak ya da kendi içine kapalı 
yerleşimlerde ise, çözümler bu yerleşimlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiştir.  
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THE 19 th CENTURY CHURHES IN AND AROUND KAYSERİ AND PROPOSALS 
FOR THEIR CONSERVATION 

SUMMARY 

The history of Christian population in Kayseri dates back to the times when it was 
still a secret religion. During the Ottoman rule, Christian population of the time, 
Armenians and Greeks continued their existence under the protection of the 
Ottoman Empire. The influence and role of the Christian subjects, which were 
mostly occupied with trade and crafts, on the urban culture and the formation of 
urban fabric was remarkably big.  

Although Ottoman state offered freedom for the non-muslims in their beliefs, 
traditions and identities, it also controlled their daily life by certain rules. Their 
architectural activity was also restricted, such that construction of new churches was 
not allowed, restorations were only possible by the permission of the sultan, and 
building churches with domes and bell towers was prohibited.   

With the westernisation movement of the Ottoman Empire and political pressures 
from Europe and Russia, Tanzimat and Islahat reforms were made which offered 
great improvements for the non-Muslims. They acquired the statute of minority. 
They could build more freely, reflecting their economical and cultural accumulation, 
best probably by means of church building. Another development was the desolation 
of the Ottoman state system for a long time which gives rise to activities of 
missionaries. Thus, in addition to the Gregorian and Orthodox churches, Protestants 
and Catholics also started to build churches.  

About the 130 churches at the end of 19th century can be considered as the 
expressions of these changes in Kayseri. However, the events which enabled the 
construction of these churches, led to a chaos in time and ended up in migration of 
Armenians, and population exchange between Greeks in Anatolia and Muslims in 
Greece, which meant abandonment of churches. Some of them were demolished by 
vandalism or urban developments. The surviving churches changed ownership and 
used in different functions harming their architectural character. Changes were 
made without regarding the historical, artistic and cultural value. Another danger 
these churches face is lack of maintenance and repairs. All of the 39 churches still 
standing today have problems which arise from the above mentioned factors. 

With the European and Istanbul influences they exhibit, these churches reflecting 
the socio-economic structure and the architectural level of their period, were also 
noticeable examples of westernisation in Kayseri. In addition to their documentary 
value, they also make great artistic contributions to the urban fabric. These values 
make it necessary to preserve these buildings which structured the thesis.  

The phases of the study can be summarised as; preliminary survey of the churches 
in and around Kayseri, examination of their physical characteristics and analysis of 

 xxi



the social and physical structure of the settlements they are in, assessment of their 
present conditions and discussion of conservation problems and methods. 

The survey on the region and the historical research revealed 39 still existing, 56 
demolished churches. Extant churches were grouped into four categories, according 
to their state of preservation; “well preserved”, “not maintained well”, “seriously 
changed” and “partially existing”. “Not maintained well churches” form the core of 
the thesis. Churches under this category were surveyed and documented with 1/200 
scale drawings. Their location, history, planning characteristics, material and 
building techniques, decoration and damage levels were examined in detail. 
Churches in other categories were studied by examining the existing drawings and 
photographs, in order to have a better sense of the church architecture of the region.   

Beginning with the discussion of conservation problems the proposals are 
developed considering the headings like; legal and institutional dimensions, 
economic resources and the present facts of the persons who are concerned. The 
restoration and re-use proposals for each building are developed considering the 
least intervention in order to preserve the original architectural characteristics. The 
conditions and needs of the settlements are the other important factors. However, 
the current social structures of these settlements are not suitable to re-use the 
churches with correct and efficient functions. Therefore, other dimensions like 
relationships of settlements with each other and with the city centre, or architectural 
and natural characteristics taken into consideration to develop proposals which go 
beyond the limits of the individual settlement. Grouping these settlements with these 
considerations defines some excursion routes that would be effective in improving 
the cultural life of Kayseri. While the churches in these routes are planned to be kept 
alive by cultural functions, for the other churches proposals are developed according 
to the particular needs of the settlements they are in.  
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1. GİRİŞ 

1.1. Amaç 

Anadolu’nun en eski yerleşmelerinden olması nedeniyle Kayseri, zengin bir kültürel 

mirasa sahiptir. Bunun başka bir nedeni de önemli ticaret yollarının üzerinde 

bulunması ve fiziksel koşullarının elverişliliği dolayısıyla farklı nüfusları bir arada 

barındırmasıdır.  

Kayseri ve çevresi, Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemden itibaren önemli bir 

Hıristiyan yerleşim alanı idi. 20. yüzyıl başlarına dek kentin bir ticaret merkezi olarak 

önemini korumasını sağlayan gayrımüslim tebaa, bunun sonucu olarak ekonomik 

refaha kavuşmuştur. Tanzimat Fermanı ve onu izleyen dönem, Osmanlı Devleti’ne 

bağlı gayrımüslimlere dinlerini daha iyi ifade etme hakkını tanımıştır. Bu 

özgürlüklerini ekonomik güçlerinin de desteği ile dışa vuran Hıristiyanlar, yaşadıkları 

çevrelerin mimari yapısının biçimlenmesinde önemli rol oynamışlardır. Kayseri’li 

gayrımüslimlerin bu sosyal ve siyasi gelişmelerin etkisiyle ortaya koyduğu sivil 

mimarlık ürünleri ve dini yapılar bugüne ulaşan geleneksel kent dokusunun büyük 

bir kısmını oluşturmaktadır.  

19. yüzyılda yaşanan siyasi gelişmeler, 20. yüzyıl başlarında gayrımüslimlerin büyük 

çoğunluğunun yaşadıkları yerleri terk etmesiyle sonuçlanmıştır. 1915’te Tehcirle 

Ermeniler, 1924’te Mübadele ile Rumlar gitmiş ve Hıristiyan yerleşimleri büyük nüfus 

kaybetmiştir. Ardından sosyal yapıda bir dönüşüm yaşanmıştır. Tehcire tabi 

tutulmayan Ermeniler ise ekonomik nedenlerle Kayseri’den ayrılmaya başlamışlar ve 

bu durum 1970’lerin başına kadar sürmüştür. 

Terk edilen konutların bir kısmı yeni kullanıcıları ile bugüne ulaşmış, pek çoğu ise 

vandalizm, yağmalama ya da bakımsızlık gibi nedenlerle yıkılmıştır. Dini yapılar da 

işlevlerini sürdüremedikleri için aynı etkilere ve zamanın tahribatına açık kalmıştır. 

Bugüne kadar kapsamlı bir biçimde incelenmeyen Kayseri kiliselerinin içinde 

bulunduğu bu durum, çalışma konusu olarak seçilmelerinde en önemli etkendir. 

Yapıldıkları dönemin sosyal ve ekonomik yapısını, mimari birikimi gösteren kiliseler, 

kültürel birer varlık ve mimari belge niteliği kazanmışlardır. Estetik ve tarihi değerleri 

ile bölgenin mimari dokusuna yaptıkları katkı, korunmalarını gerektiren başka bir 

 1



nedendir. Çıkış noktasını oluşturan bu düşünce ile, tezin başlığı “Kayseri ve 

çevresindeki 19. yüzyıl kiliseleri ve korunmaları için öneriler” olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın amacı; Kayseri kent merkezi ve bağlı yerleşim birimlerindeki kiliselerin 

tespit edilmesi, bugünkü durumlarının belirlenmesi, geleceğe güvenle 

aktarılabilmeleri için nasıl korunmaları gerektiği konusunu araştırmak olarak 

özetlenebilir.  

1.2. Kapsam ve yöntem 

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısı, yayılan milliyetçi akımların tehdidi 

altında kalmıştır. Bu durum, farklı etnik gruplara eşitlik sağlanarak önlenmeye 

çalışılmış ve Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır (1839). Ferman aynı adla anılan 

reformlar döneminin başlangıcı olmuştur. Birçok alanda olduğu gibi, yapı yapma 

konusunda azınlıklara çeşitli hak ve özgürlükler getirmesi bakımından da, Tanzimat 

Fermanı bir dönüm noktasıdır. Bu döneme kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları 

içinde kilise yapmaları kanunlarla kısıtlanan Hıristiyanlar, Ferman’ın sağladığı 

haklarla, yeni kiliseler inşa etmişlerdir.  

Siyasal ve sosyal yapıdaki dönüşümü ve bunun mimarideki etkilerini göstermesi 

açısından çalışmanın kapsamı 19. yüzyıl ile sınırlandırılmıştır. Kiliseler, içinde 

bulundukları koşullarla birlikte değerlendirildiğinde; yapıların, ayrıntı düzeylerinde 

farklılaşan yaklaşımlarla ele alınmaları gerektiği görülmüştür. Tezde, koruma 

önerileri geliştirilmesi amaçlandığından; Kayseri ve çevresinde bulunan 39 kilise, 

korunmuşluk durumları esas alınarak sınıflandırılmış ve bu sınıflama, yapıların 

incelenmesindeki ayrıntı düzeyini belirlemiştir. Korunmuşluk durumlarının 

değerlendirilmesinde ise; kiliselerin mimari bütünlükleri ve yapısal sorunlarının yanı 

sıra, bugünkü kullanımları ve bulundukları çevreyle etkileşimleri dikkate alınmıştır. 

Şekil A.1’de tablolaştırılan bu sınıflandırmaya göre: 

-Birinci grup: Gerek yapısal korunmuşluk, gerekse kullanım biçimi açısından iyi 

durumda olan kiliselerdir. Kent merkezinde, halen kilise olarak kullanılan Surp Krikor 

Lusavoriç, askeriyenin toplantı salonu olarak kullanılan Zincidere Aziz Prodromos1, 

ve cami olarak kullanılan; Develi (Everek) Surp Toros, Taşlık- Agios Georgios ve 

Kavaklı’daki Agios Basileos kiliseleri olmak üzere 5 adet yapı, bu grubu 

oluşturmaktadır.  

                                                   
1 Kayseri’de biri Rumlara, diğeri Ermenilere (Efkere-Surp Garabed Manastırı) ait olan en önemli iki manastır 
da Vaftizci Yahya’ya adanmıştır. Çoğu Hz. Meryem’e adanmış kiliseler arasında Kayseri’li Aziz, Basileos’a 
adanan sadece iki yapı olması dikkat çekicidir.  
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-İkinci grup: Dönemleri için karakteristik ancak, mimari bütünlükleri ya da bugünkü 

kullanımları bakımından iyi durumda olmayan ve diğer kiliselerden daha acil olarak 

çözüm bekleyen yapılardır. Bu gruptaki kiliselerin sayısı 22’ dir. Belagesi Surp Haç, 

Darsiyak’ta Manastır Kilisesi ve ismi belirlenemeyen iki kilise, Efkere Surp Stepanos 

ve Surp Garabed Manastır Kilisesi, Endürlük Agia Triada, Germir Panagia ve Agios 

Teodoros, İncesu Agios Dimitrios ve Agios Efstatios, Nirze Surp Toros, Reşadiye, 

Vekse ve Talas Panagia, Talas’ta ismi belirlenemeyen bir kilise, Tavlusun -Agios 

Basileos ve Surp Toros, ve Tomarza Boğos Bedros ve kent merkezindeki Surp 

Asdvadzadzin kiliseleri yapısal sorunları nedeniyle bu grupta yer almaktadır. 

Zincidere- Protestan ve Ağırnas Agios Prokopios kiliseleri ise; fiziksel durumları iyi 

olmasına karşın, yeni işlevlerinin iyi programlanmaması nedeniyle, bulundukları 

yerleşimlerin sosyal hayatına etkin olarak katılamayan, dolayısıyla iyi korundukları 

düşünülmediğinden bu grupta yer alan iki kilisedir.  

Bu gruptaki; Belagesi- Surp Haç (F.B.1) ve Talas’ta ismi belirlenemeyen (Agios 

Haralambos ya da Surp Stepanos olmalı) kilise (F.B.2), kaya kilisesidir. Gördükleri 

müdahaleler nedeniyle birer 19. yüzyıl kilisesi olarak değerlendirilebilmelerine 

karşın, mimari açıdan farklı bir kategoride incelenmeleri gerektiği düşünülen bu 

yapılar, çalışmanın dışında bırakılmışlardır. Askeri alan sınırları içindeki Efkere Surp 

Garabet Manastır Kilisesi izin alınamadığından; Nirze’deki Surp Toros Kilisesi ve 

Darsiyak’taki ismi belirlenemeyen bir kilise, şehir dışında yaşayan sahiplerine 

ulaşılamaması nedeniyle girilemediğinden incelenememiştir. Agios Efstatios 

Kilisesi’ne de sahiplerine ulaşılamadığından girilememiş, ancak avluda yapılan 

çalışma ile fotoğraf ve cephe rölöveleri elde edilebilmiştir.  

-Üçüncü grup: Farklı işlevlerle kullanılmak üzere yapılan müdahalelerle değişikliğe 

uğrayarak özgün mimari niteliklerini kısmen ya da büyük ölçüde yitiren yapılardır. Bu 

grupta Talas Taksiarhis, Karacaören Agios Georgios, Pınarbaşı Kilisesi, Gesi Surp 

Asdvadzadzin ve Çomaklı’da ismi belirlenemeyen iki kilise olmak üzere 6 yapı yer 

almaktadır.  

-Dördüncü grup: Büyük bölümü yıkılan ve bugüne kalıntıları ulaşan; Germir Surp 

Stepanos, Talas ve Çukur Agios Nikolaos, Tomarza ve Fenese Surp Asdvadzadzin 

ve Muncusun’da ismi belirlenemeyen bir kilise olmak üzere 6 yapıdan oluşmaktadır. 

II. Gruptaki, acil müdahale gerektiren ve tezin odağını oluşturan “iyi korunmamış” 

kiliselerin, 1/200 ölçekli plan, kesit ve cephe rölöveleri hazırlanarak; konum, tarihçe, 

plan özellikleri, yapım teknikleri ve malzeme, taşıyıcı sistem, mimari donanım ve 

bezeme gibi mimari özellikleri ile ayrıntılı olarak incelenmesi öngörülmüştür. Diğer 

 3



üç gruptaki kiliselerin ise, bölgedeki kilise mimarisinin belirlenmesi ve analojik 

değerlendirmelere yardımcı olmaları düşünülerek, genel tanımlarıyla birlikte, fotoğraf 

ve ulaşılabilen çizimlerine yer verilmesi yeterli bulunmuştur.  

Bugün mevcut olmayan ve varlıkları kaynaklardan öğrenilen, adı ya da yeri 

belirlenebilen 56 kilise (Şekil A.2), bölgedeki Hıristiyan dini yapı faaliyetinin sayısal 

olarak değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Bu kiliseler, ulaşılabilen fotoğraf ve 

çizimleriyle, Kayseri çevresinin 19. yüzyıl kilise mimarisinin değerlendirilmesine 

katkıda bulunacak örnekler olarak tez kapsamında yerlerini almıştır.   

Çalışmada bu yapıları üreten kültürel ve mimari ortamın nasıl geliştiği üzerinde 

durularak kiliselerin, yapıldıkları dönemin koşulları ile birlikte değerlendirilmesine 

çalışılmıştır. Hıristiyanlığın 19. yüzyıla kadar Anadolu ve Kayseri’de hangi koşullarda 

varolduğu, Osmanlı Tarihinde “reform” olarak adlandırılan bir dönemin Hıristiyan 

tebaaya sağladığı statü ve bunun mimarlık alanına yansıması araştırılmıştır. 19. 

yüzyıl Kayseri kiliselerinin birbirleri, yakın çevreleri ve İstanbul’daki kiliseler ile 

benzerlik ve farklılıkları tespit edilerek, Anadolu kilise mimarisi içindeki yerlerinin 

belirlenmesine çalışılmıştır. Ele alınan kiliseler genel mimari özellikleri bakımından 

benzerlik göstermekle birlikte; ayrıntıları, konumları ve çevreleriyle ilişkileri açısından 

her yapı tektir. Dolayısıyla sorunları ve bu sorunların çözümü de yapılara özgü 

olmak zorundadır.  

19. yüzyıl Kayseri kiliselerinin sayı, yer ve isimleri hakkındaki bilgiler oldukça 

dağınık, çelişkili ve yetersiz olduğundan, çalışmanın ilk aşamasında kiliseler tespit 

edilmiştir. 19. yüzyıl Kayseri’sini anlatan kitap, gravür, fotoğraf vb. belgelerden bu 

kiliselerin yerleri, özgün durumlarına ait bilgiler araştırılmıştır. Değişen yer adları 

incelenerek, Hıristiyanların yaşadıkları yerlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu 

yerlerdeki incelemeler ve yaşlılarla yapılan görüşmeler sonucunda kiliseler hakkında 

bilgi edinilmiştir. Kiliselerin isim ve yapım tarihlerine ulaşmak için, kitabeler ve 

dönem kaynaklarından yararlanılmıştır. Ancak, kiliselerin, yerleşimdeki konumları ya 

da mimari özellikleri ile tanımlanmaması ve genellikle sayılarına -bazen de 

isimlerine- değinilmekle yetinilmesi, birçok kaynağı yetersiz kılmıştır. Özellikle, 

birden fazla kilise bulunan bazı yerleşimlerde, mevcut ya da yok olmuş kiliselerin 

isimlerini belirlemek mümkün olmamıştır.   

Araştırmalar KAAM, Alman, Fransız ve İngiliz Arkeoloji Enstitüleri kütüphaneleri, 

Fener Rum ve İstanbul Ermeni patrikhaneleri, Agos Gazetesi, Türk Tarih Kurumu 

Kütüphanesi, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kitaplığı, İstanbul 

Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bayezıt Devlet 
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Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul Atatürk Kitaplığı, Tarih Vakfı 

Kütüphanesi, İstanbul Kitaplığı’ nda gerçekleştirilmiş, internet aracılığıyla 

Amerika’daki The Pierpont Morgan Kütüphanesi ve Project Save arşivi ile iletişim 

kurulmuştur. 

İkinci aşama, tespit edilen kiliselerin, çizim, fotoğraf ve yazı ile belgelenmesidir. Bu 

aşamadan sonra kiliselerin bugünkü durumu analiz edilerek, korunma sorunları ve 

hasarları; nedenleriyle birlikte araştırılmıştır. Belirlenen hasar ve koruma sorunları 

doğrultusunda koruma önerileri geliştirilmiştir. 19. yüzyıl Kayseri kiliselerinin 

korunması öncelikle yasal, örgütsel, finansal boyutları, girişimcilerin birikim ve 

deneyimi başlıkları altında tartışılmıştır. Kiliseler tek tek ele alındığında ise, 

bulundukları çevrenin sosyal yapısı, ihtiyaç ve koşulları da göz önüne alınarak, 

yapıların mimari bütünlük ve özgünlüğüne zarar vermeyecek, minumum müdahaleyi 

gerektiren onarım ve yeni işlev önerileri geliştirilmiştir. Kiliselerin bulunduğu 

yerleşimlerin sosyal yapıları, henüz bu yapıların doğru ve etkin bir işlevle 

yaşatılması beklentisini karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle daha bütüncül bir 

yaklaşımla; yerleşimlerin, birbirleri ve kent merkezi ile ilişkileri, mimari ve doğal 

süreklilikleri gibi özellikleri birlikte değerlendirilmiştir. Ortaklıkları ya da birbirlerine 

olan mesafeleri dikkate alınarak gruplanan yerleşimler, kentin tarihi, doğal ve mimari 

değerlerinin tanıtılmasını öngören rotalar olarak değerlendirilmiştir. Bu rotalarda yer 

alan kiliselerin, özgün mimari bütünlüklerini gözeten -daha çok kültür ağırlıklı- yeni 

işlevlerle yaşatılacak merkezler olması düşünülmüştür.  
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2. OSMANLI DEVLETİ VE KAYSERİ’DE GAYRİ MÜSLİMLER 

2.1. Osmanlı Devleti’nde Gayrımüslimler 

2.1.1. Tanzimattan önceki durum  

Çokuluslu yapısıyla 20. yüzyıl başlarına kadar ayakta kalan Osmanlı Devleti, 

teokratik bir yapıya sahipti ve devletin temelini şer’i hukuk oluşturmaktaydı. İslam 

hukukuna göre; işgal edilen şehirlerin teslimiyetleri halinde, halkın can, mal ve dinine 

müdahale edilmeyeceğini bildiren amannameler (ahidname) verilirdi [1, s.31]. Bu 

güvence ile, teslim olan şehirlerde Hıristiyan nüfusun ve kiliselerin varolmaya devam 

ettiği görülmektedir [1, s.31] Müslüman olmayan ve İslam topraklarında halifenin 

güvencesinde dinlerini koruyarak yaşayan ehl-i kitap kişilere “zımmi” adı 

verilmektedir [2, s.1]. Arapça bir sözcük olan zımmi, kendileri ile sözleşilmiş ve 

yemin edilmiş kavim ve topluluk anlamındaki zimme ve sözleşme anlamındaki 

zimmet sözcüğünden türemiş [3, s.68]; zimmet sözleşmesi, cizye ödeyip sadakat 

gösterdikleri takdirde zımmilerin, devlet tarafından korunmasını esas almıştır [2, s.8]  

Osmanlı yönetiminde mezhep ya da din birliği gösteren gruplara “millet” denilmiştir 

[4, s.32]. Arapça “milla” sözcüğünden gelen millet [3, s.188], din ya da mezhep 

anlamındadır [4, s.32]. Ortaylı, “milleti”, dinin yanı sıra dini topluluğu da içine alan bir 

kelime olarak açıklamaktadır [3, s.189]. Osmanlı Devleti etnik fark gözetmeden 

himayesindeki zımmileri, İslamdaki “millet” kavramına göre sınıflandırmıştır. 

Katolikler Papa Milleti, Ortodokslar Rum Milleti, Gregoryenler Ermeni Milleti ve 

Museviler Yahudi Milleti adı altında ele alınmaktaydı [3, s.189]. Rum, Ermeni ve 

Yahudi milletleri bir bakıma yerli “Osmanlı” milletlerdi [3, s.190]. Hiçbir bölgede 

çoğunluk oluşturmayan ve sayıları fazla olmayan Katolikler [5, s.1128] yönetimin 

nazarında diğer üç millet kadar öncelikli değildi [3, s.189]. Ermeni, Rum ve 

Yahudiler “tebaa” ya da “reaya” adı altında toplanmakla birlikte [6, s.337], Rumlar 

diğer milletlerden daha ayrıcalıklıydı [7, s.255]. 

İstanbul piskoposu Papa’nın itirazına rağmen, Kadıköy Konsilinde (451) “patrik” 

ünvanı almıştı [5, s.1132]. İstanbul’un fethinden sonra Fatih, Bizanslıların hayatlarını 

eskisi gibi sürdürebileceklerini ve dinlerini koruyacaklarını bildirmiş, Georgios 

Scholarius’u “Gennadios” ünvanıyla patrik atamıştı [2, s.12]. 870 yılında kurulan 

Bulgar Kilisesi ve 1459’dan itibaren Sırp Kilisesi de bu patrikhaneye bağlanarak 
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“Rum milleti” adı altında toplanmıştı [2, s.12]. Bu millet, hakim unsur Rumlar olmak 

üzere; Romen, Ulah, Arnavut, Arap, Karamanlı, az sayıda Ermeni [3, s.193] ve 

Bulgarları kapsamaktaydı.  

Ermeni Kilisesi 506’da yapılan Dvin Konsilinde bağımsızlığını ilan ederek Dvin 

(Eçmiyazin) kentini patriklik merkezi yapmıştır [5,s.1133]. Dvin’in ardından Kudüs’te 

de bağımsız bir Ermeni Patrikhanesi kurulmuştur [5, s.1133]. Osmanlı 

İmparatorluğu dışındaki bir merkeze bağlı olmalarının yaratabileceği sorunları 

önlemek için [5, s.1134] Fatih, 1461’de Bursa metropoliti Ovakim’i patrik atayarak 

[8, s.3] İstanbul Gregoryen Ermeni Patrikhanesi’ni kurmuştur2 [5, s.1134]. 
Anadolu’dan getirtilen Ermeniler İstanbul’a yerleştirilerek Patrikhanenin cemaati 

oluşturulmuştur [8, s.3]. İmparatorluk içindeki Süryani, Kıpti ve Habeş kiliseleri [5, 
s.1134] ve Yakubiler, Keldaniler, Bogomiller ve Paulisyen mezheplerden Boşnaklar 

ile bazı Bulgarlar ve Pavlenikiler de Ermeni Patrikhanesi’ne bağlanmıştır [3, s.214].  

1831’de Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde Ermeni Katolik Kilisesi kurulmuştur [8, 
s.4]. Protestan misyonerlerin etkisiyle bu mezhebi seçen Ermeniler’in kurduğu 

Protestan Ermeni Kilisesi de 1859’da Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır [8, s.4]   

Geniş anlamda hukuki bir himaye hakkı olan “zimme” ile gayrımüslimlerin maddi ve 

manevi hayatları devlet tarafından garanti altına alınmıştır. Zımmiler, hür insanlar 

olarak kabul edilip köle ya da esir muamelesine tabi tutulmamıştır [9, s.208]. Ancak, 

Müslüman ve zımmilerin hukuki durumları birbirinden farklı idi. İslam hukukuna 

dayanarak zımmilerin kendi sosyal ve dini yaşamlarını düzenlemelerine belli sınırlar 

dahilinde izin verilmiştir [2, s.14]. Bu işleyişte her millet kendi dini grubunun en 

yüksek rütbeli din adamını seçerek, cemaati düzenlemek ve yönetmekle 

görevlendirmiştir3 [2, s.10]. Bu gruplara verilen beratlarla özerklik tanınarak; kendi 

din, hukuk ve geleneklerini, eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmış [2, s.10], kendi kilise 

ve kiliselerin vakıf topraklarında söz sahibi oldukları özellikle belirtilmiştir [2, s.21].  

Patrikhaneler, kendilerine bağlı kilise ve manastırlardan vergi almaktaydı. Kilise ve 

manastırların, bağ, bahçe, sığır, koyun, dükkan vb. malları bulunmaktaydı [3, s.203]. 
Yapılan bağışlara ek olarak evlilik, miras, Hıristiyanlar arasındaki ihtilafların çözümü 

gibi işler de kiliselere kazanç sağlıyordu [3, s.203]. Rum Milleti, yerel düzeyde 

sağlık, eğitim, sosyal dayanışma gibi hizmetleri cemaatlerine sağlayabilmişti. Yerel 

cemaatler yörenin ileri gelenlerinin oluşturduğu “demogeron” tarafından yönetilirdi 

                                                   
2 Bir İslam devleti tarafından patrikhane kurulması aslında İslam Hukukuna uygun bir durum değildir [5, 
s.1134] 
3 Yahudilerde durum farklı idi. Hahambaşı ruhani bir lider sayılmıyor, cemaat yöneticisi olarak görülüyordu. 
Hahamlar hahambaşıdan bağımsızdı [7, s. 257] 
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[3, s.209]. Hasat, çiftlik hayvanlarının bakımı, eğitim, sağlık, yoksulların korunması 

gibi hizmetlerinin karşılanması, dış dünya ile iletişimin sürdürülmesi, uygun davranış 

biçimlerinin belirlenmesi gibi her tür etkinlik, papazlık bölgesinin liderleri tarafından 

yönetilmekteydi. Papazların seçiminde yerel cemaat etkili iken, papazlar piskopos 

seçiminde, piskoposlar da patrik seçiminde söz hakkına sahipti [3, s.209].  

Tanzimat’a kadar gayrımüslimler, statü açısından Müslümanlar’dan ayrı tutulmuş ve 

bu durum, bazı sosyal kurallarla düzenlenmiştir. İkamet ettikleri yerler4 ve evleri5, 

giyimleri konusunda sınırlamalar getirilmiş, ata binmeleri, silah taşımaları, askerlik 

yapmaları yasaklanmıştır. Din konusunda baskı yapılmamasına karşın, mezhep 

değişikliklerine engel olmak için fermanlar çıkarılmıştır [3, s.153]. Zımmilerin dini 

ayinlerini Müslümanların gözü önünde yapmaları “şirkin açığa vurulmasına engel 

olmak” gerekçesiyle yasaklanmıştır. Aynı sebeple; çan çalınması, kilise dışında haç 

çıkarılması, yüksek sesle ayin yapılması, bayrak ve flama taşınması gibi davranışlar 

da kısıtlanmıştır6 [3, s.150].  

Yerasimos, 19. yüzyıla kadar Müslüman ve Hıristiyan reaya arasında hayat seviyesi 

ve refah açısından açık bir fark görülmediğini, ancak Fenerli Rumlar ve Ermeni 

sarraflar gibi statü bakımından farklılaşmış bazı gruplar olduğunu belirtmektedir [10, 
s.51]. Arapça “amir” sözcüğünden türeyen “Amira”, yüksek devlet görevlisi 

Ermeniler ve bu meyanda sarraf, barutçubaşı, hassa mimarı, darphane eminleri için 

kullanılan bir ünvandır [11, s.123]. Benzer biçimde; Osmanlı sarayı ve Avrupa 

arasında sıklaşan siyasi ilişkilerin Fener Rum aristokrasisinin doğmasına neden 

olduğu görülür. 1821 İsyanının yol açtığı güvensizlik sonucu, Rumların yürüttüğü 
devlet işleri de Ermenilere verilmiştir [12, s.330]. Braude, gayrımüslimlerin ekonomik 

gücü ellerinde tuttukları fikrini Osmanlı’nın ticari etkinliğine karşı önyargılı ve 

çarpıtılmış bir bakış olarak değerlendirmektedir [13, s.248]. Braude’ye göre; 

                                                   
4 Zımmiler genellikle, Kabe gibi Müslümanlar için kutsal olan yerlerde ikamet edemezlerdi [3, s.176]. 
Müslüman mahallelerinde oturabilmeleri için Müslümanların icazet vermesi gerekirdi. Ayrıca, cami, türbe, 
mektep gibi yerlerin yakınına yerleşmemeleri şartı aranırdı [3, s.151]. Bir Müslüman’ın özellikle de cami 
yakınındaki evini gayrımüslime satması yasaklanmıştı [7, s.258] Bu mahallelerde Müslümanların sayıca 
azınlık durumuna düşmelerine izin verilmemekteydi [3, s.151]. Genellikle her cemaat, içinde 
ibadethanelerinin de bulunduğu kendi mahallelerinde, diğerlerinden büyük oranda yalıtılmış halde 
yaşamaktaydı. [3, s.185]. Kendi okulları, hastaneleri, vakıfları vardı. Daha çok çarşı, pazar gibi ortak kamusal 
alanlarda karşılıklı etkileşim mümkün olmaktaydı [3, s.186].  
5 III. Selim zamanında çıkarılan bir fermanla; gayrımüslim evlerinin Müslüman evlerine bakan pencereleri 
kapatılacaktı [7, s. 258] 
6 Tankut, Fetavayi Kadıhan’dan naklen; Müslüman ve zımmilerin bir arada yaşadıkları yerlerde zımmilerin 
çan çalamayacaklarını, ancak birkaç Müslüman haricinde tamamı zımmilerden oluşan yerlerde çan çalıp haç 
çıkarabileceklerini belirtmiştir. Ebusssuud Efendi ise bir yerde çan çalınıp haç çıkarılabilmesi için o yerin 
tamamen zımmilerden oluşması gerektiğini öne sürmüştür [3, s.150] Nitekim, Müslümanların yaşamadığı, 
Lübnan Dağı ve Patmos Adası’nda çan çalınması serbest bırakılmıştı [15, s.118] Kayseri’nin Stefana 
(Reşadiye) Köyü’nde Müslümanlar, geçen Safer’e kadar alenen tahta çalmadan ayin yaptıkları halde, yakın 
zamanda tahta çalan Rumları şikayet etmişlerdir. Bunun üzerine tahta çalınması yasaklanmış olmalı ki iki yıl 
sonra cemaat tekrar tahta çalmak için izin istemiş ve almıştır [7, s. 260]  
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Osmanlı Devleti, ticaretinin büyük kısmını Müslüman ülkelerle gerçekleştiriyor ve 

bunu da Müslüman tüccarlar üstleniyordu. Devlet gücünü yitirmeye başladığı zaman 

Avrupa etkin olmaya ve gayrımüslimler öne çıkmaya başlamıştı [13, s.249]. 
İmparatorluğun tüccar grubunu Ermeniler ve özelikle Rumlar7 oluşturuyordu. Rumlar 

Ege kıyılarında ticarette üstün iken, Ermeniler Anadolu ve İran arasında sefer yapan 

kervanlarla varlık göstermiştir [10, s.53]. Ramsay ise, Karadeniz limanlarından 

gelen malların dağıtımının Ermenilerin elinde olduğunu belirtmiştir [14, 203] 19. 

yüzyıl başlarında Avrupa burjuvazisinin ilgisini sanayie kaydırması ve doğu 

şirketlerinin önemini yitirmesi, Rum tüccarların iş olanağını arttırmıştır [9, s.54]. 
Rusların da desteği ile önceleri bütün Anadolu köylüleri gibi basit bir reaya hayatı 

yaşayan Rumlar, bilgilerini arttırarak iş adamı olma yoluna girmiştir [9, s.54]. 
Yerasimos, 18. yüzyılda Anadolu’ya gelen gezginlerin; ticaretin daha çok 

Müslümanların elinde olduğu, Ermenilerin büyük transit ticaretle uğraştığı, Rumların 

ise bu dönemde ticari etkinlik göstermedikleri şeklindeki gözlemlerini aktarmaktadır 

[10, s.54]. Sözgelimi Griffiths, yünlü kumaş ve halı ticaretiyle uğraşan bazı Rumlara 

rastlamakla beraber büyük bir sefalet içinde yaşayan Rumlardan bahsetmektedir 

[10, s.54]. Yerasimos’a göre Hıristiyanlar ancak ıslahat hareketlerinden sonra 

ticarette üstünlük gösterebilmişlerdir [10, s.55]. Farklı bir görüş öne süren Soykan’a 

göre; 18. yüzyılda Avrupa makine ile üretime geçmiş, sonuç olarak da dış ticarette 

büyük gelişme göstermiştir [3, s.231]. Osmanlı Devleti’nin bu değişime ayak 

uydurmakta zorlanması batı devletlerinin ülkedeki etkinliğini arttırmış, hammadde ve 

pazar arayan Avrupa’nın kendi dindaşlarına yönelmesiyle Osmanlı Devleti’nin tüm 

dış ticareti 18. yüzyılda Hıristiyan zımmilerin eline geçmiştir [3, s.232].  

Batı ile ticaret nedeniyle zenginleşirken bir aydınlanma sürecine de giren zımmilerin 

millet yapısında önemli değişiklikler olmaya başlamış, örgütlenme ve işleyiş 

ruhbanlardan sivillerin eline geçmiştir [3, s.233]. Özellikle Rumlar, Hıristiyanlık ve 

İslam’la ilgili değerleri batılı bakışla eleştirmeye başlamış, kiliselerini reformlara 

zorlarken, Katolik misyonerlerin etkisine açılmışlardır [3,s.235]. “Millet-i sadıka” 

olarak anılan Ermeniler, 1860’da; dini, milli ve sosyal konularını görüşecekleri, 

Meclis-i Umumi-i Milli’yi kurmak için izin almışlardır [16, s.2]. 

Kayseri ve Konya’da yaşayan oldukça önemli kitlenin dışında Rumların çoğu, ticaret 

nedeniyle birkaç kıyı vilayetinde yoğunlaşmıştır [6, s.28]. Ermeniler ise 

İmparatorluğun her yanında dağınık haldedir [3, s.210]. 1813’de Anadolu’yu gezen 

                                                   
7 Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi bölgeleri olan Balkanlar ve Küçük Asya’da yaşayan Rumlar gelişen 
dünya ticaret sistemi ile ilişkiye geçen ve ticareti imparatorluğun diğer bölgelerine taşıyan ilk Osmanlı 
uyrukları arasında gelmekteydi [6, s.28]. 
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Kinneir, tüm kentlerde Ermenilerin Rumlardan fazla olduğuna değinmiş ve nedenini 

Rumların büyük kentlere çalışmaya gitmelerine bağlamıştır [17, s.165].  

2.1.2. Tanzimat Fermanı’nın gayrımüslimlere sağladığı haklar 

Tanzimat Fermanı ya da “Gülhane Hatt-ı Hümayunu”; Osmanlı Devleti’nin, 18. 

yüzyılın başlarından itibaren süregelen ıslahat çabalarının tamamlayıcısı olarak 

düşünülmekteydi [18, s.174]. 1839’da okunan ve Devletin dayandığı sisteme 

getirdiği değişiklikler bakımından büyük önem taşıyan ferman, İmparatorluk tarihinde 

“Tanzimat Dönemi” denilen yeni bir dönem başlatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, din 

ve devlet birliğine dayalı ve kaynağı şeriat olan Tanrı hakları sistemi üzerine 

kurulmuştu [18, s.177]. Tanzimat, bu sistemin yanında batının laik sistemine de yer 

veriyordu [18, s.177]. Müslüman ve Hıristiyan bütün tebaa; ırz, namus, can ve mal 

güvenliğinin sağlanması ilkesiyle kanun önünde eşit ilan ediliyordu [18, s.175].  

Tanzimat Fermanı’nın devamı olarak 1855’te çıkarılan kanun, gayrımüslimlerin 

askere alınmalarını serbest bırakarak cizyeyi kaldırmıştır. Ardından 1856’da 

çıkarılan Islahat Fermanı; tebaa’nın refahı, hürriyet ve güvenliği bakımından 

Tanzimat Fermanı’ndan farklı olmamakla beraber [19, s.49] gayrımüslimlerin hak ve 

imtiyazlarını ayrıntılı biçimde belirlemiştir [20, s.83]. Artık, millet ve zimmet sistemi 

ortadan kalkmış, imparatorluktaki gayrımüslimler “vatandaş” ya da “ekalliyet”, yani 

azınlık statüsü kazanmıştır [2, s.70]. Ferman, gayrımüslimlerin ibadetlerini 

serbestçe yapabilmeleri için gereken tedbirleri almayı taahhüt ediyor, din, evlenme, 

boşanma ve kendi aralarındaki hukuki sorunlarının çözümü gibi işlerle de ilgilenen 

Patrikhanelerin yetkisi dini konularla sınırlanıyor, cemaatlerin yönetimi, din adamları 

ve laik üyelerden kurulan meclislere bırakılıyordu [2, s.56]. Islahat Fermanı, laik bir 

işleyişe geçişi simgelese de, 1876 Anayasası’nda diğer dinlerin serbest olduğu ve 

cemaatlere verilen imtiyazların sürdürüleceği açıklaması ile birlikte devletin dininin 

İslam olduğu belirtilmiştir [2, s.84]. Avrupa’nın gayrımüslimlerle ilgili baskı ve 

beklentilerine de cevap vermek durumundaki devlet Müslüman halkın tutumunu da 

göz önünde bulundurmalıydı [20, s.84]. Müslüman halk şeriatla kendilerine verilen 

hakkın kısıtlandığını düşünüyor, gayrımüslimler ise verilen hakları yeterli 

bulmuyordu [2, s.60]. Ayrıcalıklı konumlarını kaybetme endişesindeki din adamları 

ve eşit statüde olmak istemeyen cemaatler, sözgelimi; Yahudilerle bir tutulmak 

istemeyen Hıristiyanlar, özellikle de ayrıcalıklı millet konumundaki Rumlar [2, s.65] 
uygulamayı güçleştiriyordu [2, s.62].  

1890’da Kayseri’ye gelen Kont de Cholet’nin verdiği bilgiler, ıslahat hareketlerinin 

Kayseri’deki gayrımüslimler üzerindeki etkisi hakkında fikir vermektedir. Cholet’ye 

 10



göre, Avrupa’nın defalarca yinelenen müdahalesi sonucunda vaftiz, nikah ve cenaze 

törenleri günün her saatinde yapılabilmekteydi [21, s.212]. Pek kolay olmasa da, din 

adamlarının yeni müesseseler kurmasına da izin verilmekteydi. Cholet, başlangıçta 

üç kez kapatılmasına rağmen Cizvitler’in, Kayseri’de yeni bir kolej açtıklarını 

belirtmiştir8 [21, s.212].  

2.2. 19. Yüzyılda Kayseri’deki Hıristiyan Nüfus 

Oryantalizmin etkileri ve Avrupa’nın geliştirdiği yeni üretim sistemi için pazar ve 

hammadde arayışı, eski gücünü yitiren Osmanlı Devleti’ni batı için cazip kılmıştır. 

Özellikle 19. yüzyılda Anadolu’ya gelen pek çok gezgin, ülkeyi; nüfus, ekonomi, 

coğrafya, arkeoloji, mimari, üretim potansiyelleri vb. açısından ayrıntılı olarak 

incelemiştir. Bu gezginlerden biri olan Kont De Cholet, farklı kavimlerin birbirine 

karışmadan yaşamasına ve çeşitli dinlerin yok olmadan devam etmesine dikkat 

çekmiştir [21, s.213]. 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Kayseri, Cholet’nin 

düşüncesini destekleyen kentlerden biri olmuştur.  

Kayseri’ye gelen gezginlerin çoğu, notlarında nüfusa ait bilgiler vermişlerdir. İngiliz 

seyyahların öncüsü sayılan Kinneir şehre 1813 yılında gelmiştir. Gezgin, doğum ve 

ölüm kayıtları tutulmadığından Türk kentlerinde nüfusun doğru olarak tespit 

edilemeyeceğine dikkat çekmiştir. 1813 ve 1921 arasında şehre gelen gezginlerin 

Kayseri için verdiği nüfus bilgileri Şekil A.3 ve Şekil A.4.’ de gösterilmiştir. 

Naumann, Kayseri’nin bütün İç Anadolu’nun en önemli ticareti alanı ve zengin bir 

şehri olduğunu vurgulamış ve bunu yolların kavşak noktasında bulunmasıyla 

açıklamıştır [22, s. 210]. Naumann’a göre, demircilik ve dokumacılığın yaygın 

olduğu kentte, çevreden gelen tarım ürünleri ihraç edilmektedir [22, s. 210]. 
Hamilton, Kayseri’de ticaret yapan başlıca Ermeni tüccarların Vezir Hanı içinde 

mallarını sattıklarını belirtmiştir [23, s.267]. Çoğu Dresden’den getirilen bu mallar; 

enfiye kutuları, cam boncuklar, Kızıldeniz’den getirilen deniz kabukları, eğersiz 

koşum takımları, süslü ipler, makas, kağıt ve kaba işçilikli Alman ya da Rus yapımı 

asma kilitlerdir [23, s.267]. 20. yüzyıl başlarında şehri gezen Banse; bölgede 

özellikle dokumacılık olmak üzere el sanatları ve ticaretin önemli olduğunu, dışarıya 

yün, yapağı, pamuk, reçine, pastırma, ve alacehri 9 satıldığını belirtmiştir [24, s.102].  

Bennet, Hıristiyanların tüm dış ticareti ellerinde tuttuklarını, Müslümanların üst 

tabakasının genellikle resmi görevle, pek azının ise küçük çaplı tahıl ve sarı cehri 

                                                   
8 Cholet, Cizvitlerin Türklerden çok Ortodoks Ermeniler tarafından engellendiğini belirtmiştir [21, s.213]. 
9 Halıcılıkta kullanılan kök boya malzemesi 
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ticareti işiyle uğraştıklarını gözlemlemiştir [25, s.2]. Alt tabaka ise tarımla 

geçinmekte, kasaba ve büyükçe köylerde çok az bir kesim zanaatla uğraşmaktadır. 

Bennet’e göre, Hıristiyanlar kumaşçı, terzi, kuyumcu, zanaatkar ve tüccardır. 

İmamoğlu ise Müslümanların toprak sahibi ya da tüccar olduğunu, Rumların özellikle 

dış ticaret, hizmet sektörü, kuyumculuk, marangozluk, terzilik, kavaflık, halıcılık ve 

pastırmacılık gibi işlerle uğraştığını belirtmiştir [26, s.123]. Kayseri ve çevresindeki 

köylerde yaşayan Hıristiyan ailelerin çoğunda erkekler kısa aralıklarla dönecek 

biçimde İstanbul, İzmir vb. yerlerde ticaretle uğraşmaktadır [25, s.3].  

Kayseri’li Hıristiyanların çoğunun Türkçe konuşması, pek çok seyyahın özellikle 

dikkatini çekmiştir. 1864 yılında Perrot; Anadolu’da Rumlar’ın Rumca, Ermeniler’in 

de Ermenice konuşmayıp Türkçe konuştuğunu ve kendi alfabeleriyle Türkçe 

yazdıklarını belirtmiştir [27, s.365]  

2.2.1. Ermeniler 

Kayseri, her dönemde az ya da çok sayıda Ermeni nüfusa sahip olmuştur [28, s.35]. 
Öyle ki Ermeni tarihçi Horenli Movses’e göre kentin eski adlarından biri olan 

“Mazaka”, Ermenicedir [28, s.31]. Bizans Devleti tarafından Toroslar çevresine 

yerleştirilen Ermenilerin buradaki varlığı 3-4. yüzyıllara kadar dayanmaktadır [29, 
s.217]. 3. yüzyılda halkının çoğu Hıristiyan olan Kayseri10 [28, s.30], Ermeni ve 

Rumlar arasındaki kültürel alışverişin yoğun olduğu bir bölge olmuştur. [28, s.34]. 
Eski Ortodoks kilise anlayışına göre, bir kentteki tüm Hıristiyanlar, ulus ya da dil farkı 

gözetilmeden tek dini yönetime bağlı olmak zorundaydı. Bizans yönetimi sırasında 

egemen güç Rumlara ait olduğundan, dini ayinler, vaftiz, evlenme, cenaze törenleri, 

Rumca yapılmalıydı. Anadolu’daki tüm toplumlar için, Rumca konuşulan bir kentte 

başka ulustan bir piskoposun varlığı da tören yapması da yasaklanmıştı [28, s.35]. 
Zamanla bu topluluklar ibadet dilinin sahibi olan unsur içinde erimişlerdir. Ancak, 

Kadıköy Konsili’nden sonra Ermeniler için durum değişmiş, monofizitizmi kabul 

ederek alınan kararlara karşı çıkan Ermeniler sapkın ilan edilmiştir [3, s.211]. 
Yapılan baskı ve saldırılar onları kimliklerini daha iyi korumaya, kendi dil, kilise ve 

ayinlerine sahip çıkmaya yöneltmiştir [28, s.34]. Yasaklar nedeniyle, ancak 

Kayseri’nin 1067’de Alpaslan tarafından fethinden ve Danişmendoğulları’nın kente 

egemen oluşundan sonra, kendi kilise ve dini kurumlarına sahip olabilmişlerdir [28, 

                                                   
10 Havari Tadeos, Kapadokya’da vaazlar verdikten sonra Kayseri Kilisesini kurmuş ve Antakya’lı Teofilos’u 
Kayseri episkoposu olarak takdis etmiştir. Teofilos’un haleflerinden Leontios, Ermeni’lere Hıristiyanlığı 
benimseten Krikor Lusavoriç’i katolikosluk görevine atamıştır [28, s.29]. Aziz Krikor’un yaşamında ve dini 
olgunlaşmasında büyük yeri olan Kayseri, Ermeni Kilisesi için kutsal sayılmaktadır [30, s.188]. 325 İznik ilk 
Hıristiyanlık evrensel konseyinde Kayseri Episkoposu’nun Efes Episkoposu ile beraber en yüksek konumda 
bulunması da şehrin Hıristiyanlık için önemini açıklamaktadır [30, s.189]. 
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s.36]. Bu dönemde, Ermeni başpatrikliği bir süre “Tomarza” yakınlarında 

konumlanmıştır [30, s.189]. Anadolu’nun en büyük Hıristiyan dini merkezlerinden 

biri, Gregoryen mezhebinin merkezi sayılan [31, s.30] ve yüksek dini öğrenim 

görülen bir yer olan Kayseri [28, s.34], 17. yüzyıla kadar başpiskoposluk makamı 

olmuş, bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul Ermeni Patrikhanesine 

bağlanmıştır [30, s.189].  

Ermeniler için önemli bir dini merkez olması, Kayseri’nin demografik yapısını 20. 

yüzyıl başlarına kadar etkilemiştir. İstanbul’un fethinden sonra Kayseri’den İstanbul’a 

gönderilenler olmuşsa da, çoğu Kayseri’ye Sis’den (Adana-Kozan) gelen 

Ermenilerin bir kısmı Kayseri’de kalmıştır [32, s.73] Pamukciyan’a göre; asırlardır 

Kayseri’de yaşayan Ermeniler’in önemli bir kısmını Tebriz, Erivan ve Nahcivan’dan 

gelenler oluşturmaktadır. 1603’te Şah Abbas, Osmanlılar’dan aldığı bu şehirlerdeki 

Ermenileri İran’a göçe zorlamıştır. Pamukciyan’ın belirttiği aileler İran yerine 

Kayseri’ye yerleşmiştir [11, s.114]. 16. yüzyılda Kayseri’deki Ermeniler; Cemaat-ı 

Ermeniyan-ı Kayseriyan, Cemaat-ı Şarkiyan ve Cemaat-ı Sisliyan adlarında üç 

gruba ayrılmaktadır [33, s.10]. İlk grubun Türklerden önce kentte bulunan 

Ermeniler’den oluştuğu düşünülmektedir [33, s.10]. 

1897’de Kayseri Ermeni piskoposluk bölgesi kayıtlarına göre, 2500 Ermeni ailenin 

nüfusu; 6800’ü erkek, 6980’i kadın olmak üzere, toplam 14.760’ tır. Bu sayıda; 250 

erkek, 265 kadın olmak üzere 75 aile Katolik, 170 erkek, 220 kadın olmak üzere 175 

aile Protestan’dır [34, s.61]. I. Dünya Savaşı’ndan önce Kayseri ve çevresindeki 

Ermeni nüfusunun 52.000 olduğu belirtilmiştir [29, s.218]. Kayseri’nin 114 

mahallesinden 28’ inde yaşayan Ermeni sayısı ise 18.907’di. Bu rakam, şehrin 

toplam nüfusunun %35’ine denkti [29, s.218]. Başka bir kaynağa göre; Ermeni 

nüfusu yaklaşık olarak aynı değerde olup 1905-1914 arasında, içinde 

gayrımüslimlerin de yer aldığı komisyonlarca, her kaza, vilayet ve köyde yapılan 

nüfus sayımına göre Kayseri’de 184.292 Müslüman, 20.590 Rum ve 50.174 Ermeni 

yaşıyordu [16, s.24]. Kayseri’li Ermeniler Ortaçağdan beri “esnaf” olarak; özellikle 

kuyumculuk, dericilik ve -Marco Polo’nun da takdirini kazanan- halıcılıkla tanınmıştır 

[29, s.220]. 17. yüzyılda özellikle Venedik ve Amsterdam’da etkili olan bu sınıf, 

uluslararası ticaretteki etkinliğinin azalmaya başladığı 19. yüzyılda Anadolu 

ticaretine yönelmiştir [29, s. 220]. Simeon‘a göre, 17. yüzyıl başlarında şehirdeki 

500 Ermeni hanesi arasında “zengin tüccarlar ve namlı kocalar” olduğu gibi, 

yoksullar da fazladır. Bunlar genellikle terzi ve kaftancıdır [35, s.254]. Şehir içindeki 

Ermeniler Ermenice bilmezken, şehir dışındakiler Ermenice konuşmaktadır [35, 
s.255]. İnciciyan da 18. yüzyıl sonlarında Efkere, Gesi, Belagesi, Nize, Muncusun ve 
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Derevenk Köyleri’nde Ermenice konuşulduğunu belirtmiştir [35, s.309]. Şehre 

1890’da gelen Kont De Cholet’ye göre, çok zengin olan ve neredeyse tüm ticarete 

hükmeden Ermeniler, Türk yetkililerle iyi ilişkiler içinde ve Müslümanlara, 

Katoliklerden daha yakındır [21, s.214]. Aralarındaki mezhep rekabeti Kayseri’li 

Ermenilerin “ulusal ayaklanmaya” katılmasını engellemektedir [21, s.214].  

Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla getirilen yeni düzenlemelere ek olarak 

misyonerlerin de etkisiyle şehrin sosyal altyapısı ve mimari görünümü oldukça 

değişmiştir. Grothe’ye göre Ermenilerin Avrupa ile yakınlaşması 1819’dan itibaren, 

misyonerlerin, komşuluk ilişkisi görüntüsüyle Ermenilere yardımlarda bulunarak 

sosyal ihtiyaçlarını karşılamasıyla gerçekleşmiştir [36, s.17].  

19. yüzyılda bölgedeki okul altyapısı oldukça gelişmiştir. 1800’de Surp 

Asdvadzadzin Kilisesi yakınında kurulan Hayguhiyan Enstitüsü [29, s.21], daha 

sonra Surp Sarkis Kilisesi’nin bulunduğu mahallede açılan Surp Hagop Okulu [29, 
s.21], 1826’da Surp Krikor Kilisesi’nin bitişiğine eklenen Sarkis Gümüşyan Lisesi 

[29, s.21], İstanbul’daki Kayseri’li Ermenilerden toplanan bağışlarla yapılan 

Bahçebaşı Mahallesi’ndeki kız lisesi, [29, s.21] ve Efkere’deki yatılı ve gündüzlü lise 

[37, s.47] Kayseri’deki önemli Ermeni okullarıdır. 1898 Maarif salnamesinde, 

şehirde biri yüksek okul, diğerleri lise olmak üzere 12 Ermeni okulu kayıtlıdır [38, s. 
360]. Bunlardan biri Katolik Emmanuelian Enstitüsü, diğer ikisi Protestan cemaatine 

ait okullardır [29, s.219]. Şepor (1910) ve Nor Şerunt (1912) adlı Ermeni gazeteleri, 

Kayseri’nin o dönemdeki sosyal yapısını gösteren diğer unsurlardır [29, s.220]. 

2.2.2. Rumlar 

Tozer, Anadolu Rumlarının bu ülkenin ilk sakinlerinin soyundan geldiklerini 

savunmaktadır [39, s.117]. Tozer’e göre Rumlar, İskender ve onun halefleri 

tarafından şehirlerde oluşturulan Yunan ticaret kolonilerine yerleşen tüccarların 

devamıdır. Daha sonra Bizans İmparatorluğu’na bağlanarak doğu kilisesinin üyesi 

olmuşlardır [39, s.117]. Ramsay, bir ulus değil, sadece dini bir grup olduğunu ileri 

sürdüğü Rumların Kapadokya’nın yerli halkı olduğu görüşündedir [14, s. 242]. 
Schweinitz ise Rumların büyük kısmının Müslümanların baskısıyla din değiştirdiğini 

iddia etmiştir. Yazara göre; baskılar nedeniyle boşalan yerlere de kıyı bölgelerden 

gelen Rumlar yerleştiğinden halkın kökeni belirsizdir [40, s.110]. Dini baskının söz 

konusu olmadığını savunan Ramsay, “Küçük Asya’yı çok iyi tanıyan” Wilson’a 

dayanarak, Hamilton’ın “Trabzon’da Hıristiyanlığın gizli yaşandığı” tespitine 

katılmamaktadır [14, s.242].  
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Kitromilides, KAAM arşivindeki verilere dayanarak; Ortodoks nüfusun kiliseye 

duyduğu güçlü bağlılığı ayırt edici bir özellik olarak değerlendirmiştir [41, s.34]. 
Clogg, kıyı bölgelerdekiler dışında Anadolu Rumlarının Türk komşularından farksız 

olduğunu, Türkçe konuşan11 bu insanların pek azının Yunanlılık bilinci taşıdığını 

belirtmiştir [42, s.59]. Ayinleri bile Türkçe olan Rumlarda Kırım Savaşı’ndan sonra 

milli duyguların uyandığını öne süren Schweinitz; okullar, öğretmenler ve kilisenin 

milliyetçilik üzerindeki etkisi konusunda Nuri ile aynı görüştedir [40, 110]. Grothe’ye 

göre, uyanan milli bilinç, “Anadolu’da bir Rum sorunu” oluşturmamış, reform 

hareketlerinde Rumlar engel değil destek olarak görülmüştür [36, s.25] Schweinitz, 

durumu bu kadar olumlu değerlendirmemekle birlikte, atılan adım sürdürüldüğü ve 

verilen haklar kağıt üstünde kalmadığı sürece Rumların “iyi vatandaş” olacağı 

düşüncesindedir [40, s.111]. 

Ortodoksluğun Ariusçuluk12 karşısında büyük başarı göstererek ilerlemesini 

sağlayan ve manastır ve keşişlerin yaşamını düzenleyen kuralları koyan en önemli 

Ortodoks azizlerinden Basileos’un Kayseri’li olması, şehri Ermeniler için olduğu 

kadar Rumlar için de önemli kılmıştır [31, s.30]. Sotiriadis’e göre 1912’de Kayseri 

sancağında yaşayan 194.281 kişinin 23.201’i Rum’dur. Kayseri kazasında ise; 

135.048 olan nüfusun 14152’si Rumlardan oluşmaktadır [43, s.180]. Anagnostopulu 

ise Rumların 25070 kişi (125 aile) olduklarını belirtmiştir [43, s.181]. 1914 yılı resmi 

istatistiklerine göre Kayseri’de 20.590 Rum yaşamaktadır [44, s.101]. 1922 ‘de 

Kayseri merkezde 20.409, Develi’de 2221, Bünyan’da 1197, İncesu’da 3695 olmak 

üzere 27522 Rum bulunmaktaydı13 [45, s.15].  

Kayseri Rumları daha çok sıvacılık, boyacılık, oymacılık, tarakçılık, kerestecilik, 

taşçılık gibi inşaatla ilgili meslek dalları ile uğraşmaktaydı [44, s.99]. Kayseri 

Ortodoks Rum Metropolitliğinin tuttuğu kayıtlar, 1834’te çalışabilir durumdaki 

erkeklerin % 60’a yakınının özellikle kıyı kentlerine gitmek üzere evlerinden 

ayrıldığını göstermektedir14 [6, s.39]. Bunun yanı sıra, Ankara, İncesu, Nevşehir, 

                                                   
11 Kayseri’de Rumca konuşulan tek köy İncesu- Karahisar nahiyesine bağlı Ortaköy’dü [45, s.16]. Hıfzı Nuri 
bunu köy halkının İstanbul’da meyhanecilik, otelcilik, gazinoculuk, kahvecilik vs. işlerle uğraşırken Yunan 
propagandasına kapılarak doğdukları yere İstanbul sistemli okullar ve kiliseler yapmasına, papazlar ve 
Yunan öğretmenler getirtmesine bağlamıştır [45, s.16]. 
12 İsa’nın Tanrısal niteliği olmadığını ileri süren görüş [31, s.34]. 
13 Yukarıdaki sayılar incelendiğinde; Stavridis’in, 20. yüzyıl başlarında Kayseri’de bulunduğunu belirttiği 
40000 kişilik Rum nüfusun abartıldığı görülmektedir [46, s.40] 
14 Ioannis Kougioumtzoglou (Kuyumcuoğlu) bu durumu Germir’i örnek göstererek aktarmıştır: Başta bir 
Ermeni yerleşimi olan Germir’e 19. yüzyılda yakın köylerden gelip yerleşen Rumlar kısa sürede yerel iş 
alanlarının çoğunluğunu ele geçirmiştir [6, s.39]. Yörede iş bulamayan ya da daha iyi imkanlar arayan 
Rumlar ise kıyılara yönelerek pamuk, hububat alım satımı ya da pamuk eğirme işine başlamıştır. İstanbul’a 
gidenler ise tekstil ve diğer Avrupa ürünleri işlerinde komisyonculuk yapmışlardır [6, s.39]. 
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Mersin‘e de gidip iş kurmuşlardır 15. Erken yaşta evlenen erkekler 6 ay gibi bir süre 

evlerinde kaldıktan sonra yolculuğa gidiyor, onlar yokken evi, aileyi, tarlayı vs. 

kadınlar idare ediyordu [6, s.40]. Mevsimlik işlerde çalışanlar 6 ay içinde dönüyor, 

kendi işlerini kuranlar iki yıldan beş yıla kadar geri gelmiyordu. Ellili yaşlara ya da 

rahat yaşamalarına yetecek parayı kazanıncaya kadar göçmen şeklinde yaşıyorlardı 

[6, s.40]. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iş için daha uzaklara gidildiği 

görülmektedir. 1869’da Kayseri’de kurduğu işinden vazgeçip Manchester’a kadar 

uzanan halı tüccarı Kuyumcuoğlu [6, s.41] buna örnek gösterilebilir. 

Kayseri Ortodoks piskoposluk bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alan bir 

başpiskoposluğa sahipti [6, s.270]. Bursa, Trabzon, İzmir ve Sinasos gibi 

merkezlerdeki Rum cemaatleri gibi varlıklı olması nedeniyle Kayseri Rum cemaati, 

eğitim, yardım dernekleri gibi kurumsal altyapı oluşturabilmiştir [6, s.80]. Augustinos, 

Kayseri’de eğitim alanında görülen ilerlemeyi ekonomik refahın yanı sıra, cemaatin 

iyi örgütlenmesiyle açıklamıştır [6, s.272]. Ramsay; fakir bile olsalar Rumlar’ın 

eğitime öncelik verdiğine, zengin olmalarına rağmen Ermenilerin bu konuyu fazla 

önemsemediğine dikkat çekmiştir [14, s.196]. Kayseri’de ikisi erkek ve biri kız olmak 

üzere üç Rum ilkokulu, Zincidere’de gece ve gündüzlü bir lise, Talas’ta da gece ve 

gündüz bölümlü bir Protestan okulu ve bir Katolik ilkokulu bulunmaktadır [44, s.99]. 
Sevinç, 1897’de Kayseri’de 4 Rum okulu bulunduğunu belirtmiştir [47, s.236]. 1900 

yılı Ankara Vilayet Salnamesine göre şehirdeki erkek okulu sayısı 3’e çıkmıştır [37, 
s.47]. Bölgedeki misyoner okullarında da Ermeni ve Rum öğrenciler eğitim 

almaktaydı [45, s.16]. 1790’ların başında cemaat içindeki bazı tüccarlar ehliyetli bir 

öğretmen bulmak ve masraflarını karşılamak için maddi destek sağlayarak yeni 

gelişen okulun başına İzmir’den bir keşiş getirtmiştir [6, s.270]. 1848’de Atina 

Üniversitesi’nden mezun bir öğretmen getirtilmiş, 1883’te Zincidere Manastırı’nda 

bölgedeki tüm cemaatlerin faydalanacağı bir ilahiyat okulu açılmıştır [6, s. 272].  

1821 isyanına katılmak için kıyılardan Mora’ya gitmeye çalışan Rumlar, İç 

Anadolu’ya sürülmüşlerdir [48, s.94]. Yunanlılar’ın Anadolu’daki ilerleyişleri 

sırasında Yunan ordusunu destekleyen Rumlar için de Kayseri sürgün yeri olmuştur. 

Sahilden uzaklığı ve Türk nüfusun yoğunluğu [48, s.94] nedeniyle sürgün için uygun 

bir yer olan Kayseri, bu yönüyle Rumlar için farklı bir anlam taşımış olmalıdır16.  

                                                   
15 Mina Hristopoulou, 1840’ların başında Mersin limanında birkaç balıkçı kulübesi ve ticaret amacıyla Ege 
Adalaları ve Kapadokya’dan gelen Rumların oturduğu evler olduğunu belirtmiştir [6, s.272]. Ticaretin 
gelişmesine bağlı olarak oldukça kalabalıklaşan Rumlar 1885’te kendi kiliselerini inşa etmişlerdir [6, s.272].  
16 Böjüklü köyünden 1922 Nisan’ında ayrılan Yorgos Grigoryus, Kayseri-Everek’te 5 ay yol yapımında 
çalıştığını, buradaki yerli Hıristiyanların sürgünlere gizlice yiyecek yardımında bulunduğunu belirtmiştir [49, 
s.62] 
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2.3. 19. Yüzyılda Anadolu ve Kayseri’de Misyoner Faaliyetleri 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 16. ve 17. yüzyıllarda İtalyan misyonerlerin pek başarı 

kaydedemeyen çalışmaları, 18. yüzyıldan itibaren Fransızlar tarafından 

yürütülmüştür [3, s.239]. Başlangıçta engel olmaya çalışan17 yönetim, 1840’ta 

“Katolik Rumları” ayrı bir millet olarak tanımak zorunda kalmıştır [3, s.242]. 
Katoliklere karşı Protestan misyonerlere göz yumulması 1850’de Protestan 

cemaatinin oluşmasına yol açmıştır [3, s.242]. 18. yüzyılın sonlarına doğru 

bağımsızlığını kazanan ve geleceğini ticarette gören Amerika, Avrupalılar gibi açık 

bir emperyalist tavır yerine, “din” unsurunu kullanmayı seçmiş, önce Osmanlı 

Devleti'ne ticaret yoluyla yaklaşmaya çalışmış, ortamın misyonerler için uygun 

olduğunu kavrayınca 1819'dan itibaren yeni bir dönem başlatmıştır [52]. 

ABD’den yayılan misyoner gruplar içinde en aktifi “Congregationalist”lerdi [50, s.92]. 
American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) Protestanlığın bu 

mezhebi tarafından kurulmuştur [50, s.93]. Anadolu'daki ilk merkezini 1820 yılında 

İzmir'de kuran ABCFM, önceleri Müslüman ve Yahudileri Hıristiyanlaştırmayı 

amaçlamış, bunun mümkün olmadığını görünce Hıristiyanlara yönelmiştir. Din ve 

milliyet arasındaki bağı önemseyen ve kiliseden ayrılmakla halkına 

yabancılaşacağına inanan Rumlar [6, s.199] arasında umulan başarı 

sağlanamayınca çalışmaların ağırlığı Ermenilere kaydırılmıştır. Bu nedenle 

Trabzon’dan Mersin’e uzanan hattın batısını ifade eden “Batı Türkiye misyonu”nun 

adı “Ermeni misyonu” olarak değiştirilmiştir [51, s. 71].  

1870’lere kadarki 25 yıllık süreçte misyoner raporlarında anlatılan başarılar dinden 

çok eğitim alanındadır [6, s.195]. Augustinos, misyonerlerin “kilise açmak” gibi 

dinsel çalışmalarının Müslümanlardan gelen tepkiler nedeniyle fazla ilerleme 

gösteremediğini belirtmiştir [6, s.196]. Hamlin, 1878’de Tekirdağ ve Bursa’da kilise 

kurma çabalarından bahsetmiş, bunun başarılmasını yerel yöneticilerin anlayışlı 

olup olmamasına bağlı bir durum olarak aktarmıştır [6, s.197]. Augustinos’un bu 

ifadesine rağmen Kantarcı, ABCFM’in 1893 yılına kadar Türkiye'de 624 okul, 436 

ibâdethane açtığını belirtmiştir [52]. Okulların yanı sıra hastaneler ve basın-yayın, 

misyoner faaliyetin önemli diğer iki alanıdır [52].  
                                                                                                                                                
1919 Mayıs’ından (Yunan ordusunun İzmire çıkışı) birkaç gün sonra evinden ayrılan ve bir müddet 
Kayseri’de kalan Sotiris Çulu, Kayseri’nin zengin Rumlarının kurdukları komisyonla 20 yaşından küçük 
Rumların doğuya yollanmaması konusunda Türklerle anlaştıklarını belirtmiştir. Bunun üzerine küçükler 
Zincidere Manastırı’na gönderilmiştir [49, s.74]  
17 Bozkurt’un Arberry ‘den aktardığına göre 1725’te batılı misyonerlerin zımmilerin evlerine girmesini 
yasaklayan iki ferman yayınlanmıştır [9, s.22] 1746 tarihli bir fermanda da Ermenilerin Fransız kiliselerine 
girmeleri, evlerine Fransız papazları getirip ayin yapmaları yasaklanmıştı [9, s.36] Sultan II. Mahmut devrinde 
Hıristiyanların mezhep değiştirmeleri yasaklanmıştır Bu yasak İngiliz elçisinin baskısıyla 1844’te kaldırılmıştır 
[9, s.43] 
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Gittikleri yerlerdeki azınlıkların dillerini öğrenerek, o dillerde yayınlar yapmış, İncil'i 

onların dillerine çevirmiş, onların dillerinde ve İngilizce eğitim veren okullar 

açmışlardır [52]. Misyonerler getirdikleri yeni alışkanlıklarla imparatorluktaki 

Hıristiyanlar arasında bir burjuva sınıfının gelişmesine neden olmuş [6, s.199], 
özellikle Kapadokya gibi iç bölgelerde birçok yeniliğe öncülük etmişlerdir [6, s.199]. 
Amerikalı misyonerler birçok konuda Türklerin sosyal hayatını değiştirdiklerini iddia 

etmişlerdir18 [52]. 

Kayseri’ye ulaşan ilk Amerikalı misyoner 1827’de gelen Peder Elnathan Gridley’dir 

[51, s.29]. 1852 ‘de Board tarafından Kayseri’ye gönderilen Amos ve Caroline 

Fransworth [53, s.200] 1854’te Batı Türkiye Misyonuna bağlı olarak Kayseri 

istasyonunu kurmuştur. 1870 yılında da Talas, misyon istasyonu olarak açılmıştır 

[54, s. 365]. Kayseri istasyonu, kendisine bağlı uç istasyonlar şeklinde 

teşkilatlanmış; [55 s.42] Everek, Muncusun, Çomaklı, Zincidere, Stefana, Rumdigin, 

Aziziye, Magharoğlu, Menteşe, Urnej, Gaziler, Cücün, Çepni, Efkere, Fenese, 

İncesu, Kayabaşı, Küçükköy’de uç istasyonlar kurulmuştur [55, s.46]. 1880 yılında 

İngiliz teğmen Bennet, Kayseri hakkındaki raporunda Amerikalı misyonerlerin, 600 

Ermeni’nin Protestan, 160 Ermeni’nin de Katolik mezhebine geçtiğini iddia ettiğini 

yazmıştır. Aynı raporda; Protestan hareketi başladıktan sonra Katoliklerin azaldığı 

ifade edilmiştir [25, s.1]. Bennet’ten farklı olarak Tozer19, 1881’de 2500 civarında 

Protestan bulunan Kayseri’de mezhep kavgalarının görülmediğini, Katolik 

Ermenilerin çocuklarını Protestan okullarına göndermekten çekinmediğini ifade 

etmiştir [39, s. 111].  

Kayseri’ye gelen seyyahlardan Kont De Cholet, “bu uzak ülkelere yerleşme cesareti 

gösteren” misyonerlerle ilgili görüşünü “bizim etkimizi güçlendiren en önemli 

etkenlerdir” biçiminde ifade etmiştir [21, s.212]. Barkley, Kayseri’de evinde kaldığı 

misyoner Mr. Straver’ın açıklamalarına dayanarak misyonerlerin amacını “yüksek 

medeniyetli bir devlet kurmak” şeklinde açıklamış, Ramsay ise “eğitilmiş bir orta 

sınıf” yaratmaya çalıştıklarını belirtmiştir [14, 227]. Mr. Straver’ın ifadesiyle tüm 

Anadolu, Suriye ve İran; misyonerlik bölgelerine ayrılmıştır. Bu bölgelerin merkezi 

bazen Kayseri gibi büyük bir kenttir. Amerika’daki Hıristiyan Cemaatinin Yönetim 

Birimi adındaki merkez çalışmalarda kullanılmak üzere toplanan parayla birlikte 

bölgelere sekreter ve başkanlar göndermektedir. İstanbul’da da bir yönetim kurulu 
                                                   
18 Misyonerler, evlerde, toprak oda döşemelerin yerini tahta döşemelerin almasında kendi rollerinin olduğunu, 
pencerelerin daha büyük ve yüksek yapılmaya başlandığını, köylülerin hayvanlar için evlerin alt katında 
ahırlar ve üst katta ise kendileri için oturma mekânları yaptıklarını, gaz lambalarının ve dikiş makinelerinin, 
ayrıca en yeni yel değirmenlerinin kendi çalışmaları sonucu Türkiye'ye girdiğini belirtmişlerdir [52]. 
19 Misyoner Dr. Farnsworth ile tanışan Tozer, Farnsworth’un, önce Kayseri, sonra Talas’ta görev alarak 
kolejde tıp ve dokumacılık dersleri verdiğini belirtmiştir [39, s.110]. 

 18



vardır. Belli zamanlarda farklı bölgelerin delegeleri, düzenli olarak toplantı 

düzenlemektedir [56, s.150]. Misyonerlerin tümü evlidir ve eşleri de kendilerini 

öğretmeye adamıştır [56, s.151]. Yazarın ifadesine göre misyonerlerin en iyi dostu 

Türkler, gerçek düşmanları ise Hıristiyanlardır! [56, s.151] Barkley, 1873-74 

yıllarında yaşanan kıtlıkta İngiltere ve İskoçya’dan gönderilen yardımları dağıtan 

misyonerlerin, amaçlarına ulaşmaları konusunda umutsuzdur [56, s.152]. Buna 

karşılık, misyonerlerin halktan gördüğü ilgi, mevcut kilise çevrelerini rahatsız etmiştir. 

Ioannidis, Protestanların yalnız Kayseri’de değil, çevre köyler, Kapadokya ve 

Anadolu’nun hemen her tarafında bulunduğuna, cahil kalan Ortodoksları etkilediğine 

dikkat çekmeye çalışmıştır. Halkın kiliselerde misyonerlere karşı uyarılmasını ve 

basılıp dağıtılacak “Türkçe” kitaplarla bilinçlendirilmesini önermektedir [57, s.41-42].  

Misyonerlerin kullandığı binalar genellikle Amerika’dan gelen destekle inşa 

edilmekteydi. Yapılara ruhsat alınması için arazinin yeri, kime ait olduğu, yapının 

işlevi, masrafların nasıl karşılanacağı, binanın cinsi (ahşap, kargir) ve planı Osmanlı 

Devleti’ne sunulmak zorundaydı20 [38, s.357]. Okulların bakım ve onarımı da izin 

alınmak koşuluyla ilgili şahıs ve cemaatlere aitti [38, s.357]. Misyonerler kilise satın 

alabilir ya da yapabilirlerdi. Ancak, Kayseri’nin 1896 yılı mali raporunda, kilise 

konusunda harcama yapılmadığı görülmektedir [51, s.105]. Kayseri’de de 

misyonerler eğitim alanında gösterdikleri faaliyetlerle dikkat çekmektedir21.  

2.4. Osmanlı Devleti’ndeki Gayrımüslimlerin Zorunlu Göçü  

2.4.1. Tehcir ve Kayseri’deki Ermeni nüfus üzerine etkileri 

Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması’yla22, “Osmanlı Ortodoksları üzerinde söz sahibi 

olduğu” sonucuna varmıştır [2, s.38]. Kısa süre sonra, Fransız Devrimi’yle yayılan 

“milliyetçilik” fikirleri Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısını etkilemeye başlamış, 

Sırplar’ın ayaklanma ile ayrıcalıklar kazanmasını, 1829’da Yunanistan’ın bağımsızlık 

                                                   
20 1312 (1894) tarihli belgede Zincidere Manastırı yanında yapılacak yetimhanenin ruhsat talebinde bu 
belgeler ve binanın projesi ile beraber müracaat heyetinin isimleri ve yapılan bağışların listesi bulunmaktadır 
[38, s.357]. 
21 Talas’ta misyonun kurulmasından 1 yıl sonra bir kız okulu açılmıştır. 1889’da misyonerlerin yaptırdığı okul 
[58, s.239], yeni binasına taşınmıştır [54, s.367]. Kayseri’de misyonerlerin kurduğu okullar; 1898 tarihli 
Maarif salnamesinde belirtilen Protestan Erciyes Mektebi (1856), Katolik lisesi (1860), Rum-Ermeni Protestan 
Mektebi (1871) ve İncil Vaazı (1869) okulları [38, s.360] ile 1903’te açılan iki Fransız Okulu [47, s.66] ve aynı 
yıllarda açılan Cizvit okuludur [47, s.66]. 

Maarif Nizamnamesinin ruhsatsız okulların kapatılması kararı üzerine Amerikan elçisi olaya müdahale 
etmiştir [47, s.209]. 1907’de, Kayseri ve Talas‘taki okullar ile çocuklar için bahçe okulu, hastane, misyoner 
konutları ve eczanenin çalışmasına izin verilmiştir [47, s.209]. 
22 Antlaşmanın 7 ve 14. maddeleriyle Osmanlı Devleti Hıristiyan dinini ve kilisesini koruma sözü ile birlikte [9, 
s.36], Ruslara Beyoğlu’nda bir kilise kurma izni ve Rus elçisine bu kiliseyi ve görevlilerini himaye hakkı 
vermiş, kilisenin her türlü taarruzdan masun olacağını bildirmiştir [9, s.37]  
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elde etmesi izlemiştir. 1856 Paris Antlaşması ile Balkan Hıristiyanlarının ayrıcalıkları 

arttırılmış, Rusya ve müttefiklere gayrımüslimler için gerekli ıslahatın yapılacağı 

sözü verilerek, bir bakıma iç işlerine karışma hakkı tanınmıştır [8, s.12]. Balkan 

Hıristiyanları Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları ile bağımsızlık kazanmışlardır [8, 
s.12]. Bu anlaşmalara Ermeniler’le ilgili maddelerin eklenmesi, ilk kez Ermenilerle 

ilgili bir konunun devletlerarası düzeyde ele alınması anlamını taşımaktadır [8, s.12]. 
Bu durum Ermeniler’e dernekler kurmaları için güç vermiştir [8, s.16]. İlki 1890’da 

yaşanan [8, s.18] ve 30 Mayıs 1915’te alınan “tehcir” kararı [8, s.51] ile son bulan 

olaylar23 bugün de tartışması süren “Ermeni Meselesi” ni bu şekilde başlatmıştır.  

Tehcir kararı, Katolik, Protestan, hasta, kör, asker ve asker ailesine mensup, 

memur, tüccar ve bazı amele ve ustalar dışındaki Ermeniler’i kapsamaktadır24 [8, 
s.62]. 15 Ağustos 1915’te içinde Kayseri’nin de bulunduğu bazı mutasarrıflıklara 

gönderilen telgrafta, Osmanlı Ordusu’nda asker, zabit ve mebus ile Protestan ve 

Katolik Ermenilerin aileleriyle birlikte, bulundukları yerde kalmalarına izin verilmiştir 

[16, s.72]. Ayrıca merkez ve taşradaki Osmanlı Bankası şubelerinde, Reji 

İdaresi’nde ve bazı konsolosluklarda çalışan Ermenilerin de, iyi halleri görüldüğü 

sürece kalmaları kararlaştırılmıştır [8, s.63]. Yetimler ve dul kadınlar da yetimhane 

ve köylerde koruma altına alınarak maddi yardımda bulunulmuştur [8, s.63]. Tehcir 

sırasında, 17-55 yaş arası Osmanlı tebaası Ermeni erkeklerin ülkeden çıkışı 

yasaklanmış, tarafsız devletlerin vatandaşı olan Ermenilerin savaş sonuna kadar 

dönmemek üzere ayrılmalarına izin verilmiş, ancak, gelmek isteyenler engellenmiştir 

[8, s.65]. Başlangıçta, Amasya, Yozgat, İzmit ve Bursa gibi Kayseri’de de Kanunun 

uygulanmasına gerek duyulmamış, ancak, ortaya çıkarılan silah depoları nedeniyle, 

Kayseri de kanun çerçevesine alınmıştır25 [16, s.71].  

10 Haziran 1915 tarihli talimatname ile tehcir uygulanan Ermeniler’in malları koruma 

altına alınmıştır [8, s.53]. Sevkiyat bölgelerinde başkan ve biri mülki, diğeri 

maliyeden iki üyeden oluşan “Terk Edilmiş Mallar Komisyonu” kurulmuştur. 

Komisyonlar, boşaltılan yerlerde Ermenilere ait malları belirleyerek; biri mahalli 

kiliselerde, biri mahalli yönetimde diğeri de komisyonda kalacak defterler tutacaktır. 

Bozulabilir eşya ile hayvanlar açık artırma ile satılarak parası korunacak, komisyon 

gönderilmeyen yerlerde bu işi mahalli yönetimler üstlenecektir [8, s.53]. Can ve mal 

                                                   
23 Kayseri ve Kayseri’ye bağlı Fenese, Develi, Çomaklı’da da Ermeni cemiyetleri kurulmuştur. Burada ilk olay 
1892-93 yıllarında yaşanmıştır [16, s.65]. 
24 Bu kişiler arasında zararlı faaliyeti görülenlere sonradan tehcir uygulanmıştır [8, s.62]. 
25 İçişleri Bakanı Talât Bey Kayseri’ye gelerek şehrin ileri gelenlerine; birkaç cephede savaşan ordunun iç 
güvensizlikle başa çıkmasının mümkün olmadığını, bu nedenle düşmanla işbirliğine giren Ermenilerin 
Anadolu dışına çıkarılmaları kararı alındığını belirtmiş, devletin tüm kanunlarının yürürlükte olduğunu, 
Ermenilere zarar verilmesi durumunda kanuni işlem yapılacağını açıklamıştır [59, s. 26]. 
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güvenliğinin sağlanması için kurulan 10 komisyondan biri Kayseri, Sivas ve Yozgat 

bölgesinden sorumludur [16, s.85]. Dahiliye Nezareti İskân-ı Aşayir ve Muhacirin 

Müdüriyeti’nden Kayseri mutasarrıfına 28 Haziran 1915’te gönderilen telgrafta; 

sevkiyatta görev alacak komisyonların kurulması istenmiştir [16, s.78]. Dönemin 

belediye başkanı Ahmet Rifat Çalıka, mutasarrıf Zekai Bey’in kendisinden, bir ilçe 

seçip istediği kişileri alarak oradaki tehcir işlemlerini kontrol etmesi ricasında 

bulunduğunu belirtmiştir [59, s.23]. Bunun üzerine Ahmet Rifat Bey, İttihat ve 

Terakki Derneği sorumlu katibi, belediye üyesi, bir polis, 15 er ve Bünyan İlçesi 

inzibat kuvvetlerinden oluşan kurulla Bünyan çevresindeki sevkiyatı kontrol etmiştir. 

Ekrek Köyü’nün 600 küsur haneye varan halkı diledikleri eşyayı bir gecede 

toparlayıp jandarma koruması altında Aziziye İlçesi’nin Sarız Bucağı Müdürlüğü’ne 

gönderilmiştir. Halk çıkana kadar köye dışardan kimsenin girmesine izin verilmemiş, 

boşalan köy, başta bucak müdürü ve jandarma komutanından kurulu bir heyete yeni 

bir emre kadar korumaları koşuluyla teslim edilmiştir. Soyugun ve Kiki Köyleri ile 

Bünyan ilçe merkezi de benzer şekilde boşaltılmıştır [59, s.23]. Rifat Bey 

Müslümanların, birçok Ermeni komşusunu Müslüman adları almalarını sağlayarak 

ya da saklayarak kurtardığını, kendisinin de yanında çalışan Kasakian Efendi, ailesi, 

baldızı ve çocuklarını kurtardığını belirtmiştir [59, s.26]. Stephan G. Sıvacıyan’ın, 

annesi Dirouki Sıvacıyan’ın (Kasakian’ın baldızı) anılarından aktardığına göre; 1915 

Ağustos’unda tellallar sürgün olacağını yaymaya başlamış, duvarlara asılan 

bildirilerle Protestan, Katolik ya da asker aileleri dışında tüm ailelerin mahalle 

mahalle gönderileceği ve mallarını satmak üzere iki gün verildiği ilan edilmiştir [59, 

s.27-28] 

Sevkiyat, karakoldan karakola teslim suretiyle gerçekleştirilmiştir. Ermeniler, gittikleri 

yerlerdeki aşiret ya da Müslüman nüfusunun %10’’unu geçmemelerine26 dikkat 

edilerek [8, s.50] Halep, Rakka, Zor, Havran, Musul, Diyarbakır ve Cizre gibi yerlere 

gönderilmiştir. [16, s.72]. Hükümet’in 15 Mart 1916’da sevkiyatı durdurmasından 

önce, Kayseri merkezi ve çevresinde 1517 Katolik, 1957 Protestan olmak üzere 

toplam 49.947 Ermeni bulunduğu, bunlardan 44271’inin Halep, Suriye ve Musul’a 

sevk edildiği, kalan 4910 Ermeni’nin ise asker ailesinden ya da az sayıda Protestan 

ve Katolik olduğu bildirilmektedir [16, s.84].  

Büyükelçi Morgenthau, Tehcirin yarattığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla Ermenilere 

yardım etmek isteyen zengin gruplarca bir yardım komitesi kurulmasını önermiştir 
                                                   
26 Devrin Kayseri Mutasarrıfı Zekai Bey, 9 Haziran 1915’te Dahiliye Nezareti’ne; Develi’nin Küçük İncesu 
yerleşiminin 160 hanede 600 den ibaret Ermenilerin tamamının Aksaray’a gitmek üzere yola çıktıklarını 
bildirmiştir Buna karşı gittikleri yerlerde nüfus çoğunluğu oluşturmamaları için Dahiliye Nezareti’nin 12 
Haziran1915 tarihli telgrafında Küçük İncesu’nun dışından, başka yerlerden sevkiyatın durdurulması 
istenmiştir [16, s.79] 
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[60, s. 85]. 16. 09.1915’te kurulan ve birkaç değişik isimden sonra, “Near East 

Relief” adını alan [60, s. 86] yarı misyoner komite, Kayseri’deki Ermeni 

manastırında, bölgedeki 3000 yetimin bakımını üstlenmiştir [60, s. 91]. 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra, isteyen Ermeniler’in geri dönmesi için çıkarılan 

kararnamede; dönenlere ev ve arazilerinin teslim edileceği, işgal edilen evlerin 

boşaltılacağı, kilise ve okul gibi binalarla, bunlara gelir getiren yerlerin cemaatlerine 

teslim edileceği gibi maddeler yer almaktadır27 [8, s.83]. Bunun üzerine Kayseri’ye 

dönenler olmuştur. Ancak, 27 Eylül 1919’da İstanbul’daki Fransız Yüksek 

Komiserliği’nden Dışişleri Bakanı Pichon’a gönderilen raporda Kayseri Ermenilerinin 

kitle halinde bölgeden ayrıldıkları, bölgenin o güne dek emniyetli olması nedeniyle, 

bu göçün Ermenilerin aniden hissettikleri bir endişeden değil, İstanbul ve diğer 

şehirlerle, Avrupa’daki dindaşları ve piskoposlarından gelen tavsiye ve 

zorlamalardan kaynaklanabileceğine değinilmiştir Raporda; [16, s.86]. 

2.4.2. Mübadele ve Kayseri 

Osmanlı Devleti’ndeki Rumların ve Yunanistan’daki Türklerin göçü Mübadeleden 

önce başlamıştır [61, s. 5]. 1829’da bağımsızlığını kazanan Yunanistan, Balkan 

Savaşları’nda topraklarını neredeyse iki kat genişletmiştir [44, s.30]. “Megalo İdea” 

ile beslenen [62, s.19, 36, 27-29] bu gelişme, Osmanlı İmparatorluğu’nun geri 

çekildiği bölgelerdeki Türklerin baskılar nedeniyle Anadolu’ya gelmesine yol açmıştır 

[44, s.31]. 1908 Anayasasının yarattığı kaygıya kaçan Müslümanların anlattığı 

karmaşa [49, s. 163] eklenince, güvenlikleri için endişelenen Rumların bir kısmı 

Yunanistan’a gitmeyi tercih etmiştir28 [44, s.31]. Balkan Savaşları sırasında 

cepheden Bulgaristan ve Yunanistan’a kaçan [49, s. 167] ya da savaşın ardından 

İzmir ve Balıkesir kıyılarından ayrılan Rumlar da olmuştur [44, s.63]. Bu durum I. 

Dünya Savaşı sırasında da devam etmiştir [49, s.84-85]. Çanakkale ve çevresindeki 

Rumlar, 1914 ve 1915’te verilen emirlerle Yunanistan’a gönderilmiş, savaş bitince 

bir kısmı geri dönmüştür [49, s.94-95]. 1919’da Yunan işgali başlayınca, Rum 

erkekleri29 Yunan ordusuna katılmaları olasılığına karşı önlem olarak Anadolu’nun 

içlerine sürülmüştür [49, s.73-74]. Kayseri bu sürgün merkezlerinden biridir. 

Mübadeleden önce sürüldükleri yerlerden kaçıp Yunanistan’a gidenler olmuştur. 

                                                   
27 Kayseri’ye de geri dönenler olmuş, ancak, istimlak edilen Ermeni evlerine Kale Mahallesi sakinlerinin, 
kendi evleri karşılığında yerleştirilmiş olması birtakım sıkıntılar yaşanmasına yol açmıştır [16, s.118]. 
28 Mübadele olacağını önceden öğrenen Kayseri’nin Beşkardeş Köyü’nden 10, Kiske’dan 6-7, Çuhuri’den 
(Çukuryurt) 5-6, Hoşçadan 6 aile 1923 Mart’ında trenle Mersin’e, oradan sırasıyla Sakız Adası, Selanik 
Karaburun, Gveronon Vatolakoy’a kaçmışlardır [49, s.211] 
29 Yunan Ordusu ilerledikçe erkekleri sürgüne gönderilen bölgeler de doğuya doğru kaymıştır. Konya ve 
çevresi sürgünün yaşandığı son Rum bölgesidir. 
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Ayrıca, Batı Anadolu’daki pek çok varlıklı Rum ailesi sonucu önceden görerek 

Yunanistan yerine, Mısır, İtalya, Fransa, İngiltere ve Amerika’ya gitmiştir [63, s.37].  

Megalo İdea, “Osmanlı Devleti boyunduruğundaki” Rumları kurtarma amacını da 

kapsıyordu [62, s.19]. Yunan Ordusu’nun geri çekilmesiyle, birkaç ay içinde 1 

milyondan fazla Rum, ordunun peşinden Yunanistan’a sığınmış, Yunanistan, 

gelenlere yer bulmak için sınırlarındaki Türklerden kurtulma yolları aramaya 

başlamıştır [63, s.35]. Bu gelişmeler sonucunda, Lozan görüşmelerinde, iki tarafın 

da onayladığı “zorunlu göç”ü 30 [63, s.35] içeren Mübadele protokolü 30 Ocak 

1923’te imzalanmıştır. İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türkleri kapsamayan 

protokol, [64, s.17, 45, s.4]. Göçe tâbi tutulacakların 50 yıl süreyle bıraktıkları 

yerlere dönmeleri yasaklanmıştı [65, s.4]. Demirözü’ne göre, -Mübadelenin diğer 

gerekçesi olan- “her iki milli devlet de” sorun yaratması muhtemel ‘ötekilerden’ 

kurtularak homojen toplumlar olacaktı [62, s.20]. “Yunanca konuşan Müslüman 

Giritliler ile Türkçe konuşan Ortodoks Kapadokyalıların, Türk ve Yunan” kabul 

edilmesi [62, s.20] devletlerin din birliğine öncelik verdiğini göstermektedir.  

Göç haberleri yayılınca, özellikle Kapadokya’lı pek çok aile İstanbul’a gitmiştir. Bu 

aileler, erkeklerinin 30 Ekim 1918’den önce İstanbul’da olduğunu ispatladıkları 

takdirde İstanbul’da kalabileceklerdi [63, s.43]. Kayseri’li Rumlar “Anadolu’da 

Ortodoksluk Sadası” adlı gazeteleri aracılığıyla; Türk olduklarını dile getirmelerine ve 

Hükümet’e müracatta bulunmalarına karşın, Anadolu’daki tüm Rumlar gibi 

Mübadeleye tabi olmuşlardır. Uyruk ve cemaat olmanın ötesinde “ulus” olmak 

amacındaki kilise kongresini toplayan, Türk Ortodoks Patrikhanesinin kurucusu 

Papa Eftim [66, s.292, 293] ve ailesi ile kongre ve gazetede aktif çalışan bazı kişiler 

Mübadele kapsamı dışında tutulmuştur [67, s.377].  

Batı Anadolu’daki Rumlar’ın çoğu, Yunan ordusunun ardısıra, İç Anadolu’dakiler ise 

Mübadele ile, Batı Anadolu’daki Rumlara nazaran daha düzenli olarak Yunanistan’a 

gitmiştir [62, s.19]. Önce fakirlerle azizlerin kemikleri ve kilise kutsal emanetleri31 

gönderilmiştir [49, s.199]. Kapadokya ve çevresindeki Rumlar, Mersin 

Limanı’ndan32, daha çok Atina, Larisa ve Selanik’e gitmiştir [68, K.G.]. Pire, Volos 

                                                   
30 Lozan Konferansı öncesinde başlamış olan göçü yasal bir sürece dönüştürmek ve tamamlamak için 
Milletler Cemiyeti’nin görevlendirdiği Nansen ilk raporunda isteğe bağlı göç önermiştir. Bu öneride –
Yunanistan’ın isteği doğrultusunda-İstanbul Rumları Mübadele dışında tutulmuştu. Türkiye’nin karşı çıkması 
üzerine rapor iki ülkenin de görüşleri alınarak yeniden düzenlenmiş, İstanbul Rumları’na karşılık Batı Trakya 
Türkleri’nin de göç kapsamı dışında tutulmasına karar verilmiştir [61, s.5]. 
31 İki tarafa da; taşınabilir kutsal kabul edilen her tür eşyayı yanlarına alma izni verilmiştir [70, s.441]. 
32 Kayseri’nin Karacaören Köyü’nden Yoanis Musailoğlu, 1924’te 1 Türk ve 1 Rum’dan oluşan komisyonun 
Everek’ten gelip Mübadele haberini verdiğini, mallarını ucuza satıp Ağustos’ta Ulukışla üzerinden trenle 
Mersine, oradan da Faraşa Köyü’nden gelen Rumların da olduğu bir gemiyle Pire ve sonra da Kerkira’ya 
gittiklerini belirtmiştir. Ayrılmadan önce, köylerine Kozan’dan Türkler gelmiştir. [49, s.195] 
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ve Igomenitsa da genellikle Kapadokyalıların bulunduğu şehirlerdir [69]. Rumlar, 

gittikleri yerlere memleketlerinin adını vermişlerdir. Bugün Selanik’te Kesaria sokağı 

[63, s.44], Atina’da Kaiserane adında bir mahalle, Güney Yunanistan’da da Nea 

Kesaria (yeni Kayseri) adında bir yerleşim bulunmaktadır [71, s.137]. 

Mübadeleyle yer değiştiren insan sayısı, kaynaklarda farklı verilmiştir. Bu karışıklığın 

nedeni, protokolden önce gerçekleşen göçler olmalıdır [63, s.35]. Venizelos’a göre 

350 bin Türk ve 1 milyon 600 bin Rum [63, s.35] yer değiştirmiştir [62, s. 19]. 3-4 yıl 

içinde Yunanistan’a giden Rumlardan yaklaşık 350.000 kişi zor yaşam koşulları 

nedeniyle ölmüştür. Anadolu’dan gidenlerin büyük bir kısmı; benzer iklimi nedeniyle 

Makedonya’ya yerleştirilmiş, Yunan hükümeti, göçmenlerin yeniden üretici 

olabilmesi için Anadolu’daki işleriyle uğraşmalarını sağlamaya çalışmıştır [71, 
s.139]. Rumların üstlendiği iş sahalarında doğan boşluklar da Anadolu’da sıkıntı 

yaratmıştır33 [71, s.136]. Göç komisyonları, nüfus ve mal bilgilerini kapsayan listeler 

hazırlamıştır. Kilise ve evlerin taşınabilir malları götürülmüş, [71, s.139] kalanlar 

savaştan sonraki otorite boşluğunda yağmalanmış ya da gasp edilmiştir [71, s.139]. 
Oysa Lozan’da, Yunanistan’dan gelenlere, geride bıraktıklarına karşılık olarak 

Rumların mallarının dağıtılması kararlaştırılmıştır [71, s.139]. Ancak, Yağmalanan 

ev ve arazilere göçmenlerin yerleştirilmesi zorluk yaratmıştır [71, s.139]. 

Tehcir ve Mübadeleden sonra Kayseri’nin nüfusu 196.082 Türk, 1813 Gregoryen 

Ermeni, 66 Protestan Ermeni, 146 Katolik Ermeni olmak üzere toplam 200.225 

kişidir [16, s.88]. Bu olaylardan önce de ticaret ya da ortamın güvensizliği gibi 

nedenlerle Kayseri’den ayrılanlar olmuştur34. Tehcirden dönen ya da gitmeyenler 

daha sonra kendi istekleriyle ayrılmış [16,s.88], kalan Ermeniler de 1935’lerde 

ekonomik kaygılarla İstanbul, Fransa, Amerika ve Kanada’ya yerleşmiş35, böylece 

Kayseri gayrımüslim nüfusunu kaybetmiştir. 

                                                   
33 Öyle ki ev inşa edecek, dam aktaracak, araba tekeri yapacak usta bulunamadığı olmuştur. Yunanistan’da 
da tütün yetiştiren göçmenlerin devraldıkları zeytinlik ve bağlarda üretim düşmüştür. Her iki tarafta da terk 
edilen cami, kilise, mezarlık, ayazma vs. gibi yerler tahrip edilmiştir [63, s.37].
34 1895 olayları ve 1908 Jön Türk hareketinden sonra bazı Ermeniler Amerika’ya gitmiştir [34, s.62]. 
35 Develi’li Ermenilerden Yağya Şahbaz (90) annesinin anlattıklarına dayanarak, Tehcir sırasında babası 
asker olduğundan annesinin kalmasına izin verildiğini, ancak giden pek çok aile arasında bulunan büyükanne 
ve büyükbabasının nereye gönderildiğini öğrenemediklerini aktarmıştır. Şahbaz, Ermenilerin daha iyi iş 
imkanları için 1935’lerde Develi’den ayrılmaya başladığını belirtmiştir [72, K.G.] 
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3. BİR YAPI TÜRÜ OLARAK KİLİSE ve KAYSERİ ÇEVRESİNDE 19.YÜZYIL 
KİLİSE MİMARİSİ 

3.1. Kilise  

Yunanca’da toplanmak anlamına gelen ekklesia sözcüğünden türeyen “kilise”, [73, 
s.1090] önceleri demokratik halk toplantılarını ifade ederken, Hıristiyanlığın ilk 

dönemlerinde “Tanrı’nın toplantısı”, “Hz. İsa’nın çevresinde toplananlar”, 

“seçilmişler” anlamlarını taşımış ve bu yeni dine inanan topluluğu niteleyen “cemaat” 

anlamını kazanmıştır. Kilise aynı zamanda Tanrının yeryüzündeki mabedidir [74, 
s.1010]. Bu anlamı ile ele alındığında, kullanım özelliklerine göre farklılaşan 

kiliselerle karşılaşılmaktadır: patriğin belli günlerde ayin yönettiği istasyon ya da 

durak kiliseleri, piskoposun sıkça ziyaret ettiği piskopos kilisesi ya da katedral, 

sarayın özel tören ve ayinleri için saray arazisi içinde yapılan saray kiliseleri, 

manastır kiliseleri, şehit36 ya da azizlere adanmış anı kiliseleri gibi37 [74, s.1010]  

Hıristiyanlığın ilk yıllarında sinagoglarda ya da evlerin salonlarında toplanılmış, 

sunak olarak kullanılan sıradan bir masa dışında sabit mobilya kullanılmamıştır [74, 
s.1010]. Bunun yanı sıra, mevcut yapıların kiliseye dönüştürüldükleri görülür. Bunun 

için eski dinin tapınakları yerine, İ.Ö. 2. yüzyıldan itibaren mahkeme ve toplantı 

salonu olarak kullanılan bazilikalar [75, s.282] tercih edilmiştir [73, s.1094]. Atina’da 

başyargıç Basile’in yürüttüğü mahkemenin toplandığı salondan adını alan [76, s.74] 
ve “krala ait” anlamındaki bazilika; Antik Çağda imparator sarayları ya da 

forumlarının kabul salonu, kent forumlarının bazilikaları ya da bazı Roma 

soylularının büyük villalarının salonlarını tanımlamaktaydı [74, s.1012]. Batıda 5. 

yüzyıldan itibaren, kelimenin “kilise binası” anlamı taşıdığı görülür [74, s.1012]. 
Biçim benzerliği ve isim özdeşliğine dayanılarak, Hıristiyan bazilikasının sivil forum 

bazilikalarından örnek alındığı ileri sürülmüştür [74, s.1012]. “Kral İsa” adına yapılan 

kiliseyi saray olarak gören yorumlar; saray mimarisinden etkilenmeyi doğal 

bulmaktadır [74, s.1012]. Tanrısal kent; Kutsal Kudüs kavramının bazilikal kilisede 

                                                   
36 Şehit kemikleri kilise içine gömülebilmektedir. Batı kiliselerinde şehit mezarı ve sunağın üst üste olmasına 
dikkat edilmiş, mezarın da ziyaret edilebilmesi için lahit bir kriptaya yerleştirilmiştir. Doğu kiliselerinde 
genellikle şehit lahdi sunak altına konmamış, azizler kültüne ayrılmış özel bir mekanda naosta sergilenmiştir. 
Sunak altındaki döşemeye, sunak ayağına ya da sunak duvarı içine rölikerler yerleştirilmiştir [74, s.1012]. 
37 İkon kırıcı dönemden önce sadece Meryem, İsa ve İstavroz için kilise yapılır, azizler sadece mezarlarının 
bulunduğu yerde kendilerine adanan kiliselerle onurlandırılırdı [68, K.G.] 
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somutlaştığını ileri süren görüşler sütunlu nefleri, kentin sütunlu caddelerine ve 

apsisi, caddenin sonundaki sarayın taht salonuna benzetmektedir [74, s.1012]. 
Benzer bir yorumda; bazilika, sarayların üstü açık avlusunu canlandırmakta, apsis 

sarayın kabul salonuna gönderme yapmaktadır [74, s.1012] Bazilikanın yeni dinin 

mabedi olarak seçilmesi; pagan dönemle kurulan sembolik ilişkilerle açıklanabileceği 

gibi, forum bazilikalarının kalabalık cemaati kolaylıkla toplaması, imparator 

çevresinde yapılan ibadet yapısının saray mimarisi geleneklerinin izinden gitmesinin 

doğallığı ve yapım kolaylığı nedeniyle eski yapıların örnek alınması gibi akılcı 

sebepler de bu seçimi etkilemiş olabilir [74, s.1013]. İlk anıtsal kiliseler I. 

Konstantinos dönemine tarihlenmektedir38. Erken dönem kilise mimarisinde 

yuvarlak, çokgen, çokgen nişli, üç- dört yapraklı yonca ve haç biçimli şemaların da 

geliştirilmiş olmasına karşın, egemen yapı türü bazilikadır [74, s.1013]. Bizans dini 

mimarisininde görülen en basit ve yaygın tip tek neflidir [77, s.2] Bazilikadaki ahşap 

çatı yerini, Bizans mimarisinde tonoza [78, s.19] 5. yüzyıl ortalarından itibaren ise 

orta nefin apsis önünü örten kubbeye bırakmıştır [79, s.71]. Zamanla strüktür 

sorunları yerini sembolizme bırakmış ve merkezi haç planlı39, kubbeli kiliselerin 

yapımı artmıştır [79, s.81]. Bizans mimarisinde giderek önemini yitiren bazilikal plan, 

İstanbul’da küçük boyutlu yapılarda kullanılmıştır [75, s.282]  

Bazilikal kiliselerde mekan düzeni 

Halkın ibadet mekanı olan naos, bazilikal planlı kiliselerde neflerden40 oluşur. Orta 

nef yan neflerden daha geniş ve yüksektir [75, s.283]. Kurtarıcının geleceği doğu 

yönünün kutsallığı41 mimari biçimlenişi de etkilemiş ve ayinin gerçekleştiği bema, 

naosun doğusunda yer almıştır [74, s.1010]. Sadece din adamlarının girebildiği bu 

kısım alçak bir korkuluk ya da ikonostasis (Şekil A.5) adı verilen ahşap panelle42 

                                                   
38 1-3. yüzyıllarda dinsel törenlere adanmış kilise binalarının bulunmaması Roma Devleti’nin baskısından 
kaynaklanmış olabilir [74, s.1010] Bunun yanı sıra, ilk Hıristiyan düşünürlerin, herhangi bir sınırlı mekanda 
ibadet yapılabileceğini, yapının biçim ve niteliğinin önemi ve kutsallığı olmadığını savunmaları, “ekklesia 
spiritus” ifadesindeki manevi kilisenin karşısına, insan elinden çıkmış bir yapının konmasını ve kapalı bir 
kutsal mekan düşüncesine geçişi engellemiştir [74, s.1010]. 
39 Serbest haç planında, dışarıdan da algılanan haç ortada kubbe, yanlarda beşik çatı örtülüdür. Bu plan türü, 
Roma mimarisinden etkilenmiş, eski Hıristiyanlık döneminde martyrion olarak kullanılmıştır [77, s.3]. Yunan 
haçında ise; kare plana oturan haçın doğusunda üç apsisli bema yer alır [77, s.4]. 
40 Halkın bulunduğu ve oturup dua ettiği kısma gemi teknesi anlamında nef denir. Halkı taşıyan bu yere St. 
Pierre ‘in teknesi ya da gemisi denir [73, s.1094] 
41 En erken dönemlerde ayini yönetenin hem doğuya hem de cemaate bakması için bazı kiliseler batıya 
yönlendirilmiştir (Roma’daki erken anıtsal yapılar, Lateran Kilisesi, S.Petrus, S. Paulus) Ayinde cemaatin 
zaman zaman doğuya dönmesi gerektiğinden bu yönlenmeden vazgeçilmiştir [74, s.1010].  
42 Herhangi bir Bizans ritini Latin kilisesinden ayıran bir öge olarak ikonostasis, koronun önünde uzanır ve 
çatıya kadar yükselerek kutsal bölüm ve altarı gizler. Apsis, protesis ve diakonikona açılan üç kapısı, 
kapıların ardında perde vardır. Kapıların üzerleri kutsal resimlerle kaplıdır [80, s. 403] İkonostasis genellikle 
ahşaptan yapılır; oyma ya da kabartma tekniğiyle, bitkisel veya geometrik desenlerle bezenir [75, s.300]. 
Naosa bakan yüzünde ikonalar yer alır. Erken dönemde ikonostasis üzerinde ikona kullanılmazdı ve burası 
templon olarak anılırdı. Kapadokya kiliselerinde ikonostasis pek görülmez [31, s.42].  
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naostan ayrılır. İkonostasisin arkasında yarım daire planlı apsis bulunur. Apsisin iki 

yanında vaftiz, azizler kültüne hizmet, kilisenin değerli eşyasının saklanması, kurban 

adaklarının ve kutsal nesnelerin korunması için öngörülmüş pastophoria denilen 

odalar bulunmaktadır (Şekil A.6.) [74, s.1013]. Kuzeydeki oda, kutsal eşyaların ayin 

için hazırlandığı protesistir. Diakonikon ise genellikle din adamlarının kullanması 

içindir. Kilisenin batısında, liturjideki işlevi anlaşılamayan bir avlu bulunmaktadır [74, 
s.1013]. Avlu ve naos arasında, Hıristiyan cemaatinin tam üyesi olmayanların 

şükran ayini sırasında bekledikleri narteks43 adlı kapalı hol yer almaktadır [74, 
s.1013]. Fortescue, narteksin, çoğunlukla cenaze törenleri için olmak üzere, değişik 

amaçlarla kullanıldığını belirtmiştir [80, s. 403]. Batıdaki asıl girişin yanı sıra kuzey 

ve güneyden naosa açılan girişler de olabilmektedir. Bu kapılar, eksende ya da 

eksenden batıya yakındır [75, s.290]. Liturjik amaçla, bu yönlerden birinden bemaya 

da küçük bir giriş açılabilmektedir [75, s.291).  

Önceleri, kilisede halkın halı kaplı olan yerlere oturduğu, hatta, çok bağışta 

bulunanların önde minderleri olduğu, bugüne ulaşan sözlü bilgilerdendir [81, K.G.]. 
Kayseri örneğinde; Efkere- Surp Stepanos ve Tomarza-Surp Bogos Bedros ve Surp 

Asdvadzadzin kiliselerinin 20. yüzyıl başlarına ait iç mekan fotoğraflarında sıraların 

bulunmayışı durumu destekler görünmektedir (F.B. 106,350,473). Buna karşılık, 

Agios Basileos, Darsiyak, Agia Triada kiliselerindeki yan duvarlara bitişik sekiler 

(Şekil A.10,18,21,33,58), İstanbul’daki örnekler gibi (F.B. 16) cemaatin oturması için 

yapılmış olmalıdır. Kiliselerde erkek ve kadınların yeri birbirinden ayrılmıştı. Kadınlar 

farklı kenarda durur ya da galeriyi kullanırdı44 [80, s. 403). Bu amaçla yapılan galeri, 

narteksin ya da yan neflerin üzerinde yer alıyordu. 

Apsiste, ayinle ilgili kutsal eşyaların üzerinde bulunduğu altar (sunak) yer alır [73, 
s.1094]. Altar, dikdörtgen biçimli ve ayaklı olarak ahşaptan yapılabileceği gibi, [75, 
s.301] üzeri ketenle örtülü kare şeklinde bir taş da olabilir45 [80, s.404]. Bazı 

kiliselerin apsisinde; rahiplerin oturması için synthronon (Şekil A. 5,6) denilen sıralar 

ve synthrononun ortasında piskopos için katedra adlı daha yüksek bir sandalye 

vardır [73, s.1094]. Naos ve bemada törenle ilgili malzemenin konulduğu nişler [75, 
s.296], naosta genellikle güneydeki ayaklardan doğudan üçüncünün önünde, orta 

                                                   
43 Kapadokya kiliselerinde genellikle bu hole rastlanmaz [31, s.43].  
44 Temelis’in “Arayış” romanındaki kilise tasvirinde; ön bölüm erkeklere, arka bölüm kadınlara ayrılmıştır. 
Kadınlar kısmının avluya açılan bir kapısı vardır. Bir merdivenle aşağıdaki evli kadınlar bölümünden 
yukarıdaki; kafesli genç kızlar bölümüne çıkılır [82, s.31]. Tuncer, konuyla ilgili olarak; Hıristiyanlığın erken 
dönemlerinde, kadınların sola, erkeklerin sağa oturduğunu belirtmiştir [83, s.181] 
45 Kural olarak her kilisenin bir altarı vardır. Bazı büyük katedrallerde yan şapellerin de altarı olur [80, s.404]. 
Altarın, İsa’nın mezarını simgelediği için taş olması gerektiği belirtilmiştir [84, K.G.]. İçine aziz kemikleri konur 
ve İsa’nın mezarının mühürlendiği gibi mühürlenir. Miro denilen kutsal yağ ile silinerek meshedilir ve üzeri 
mermerle kapatılır. Bu arınma töreni, binaya kilise vasfı kazandırır [84, K.G.].  
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nefe bakacak şekilde yerleştirilen despot koltuğu [75, s.301] ve kuzeydeki taşıyıcı 

sırasının genelde doğudan 3. ya da 4. ayağına oturan ve üzerinde İncil okunan 

ambon [75, s.300] kilisede bulunan diğer liturjik ögelerdir. 

3.2. Osmanlı Devleti’nde Kilise Mimarisi ile İlgili Kurallar 

Osmanlı Hukuku; barışla alınmış bir yerdeki ibadethanelere dokunmamakla birlikte, 

yenisinin inşa edilmesini ve bir ibadethanenin başka yere taşınmasını genel olarak46 

yasaklamıştı [3, s.147-148].47 İslam Hukuku çan çalınmasını yasaklamış, yerine 

tahta48 ya da demir çıngırak [86, s.79] çalınmasına izin vermişti49. Ayrıca ibadet 

sırasında kilise ve havradan sesin dışarı taşmaması gerekirdi50 [88, s.241].  

Gayrımüslim yapılarında kubbe yapımı ve örtünün kurşunla kaplanması 

engellendiğinden [89, s. 139] yapılar tonozla örtülmüş ya da kubbe dışardan 

görülmeyecek şekilde kırma çatının altına yerleştirilmiştir [90]. Ancak Cerasi, 

Hıristiyan cemaatlerin her zaman ve her bölgede kiliselerini gizlemeye ve profillerini 

alçaltmaya mecbur oldukları görüşüne katılmamaktadır [91, s.137]. Cerasi’ye göre; 

17. yüzyıla kadar önemli dini yapılar inşa edememiş ve 19. yüzyıla kadar çan 

kulelerini yükseltememiş olsalar da, 17. yüzyılın sonundan itibaren bazı kentlerde 

sanatsal ve mimari anlamda kendilerini göstermelerine izin verilmiştir [91, s.137].  

Kiliselerin yeniden yapılması ya da onarımı için kilise mütevelli heyetinin Babıali'ye 

başvurusuyla padişahtan izin alınması gerekliydi [3, s.148]. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nde; izinsiz yapılan onarımlarla51 ya da onarım için izinsiz para toplanması ile 

ilgili şikayet başvuruları vardır. Bu uygulamalar patrikhanenin de bilgisi dışında 

olabilmektedir [92, K.G]. III. Ahmet’in 1729 tarihli fermanlarıyla çeşitli bölgelerdeki 

20’ ye yakın kilisenin onarımına izin verilmiştir [2, s.22]. 1820’de Kıbrıs’a tayin edilen 

                                                   
46 Konuyla ilgili olarak koşullara göre farklı yaklaşımlar olmuştur. Ebussuud Efendi, Müslüman ve zımmilerin 
karışık oldukları köylerde yeni kilise yapılmayacağını belirtmiştir. Serahsi, çoğunluğunu Müslüman 
olmayanların oluşturduğu bir yerde, Çatalcalı Ali Efendi de tüm halkı zımmi olan bir adada yeni kilise inşa 
edilmesine izin verileceğini belirtmektedir. El Hidaye’de de tamamı zımmilerden oluşan köylerde yeni kilise ya 
da havra yapılmasının sakıncalı olmadığı yazmaktadır [3, s.148]. 
47 Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı bölgelerinde her şeye rağmen yeni kilise ve manastır yapılmasına izin 
verildiği de olmuştur [85, s.73] 
48 Tahta tokmakla üzerine vurularak ses çıkarılan yuvarlak tahtaya “şamata tahtası” denirdi [76, s.425] 
49 Kayseri kaymakamına; Küçükköy’deki kilise ile ilgili olarak; çan çalmayıp tahta çaldıkları takdirde kimse 
tarafından müdahale edilmemesine dair ferman gönderilmiştir [87, s. 15]. 
50 Papaz ve rahipler “ref-i saft (sesi yükseltme) ve ziyade şamata” etmemek koşulu ile kendi hallerinde İncil 
okumak, kandil asmak, mum yakmak, iskemle ve tasvir koyup perde asmak, ellerinde değnek tutmak ve 
buhur yakıp sallamak gibi ayin ritüellerinde serbestti [87, s. 19] 
51 1739’da Kayseri’li zimmiler, izin almadan kiliselerini eskisinden daha geniş ve yüksek olarak onarmaya, 
mesken olarak kullanılan bazı binalarını kilise haline getirmeye başlamışlardır. Bu durum ilgililerce Karaman 
Divanı’na ihbar edilince teftiş için Kayseri mutasarrıfı ve kadısına hitaben bir buyruldu yazılmış ve Ömer Ağa 
ile Kayseri’ye gönderilmiştir [87, s.12] 
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metropolite verilen beratta yetki alanındaki kilise ve manastırların eski şekline göre 

onarımına kimsenin karışmayacağı bildirilmiştir [2, s.22] Bazen de padişah 

çocuklarının doğumu nedeniyle Rum kiliselerinin onarımına izin verilmiştir [2, s.22].  

Osmanlı yönetimi, onarım iznini kiliselerin eski şekliyle aynen yapılması koşuluyla 

verirdi [3, s.149]. Onarım talebi karşısında kentin mimarbaşından kilisenin durumu 

hakkında bir rapor hazırlaması istenirdi [12, s.51]. Kadı huzurunda yapılan keşifte, 

kilisenin bulunduğu yerleşimdeki yaşlı Müslümanlar çağrılarak yapının kilise olup 

olmadığı konusunda tanıklıkları istenir [86, s.77] ve onarımın gerekliliği araştırılarak, 

onarımdan sonra karşılaştırmak üzere kilisenin mevcut durumu tespit edilirdi [3, 
s.149]. Bu rapor kadının onay yazısı ile hükümet merkezine gönderilir, ancak 

bundan sonra izin verilirdi [12, s.51]. Yapılan ikinci keşifte onarımın, kilisenin eski 

durumuna uygunluğu ve herhangi bir ek yapılıp yapılmadığı belirlenmekteydi. Aksi 

takdirde kiliseyi yaptıran cemaat oldukça ağır bir para cezasına çarptırılırdı52 [3, 
s.149]. Mütesellim, kapıcıbaşı, naib ve diğer memurların onarım dolayısıyla –haksız- 

kazanç sağlamaları yasaktı ve aksine davrananlar cezalandırılırdı [87, s.12]. İslam 

Hukuku hükümlerine göre, gayrimüslimlerin ibadet yerlerinin onarımında kullanılacak 

malzemeler eski ve kullanılmış olmalıydı [88, s.233]. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 

(1637-1691) bu uygulamayı kaldırmış ve onarım işlerinin kullanılmamış malzeme ile 

yapılmasını sağlamıştır [88, s.233]. Aranmasına yönelik bir ferman bulunmadıkça, 

onarımına izin verilen bir kiliseyi kimse teftiş edemezdi. Arşiv kayıtlarında onarımlara 

müdahale edilmesini engelleyen fermanlar bulunmaktadır. 

Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’ndan itibaren kilise yapım ve onarımıyla ilgili 

kuralları diğer devletlerle tartışır hale gelmiştir. Antlaşmada, Katolik din adamlarının, 

kiliselerini onarmalarının engellenmeyeceği hükmü yer alıyordu [3, s.243]. Ardından 

yeni kilise inşasıyla ilgili kurallara esneklik getirilmiştir [3, s.243]. 1740 tarihli 

kapitülasyon ise Fransız rahiplerin Kudüs’te sahip oldukları yerlerin harap olması 

durumunda, İstanbul’daki Fransız elçisi aracılığıyla onarımlarına izin verileceğini 

taahhüt etmektedir [2, s.35]. Bu, padişahın ve gelecekteki padişahların söz konusu 

yerlerin onarımına mutlaka izin verecekleri anlamı taşımaktadır [2, s.35]. 1774 

Küçük Kaynarca Antlaşması ise, Ruslara Beyoğlu’nda bir Ortodoks Kilisesi kurma 

hakkı vermekte, ayrıca Rus işgalindeki Ege adalarının Osmanlı Devleti’ne 

bırakılması karşılığında buralarda yeni kilise yapım ve onarımına engel 

olunmayacağını hükme bağlamaktadır [2, s.37]. Paris Konferansı’na göre; özel izin 

olmadan kiliseler onarılabilecek ve sadece Hıristiyanların yaşadığı bölgelerde yeni 
                                                   
52 Zımmiler tamirine fermanla izin verilmiş bir kilisede, bir taş fazla koyarlarsa on bin akçe, bu binayı bir veya 
iki karış bile genişletirlerse kırk bin akçe ceza ödeyeceklerdir ve her iki durumda da mabetleri yıkılacaktır [3, 
s.149].  
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kilise yapılabilecekti. Buna karşılık; okul, kilise gibi tesislerin yapım ve onarımında 

gerek gayrımüslimlerin, gerekse Babıali’nin eski geleneği sürdürdüğü görülmüştür 

[19, s.46]. Aynalı Kavak Antlaşması'nın yedinci maddesi, Osmanlı tebaası olan 

Hıristiyanların yeni kilise yapabilmeleri ve eski kiliselerini onarabilmeleriyle ilgilidir 

[93, s.74]. Yunan isyanı ve İstanbul Patrikhanesi’nin de isyanı desteklemesi üzerine, 

Sultan II. Mahmut, Ortodoks reayasına büyük ilgi göstererek onların koruyuculuğunu 

üzerine almış ve kiliselerinin yapılmasına yardımcı olmuştur [94, s. 693].  

Tanzimat ve Islahat Fermanları gayrımüslimlere, çoğunlukta oldukları yerlerde izin 

almaksızın ibadethanelerini onarma ve padişah izniyle yeni kilise yapabilme 

serbestliği getirmiştir [2, s.56]. Kayseri’de Efkere Kilisesi’nin yapımı ile ilgili başvuru 

üzerine "bundan böyle nerede olursa olsun kilise, mektep ve diğer sosyal hizmet 

binalarının yaptırılmasına ihtiyaç duyulduğunda ayrıntılı ve gerçekçi bir proje 

hazırlanarak evrakının üç nüsha halinde düzenlenmesi ve cemaat reisi tarafından bir 

nüshasının mahalli idareye, bir nüshasının patrikhaneye verilmesi, üçüncünün 

cemaat reisinde kalması, patrikhanenin kendisine gönderilen evrakı Bab-ı Ali’ye 

takdim etmesi ve gereğinin Meclis tarafından karara bağlanması ve bu karar 

doğrultusunda ilgili yerlere emirnameler yazılması usulü benimsenmiştir (1886) [87, 
s. 14]. Hükümet, onarım ve yapım işlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, 

gayrımüslimlerin kilise, manastır, hastane, dispanser, yetimhane vb. kurumlarının 

inşai ya da işletme ile ilgili ihtiyaçları için gümrük muafiyeti sağlamıştır [2, s.138]. 

İngiliz konsolosu Wood, Tanzimat Fermanı’yla başlayan sürecin kilise yapımı ile ilgili 

kuralları getirdiği noktayı şöyle değerlendirmiştir: ”Yeni kilise yapımı konusunda 

önceki tüm engeller kaldırılmıştır. Üstelik artık yabancılar da yapım ve tamir işlerini 

yapabiliyorlar. Bu ayrıcalıktan yararlanarak özellikle yabancıların, Hıristiyan halkın 

bol olduğu yerlerde kurdukları kendi kilise, okul ve manastırlarını görmek 

mümkündür. Amerikan misyonerleri bu olayı kanıtlar” [2, s.138]. Bu gelişmeler 

İmparatorluktaki gayrımüslimlerin, çok sayıda kilise inşa etmelerine ve bu yapılarda 

farklı plan tipleri ve teknikleri uygulamalarına ortam sağlamıştır. Tanzimat ve Islahat 

Fermanlarından önce inşa edilen ya da onarılan Osmanlı kiliseleri, Bizans’a 

dayanan kökenleri ve Osmanlı yönetiminin kuralları çerçevesinde aldıkları biçimle, 

özgün bir mimari oluşturmuştur [93, s.73]. 19. yüzyılda yapılan yeni kiliseler ise, 

Karaca’nın deyimiyle “dört yüz yıldır sınırlanan birikimin ifadesi olarak özellikle 

kubbeli, çan kuleli ve büyük boyutlarda yapılmış, yoğun bezemeleri ve eklektik 

üsluplarıyla karakteristiğini kaybetmiştir” [93, s.75] 18. yüzyıl sonunda, Avrupa’nın 

simge ve tipoloji ikonografisinin Osmanlı mimarlığına katıldığı görüşündeki Cerasi, 

bu durumda Ortodoks kültürünün kendi Bizans geçmişinde tekrar keşfettiği -kolon 
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dizileri, kolon başlıkları, revaklar ve yuvarlak yapılar gibi- klasik antikitenin biçimlerini 

kullanmasını yadırgamamaktadır [91, s. 239]. Yazar, 19. yüzyılın ilk on yılından 

sonrasını; artan eklektisizm tutkusu ve geleneğe güvensizlik duygusu ile bir araya 

gelmiş “tarzlar”la açıklarken [91, s. 239] bir bakıma Karaca’yı desteklemektedir. 

3.3. 19. Yüzyılda Kayseri ve Çevresinde Gelişen Kilise Mimarisi 

Hıristiyanlık için önemli bir merkez olması, Kayseri’nin mimari biçimlenişini 

etkilemiştir. Kent ve çevresinde çeşitli dönemlerde pek çok kilise, şapel ve manastır 

yapılmıştır. Kayseri’yi ziyaret eden seyyahların özellikle üzerinde durduğu bu 

kiliselerden çoğu günümüzde mevcut değildir. Tarihçi Mihayil’e (1126-1199) göre; 

şehrin yeni egemeni ve kurucusu Danişmendoğlu Gümüştekin (1124-1143) pek çok 

kiliseyi yıkarak harabeye çevirmiştir [28, s.36]. Yıkılan kiliselere ait kalıntı 

bulunmadığı gibi, isimleri ve nerede olduklarına dair bilgi de mevcut değildir [95, 
s.892-903]. Bu olaylar Ermenilerin bundan böyle kendi kiliselerine sahip olmalarını 

sağlaması bakımından ilginçtir. Şehir 1169’da, Hıristiyanlara ılımlı yaklaşan 

Selçukluların egemenliğine geçmiştir. Konuyu Ermeniler açısından ele alan 

Alboyacıyan, bu dönemde Ermenilerin, kendilerine yeni kiliseler yaptıklarını ve 

şehirdeki Ermeni varlığının sürdüğünü belirtmiştir [95, s.892-903]. Bu kiliselerin nasıl 

yok olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1253’de şehre gelen William 

Rubruck’un dikkati çektiği Moğol istilası açıklayıcı olabilir [21, s.37]. 

Türkler, Anadolu’da fethettikleri yerdeki kiliseleri camiye çeviriyorlardı [96, s.150]. 
Kayseri’deki bazı kiliseler de camiye dönüştürülmüş ya da yıkılan kiliselerin 

kalıntıları üzerine cami inşa edilmiştir. 1318 (M.1900) Ankara vilayet salnamesinde; 

eskiden de ibadet mekanı olan Kayseri Ulu Camisi’nin Mehmet Melikgazi tarafından 

camiye dönüştürüldüğü belirtilmiştir [97]. Söz konusu kilise Aziz Basileos’un 

mezarının da içinde bulunduğu kilisedir [68, K.G.]. Battal Camisi ise, Danişmendliler 

döneminde [98, s.241] bir kilisenin temelleri üzerine yapılmıştır [40, s. 120]  

Kitromilides, Pontus yaylalarında ve Kapadokya’da Hıristiyan imparatorluk 

döneminden kalan dini anıtların tarihsel devamlılığın çok açık olmasa da epeyce 

canlı bir şekilde korunmasını Bizanslı geçmişe duyulan belirgin bağlılık hissi ile 

açıklamıştır [41, s.34]. Öyle bile olsa, Osmanlı yönetiminin getirdiği kısıtlamaların bu 

sürekliliğe katkısı çok daha büyüktür. Bizans dönemindeki kiliselerin, yeniden yapım 

ve onarımlarla varlıklarını sürdürdüğü bu dönemde kiliseler genel olarak; üç nefli 

bazilikal planlı, beşik çatılı, doğuda dışa çıkıntı yapan yarım daire planlı apsisli ya da 

üç apsisli, galeri ve narteksi olan yapılardır [93, s.73] Tanzimat ve Islahat 

Fermanları ise kilise mimarisinde çeşitlenme ve farklı plan tiplerinin gelişmesinde 
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etkili olmuş, özellikle kubbeli, büyük boyutlu ve yoğun bezemeli kiliseler yapılmaya 

başlanmıştır [75, s.38]. Kayseri’de de genel olarak aynı süreç yaşanmasına karşın, 

Tanzimat’tan önceye tarihlendirilen bazı kiliselerdeki kubbe ya da çan kuleleri (Bkz. 

Bölüm 4); diğer devletlerin baskıları sonucu verilen tavizler ve izlenen politikaların 

(Bkz. Bölüm 3.2) yanı sıra, gücünü yitirmeye başlayan devletin, denetim 

mekanizmalarını merkezden uzakta iyi işletememesi ile açıklanabilir.  

19. yüzyılda Kayseri’de çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Öyle ki; bu dönemde ziyaret 

eden seyyahlar şehrin Hıristiyan çehresinden söz etmişlerdir. Naumann, İslam’ın 

gücünün azalmasına bağlı olarak Alparslan zamanında yıkılan kiliselerin yeniden 

doğduğunu belirtmiş ve kubbelerin üzerindeki haçlar ve çan sesleriyle Kayseri’yi bir 

“Hıristiyan kent” olarak nitelemiştir53. [22, s. 214]. Schweinitz ise; Anadolu’nun iç 

bölgelerinin en önemli ve güzel şehri olarak tanımladığı Kayseri’nin birkaç minare 

dışında, kilise kompleksleri ve taş evlerden oluştuğunu yazmıştır [40, s.114]. 19. 

yüzyılda kentte bulunan kilise sayısı, seyyahların bu yorumlarını değerlendirmekte 

yardımcı olacaktır: 1311 (M. 1894) Ankara Vilayet salnamesinde kent merkezinde 8, 

Germir, Tavlusun, Zincidere, Talas, Erkilet, Hisarcık köylerinde 35 [99, s.300], 
Develi kazasında 16 kilise ve bir manastır [99, s.303], 1318 (M. 1900) 

Salnamesinde İncesu kazasında 5 kilise bulunduğu belirtilmiştir [97, s.213]. 
Patrikhanenin 1910 yılı istatistiği; Kayseri sancağındaki 31 ruhani bölgede 40000 

üyesi bulunan 30 Ermeni kilisesi olduğunu göstermektedir [100, s.239]. 
Patrikhanenin 1912-1913 yıllarında Bab-ı Ali’nin isteği üzerine Adliye ve Mezahip 

İşleri Nezareti’ne sunduğu listede; Kayseri’de fermanlı 15 ve fermansız54 33 olmak 

üzere 48 Ermeni kilisesi bulunmaktadır [101, s.56-57]. Rum kaynaklarına göre ise; 

20. yüzyıl başlarında; ikisi kent merkezinde olmak üzere 60 kilise ve 3 manastır 

vardır [46, s.38-40]. 1913’de Kayseri’de 19 protestan kilisesi [55, s.53-54] ve bu 

dönemde en azından bir Katolik kilisesi olduğu bilinmektedir [22, s.209]. Bugün ise; 

1’i 18 yüzyılda yapılan 39 kilise tespit edilmiştir.  

                                                   
53 Naumann, kentteki Hıristiyan etkisini vurgulamak için ilginç bir kıyaslama yapmıştır: sayıca Türkler fazla 
olsa da Hıristiyanların ibadet ve tatil günü olan Pazarları iş yapılmaz, oysa Cumaları kentte hayat 
değişmemektedir [22, s. 214]  
54 Bilginin alındığı kaynakta bu konuda herhangi bir açıklama yoktur. Ancak izin alınmadan bazı kiliselerin 
onarılmış olduğu ve bu durumun 1913 yılında hükümetin Patrikhaneden bilgi istemesi sonucu açığa çıkmış 
olabileceği düşünülebilir. 
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4. KAYSERİ’YE BAĞLI HIRİSTİYAN YERLEŞİMLERİ VE BU YERLEŞİMLERDEKİ 
19. YÜZYIL KİLİSELERİ 

Anadolu’nun ilk Hıristiyan yerleşimlerinden olan Kayseri’de [42, s.31] 20. yüzyılın ilk 

çeyreğine kadar Hıristiyanların merkez ve merkezin kuzey ve güneybatısı arasında 

kalan alanda yoğunlaştığı görülür (Şekil A. 7,8). Gayrımüslimler bu bölgede 

genellikle Türklerle birlikte yaşamışlardır.  

Kayseri ve çevresinde gayrımüslimlerin yaşadığı yerlerin sosyal yapısı 

incelendiğinde; öncelikle, Türkçe’nin ana dil olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir55. 

Kayseri ve çevresi Karamanlıların yaşadığı alan olduğundan, özellikle Rumların 

Türkçe konuşup yazdığı görülmektedir. Endürlük Kilisesi’nin kitabesinde, Tavlusun 

Agios Basileos Kilisesi’nin bahçesindeki mezar taşlarında ve evlerin girişinde 

bulunan Karamanlıca yazıtlar ve dönemin kaynaklarından aktarılan ifadeler bu bilgiyi 

destekler. Ticaretin yanı sıra demircilik, dokumacılık ve yapı ustalığı Hıristiyanlar 

arasında yaygın olan mesleklerdir. Ticaretin ağırlıklı geçim kaynağı olduğu Zincidere, 

Endürlük, Talas gibi yerleşimlerde çoğunlukla kadın ve çocuklarla yaşlılar bulunuyor, 

erkekler iş nedeniyle yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta geçiriyordu. Hemen her 

yerleşimde bulunan kız ve erkek okulları gayrımüslimlerin eğitime önem verdiklerini 

göstermektedir. Okullar, bağışlarla kurulup idare ediliyor; bazıları İstanbul, Atina ya 

da Amerika’daki derneklerden yardım alıyordu [102]. Genellikle kilise yakınında 

bulunan okullar, mahallelerde bir sosyal merkez oluşturuyordu. Zincidere, Efkere ve 

Darsiyak’taki yetimhaneler de sosyal yapıyı göstermeleri açısından önemlidir. Talas, 

Germir, Efkere, Tavlusun ve Develi, kent dokuları ve gelişmişlikleriyle öne 

çıkmaktadır. Bu yerleşimler büyük taş evleri ve sokak döşemeleriyle seyyahların 

dikkatini çekmiştir56.  

Keskin, 19. yüzyılda Kayseri’ye bağlı 112 köy ve 114 mahalleden 66’ sında 

Rumlar’ın, 23’ünde Ermenilerin, 7’sinde Müslümanlarla Rumların, 5’inde 

Müslümanlarla Ermeniler’in, birinde Müslüman, Rum ve Ermeniler’in, 15’inde de 

Rumlarla Ermeniler’in birlikte yaşadığını belirtmiştir [103, s.290]. 
                                                   
55 [39, s.117], [42, s.61], [35, s.255] [104, s.24], [40, s.110], [57, s.42], [42, s.59], [49, s.195] vd. 
56 Hıfzı Nuri, Anadolu’nun birçok kaza ve liva merkezindekinden daha güzel bulduğu evleri ve taş döşeli, 
çamursuz ve temiz sokaklarına değinir [45 s.32]. Hamilton, “konutlarının çoğu taştan, büyük ve görkemli” 
diye tarif ettiği Germir’i sokaklarının genellikle kaldırım taşı döşeli olması nedeniyle bir Türk kasabasına 
benzetememiştir [105, s.254]. 
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Levidis, Kayseri çevresinde Rumların Zincidere, Endürlük, Stephana (Reşadiye), 

Talas, Tavlusun (Aydınlar), Germir (Konaklar), Taksiarhis Manastırı, Taksiarhion 

(adı geçen iki yer de bugün Kayabağ olarak bilinen Darsiyak’tadır), Gesi, Vekse 

(Özlüce), Ağırnas, Skopi, Sarımsaklı (Bünyan), Gergeme (Bünyan’da yer alıyor), 

Karacaören (Bünyan’da yer alıyor), Erkilet, Molu, Çukur (Özvatan), Taşlık, 

Rumkavak, İncesu, Dereköy, Soğanlı, Develi (eski kaynaklarda daha çok Everek-

Fenese olarak geçiyor), Karacaviran (Develi’ye bağlı), Avşarköy, Faraşa (Bugün 

Bahçecik adıyla Adana’ya bağlı), Post Karaköy (bugünkü Karaköy olmalı), Kiske, 

Beşkardeş, Çukuryurt, Taşçı, Hoşça, Satı, Kurumca57 (Bugün Gürümze adıyla 

Adana’ya bağlı) ve Zile’de yaşadıklarını belirtmiştir [46, s. 38-39]. (Şekil A. 7b,8) 

Grothe, Stavridis’in bahsetmediği Kurumce’de de Rumların yaşadığını ileri 

sürmektedir [36, s.173]. Yazara göre; Kiske ve Karaköy aynı zamanda Ermenilerin 

de yaşadığı köylerdir [36, s.168]. Çeşitli kaynaklar incelendiğinde; Talas, Tavlusun, 

Germir, Gesi, Darsiyak, Ağırnas, Sarımsaklı, Gergeme, Erkilet, Karacaören ve 

Develi’nin de Rum ve Ermeniler’in birlikte yaşadığı yerleşimler olduğu görülmektedir. 

Derevenk, Belagesi, Efkere (Bahçeli), Nirze (Güzelköy), Bünyan, Mancısın 

(Yeşilyurt), Muncusun (Güneşli), Çomaklı, Cücün, İncesu köyü, Tomarza, 

Karacaören, Yenice, Söğütlü, Gömedi, Taşhan, Sazak, İlibe, Çayıroluk, Yağdıburun 

(?), Musahacılı Ermeni yerleşimleriydi (Şekil A. 7,8). [29, 1992, s.220-230]. 1906-

1907 yılında bölgeyi ziyaret eden Grothe, Gömedi, Yağdıburun, İnice, Taşhan ve 

Sazak köylerinin son 30 yılda kurulduğunu belirtmiştir [36, s. 167]. Bir başka 

kaynakta 1915’te Kayseri kazasına bağlı Ermeni köylerinin arasında; yukarıda adı 

geçmeyen Azize (Pınarbaşı), Taşçı, İsbile, Hazılgömati (Kazlıgömedi), Mason, 

Madaslın (Madazı) da yer almaktadır [106, 1974-1987]. 

Klasik devirden beri Osmanlı yönetiminin en alt birimini, kırsal alanda köy 

toplulukları, şehirlerde ise mahalleler oluşturuyordu [19, s.106]. Kuban, Egli’ye atıfta 

bulunarak İslam kentinin asıl büyük özelliğinin mahallelere bölünmesi olduğunu 

belirtmiştir [95, s. 143]. 1831 vilayet nizamnamesine göre 50 hane bir mahalle kabul 

edilmekteydi [107, s.10]. Cami, kilise, havra ve çoğu zaman da bitişiğindeki okul 

etrafında oluşan mahallelerin yönetimi, 19. yüzyılın ilk yarısına kadar imam, papaz 

ya da hahamın sorumluluğundaydı [19, s.107]. Kadıya bağlı olan din adamlarının 

yöneticilik yetkisi, Sultan II. Mahmut’un reformlarıyla azalmış; ancak 

gayrımüslimlerin yaşadığı köy veya mahallelerde idari bir değişiklik yapılmamış, 

1864 Vilayet Nizamnamesi uygulanıncaya kadar eskisi gibi papaz veya kocabaşılar 

yönetimi devam etmiştir [19, s.109]. Geleneksel Osmanlı şehirlerindeki mahalle; 

                                                   
57 Grothe’nin bir Rum yerleşimi olarak bahsettiği “Kurumce” [36, s.173] ile aynı yer olmalı. 
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sınıf ve statü farklarıyla biçimlenmeyen bir fiziki mekandır [19, s.107]. Dinsel farklılık 

dışında her sınıf ve bölgeden insan belirli kurallar çerçevesinde birlikte yaşardı. Bu 

ortamda mahalle mescidi ya da kahvehaneler toplantı ve tartışma ortamı olmaları 

dolayısıyla kamuoyu merkezleriydi [19, s.107]. Benzer bir görüşü Kayseri örneğinde 

dile getiren İmamoğlu; mahallenin, kent içinde fiziki bir varlık olmanın ötesinde 

sosyal bir birim olması dolayısıyla önemine değinmiştir [26, s.122]. İnalcık’ın 

çalışmaları, Osmanlı şehirlerinde iki büyük ana bölge olduğunu ortaya koymaktadır: 

Biri halkın oturduğu mahalleler, diğeri ise pazar yeridir [1, s. 38]. Mahallelerde 

Müslim ve gayrımüslim cemaatler ayrı ayrı58, mescid, kilise ya da sinagog etrafına 

yerleşmişlerdir [1, s. 38]. Kendi okulları, hastaneleri, vakıfları vardı. Daha çok çarşı, 

pazar gibi ortak kamusal alanlarda etkileşim mümkün olmaktaydı59 [3, s.186]. 
Bununla birlikte, karşılıklı ev satışları ya da kiralamalar oluyordu [70, s. 445]. 
Gayrımüslimler, Müslümanlardan icazet aldıkları takdirde, cami, türbe, mektep gibi 

yerlerin yakınına yerleşmemeleri şartı ile Müslüman mahallelerinde oturabiliyorlardı 

[3, s.151].  

İnalcık, Osmanlı şehrini fiziksel olarak üç genel kısma ayırır: hisar, şehrin 

büyümesiyle gereksinim duyulan ikinci hisar ve şehrin dışındaki “varoş” [1, s.33]. 
İnalcık, varoşların genellikle gayrımüslim halkın ve şehre sonradan gelenlerin 

yerleştiği bölgeler olduğunu belirterek, fethinden sonra hisardaki tüm Hıristiyanların 

varoşa çıkarıldığı Bursa’yı örnek gösterir [1, s.33]. Varoşa sonradan gelenler 

“cemaat” denilen grupları, bu cemaatler gelişerek mahalleleri oluştururdu [1, s.33]. 
Türklerin gelmesiyle, Kayseri’de de gayrımüslimler iç kale ve dış surlar arasına 

yerleştirilmiştir [108, s. 257]. Bölüm 2.2.1’de, 16. yüzyılda Kayseri’de; Cemaat-ı 

Ermeniyan-ı Kayseriyan, Cemaat-ı Şarkiyan ve Cemaat-ı Sisliyan adlarında üç 

Ermeni cemaati olduğu ve muhtemelen ilk grubun Türklerden önce kentte 

bulunduğu [33, s.10] belirtilmişti. 19. yüzyılda Kayseri’deki 75 mahalleden; Fırıncı, 

Genlik, Batman, Dader, Emir Sultan, Harput, Karabet, Konaklar, Karakiçi, Köyyıkan, 

Mürekebçi, Puşegan, Sayacı, Sınıkcı, Süleyman, Tavukçu ve Tutak Ermeni 

mahalleleriydi [103, s.291-292]. Kiçikapı ve Bahçebaşı ile Kazlı ve Boyacıkapı 

Mahalleleri daha çok Ermenilerin bulunduğu mahalleler [29, 1992, s.219] olmak 

üzere; Baldöktü, Bektaş, Gürcü, Hacı Kasım, Hacı Mansur, Hasan Fakih, Hasinli, 

                                                   
58 Bu konuda Erdoğru, farklı bir görüşle; Osmanlı Devleti’nde siyasi bir yapılanma endişesiyle 
gayrımüslimlerin kendilerine ait mahallelerde yaşamalarına izin verilmediğini, Müslümanlarla aynı 
mahallelerde yerleştirildiklerini belirtmiştir (32, s.73). Ermeni olaylarının yaşanmasından sonra şehre gelen 
Schweinitz ise ;Ermeni, Rum ve Türklerin birbirlerinden ayrı bölgelerde yaşadığını, Hıristiyan mahallelerinin 
geceleri kendi bekçileri tarafından korunduğunu belirtmiştir [40, s.119). 
59 Yenişehirlioğlu, bu ayrımı; mahalleyi esas alan vergi sistemine bağlamaktadır [70, s. 445]. Farklı 
miktarlarda vergi ödeyen gayrımüslim ve Müslümanların ayrı mahallelerde oturması işlemleri kolaylaştırıyor 
olmalıydı. 
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Eslempaşa, Hisayunlu, Kiçikapı, Oduncu, Rumiyan, Selaldı, Sisliyan (bkz. Cemaat-ı 

Sisliyan), Sultan, Şarkiyan (bkz. Cemaat-ı Şarkiyan), Tŭs ve Varsak, Ermenilerin 

Rum ya da Türklerle birlikte yaşadığı mahalleler; Ahi İsa ve Mermerli ise Rum 

mahalleleriydi [103, s.291-292] 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Şiremenli, 

Bahçebaşı, Seten ve Bezren önü mahallelerinde Ermenilerin yaşadığı, 60’lı yıllarda 

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi etrafında birkaç yüz Ermeni ailenin bulunduğu 

belirtilmiştir [34, s.55]. 

Kayseri’de Hıristiyanların yaşadığı mahalle ya da köylerin hemen hepsinde bir 

kiliseleri vardı [87, s. 14]. Ancak, kilisesi olmayan bazı küçük yerleşimler; dini 

ayinleri yönetmek üzere izin alarak bir papaz bulundurabilmekteydi. 1848 tarihli bir 

belgede Küçükköy’ün (Talas) Ermeni halkının kiliselerinin uzak olduğundan söz 

ederek vaftiz ve kudas törenleriyle hasta ve ölüm durumunda yapılması gereken 

ayinleri idare edecek papaz bulmakta güçlük çektikleri belirtilmiştir. Bunun üzerine, 

köydeki bir evde daimi olarak bir papaz bulundurulmasına izin veren ve bu konuya 

hiç kimsenin müdahale etmemesini buyuran bir ferman yayınlanmıştır [87, s. 14]. 

4.1. Tavlusun 

Kayseri’ye 10 km. uzaklıkta, Melikgazi İlçesi’ne bağlı bir köydür. Germir’e komşu 

olan Tavlusun, Derevenk Vadisi’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır (Şekil A. 7,8). 

Kazım Özdoğan’a göre; Tavlusun adı 1605’e kadar Kayseri mahkeme sicillerinde 

“Tavansun” olarak geçmekte, Türk boylarındaki “tavlı” ve “tavanlı” obasına mensup 

olanlar anlamını taşımaktadır [109, s.7].“Tavlısın” adı; sonundaki “sın” hecesi 

nedeniyle 13. yüzyılda Kayseri’de bulunan Uygurlar ile ilişkilendirilmektedir [33, s.8]. 
Yerleşimin hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, çevredeki kaya 

oyma yerleşim izleri ilkçağa uzandığını düşündürmektedir [109, s.7]. Alboyacıyan, 

köyün tarihini, buradaki Ermeni varlığından yola çıkarak açıklamaya çalışmış, ancak 

kesin bir belgeye ulaşamamıştır. Buna karşılık, 17. yüzyıldan itibaren 

elyazmalarında adına rastlandığını ve 18. yüzyılda Ermeniler için önemli bir yer 

olduğunu vurgulamıştır [95, s.759-760]. Naumann ise Talas’tan sonra Kayseri’nin 

en eski yerleşimi olan Tavlusun’un 6. yüzyılda kurulduğunu, burada Aziz Basil’e 

adanan bir kilise yapıldığını ve Tavlusun isminin “To agion basileion” dan geldiğini 

belirtmiştir [22, s.209]. Benzer bir yorumla; yerleşimin adının Tou Agios Basileion 

=T’ai Basili= Tavlusun yani Agios Basileos olabileceği belirtilmiştir [57, s.46]. 
1960’ların başında Tavlusun adı “Aydınlar” olarak değiştirilmiştir. Ancak, köy 

halkının çabası ile yerleşim 1998’de tekrar eski adına kavuşmuştur.  
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18. yüzyıl sonlarında 200 Rum ve Ermeni hanesinden oluşan köyde [35, s. 262]60, 
19. yüzyıl sonlarında 600’ü aşkın haneden 100 kadarı Rum’lara ve 450’si 

Müslümanlara aitti [57, s.46]. Ancak, ticaret ve göçler nedeniyle Rumlara ait hane 

sayısı 50-60’a inmişti [57, s.47]. Bennet’in raporunda; 1875’te köydeki 578 hanede 

314 Rum, 182 Ermeni, 699 Türk olmak üzere 1195 kişi (erkek) yaşamaktadır [25, 
s.26]. 20. yüzyıl başlarındaki nüfus dağılımı; 450 Rum, 1500 Türk ve 300 Ermeni 

olarak verilmektedir [43, s.184]. 1905’te köyde 92 Rum hanesi [110, s.137] 1914’te 

115 Ermeni nüfus bulunmaktaydı [29, s.221]. Ioannidis’e göre Tavlusun, nüfusunun 

azalması nedeniyle eğitim bakımından gerilemekteydi. Rum okullarının idaresi 

İstanbul’daki mülklerle ve bağışlarla sağlanmaktaydı [57, s. 47]. Köyde Ermenilerin 

“Mesrobyan” 61 adlı bir okulları vardı [95, s. 760] Alboyacıyan, 1873 senesinde 45 

erkek 30 kız olan öğrenci sayısının, 1901’de toplam 45 öğrenciye indiğini ve 1907’de 

okulun kapalı, 1933’ten sonra ise yıkıntı halinde olduğunu belirtmiştir [95, s.761]. 

Köyün Rum mahallesinde Agios Basileos Kilisesi bulunuyordu [57, s.46]. Agios 

İoannis Hrisostomos ve Agios Minas isimlerinde iki de şapel mevcuttu. Agios İoannis 

Şapeli kayalara oyulmuş, oldukça eski bir kilise idi62. Agios Minas Şapeli ise 

Tavlusun’un dışında, Marah yolu üzerinde idi. Çanından dolayı “Çanlı Kilise” denilen 

bu eski yıkık kilisenin sütunları ve sütun başlıkları halk tarafından toplanıp 

düzenlenmişti63. Ancak korunan bir kısmı ibadete ve ayine ayrılmıştı [57, s.46]. 
1996’ da sit alanı ilan edilen Tavlusun’da bugün iki kilise mevcuttur. Duvarlarında 

Ermenice yazılar olan kilise, kaynaklarda (Alboyacıyan, KAAM sözlü tarih belgeleri) 

Tavlusun’daki tek Ermeni Kilisesi olarak adı geçen Surp Toros Kilisesi olmalıdır. 

Avlusundaki mezar taşları üzerinde görülen Grek harfleri diğer kilisenin, Tavlusun’a 

adını veren Agios Basileos Kilisesi olduğunu açıklamaktadır.  

4.1.1. Agios Basileos Kilisesi  

Konum 

Kilise bugünkü yerleşim alanından kopuk olarak vadide bulunmaktadır (Şekil A. 9). 

Çevresini kuşatan yüksek duvarların (F.B. 3), yapı kalıntılarının ve bahçenin varlığı, 
                                                   
60 Nüfusa ait bu bilgiler kitabı yayına hazırlayan Hrand D. Andreasyan tarafından İnciciyan’dan aktarılmıştır.  
61Kevorkian ve Paboudjian’a göre Surp Toros Kilisesi ile Mesrobian Okulu Tavlusun’un geçmişteki 
görkeminin işaretiydi [29, s. 221] Tavlusun’lu İbrahim Özer, babasının köyün Hıristiyan mahallesinden piyano 
sesleri yükseldiğini anlattığını belirtmiş ve Tavlusun’un sokakları için şunları söylemiştir: ‘‘Şimdi biraz bozuldu 
ama eskiden bu köyde yağmurda ve karda yürüdüğünüz zaman paçalarınıza bir damla çamur sıçramazdı. O 
kadar mamurdu burası. En yoğun yağmurlarda bile sular taşların üstünden bir türkü çığırır gibi çağlayarak 
akar, evlerin içine sökün etmezdi’’ [111] 
62 1905 yıllığında, yer altında bir kripta olarak bahsedilen bu yapının duvarlarında freskolar olduğu ve bir 
sıcak su kaynağı bulunduğu belirtilir [110, s.137] 
63 1905 yıllığında bu yapıdan, bir bahçe içinde bulunan Bizans kilisesi harabesi olarak söz edilir [110, s.137] 
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burada bir manastır olduğunu düşündürmektedir. Ancak, kaynaklarda bölgede 

manastır olduğuna dair bilgi yoktur. 

Tarihçe 

Kitabesi olmayan kilisenin yapım tarihi ile ilgili olarak, incelenen kaynaklarda da 

kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak, onarım için Sultan II. Mahmut’tan izin 

istendiği [91, s.12] ve yapının 1819’da onarıldığı bilinmektedir [110, s.46]. 1872 

yılına ait tapu kayıtlarında; “Herdem Mahallesi, Kilise Sokağı’nda Ortodoks Kilisesi” 

olarak geçen [112, K.G.] yapı, Agios Basileos Kilisesi olmalıdır. Atina Benaki 

Müzesi’nde kiliseye vakfedilmiş, Karamanlıca yazılı 1825 tarihli bir kalis64 

bulunmaktadır [113, s.47]. 

Köyde yaşayanların aktardığına göre kilise, yakın zamanlarda bir süre ahır olarak 

kullanılmıştır. 5.08.1988 ‘de Kayseri Koruma Kurulu tarafından 260 numaralı kararla 

tescil edilen yapı bugün işlevsizdir.  

Plan özellikleri  

Kilise üç nefli, bazilikal planlıdır (Şekil A. 10). Esas giriş, kilise plan geleneğine 

uygun olarak batıdadır (Şekil A.10, F.B. 4). Burada çapraz tonozlarla örtülen üç 

bölümlü narteks yer alır. Kuzeybatı kapısının önündeki portik (F.B. 5), köyden 

kiliseye yaklaşımın bu yönde olması ile açıklanabilir. Kemer açıklıkları sonradan 

kapatılan narteksin biri batıda (F.B. 4), diğeri kuzeyde (F.B.5) iki girişi bulunmaktadır 

(Şekil A.10). Narteksten açılan bir kapıyla (F.B.6) 13.25x11.38 m. boyutundaki 

naosa geçilir. Dörder sütunla üç nefe ayrılan naosun doğusunda; içte dairesel, 

dışarıda beş kenarlı apsis, apsisin iki yanında ise, yarım daire planlı protesis ve 

diakonikon bulunmaktadır (Şekil A.10, F.B.7,8).  

Narteks üzerinde kadınlar için ayrılan galeri yer almaktadır (Şekil A.11-plan, F.B.9). 

Duvardaki izler; galeriye, narteks ve naos arasındaki duvarın kuzey kısmına 

yaslanan; ahşap, tek kollu bir merdivenle ulaşıldığını göstermektedir (F.B.6).  

Kilisenin kuzey ve güney duvarlarında içte kemerli, dışta dikdörtgen biçimli üçer 

pencere (Şekil A.10,11, F.B.10,11), apsis, protesis ve diakonikonda altta ve üstte 

olmak üzere yine içten kemerli, dıştan dikdörtgen görünen ikişer pencere 

bulunmaktadır (Şekil A.11-kesit, F.B.7,8). Galeri katında ise, orta ve kuzey neflerin 

hizasında iki (güney nefinin batı duvarındaki pencere, örülerek kapatılmış) ve 

galerinin güney duvarında bir pencere yer almaktadır (Şekil A.11- plan, F.B.4,11). 

                                                   
64 Latince’de calix, Yunanca’da kalux, Fransızca’da calice olarak geçen kelime, ayin sırasında içine şarap 
konulan kase anlamındadır. 
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Cephe düzeni 

Yapı, yalın bir cephe düzenine sahiptir. Batı cephesi, altta narteks, üstte galeri 

duvarlarından oluşur (Şekil A.12, F.B.4). Narteks üç kemer açıklığı ile cepheye 

yansımıştır. Sonradan kapatılan bu açıklıklarda, üst üste iki kemer bulunması 

alışılmışın dışında bir uygulama olarak dikkat çekmektedir (F.B.11,12). Kemerlerin 

başlangıç seviyelerinin birbirinden farklı oluşu ve kemer örgülerindeki özensizlik, 

deprem gibi aniden ortaya çıkarak yapının strüktürünü tehdit eden bir durum 

karşısında acele yapılan bir onarım ihtimalini akla getirmektedir. Bu onarımda 

mevcut kemerler, ikinci kemerlerle desteklenerek açıklıklar küçültülmüş, daha 

sonraki bir onarımda ise narteks açıklıkları dolgu yapılarak tümüyle kapatılmış 

olabilir. Bu bölümlerden ortadakinde kapı, yanlara ise birer pencere bulunmaktadır. 

Galeri katı batıya iki pencere ile açılmaktadır65 (F.B.4). Cephe, üçgen biçimli alın 

duvarının üzerinden dışarı taşan saçak silmesi ile bitirilmiştir (Şekil A.12).  

Doğu cephesi, protesis ve diakonikon duvarları ve ortadaki beş kenarlı apsis ile 

geriden yükselen alın duvarından oluşmaktadır. Apsis, protesis ve diakonikon 

duvarlarında dikdörtgen biçimli, düz söveli birer pencere ile (Şekil A.10,12, F.B.8), 

alın duvarında yine düz söveli üç dikdörtgen pencere bulunmaktadır (F.B.8).  

Kuzey ve güney cepheleri genel düzen bakımından birbiriyle benzerlik göstermekle 

beraber, portik ve kapılar kuzey cephesini, güneyden farklı kılmaktadır. Güneyde 

ise, kuzey cephesinde simetriği bulunmayan bir galeri penceresi bulunmaktadır (F.B. 

5, 11). Her iki cephede de üçer, dikdörtgen pencere açıklığı bulunmaktadır (F.B. 

11,13). Cepheler, saçak silmesi ile bitirilmiştir (F.B.11,13). Saçağın üç taş sırası 

altında düz birer silme yer almaktadır (Şekil A.12, F.B. 11,13).  

Yapım tekniği ve malzeme 

Kilise, düzgün kesme taş bloklar kullanılarak yığma teknikle inşa edilmiştir. Ana 

malzeme olan volkanik tüfün yanı sıra ahşap, demir ve kireç harcı yapımda 

kullanılan diğer malzemelerdir.  

Duvar örgüsü, yanaşık derz tekniğinde ve çift cidarlıdır. İç ve dış cidarlar, 25-30 cm. 

yüksekliğinde, 18-21 cm. derinliğinde düzgün kesme taş bloklarla örülmüştür. Örtü 

sistemini oluşturan tonozlar kesme taşla yapılmıştır. Naosun zemininde yer yer, 

yaklaşık 10x30x35 cm. boyutlarında taş levhalar, portikte ise 10x100x130 cm. lik 

                                                   
65 İç mekanda engel oluşturabilecek bir neden bulunmamasına karşın cephenin güney kısmında bir pencere 
daha açılmamış olması genelde simetrik olan cephe bütünlüğünü bozmaktadır. Sonradan kapatılmış olma 
olasılığı göz önünde bulundurulmuş ancak duvarda bunu gösteren bir iz bulunamamıştır. 
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taşlar bulunmaktadır. Kamu yapılarının yerel yapım geleneğine uyularak taş 

kaplanan çatıda, oluklu taş bloklar kullanılarak suyun akışı kolaylaştırılmıştır (F.B.8).  

Yapıda kemer açılmalarını önlemek için 6x1 cm. boyutunda demir gergiler 

kullanılmıştır. Tonozlarda bulunan kandil askıları, lokmalı pencere demirleri ve portik 

gergilerini bağlamakta kullanılan kılıçlar yapıdaki diğer demir ögelerdir (F.B. 14,15). 

Batı duvarında galeri merdiveni ve korkuluklara ait izler, yapımda ahşap kullanılan 

yerleri göstermektedir (F.B.6). Duvarlar kıtıklı kireç harçla sıvanmış, sütunlar ve 

kemer karınlarına mermer taklidi stuko bezeme yapılmıştır (F.B.6,7,10) 

Taşıyıcı sistem  

Üst yapının yükü zemine duvarlar ve sütunlarla aktarılmaktadır. 95 cm kalınlığındaki 

duvarlar ve 50 cm. çapındaki sütunlar birbirlerine kemerlerle bağlanmıştır. Yan 

neflerde 286-293 cm., orta nefte 431-436 cm. açıklığında olan kemerler beşik 

tonozların yükünü duvarlara ve ayaklara iletmektedir (F.B.14). Olası kemer 

açılmalarını önlemek için demir gergiler yapılmış, gergileri berkiten kılıçlar sadece 

portikte açıkta bırakılmıştır. 

Mimari donanım ve bezeme 

Mimari donanımla ilgili bugüne ulaşan fazla öge yoktur. Kuzey ve güney duvarları 

boyunca uzanan 35 cm. eninde 40 cm. yüksekliğindeki taş sekiler (Şekil A.10,11) 

oturma düzeni hakkında veri sağlamaktadır (Bkz.3.1.1, F.B.16). Protesis, diakonikon 

ve apsis duvarlarında ve bemaya bakan yüzeylerde nişler bulunmaktadır (Şekil 

A.10,11). Donanımla ilgili diğer bir öge ise; narteks girişinde, bahçede yerde duran 

mermerdir (F.B.17). Ortasındaki deliğin çevresine yaprak motifi işlenmiş sekizgen 

taş, vaftiz kurnasına66 ait olmalıdır.  

Yapı, cephe özellikleri bakımından, yerel yapım geleneğine bağlı görünürken, 

içeride 19. yüzyıl etkisinde arayışlar (F.B.6,7) izlenmektedir. Cephelerde, dekoratif 

değer yüklenen tek öge; saçak silmesi ve saçağın üç sıra altındaki düz silmedir 

(Şekil A.12, F.B. 5,11,13). İçeride başlıklar, kemer karınları ve sütun yüzeylerinde 

yoğunlaşan, ölçülü bir bezeme anlayışı hakimdir. Batı etkisi en fazla sütun 

başlıklarının ayrıntılarında hissedilmektedir. Altta iç, üstte dışbükey kıvrımlı başlıklar 

üzerine, köşelerinden püsküller sarkan, profilli abakuslar yerleştirilmiştir (F.B.6). 

Başlıklar yeşil, duvar ve tonoz yüzeyleri mavi, sütunlar ise kahverengi ve sarı ile 

boyanmıştır. Kaideler, yaklaşık 95 cm yüksekliğinde, 60x60 cm.lik kare kesitli masif 

bloklardır. Kemerler, renkli taşlarla örülmüş izlenimi verecek şekilde beyaz ve yeşile 

                                                   
66 Sekizgen vaftiz kurnaları, 13. yüzyıldan başlayarak yaygınlaşmıştır [114, s.1861] Yapımında daha çok 
renkli mermer kullanılması ve dönem özelliğine göre bezenmesi, Barok devre rastlar [114, s.1861] 
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boyanmıştır (F.B.7,9). Kemer ve tonoz birleşimleri 5 cm. kalınlığında beyaz boyalı 

bordürlerle vurgulanmıştır (F.B.9).  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: 1819’da gerçekleşen onarımın [110, s.46] kapsamı konusunda 

bilgi yoktur. Ancak, yapıda görülen müdahalelerin büyük bölümünün bu onarım 

sırasında gerçekleşmiş olması mümkündür. 

Narteks kemerleri arasındaki dolgu duvarları (Şekil A.10,12, F.B.4,5,11,12), bu 

bölümün sonradan kapatıldığına işaret etmektedir. Güneybatı köşesinde, taşların 

dökülmesiyle ortaya çıkan kare planlı taş ayak ve içte dolgu duvarları arasından 

görülen sütun başlığı (F.B.11,12,18) narteksin, özgün durumunda üç açıklıklı 

olduğunu göstermektedir. Güneydeki birim, eklenen bir duvarla; planda (A) ile 

belirtilen mekana dönüştürülmüştür (Şekil A.10, 12-Güney Cephesi).  

Portik, (F.B.5,13) sivri kemerleri ile yapının diğer bölümlerinden ayrılmaktadır. 

Çevredeki kiliselerde bir başka örneğinin daha bulunmaması bu bölümün yapıya 

sonradan eklenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Kuzey cephesi boyunca devam 

eden silmenin portiğin arkasında kalması ve diğer duvarlarda görünmeyen kılıçların 

portikte açıkta bırakılması67 da bu düşünceyi desteklemektedir (Şekil A.12, 

F.B.5,15).  

Yasal kısıtlamalar göz önüne alındığında, çan kulesinin 1839’dan sonra eklendiği 

sonucuna varılır (F.B.3,13). Yıkılan üst kısımla birlikte, ayrıntıları da yok 

olduğundan; üslubu hakkında fazla ipucu bulunmamaktadır68.  

Kilise, bir süre ahır olarak kullanılmıştır. Bu kullanım sırasında sütunlar arasına taş 

duvarlar örülmüş, hayvan bağlamak üzere pek çok noktaya demir halkalar takılmıştır 

Cephelerde yer yer görülen beyaz badana kalıntıları, kilisenin dış duvarlarının 

boyandığını göstermektedir. Bugün boyalar kısmen dökülmüş ve taş yüzeyler ortaya 

çıkmıştır (F.B.4,8). 

Yıkılan kısımlar: Yaklaşık 75 yıl önceye kadar çanı ile birlikte sağlam olduğu 

belirtilen çan kulesinin bugün ancak bir kısmı ayaktadır (F.B.3,13). 25 yıl kadar önce 

                                                   
67 Kılıçların göründüğü en erken örnek, 1724 tarihli İsmail Ağa Camisi’dir [115, s.59]. Bu uygulamanın 
Anadolu’da hemen yayılma olasılığının düşük olması kabulünden hareketle; portiğin 1819 onarımı sırasında 
yapıya eklendiği ve artık kılıçların açıkta bırakıldığı düşünülebilir. 
68 Dönemin yasal koşulları düşünüldüğünde kulenin yapımı, Tanzimat Fermanı’ndan sonraki bir tarihe 
dayandırılabilir. Ancak, 1835’te çan kuleli olarak yapılan Endürlük Kilisesi ve 1837 tarihli [110, s.138]. Germir 
Panagia Kilisesi’nin çan kuleleri, fermanın yayınlanmasından kısa bir süre önce, kilise inşasıyla ilgili 
uygulamaların esneklik kazandığını göstermektedir. Agios Basileos Kilisesi’nin çan kulesinin de en erken 
1835 tarihinde eklenmiş olması mümkündür.  
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büyük bir kısmı mevcut olduğu halde, yıkılan bölümün nasıl devam ettiğine ilişkin 

bilgi edinilememiştir.  

Vandalizm ve yağma: Köyde yaşayanların, 15 yıl öncesine kadar sağlam olduğunu 

belirttiği galeri merdiveninin izleri görülebilmektedir (F.B.6). 20-25 yıl önce var 

olduğu hatırlanan galeri korkulukları ve üzerindeki ahşap kafeslerin kalıntı ya da izi 

ise bugüne ulaşamamıştır.  

Yapıda para, altın ya da değerli eşya aramak amacıyla yapılan kaçak kazıların 

yarattığı tahribat dikkat çekicidir. Özellikle apsis, A mekanı, portik ve narteksin 

döşemesi bu amaçla kazılmıştır. Bu durum, döşeme kaplamasının bozularak 

kilisenin çukur ve moloz yığınlarına dönüşmesine neden olmuştur (Şekil A.10). 

Kilisenin güney bahçesinde bulunan iki mezar da aynı amaçla açılmıştır. Galerinin 

güney penceresinin üst ve yan söveleri sökülmüştür (F.B.11). 

Bakımsızlık: Duvarlarda, sütunların alt kısımlarında, yan neflerin tonozlarında ve 

apsiste sıva ve boyalar dökülmüştür (F.B. 10,14). Yapının çevresinde, çatı ve 

duvarlarında, portiğin çatısında bitkilerin büyümesi (F.B. 8,13) bakımsızlığın yol 

açtığı bozulmalardır. Yapının yan cephelerinde yer alan silmede ve çatı kornişinde, 

apsis saçaklarında yer yer kırıklar görülmektedir.  

Vaftiz kurnası olduğu tahmin edilen taş (F.B.17) kırılarak üç parçaya ayrılmıştır. 

Bunun yanı sıra bahçede mezar taşları ve nereye ait olduğu anlaşılamayan mimari 

parçalar dağınık halde bulunmaktadır.  

Malzeme bozulmaları: Batı duvarında narteks kemerleri üzerindeki bazı taşlarda 

kırık ve çatlaklar vardır. Pencere demirleri ve gergiler paslanmıştır. Cephelerde 

özellikle duvarların alt kısımlarındaki bazı taşlarda yüzey kayıpları belirlenmiştir. 

Portik sütunlarının alt kısımlarında kabuklanma şeklinde yüzey kayıpları oluşmuştur. 

4.1.2. Surp Toros Kilisesi 

Konum 

Kilise, Tavlusun’da Agios Basileos Kilisesi’nin kuzeybatısında, eğimli bir alanda 

konumlandırılmıştır (Şekil A.9, F.B.19). Farklı bir örnek olarak kuzey-güney 

doğrultusunda yerleştirilen kilisede, eğim nedeniyle batı duvarının büyük bir bölümü 

toprağa yaslanmıştır (Şekil A.13 plan, B-B kesiti). Sokaktan kilisenin güneyindeki 

avluya geçilir. Avlunun güneyindeki duvar kalıntıları, Mesrobyan Okulu’na ya da 

papaz evine ait olmalıdır (F.B.20).  
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Tarihçe  

1835 (1250) tarihli onarım fermanı bulunan [101, s. 56] yapının, 1872 yılı tapu 

kayıtlarında; Aşağı Ermeni Mahallesi, Kilise Sokağı’nda olduğu belirtilen Ermeni 

kilisesi olduğu düşünülmektedir. Kilisenin yapım ya da onarımı ile ilgili başka bilgi 

edinilememiştir69. 1907’de kapalı iken tekrar ibadete açılıp daimi bir papaza 

kavuşmuştur [95, s.761] Köyde yaşayanlardan, 20-25 yıl önceye kadar bir görevlisi 

bulunduğu ve sağlam olduğu öğrenilen kilise bugün bir işlevle kullanılmamaktadır. 

Yapı, köyün ortak mülkü olup 5.08.1988 ‘de Koruma Kurulu’nun 260 numaralı 

kararıyla tescil edilmiştir. 

Plan özellikleri 

Kilise, kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş dikdörtgen planlıdır (Şekil A.13). 

Güneyinden girilen yapıda, dışta narteks bulunmamaktadır (F.B.21). Galerinin 

bugün mevcut olmaması, avludan doğruca naosa geçildiği izlenimi uyandırmakla 

birlikte, özgün durumunda galerinin altı narteks işlevini görüyor olmalıydı. Naos, 

İstanbul’daki pek çok Ermeni kilisesinde olduğu gibi (Şekil A.14) tek neflidir (Şekil 

A.13, F.B.22, 23). 7.94x 14.03 m. boyutlarındaki naosun kuzeyinde, yarım daire 

planlı apsis yer alır (F.B.22). Apsisten, batısındaki protesise geçilmektedir. Naostan 

girilen ve apsisle doğrudan bağlantısı olmayan diakonikon ise, birbirine açılan üç 

mekandan (B) oluşmaktadır (Şekil A.13). Diakonikonun güneyindeki mekan, İstanbul 

örneklerindeki gibi şapel olmalıdır (Şekil A.15). Şapelin avluya açılan kapısı örülerek 

kapatıldığı için girilememiştir.  

İçte, yapının güney duvarı ile doğu ve batı duvarlarında karşılıklı bulunan kiriş izleri, 

girişten ilk kemere kadar olan kısımda galeri olduğuna dikkat çekmektedir 

(F.B.24,25). İstanbul Ermeni kiliselerinde benzer galeri düzenleri görülmektedir (F.B. 

26). Büyük olasılıkla, İstanbul Ermeni kiliselerinde sık görüldüğü gibi (Şekil A.14), 

galeriye dışarıdan, avluda bulunan merdiven ile ulaşılmaktaydı (Şekil A.13, F.B.27).  

Açıklıklar, doğu ve güney duvarlarında yoğunlaşmıştır. Kısmen toprağa yaslanan 

batı duvarı sağırdır (F.B.28). Kuzeydeki tek açıklık ise apsis üzerindeki oval 

penceredir (Şekil A.13 B-B Kesiti, F.B.29). Doğuda, üzengi seviyesinden başlayan, 

kemerli dört adet pencere (F.B.22,30), güneyde kapı ve altta iki, üstte üç pencere 

yer almaktadır (F.B.21,25).  

                                                   
69 Alboyacıyan 1933’ten sonraki ikinci ziyaretinde; kilisenin yıkıntı halinde olduğunu belirtmişse de bu bilgiye 
şüpheyle yaklaşmak gerekir. Kaynaklar, Tavlusun’da tek Ermeni Kilisesi olduğu konusunda birleşmektedir. 
Dolayısıyla, incelenen yapı, Alboyacıyan’ın söz ettiği kilisedir. Ancak, mimari ve içteki bezeme bütünlüğü 
bakımından fazla bozulmadan bugüne ulaşabilen kilisenin 1933’te yıkıntı halinde olması beklenemez. Tehcir 
sonrasının sosyal ve ekonomik koşulları düşünüldüğünde, böyle kapsamlı bir onarımın bu tarihten sonra 
gerçekleşmesi ise pek mümkün görünmemektedir. 
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Cephe düzeni 

Son derece sade bir düzene sahip cephelerden giriş iki (F.B.21), diğerleri tek katlıdır 

(F.B. 28, 29,30). Cephelerde, üslup açısından fikir verebilecek tek ayrıntı da giriş 

düzenlemesinde göze çarpar. Kapı, iki yanındaki plastırlar ve üzerindeki kornişle 

Neoklasik üslubun izlerini taşımaktadır (F.B.21). Kemerli kapının üzerinde, yazıları 

silinmiş dikdörtgen biçimli kitabe vardır. Cephenin düşey simetri eksenini oluşturan 

kapının iki yanına dikdörtgen pencereler açılmıştır. Üstte ise; ortada basık, yanlarda 

yarım kemerli pencereler yer almaktadır (Şekil A.16, F.B.21). Pencerelerin tümünde 

söveler profilsizdir.  

Batı cephesi, saçakla biten sağır bir duvardır (F.B.28). Kuzey cephesi; apsis ve yan 

mekanları sınırlayan duvar ile daha gerideki alın duvarından oluşmaktadır (Şekil 

A.16, F.B. 29). Öndeki duvarın iki kenarındaki çörtenler apsis bölümünün çatısındaki 

suyu almaktadır. Saçak kornişi ile sonlanan alın duvarının ortasında dikdörtgen bir 

açıklık içine yerleştirilen oval pencere bulunmaktadır (Şekil A.16, F.B.29).  

Doğu cephesinin güney ucu; üstte galeri girişi ve alttaki sağır kısımdan 

oluşmaktadır. Bu katları birbirinden ayıran silme (F.B.27), galeri girişinin döşeme 

seviyesini göstermektedir. Cephenin şapelden kuzeye doğru devam eden kısmında; 

ikinci kat seviyesinde üç kemerli pencere yer almaktadır (Şekil A.16, F.B. 30).  

Yapım tekniği ve malzeme 

Yapı, yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Ana malzeme yöresel tüf taşı olmak üzere 

yapımda; demir, alçı, kıtıklı kireç harçlı sıva ve büyük olasılıkla -galeri döşeme ve 

korkuluklarında- ahşap kullanılmıştır.  

Duvar örgüsü, yanaşık derz tekniğinde ve çift cidarlıdır. Dış duvar örgüsünde 25-30 

cm. yüksekliğinde düzgün kesme taş bloklar kullanılmıştır. Batı duvarının iç 

yüzeyinin (Şekil A.13 B-B kesiti) kaba yonu taşlarla örüldüğü görülmektedir (F.B.24). 

Sıvaların dökülmesiyle açığa çıkan duvar, 1835 onarımından önceki eski kiliseye ait 

olabileceği gibi, sıva altında kalacak yüzeyler kaba yonu örülmüş de olabilir. 

Döşemede, sadece apsisi naostan ayıran taş basamak bugüne ulaşabilmiştir. 

Yapının örtüsü de kesme taşlarla oluşturulmuştur. Örtü kaplaması, oluklu taş 

bloklardan oluşmaktadır. 

Gergiler, pencere demirleri, kandil halkaları ve uçlarından sarkan zincirler (F.B.24) 

yapıda demir malzemenin görüldüğü yerlerdir. Tahrip edilen apsis yarım kubbesinde 

çapları yaklaşık 16-18 cm., derinlikleri 32-35 cm. olan akustik küpleri açığa çıkmıştır 

(F.B.31). Bu ögeler konstrüksiyonu da hafifletmektedir [116, s.137]. 

 44



Yapı kalemişi70 duvar resimleri ile bezenmiştir (F.B.24, 31). Bema duvarında, naosa 

bakan nişlerin içi, alçıdan yapılmış sütunce ve silmelerle zenginleştirilmiş (F.B.32), 

plastır yüzeylerine mermer taklidi stuko bezeme yapılmıştır (F.B.33).  

Taşıyıcı sistem 

Yapının taşıyıcıları duvarlardır. Doğu-batı doğrultusunda üç büyük kemerle 

desteklenen beşik tonozun yükü, doğrudan batı ve doğu duvarlarına aktarılmaktadır. 

Batı duvarının büyük bölümü toprak seviyesinin altında kaldığından kalınlığı 

ölçülememektedir. Doğu duvarı 145 cm. kalınlığındadır. Kemerlerin yük aktardığı 

yerlerde duvarlar, plastırlarla desteklenmiştir (Şekil A.13, F.B.22) Kemer açılmalarını 

önlemek için üzengi seviyesinden 102 cm yukarıda, 8x1 cm.lik kesitlerde demir 

gergiler kullanılmıştır (F.B.22).  

Mimari donanım ve bezeme 

Yapıda donanımla ilgili olarak bugüne yalnızca nişler ulaşmıştır. Ayinlerde kullanılan 

kutsal eşyaların konulması için, apsiste, apsisin iki yanında naosa bakan duvarlarda 

(F.B. 22), doğu ve batı duvarlarının apsise yakın olan yüzeylerinde nişler yapılmıştır 

(Şekil A.13, F.B.22, 24). Apsisin iki yanındaki nişlerin içini süsleyen sütunce ve 

kornişlerde Neoklasik üslubun etkileri görülmektedir (F.B. 32). 

Yalın cephelere sahip olan kilisede, bezeme ve üslupla ilgili ipuçları iç mekanda 

yoğunlaşmıştır. Genel olarak eklektisizmin hakim olduğu yapıda -diğer kiliselere 

oranla iyi korunmuş olan- duvar resimleri içerideki ana bezeme unsurudur. 

Kemerler, tonozlar, giriş duvarı, apsis yarım kubbesi ve bema duvarı, Barok-Rokoko 

üslubundaki kalemişi bezemelerin yer aldığı yüzeylerdir (F.B.22,24,25,31,34,35). Bu 

yüzeylerde zemin rengi mavidir. Açık ve koyu tonlarıyla kullanılan mavinin dışında; 

kırmızı, yaldızlı sarı ve yeşilin kullanıldığı, ışık-gölge etkisiyle motiflere derinlik 

verildiği görülmektedir.  

Kemerler; üstte madalyon içinde bitkiler ve yanlarda yeşil kartuşla sınırlanan kırmızı 

ve mavi eşkenar dörtgenlerle bezenmiştir (F.B.24,34). Sağır batı duvarının üzengi 

seviyesi üzerindeki kısmına, karşısındaki pencereli duvara öykünerek kemerler 

çizilmiştir (F.B.22). Her iki duvarda da kemerlerin çevresi bitkisel motifli çerçevelerle 

süslenmiş 71, bu çerçeveler yeşil ve mavi şeritlerle tekrar kuşatılmıştır (F.B.22,24). 

Tonozun birbirlerinden kemerlerle ayrılan bölümlerinin her birinde üstte; liturjik eşya, 

                                                   
70 Kuru sıva veya ahşap üzerine ince kıl fırça ile sulu veya tutkallı kök boyalarla uygulanan resim tekniği [117, 
s.1530] 
71 Sağır, tezinde Prof. Dr. Günsel Renda’dan alıntıyla, bu tür motiflerin Sultan II. Abdülhamit dönemine 
tarihlendirilebileceğini belirtmiştir [118, s.184]. 
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sembol ve yazılar içeren madalyonlar yer almaktadır (F.B.34). Bema duvarının iki 

tarafında; bulutların üzerinde açık birer kitap taşıyan melek figürleri bulunur72 

(F.B.35). Apsis kemer alnı; İncil’den alıntı yazılarla, kemer iç yüzü ise akant yapraklı 

bir bezeme şeridi ve koyu mavi üzerine sarıyla işlenmiş, iç içe geçmiş dairelerden 

oluşan bir diğer şeritle bezenmiştir (F.B.31). Apsis yarım kubbesi yedi dilime 

bölünerek renklendirilmiştir (F.B.31). Yarım kubbenin üst kısmında; baba/oğul ve 

kutsal ruhu simgeleyen “göz”ün işlendiği bir üçgen73 ve çevresinde sarı yaldızlı 

güneş motifi ve onu saran dairesel bordüre yaldızla yıldızlar işlenmiştir (F.B.31). 

Güney duvarı, tonozdan sarkıtılmış gibi duran Barok üsluplu püsküllü perde motifiyle 

[117, s.1531] ve kapının iki yanındaki dikdörtgen panolarla bezenmiştir (F.B.25). 

İç mekan; doğu, batı ve kuzey yönlerinde dolaşan bir silme ile kuşatılmıştır (F.B.24). 

Doğu ve batı duvarlarında üzengi seviyesini vurgulayan silme, kuzeyde yükseltilerek 

apsis ve naos döşemelerindeki kot farkını belirgin kılmıştır (F.B.22). Plastırlarda 

yeşil üzerine; sarı, kırmızı/kahverengi damarlı sıva kalıntıları görülmektedir (F.B. 33) 

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Cephelerde, alt ve üst sıralardaki taşlar arasında patina farkı ve 

alttaki taşlarda yüzey kayıpları görülmektedir (F.B.19,28,29,36). Batı duvarında 

plastırın üzerindeki alçı başlığın kırılmasıyla açığa çıkan masif taş başlık ve silmenin 

altında kalan duvarın kaba yonu örgüsü (F.B.24), bu kısımların eski kiliseye ait 

olduğunu düşündürmektedir. Bu durumda; 1835 tarihli fermanla gerçekleşen 

onarımda; alttaki eski duvarların üstüne yeni duvarlar örüldüğü ortaya çıkmaktadır. 

Kilisenin 19. yüzyıl İstanbul etkisindeki duvar resimleri (F.B.24,31,33,34) ve bema 

duvarındaki nişlerin içinde yer alan Neoklasik üsluplu alçı bezemeler de aynı onarım 

sırasında yapılmış olmalıdır (F.B.32). Doğu duvarındaki galeri girişi (F.B. 27,30) ve 

güney avlu duvarındaki kapı ve pencereler ise (Şekil A.13,16, F.B.36), kilise işlevini 

yitirdikten sonra kapatılmış olmalıdır 

Yıkılan kısımlar: Galeri bugün mevcut değildir. Avludan galeriye çıkan merdivenin bir 

kısmı ve galeri girişinin önünde yer alması gereken döşeme yıkılmıştır (F.B. 27) 

Çatıda, mahyanın güney ucunda çan kulesinin kalıntısı bulunmaktadır (F.B.37). 

Kulenin Tehcir’den sonra yıkılmış olması mümkündür. Papaz evi ya da Mesrobyan 

Okulu olması muhtemel yapı da yıkılmıştır (F.B.20). 

                                                   
72 İlter, Eskişehir-Sivrihisar Ermeni Kilisesi’nin portalinde yanlardan iki meleğin tuttuğu bir yazıt bulunduğunu 
belirtmiştir [119, s. 1063]  
73 Pekak, 19. yüzyıl Hıristiyan ikonografisinin Bizans döneminden tamamen farklı olduğunu; apsisteki göz 
örneğiyle açıklamıştır. Batıda yaygın olmasına karşın, Bizans kiliselerinde rastlamadığını belirttiği bu motifin 
19. yüzyıl kiliselerinde sıkça görülmesini etkileşime bağlamış ve teolojinin de değiştiğini vurgulamıştır [120, 
s.13]. 
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Vandalizm ve yağma:  

Giriş cephesinde, kapının iki yanından -büyük olasılıkla bezemeli olan- taşlar 

sökülmüş, kitabe kazınarak okunmaz hale getirilmiştir (F.B.21). Apsis penceresinin 

demirleri kısmen sökülmüş, sökülemeyenler kırılmıştır. Duvarlar yazılarla kirletilerek 

duvar resimleri kısmen tahrip edilmiştir.  

Naos döşemesi define arayanlar tarafından tahrip edilmiş, kırılan ya da sökülen 

döşeme taşları da yerinde bırakılmamıştır. Açılan çukurlar, 2003 yılında muhtarlık 

tarafından toprak doldurularak kapatılmıştır. Apsis yarım kubbesi tahrip edilerek 

çapları yaklaşık 16-18 cm., derinlikleri 32-35 cm. olan akustik küpleri açığa 

çıkarılmıştır (F.B.31). 

Bakımsızlık: Yapıdaki hasarların çoğunun nedeni bakımsızlıktır. İçeride, silme 

seviyesinin altındaki sıvaların büyük bir bölümü dökülmüştür (F.B.24). Tonozlardaki 

sıva dökülmelerinin üst kısımlarda yoğunlaşması (F.B.22,24), yapının örtüden su 

aldığına işaret etmektedir. Yoğun olmamakla birlikte yüzeylerde görülen çiçeklenme 

de bunu doğrulamaktadır (F.B.22). Duvarların iç yüzeylerindeki silmede yer yer 

kırılmalar ve parça kopmaları görülmektedir. Çatıda, doğu ve batı duvarlarının saçak 

silmesi altında ve B ile gösterilen mekanların üzerinde bitkiler büyümüştür 

(F.B.27,28,30). Avlu duvarlarının üst sıra taşlarından bazıları dökülmüştür 

(F.B.19,28,36).  

Malzeme bozulmaları: Doğu ve batı duvarlarının üst sıralarındaki taşlarda (F.B. 

28,30) çatıdan atılan suyun neden olduğu kabuklanma ve yüzey kayıpları 

görülmektedir. Bu yüzeylerin hava koşullarına da açık olması, bozulma sürecini 

hızlandırmış olmalıdır. Avlu duvarlarının alt sıralarındaki eski kiliseye ait olduğu 

düşünülen taşların bazılarında da erime ve yüzey kayıpları oluşmuştur (F.B.29, 36). 

Pencere demirleri paslanmıştır.  

4.2. Darsiyak 

Gesi’nin güneyinde, bir vadinin iki yamacında yer alan bir köydür (Şekil A.17). 

Vaktiyle “Aylin Ovası”74 olarak da bilinen [110, s. 139] yerleşimin bugünkü adı 

Kayabağ’dır (Şekil A. 7b, 8). Hâlâ yaygın olarak kullanılan Darsiyak adı, Taksiarhis75 

Manastırı’ndan gelmektedir [121]. Levidis manastırın batısındaki, 60 aile barındıran 

kasabanın adını “Taksiarhion” olarak vermiştir [110, s. 139]. Bu manastır; Rum, 

                                                   
74 Helena adının bozulmuşu. Cebrail, İstanbul’dan Suriye’ye giderken buraya uğrayan İmparatoriçe 
Helena’ya, düşünde; değerli taşı ilk bulduğu yerde bir kilise yaptırmasını söylemiştir [122, s.318].  
75 Taxiarhis: başmelek [68, K.G.] 
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Ermeni ve Türk ahali için önemli bir adak ve ibadet yeriydi [95, s.801-803]. Manastır 

kilisesinin İmparatoriçe Helena tarafından yaptırılması [105, s.255, 122, s.318] 
yerleşimin oldukça eskiye tarihlendiğini göstermektedir76. Manastır, apsiste tepe 

penceresine yerleştirilmiş ve iki melek tarafından taşınan renkli taştan77 dolayı Yanar 

Taş adıyla da bilinmektedir [68, K.G.]. Cuinet, sabah güneşiyle kilise içine ışıklar 

yansıtan sarımsı kahverengi şeffaf taşın aynı tepenin zirvesindeki yıkıntı halindeki 

bir manastırdan alındığı söylentisine dikkat çekmiştir [122, s.318].  

1875’te yerleşimdeki 196 hanede, 28 Ermeni, 195 Rum, 289 Türk olmak üzere 

toplam erkek nüfusu 512’dir [25, s.23]. 20. yüzyıl başında Rum aile sayısı 60’a [110, 
s.140] inmiştir. Demircilikle tanınan yerleşim, Rum köyü olarak bilindiğinden, 1914’te 

Ermeni nüfusunun 835 olarak verilmesi [29, s.223] şüpheyle karşılanmalıdır.  

Kaytam arşivindeki 171 numaralı tahrir defterine göre: 1882’de Darsiyak’ta 2 Rum 

kilisesi bulunuyordu. Ancak, Alboyacıyan, ikisi manastıra ait olan üç Rum kilisesi 

olduğundan söz etmektedir [95, s.801-803]. İlki sadece özel günlerde ve Pazar 

ayinlerinde kullanılan “büyük ve heybetli” bir kilise, diğeri günlük ibadetlerin yapıldığı 

kilisedir. Köyün doğusundaki üçüncü kilisenin bitişiğinde Rum okulu da vardır [95, 
s.801-803]. Yazara göre; Darsiyak’ta iki Ermeni kilisesi bulunuyordu. 17. yüzyılda 

yapılan Surp Andreas Kilisesi [29, s.223), H.1140 (1728) yılında [101,s.56] yeniden 

yapılmış olmalıdır. Surp Toros Kilisesi ise, 1651 tarihli bir elyazmasında anılmaktadır 

[29, s.223]. Kiliselerin yanı sıra köyde Nersessian Okulu bulunmaktaydı [29, s.223]. 

Darsiyak 1982 yılında A-3375 numaralı, 1/5000 ölçekli Koruma Geliştirme Nazım 

İmar Planı Açıklama Raporu’nda, Gesi merkezi ve çevredeki diğer yerleşimlerle 

birlikte “doğal ve arkeolojik sit” ilan edilmiştir. 

4.2.1. Kilise I  

Konum 

Manastırın batısında, vadinin diğer yamacında Kuzey Mahalle’de eğimli bir arazi 

üzerinde yerleşmiştir (Şekil A.17). Batı duvarı yamaca yaslanmakta ve kilisenin 

kuzeyinden güneyine doğru inen eğimli bir sokakla sınırlanmaktadır (F.B.38). 

Sokağın üst kısmından basamaklarla inilerek kilisenin kuzeyindeki bahçeye ulaşılır 

(F.B.39). Yapıya bu yöndeki kapıdan girilir (F.B.40). 

                                                   
76 İmparatoriçe’nin ömrünün son zamanlarında, gördüğü bir rüya üzerine İsa’nın gerildiği haçı bulmak üzere 
Kudüs’e gittiği ve bu sırada iki kilisenin yapımını başlattığı bilinmektedir [123, s.13, 177]. Bu durumda 
kiliselerin 313 ve 333 arasında bir tarihte yapıldığı düşünülebilir. 
77 Cuinet taşın “kornalin” olabileceğini belirtmiştir [122, s.318]. Hamilton’a göre ise söz konusu taş bir Lapis 
speculuris’dır [105, s.255] Mübadeleden sonra taşa ne olduğu bilinmemektedir [68, K.G]. 
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Tarihçe 

Adı ve yapım tarihi belirlenemeyen yapı, bir Rum kilisesi ise, Levidis’in belirttiği 

Agios Georgios Kilisesi olabilir78 Bu kilise, 1722 tarihinde yapılmıştır [110, s. 141]. 
Kilisenin doğu cephesinde, üzerinde Rumca “Yordan’ın Pentepitetes’i yıl 1800(?) 

Mart 9” yazılı bir taş vardır (F.B.41). Bu, taş ustalarından birine ait işaretse; 1800, 

onarım tarihi olabilir. Öte yandan, yine bir onarım sırasında kullanılmış devşirme bir 

mezar taşı ya da duvara sonradan kazınmış bir yazı olması ihtimali de 

unutulmamalıdır. Ermeni kilisesi olması durumunda, yukarıda bahsedilen Surp 

Andreas ya da Surp Toros kiliselerinden biri olabilir. Mimari özellikleri ve 

duvarlarındaki çatlaklar yapının, 1851’de onarılan Surp Toros Kilisesi [29, s.223] 
yerine, 1880'lerden itibaren kapalı kalan Surp Andreas isimli kilise [95, s.801-803] 
olması ihtimalini arttırmaktadır. 

Kilise, köyün ortak mülkü olarak yakın bir zamana kadar toplantılar, düğünler vb. için 

kullanılmış, duvar ve tonozlarda çatlaklar oluşmaya başlayınca terk edilmiştir. 

Yapının tescil kaydı bulunmamaktadır79  

Plan özellikleri 

Yapı, uzun kenarları kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş “yamuk” planlıdır 

(Şekil A.18). Planın enine gelişmesi yapıyı diğer kiliselerden ayırmaktadır. Yapıda 

narteks yoktur. Batı duvarının büyük bölümü sokak zemin seviyesinin altında 

olduğundan giriş kuzeyden sağlanmıştır (Şekil A.19, F.B.40). Simetri gözetilmeden 

kuzey duvarının batı ucuna yerleştirilen kapı ile doğrudan naosa girilmektedir. Naos, 

doğu-batı doğrultusundaki iki kemerle üç nefe ayrılmıştır. Orta nef, doğuda, naostan 

iki basamak yükseltilen apsisle sonlanmaktadır. Apsis (Şekil A.18). 

Kuzey duvarındaki basamak kalıntıları (Şekil A.18, B-B kesiti, F.B. 42), batı 

duvarındaki 25x25 cm.lik kiriş boşlukları (F.B.43) ve doğuda devam eden döşeme 

izleri (F.B.44) galerinin kuzey nefinde olduğunu göstermektedir. Kuzeybatı ayağının 

üzerindeki kapı (Şekil A.18, B-B kesiti, F.B.43), galerinin orta nefte de devam ettiğini 

düşündürmekle birlikte, bu kısımda galeri olduğuna dair bir iz görülmemiştir (F.B.45). 

Yapı diğer kiliselerden farklı olarak, az sayıda ve küçük pencerelerle 

aydınlanmaktadır. Batı duvarı kısmen toprağa yaslandığından bu yüzey sağırdır. 

Kuzey ve güneyde birer dikdörtgen, doğuda ise; kuzey nefte altta ve üstte iki, 

                                                   
78 Kilise, Yanartaş Manastırının batısında, aradaki vadinin karşı yamacında yer alması bakımdan konum 
olarak, Levidis’in tarifine uygundur. 
79 Kilisenin anıt fişleri hazırlanarak tescil işlemlerinin başlatılması için Koruma Kurulu Kayseri Bölge 
Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. 
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apsiste bir ve üzerinde üç, güney nefte üstte bir kemerli pencere vardır (Şekil A.18 

kesitler, 19, F.B.40,42,44,46,47,48).  

Cephe düzeni 

Kilisenin yalın cephe düzeni, üslup ya da tarihlendirme konusunda fikir verecek 

ayrıntılar içermemektedir. Doğu cephesi, düz yan yüzeyler ve ortada apsis duvarı 

olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır (Şekil A.19, F.B.47). Apsis, yan duvarlardan 

daha alt seviyede sonlanmakta ve gerisinde naos duvarı yükselmektedir. Yan 

duvarlar; kemerli, küçük pencerelerle dışa açılırken, naos duvarında; ortada 

dikdörtgen, yanlarda kemerli iki pencere bulunmaktadır. Cephenin güney ucundaki 

pah ve apsis ile yan duvarların saçakları arasında yükselen sütunceler, cephelerdeki 

dekoratif ögelerdir (Şekil A.19, F.B. 47,49). 

Köşelerdeki pahlarla az da olsa hareket kazanan güney cephesinde bir pencere yer 

almaktadır (F.B.48). Kuzey cephesi, kapı ve üstteki pencere ile dışa açılmaktadır 

(Şekil A.19, F.B.40) Yan söveleri olmayan kapı, üstte lento ile sınırlanmıştır. Kısmen 

eğime yaslanan batı cephesinde açıklık bulunmamaktadır (F.B.38). Bütün duvarlar; 

üstte düz, altta pahlı saçak silmesiyle bitirilmiştir (F.B.49). 

Yapım tekniği ve malzeme: 

Kilise yığma tekniğiyle, kesme taş bloklar kullanılarak inşa edilmiştir. Ana yapı 

malzemesi olan tüf taşı, yerel geleneğe uygun olarak duvar örgüsü, örtü ögeleri, 

döşeme (F.B.50) ve çatı kaplamasında kullanılmıştır. Duvar örgüsü, yanaşık derz 

tekniğinde ve çift cidarlıdır. İç ve dış cidarlar, 25-32 cm. yüksekliğinde taş bloklarla 

örülmüş, çatı, yaklaşık 10x35x70 cm.lik taş levhalarla kaplanmıştır (F.B.51).  

Yapıda demir kullanımının kandil halkaları ve pencere parmaklıkları ile sınırlı olduğu 

görülmektedir. Duvarlardaki izler; merdiven, galeri korkulukları ve galeri döşemesini 

taşıyan kirişlerin ahşap olduğunu göstermektedir (Şekil A.18 B-B kesiti, F.B. 

42,43,44). Kuzey ve güney duvarlarında görülen, yaklaşık 60x130 cm boyutlarındaki 

dikdörtgen pano izleri, bu yüzeylerin ahşap kaplandığını düşündürmektedir (F.B.42)  

Taşıyıcı sistem 

Yapının taşıyıcıları, yaklaşık 95 cm. kalınlığındaki duvarlardır. Kemerlerin yük 

aktardığı noktalar, duvar ayakları ile desteklenmiştir (Şekil A.18, F.B.43). Ayaklar, 

doğu-batı doğrultusundaki sivri kemerlerin (F.B.42), kemerler, nefleri örten aynalı 

tonozların (F.B.46) yükünü almaktadır. Yapıda kemerlerin açılmasına karşı gergi 

kullanılmadığı dikkati çekmektedir. 
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Mimari donanım ve bezeme 

Yapıdaki donanım ögeleri, sekiler, nişler ve liturjideki yeri anlaşılamayan taştır. 

Kuzey ve güney duvarları boyunca, 20 cm. yüksekliğinde ve doğudaki yarım daire 

biçimli apsis basamağı (F.B.50) ile birleşen sekiler bulunmaktadır (Şekil A.18, 

bkz.3.1.1, F.B.16). Sekilerin dayandığı duvarlarda, oturanların sırtlarını 

dayayacakları yerlerin -büyük olasılıkla ahşap- kaplandığını gösteren izler 

görülmektedir (F.B.42). Yapının batı ve doğu duvarlarında nişler bulunmaktadır 

(Şekil A.18 A-A kesiti). Batı duvarındaki niş, kemerin yarım olması açısından ilginçtir 

(F.B.42). Doğudakiler liturjik eşyanın konulması için yapılmış kemerli nişlerdir (F.B. 

44,52). Bugün orta nefte, batı duvarına dayalı duran; sekizgen gövdeli taşın kilise 

içindeki konumu ve liturjik anlamı bilinmemektedir (F.B.43) 

Yapıda bezeme ögesi yok denecek kadar azdır. Görsel kaygının izlenebildiği yerler; 

güney cephesinde, duvar köşelerindeki pahlar (F.B.48) ve doğu cephesinde apsis 

yarım dairesinin iki yanından yükselen sütuncelerdir (F.B.49).  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Güneydeki kemer açıklığı kapatılarak, güney nefi kapalı bir 

mekana dönüştürülmüştür (Şekil A.18 plan, F.B.53). Köyde yaşayan Ahmet Aydın 

bu dolgu duvarının 35-40 yıllık olduğunu belirtmiştir. Doğu ve güney duvarlarındaki 

pencereler kapatılmıştır (F.B. 44,46,47,48). Güney duvarına bitişik olarak beton 

çiçeklik yapılmıştır (Şekil A.19, F.B.48).  

Yıkılan kısımlar: Yapının galerisi ve galeriye çıkan merdiven bugün mevcut 

değildir80. İzlerden81 (Şekil A.18 B-B kesiti, F.B.42,43,44) kuzey nefi üzerinde 

bulunduğu anlaşılan galeri, muhtemelen ahşap dikmelerle taşınıyordu.  

Vandalizm ve yağma: Galeri ve merdivenin malzemeleri ile duvarlardaki ahşap 

kaplamalar –büyük olasılıkla yakmak ya da başka yerde kullanmak için sökülmüştür.  

Bakımsızlık: Yapıdaki hasarların büyük bölümü bakımsızlıktan kaynaklanmaktadır. 

Örtüdeki bitkiler (F.B. 51), duvarların özellikle alt kısımlarında ve nem problemine 

karşı önlem alınmadığı için tonozlarda da görülen sıva dökülmeleri ile içeride yakılan 

ateşlerin sebep olduğu islenme (F.B.43,44,45,46) bu bozulmalardandır. 

Strüktürel hasarlar: Yapıda, köyde yaşayanları yaklaşık 11 yıldır tedirgin eden 

çatlaklar mevcuttur. Özellikle kuzey duvarında pencerenin altında ve üzerinde 

                                                   
80 Ahmet Aydın kilisenin merdiveninin mevcut olduğu durumunu hatırlamamaktadır 
81 Kuzey duvarındaki merdiven izlerinden doğu duvarına kadar yaklaşık 20 cm. arayla 20x20’lik hatıl 
boşlukları bulunmaktadır. 
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devam eden çatlak (Şekil A.19, F.B.40) bir yıl içinde 6-7 cm açılmıştır. Orta nef 

tonozunun kuzeybatı ve güneydoğu köşelerindeki çatlaklar da tehlikeli 

görünmektedir. Güneydoğu köşesindeki çatlak en geniş olduğu yerde yaklaşık 7 cm, 

kuzeybatıdaki ise en geniş olduğu yerde 15 cm. ye dek ulaşmaktadır (F.B.54). 

Ayrıca, batı ve doğu cephelerinde köylüler tarafından çimento dolgu ile onarılmış 

çatlaklar vardır (Şekil A.19, F.B. 38,47,54). Batı cephesindeki çatlak yaklaşık olarak 

kuzey kemeri hizasına denk düşmektedir (F.B.54). Güney kemerinin duvarla 

birleştiği yere yakın diğerinden daha ince bir başka çatlak daha vardır. Doğudaki 

çatlak ise apsis yarım dairesinin ortasındadır ve yukarı doğru genişlemiştir (F.B. 47).  

Hangisi olduğu belirlenemese de kilisenin eski bir yapı olduğu bilinmektedir (bkz. 

4.2.1. Tarihçe). Eğer incelenen kilise Surp Andreas ise; 1880’lerde terk edilmesi 

(bkz. 4.2.), bugün içinde bulunduğu kötü koşulları anlaşılır kılmaktadır. Yapının 

onarımıyla ilgili herhangi bir bilgi de mevcut değildir. Çevredeki birçok kilisenin 

yeniden yapılmasına neden olan 1835 depremi [209, s.158], bu çatlakların 

oluşmasına yol açmış, zamanla zemin oturması nedeniyle de çatlaklar açılmış 

olabilir. Eğimli bir arazide konumlanması da zemindeki oturma farkını artırarak bu 

hasarların büyümesini kolaylaştırmış olmalıdır. 

Malzeme bozulmaları: Doğu ve kuzey cephelerinde, duvarların üst seviyelerinde 

çiçeklenme görülmektedir. Saçak silmesinde yer yer kırıklar vardır.  

4.2.2. Yanartaş (Taksiarhis) Manastır Kilisesi 

Konum 

Taksiarhis Rum Manastırı kapsamındaki kilise, tapuda, 11 pafta, 1906 numaralı 

parselde kayıtlıdır. Köye hakim bir tepe üzerinde bulunan (Şekil A.20) manastır 

avlusuna giriş çapraz tonoz örtülü geçişten sağlanmaktadır (F.B.56). 1750’de 

kadınlar manastırına dönüştürülen kompleks, Papaz Antimus’un aldığı arazilerle 

genişletilmiş, ahırlar yapılmış, ağaçlar dikilerek çevresine duvar örülmüş, 1826’da 

kilisenin karşısına papaz evi yapılmıştır [110, s. 139]. 1835’de alınan fermanla da; 

okul ve kutsal üçlü için bir şapel yapılmıştır [110, s. 139]. Kilise dışındaki yapılar 

bugüne ulaşamamıştır.  

Tarihçe 

Kilisenin yerinde daha önce Azize Helena’nın (bkz.dipnot 74,76) isteğiyle yapılmış 

küçük bir kilise bulunuyordu [105, s.255]. Sultan III. Selim zamanında (1789-1808) 

verilen bir fermanla onarılan kilise, 1835 depreminden sonra İstanbul’daki Rus 

elçiliğinin gönderdiği para ile yeniden inşa edilmiştir [110, s. 139]. Cuinet depremle 
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(1835) yıkılan eski kilisenin yerine yenisinin yapıldığının kanıtı olarak girişteki –

bugün mevcut olmayan- yazıtı göstermiştir [122, s.318]. Rizos 1856 tarihli eserinde 

kilisenin “yeni” olduğundan söz ettiğine göre [121], yapı 1835 ile 1856 arasında 

tamamlanmış olmalıdır. İlter, bu zaman aralığını daha da daraltmış; güney apsisinin 

kemerinde okuduğu tarihe (1842….27) 82 (F.B.57) dayanarak yapının 1842’den önce 

yapıldığını belirtmiştir [124, s.363].  

Mübadelenin ardından bir süre boş kalan yapı, 1948’e kadar askeri depo olarak 

kullanılmış, bu işlevini de yitirdikten sonra dinamitlenerek [112] kubbesi yıkılmıştır. 

26.9. 1957 tarih, 3111-152 / 16681-45 sayılı kararla Kültür Bakanlığı’na “Müze 

Müdürlüğü” hizmeti ile tahsis edilen yapı, GEEAYK’nun 360 sayılı kararıyla 

12.3.1977’de tescil edilmiştir.  

Plan özellikleri 

Kilise; üç nefli bazilikal planlıdır (Şekil A.21). Batıda, beşik tonoz örtülü beş birimden 

oluşan narteks (Şekil A.21,22, F.B.58) yer almaktadır. Narteksin orta birimindeki ana 

kapı ile yapıya girilmektedir (F.B.59) Ana girişe ek olarak, kuzey duvarının batısı ile 

güney duvarının doğu ve batısında birer yan kapı bulunmaktadır. (Şekil A.21). 

18.67x16.02 m. boyutlarındaki naos, kare kaidelere oturan ikişer sütunla üç nefe 

ayrılmıştır. Neflerin doğusunda yarım daire planlı apsisler yer almaktadır. Kuzeydeki 

protesis ve güneydeki diakonikon, ortadaki ana apsisle beraber dıştan da dairesel 

duvarlarla sınırlanmıştır (F.B.60).  

Naosu batı, kuzey ve güneyinden “U” biçiminde saran galeriye, kuzeybatı ve 

güneybatıdaki merdivenlerle çıkılmaktadır (Şekil A.21,22, F.B. 61,62,63,64). 

Galerinin doğu ucundaki iki mekan, muhtemelen rahiplerin kullanımı için 

düzenlenmiştir (Şekil A.22, F.B.64,65). Pekak, Sinasos Stephanos kilisesindeki 

benzer bir mekanı, çevredeki dönem kiliselerinde görülmeyen bir uygulama83 

olduğunu ileri sürerek, “çile odası” olarak nitelemiştir [125, s.243]. Diyarbakır 

kiliselerinde; galeriden bağımsız olarak doğudaki merdivenlerden ulaşılan ve bazı 

örneklerde koridorlarla birbirlerine bağlanabilen benzer üst kat kullanımları 

görülmektedir (Şekil A.23 a,b,c) [125, s. 47,71,91]. Erken dönem Suriye kiliselerinde 

sıkça görülen ve “üst kat köşe odaları” olarak adlandırılan mekanlar, rahiplerin özel 

ibadetleri için ayrılmış şapeller olarak değerlendirilmektedir [126, s.65-72]. İstanbul 

                                                   
82 “Birbirlerine hafif dönmüş olarak duran iki figürün, ortalarından aşağı doğru uzanan –muhtemelen- haçı 
tuttukları görülmektedir. Sağdaki figür tümüyle, soldakininse üst kısmı badana ile kapatılmıştır”. Yazı bu iki 
figürün ayakları arasındadır [124, s.362]. 
83 Oysa Yanartaş Manastır Kilisesi ile birlikte, bugüne ulaşan 19. yüzyıl Kayseri kiliselerinden, Germir -
Panagia, Agia Triada, ve Talas-Panagia ile –diğerlerinden farklı planlanmış da olabileceği düşünülen- Boğos-
Bedros kiliselerinde de bu mekanlara rastlanmaktadır. 
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kiliselerinde karşılaşılmayan bu düzenlemenin Suriye kökenli olması mümkün 

görünmektedir. Darsiyak Manastır kilisesinde, güney köşe odasının çift cidarlı kuzey 

duvarı içine yerleştirilen bir merdivenle çatıya çıkılmaktadır (Şekil A.22, F.B.66,67).  

Kuzey ve güney duvarlarında alt ve üstte yer alan dörder pencere ile (Şekil A.21,22, 

F.B.62,68) apsisteki iki, protesis ve diakonikondaki birer pencere (F.B.69,70) ve 

batıda altta ve üstteki ikişer pencere mekanı aydınlatmaktadır (F.B.62). Doğu ve batı 

alın duvarlarında da karşılıklı iki oval pencere bulunmaktadır (F.B.62,69).  

Cephe düzeni 

En geç 1842’de (bkz. Tarihçe) yani Tanzimat Fermanı’nın hemen ardından 

tamamlanan kilisenin; kubbeli, büyük ve etkileyici kütlesi ile cephelerindeki kabartma 

haçlar, adeta yöredeki Rumların kendilerini ifade etmek konusundaki sabırsızlıklarını 

göstermektedir. Buna karşın, yapının yalın bir cephe düzenine sahip olduğu 

söylenebilir. Bütün cephelerde, bir silme ile iki kata ayrılan yüzeyler saçak silmesiyle 

son bulur. Cephelerin bir başka ortak özelliği; plastırlarla bölümlenmiş yüzeyler ve 

bu yüzeylerde yer alan dikdörtgen açıklıklı pencerelerdir (Şekil A.24,25, F.B.71). 

Yıkılan kubbenin kasnağı, daha geride ve üst kotta cepheleri sonlandıran bir öge 

olarak yerini alır.  

Batı cephesi, kat silmesiyle birbirinden ayrılan narteks ve üstündeki galeri 

duvarlarından oluşur (F.B.58). Narteks, masif gövdeli sütunların toskan84 

düzenindeki başlıklarına oturan kemerlerle beş birime ayrılmıştır. Ortadaki birim, 

cephenin simetri aksındadır. Narteksin gerisinde; kapatılmış kapısı ve iki yanındaki 

dikdörtgen açıklıklı pencereleriyle beden duvarı yer almaktadır (Şekil A.24, F.B.59). 

Profilli bir söve ile kuşatılan kapının üzerinde bulunan dikdörtgen pano, büyük 

olasılıkla Cuinet’nin bahsettiği yazıtlıktır (Bkz. Tarihçe). Galeri duvarı, kemer 

açıklıkları ile hareketlenen narteksin aksine, masif bir etkiye sahiptir (F.B.58). Duvar, 

plastırlarla; ortada dar, yanlarda birbirine eşit geniş yüzeylere bölünmüştür. Ortada; 

profillerle vurgulanan bir dikdörtgen söve içinde oval pencere85 ile üzerinde 

dikdörtgen bir pano ile sınırlanmış kabartma haç motifi yer alır. Yan yüzeylerde; 

profilli sövelerle sınırlanan dikdörtgen açıklıklı pencereler ve üzerlerinde yine haç 

kabartmalı panolar bulunur.  

Doğu cephesi, apsis ve yan hacimlerin dışa yansıtıldığı eğrisel duvarlarla 

biçimlenmiştir (Şekil A.24, F.B.60). Duvarların plandan gelen dışbükeyliğine karşı, 

                                                   
84 Bkz. Sütun Başlığı Maddesi. [128, s. 1716] 
85 Aptullah Kuran, Türk Barok mimarisinde ovalin nadiren, üstelik pencere boşluğu gibi ikincil bir öge olarak 
kullanıldığını belirtmiştir [129, s.469]. 
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ana apsisi yanlardan ayıran plastırların küçük içbükey eğrileri Barok etkisidir. Kat 

silmesinin dört sıra üstünde yer alan ve apsis duvarını sonlandıran saçağın, 

kenarlarda dışa doğru kıvrılması da baroğun dalgalı yüzeylerini anımsatmaktadır 

(F.B.60). İki kat boyunca yükselen ve payandalarla sınırlanan yan hacimlerin 

arasında, geriye çekilerek cepheye hareket katan alın duvarı yer alır. Bu duvar bir 

oval, alttaki eğrisel duvarlar ise birer dikdörtgen pencere ile dışa açılmaktadır. 

Cephenin iki kenarındaki payandaların üzerinde yer alan kabartma haçlar, yalınlığını 

bozmadan cepheye katılan simgesel bezeme ögeleridir. 

Simetrik düzenlenen ve silme ile katları vurgulanan kuzey ve güney cephelerinde 

plastırlar, duvar yüzeylerini düşey parçalara ayırır (Şekil A.25). Bu parçaların her 

birinde kapı ya da pencere açıklıkları yer alır. Halkın, belki de kadınların kullanımına 

açık olan batı uçtaki kapılar profilli sövelerle vurgulanmış iken, güney duvarının 

doğusunda din görevlilerine ayrılan kapı sövesiz bir geçişten ibarettir. Bütün 

pencereler düz sövelerle sınırlanmış ve üzerleri kornişlerle zenginleştirilmiştir 

(F.B.71). Alt kat pencereleri, üsttekilerden daha büyüktür ve kornişleri farklıdır. 

Ancak, cephelerin iki ucundakiler altlarında bulunan kapılar nedeniyle küçük 

tutulmuştur86. Galeriye açılan pencere, kornişi ve büyüklüğü ile üst kattaki diğer 

pencerelerden farklıdır (Şekil A.25). Cephelerin batısında, iki kemerle cepheye 

katılan narteks yer almaktadır.  

Yapım tekniği ve malzeme 

Kilise, düzgün kesme taş bloklar kullanılarak yığma yapım tekniğinde inşa edilmiştir. 

Ana yapı malzemesi olan volkanik tüfe; demir, ahşap ve kireç harcı, eşlik etmektedir. 

Duvar örgüsü, örtü ögeleri, döşeme ve çatı kaplamasında taş kullanılmıştır. 

Duvarlar, yanaşık derz tekniğinde ve çift cidarlıdır. İç ve dış cidarlar, 27-32 cm. 

yüksekliğinde taş sıralarından oluşur. Tonozlar ve yıkıldığı halde parçaları dağınık 

duran kubbe de kesme taşlarla örülmüştür. Apsis önünde, galeride, üst kat 

odalarında ve duvar kenarlarında kalan kısımlar, döşemenin de yerel geleneğe 

uygun olarak taş kaplı olduğunu göstermektedir (F.B.61,64,65,70,72). Çatı, suyun 

akışını kolaylaştırmak üzere; oluklu taşlarla kaplanmıştır (F.B.73).  

Demirin stüktürel bir öge olarak, 7x1 cm. kesitli ikiz gergilerde ve kılıçlarda 

kullanıldığı görülmektedir. Demir kenetler, batı saçağı, kubbe kasnağı ve yer yer 

döşemede, taşları birbirine bağlamaktadır (F.B.74,75,76). Güneydeki sütun 

dizisinde; ortadaki sütunun kaidesi, iki demir onarım kuşağıyla berkitilmiştir (F.B.77). 

                                                   
86 Kuzey cephesinin doğu ucunda kapı olmamasına karşılık, pencere küçük tutularak simetri korunmaya 
çalışılmıştır. 
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Kandil halkaları, halkalara asılı zincirler ve pencere parmaklıklarında demir 

kullanılmıştır. Doğu ve batıdaki iki oval pencerede dekoratif parmaklıkların kalıntıları 

mevcuttur (F.B.78). Diğer pencerelerde lokmalı demirler kullanılmıştır (F.B.79). Bazı 

sövelerde mevcut parmaklığın dışında yuvalar bulunması, bu taşların devşirme, 

belki de eski kiliseye ait olduğunu düşündürmektedir (F.B.79). Pencere 

kenarlarındaki demir menteşeler, kepenklerin varlığına işaret etmektedir. Bu ayrıntı, 

diğer kiliselerde görülmediği ya da en azından bugüne ulaşmadığı için önemlidir 

(F.B.80). Galeri sütunları üzerinde; yaklaşık 3x3 cm.lik oyuklara yerleştirilen ahşap 

parçalarının bazılarının üzerinde çiviler bulunmaktadır (F.B.81). Talas Panaiga 

Kilisesi’nin (F.B.291,292) ve Taşlık Agios Georgios Kilisesi galerisinin (F.B.401) 

halen mevcut korkulukları, buradaki çivi ve ahşap parçalarının “ahşap korkuluklara” 

ait olabileceğini düşündürmektedir. Bugüne ulaşmayan ancak, menteşeleriyle 

varlıklarından iz bırakan kepenkler ahşap ya da metal olabilir. İstanbul örneklerinden 

(F.B.16) ve Darsiyak’taki diğer kilisenin duvarlarındaki pano izlerinden (F.B.42) 

hareketle, zemin kat pencerelerinin altından yere kadar olan sıvasız yüzeylerin 

(F.B.68) ahşap kaplandığı düşünülebilir. Bu seviyenin üstü ve örtü yüzeyleri kıtıklı 

kireç harcı ile sıvanarak yer yer kalemişi tekniğinde bezeme yapılmıştır.  

Taşıyıcı sistem 

Yapının taşıyıcıları, duvarlar, sütunlar ve galerilerdeki ayaklardır. Kuzey ve güney 

duvarları 185 cm., batı duvarı 150 cm. kalınlığında, sütunlar yaklaşık 80 cm. 

çapındadır. Orta nefin 2. ve 3. sütunları arasında, pandantiflerle geçilen kubbe yer 

alır (Şekil A.21, F.B.69). Bu bölümdeki dört sütun, kubbeden gelen yükü askı 

kemerleriyle almaktadır. Yan nefler, kemerlerle desteklenen beşik tonozlarla 

örtülüdür (Şekil A.21, F.B. 70). Buradaki yük dağılımı, ortadaki sütun dizisi ve yan 

galerilerin seviyesinden başlayan ayaklar aracılığıyla sağlanır. Kemerlerin yük 

aktardığı ayakların ve duvarların kesitleri plastırlarla genişletilerek desteklenir (F.B. 

68,70) Yan galerilerdeki ayaklar, üst kat duvarları ile birlikte galerileri örten 

tonozların da taşıyıcısıdır (F.B. 61,62,64,70). Kemerlerin açılmasını önlemek için 

kullanılan gergiler, cephelerden görülebilen kılıçlarla berkitilmiştir (F.B.58) 

Mimari donanım ve bezeme 

“Oldukça iyi yapılan ve değerli kutsal eşyalar ile ruhban sınıfın giysileri ve diğer 

bakımlardan zengin olduğu” belirtilen [57, s.66] kilisede, donanımla ilgili olarak 

bugüne ulaşan ögeler; niş ve sekilerdir. Kutsal eşyaların konulması için, apsiste ve 

bema duvarlarında nişler yapılmıştır (Şekil A.21,22, F.B.69,82,83). Bemanın kuzey 
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duvarındaki nişlerden87 biri, İlter tarafından vaftiz kurnası olarak yorumlanmıştır 

(F.B.83) [124, s.359]. Bölüm 3.1.1’deki tartışmalara dayanarak, kuzey ve güney 

duvarları boyunca devam eden taş sekilerin (F.B.70) oturma yeri olarak düzenlendiği 

düşünülmektedir. Karşı yamaçtaki küçük kilisede olduğu gibi (F.B.43), işlevi ve yeri 

bilinmeyen ancak liturjik bir anlamı olduğu tahmin edilen taş, apsiste yatık 

durumdadır (F.B.84). Cuinet yapıda duvar resimlerinin yanı sıra güzel tablolar ve 

heykeller olduğunu belirtmiş, özellikle templon önündeki ahşap heykellere dikkat 

çekmiştir [122, s.319] 

Kilise, gerek cephe, gerekse iç bezemesi açısından batı etkileri taşımakla birlikte, 

daha çok yerel geleneği sürdürüyor görünmektedir. Yapının özellikle, taş bezeme 

ögeleri açısından batılı üslupları daha fazla barındırdığı söylenebilir. Apsis ve çatı 

saçakları (F.B.58,60), nişlerin dalgalı profillerle vurgulanan konsolları (F.B. 82,83) 

Barok etkiler taşırken, cepheleri bölen plastırlar (F.B.58), pencere-kapı korniş ve 

söveleri (F.B. 59,71) Klasik üslubun izindedir. Narteks (F.B. 58), galeri ve bemadaki 

başlıklar (F.B.85) Toskan ya da Dor etkisi gösterirken, naostaki sütun başlıklarında 

daha kararsız kalınmış gibidir. Başlıkların ve üstteki kemerlerin oturduğu üzenginin 

profil düzeninin esin kaynağı Klasik canlandırmalar gibi görünse de; abakusun 

altından alçı ile biçimlendirilmiş ince barok kıvrımlar kendini belli eder (F.B. 86)  

Dekoratif ögelerin cephedeki yalınlığına ve dengeli kullanımına karşılık, içeride 

bezeme açısından çelişkili bir kalabalık göze çarpar. Sıva üstü bezemeleri için 

kastedilen, abartı değil, dini resimlerin yanında oldukça neşeli görünen bitkisel 

motiflerin naifliğidir. Beyaz üzerine kırmızı tonları, yeşil, sarı ve grilerle işlenen (F.B. 

62,68) stilize edilmemiş kıvrım dallar, fiyonklar, çiçek çelenkleri ve yaprak 

motiflerinde (F.B. 87,88,89,90) yerel, hatta sanatçının kişisel eğilimleri gibi görünen 

bir resim anlayışı hakimdir. Bu resimler, kat silmesini (F.B.90), apsislerdeki kemer 

karınlarını ve tonozlara geçişleri süslerken (F.B. 87,88,89), pencereler, kapılar, 

nişler, naostaki diğer kemer karınları ve başlıklar kırmızı ağırlıklı ince şeritlerle 

çevrelenmiştir (F.B. 62,68,82,83). 

Dini resim ve Yunanca yazılar88 (yazıların anlamı için Bkz İlter) daha çok örtü ve 

geçiş ögeleri ile kemer alınlarında yoğunlaşmıştır. Kubbe eteği, bir yazı şeridi89 ile 

                                                   
87Tahrip edilmiş başka kiliselerde de aynı konumdaki nişlerin altında, yere kadar inen bir oyuk olduğu 
görülmektedir. Bu oyuk suyun akıtılması için düşünülmüş olmalıdır. 
88 Kilise içinde yerde duran Yunanca yazıtın (F.B.91) Attiki lehçesiyle yazıldığı ve Patrikhane’de yazıyı 
okuyacak kimse bulunmadığı belirtilmiş, burada böyle bir kitabenin bulunması Patrikhane çalışanlarınca ilginç 
karşılanmıştır. Okunabilen sadece 8 Şubat 1871 (?) tarihidir. Ağırlığı nedeniyle yapının herhangi bir 
duvarında asılı olması mümkün görünmeyen bu taş büyük olasılıkla Mübadeleden önce, kilise içinde 
korunuyordu. 
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bezenmiştir. Apsis yarım kubbesine kırmızı renkte “güneş”90 ile bulutlar (F.B.88), 

apsis kemer alnına –kiliseye adlarını veren- Cebrail ve Mikail resmedilmiştir 

(F.B.92). Kuzey askı kemerinin alnında Çarmıha gerilme (Crucifixion, F.B.93), 

güneydekinde ise biçim değiştirme-transfigürasyon konuları, pandantif yüzeylerinde 

dört İncil yazarının 91(F.B.94) tasviri yer almaktadır. Hamilton kilisedeki aziz 

resimlerinin mavi ve kırmızı ağırlıklı olduğuna dikkat çekmektedir [105, s. 255]  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Özgün mimari şemasını koruyan yapının girişi örülerek 

kapatılmıştır (F.B. 59). 

Yıkılan kısımlar: Kubbe yıkılmış, parçaları kilisenin içine yığılmıştır. Düşen taşlar 

kubbe etek silmesini (F.B.93) ve naos döşemesinin büyük bölümünü tahrip etmiştir. 

Batı cephesinin orta ekseninde, çatıda yer alan çan kulesi de yıkılmıştır (F.B.73) 

Vandalizm ve yağma: Kubbenin dinamitlenmesi ve kitabenin sökülmesi yapının 

maruz kaldığı vandalizmin boyutlarını göstermektedir. Duvarlar yazılarla kirletilmiş 

(F.B.61,64), duvar resimleri kısmen tahrip edilmiş (F.B.88), kısmen boyanarak 

kapatılmıştır (F.B.70). Galeri döşemesinin kaplamaları yer yer kırılmıştır (F.B.61). 

Kiliseye adını veren “yanartaş” bugün mevcut değildir (F.B.92). Ancak, taşın yağma 

sonucu mu yok olduğu, yoksa Mübadele sırasında Rumlar tarafından mı 

götürüldüğü bilinmemektedir. Apsis kısmında ve batı girişinde yapılan kazılarla 

döşeme tahrip edilmiştir (F.B.72,84). Duvarlardaki ahşap kaplamalar (F.B.68), 

pencere kepenkleri (F.B.80), galeri korkulukları ve oval pencerelerin demirleri 

(F.B.78) sökülmüştür. Bemanın kuzey duvarındaki nişlerde de yağma nedeniyle 

yapılan tahribat görülmektedir (F.B.83) 

Bakımsızlık: Kubbenin olmaması ve bakımsızlık, doğal nedenlerden kaynaklanan 

bozulmayı hızlandırmaktadır. Doğu saçağı tamamen yok olduğundan duvarların üst 

kısımları su almış ve derzler boşalmaya başlamıştır (F.B. 60). Çatı kaplamasının bir 

kısmı harap olmuş, bu durum tonozlarda ve apsis yarım kubbesinde neme dayalı 

sıva dökülmelerine yol açmıştır (F.B.62,65,70). Güney bölümünün; örtü ve duvar 

derzlerinde yoğunlaşan bitkiler yapı için önemli bir tehlike oluşturmaktadır 

                                                                                                                                                
89 Yunanca satırda “Sana inanmışların yapısı. Efendimiz (İsa) değerli kanın pahasına sahip olduğun bu 
kiliseyi koru (güçlü kıl)” yazılıdır. Buradan kubbede Pantokrator (İsa) nın resmedildiği anlaşılmaktadır [124, 
s.361]. 
90 Tavlusun-Surp Toros (F.B. 31), Efkere-Surp Stepanos Kiliselerinde de aynı konumda güneş ışınları 
resmedilmiştir 
91 Kuzeydoğuda kanatlı öküz ve İncil ile Lukas, kuzeybatıda kartal ve kitap ile Yohannes, güneybatıda Matta 
görülmektedir. Güneydoğudaki resim ve altındaki yazı bozulmuşsa da resim diğer İncil yazarı Markos’a ait 
olmalıdır. Daha çok mavi, sarı ve yeşilin kullanıldığı resimlerde üst kısımlarda bulutlar görülmektedir. 
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(F.B.58,60). Yapının hava koşullarına açık olması nedeniyle; pandantif, kubbe etek 

silmesi ve kemer alınları gibi yüzeylerdeki resimler bozulmaktadır (F.B.93,94). 

Malzeme bozulmaları: Doğu cephesinde, saçağın olmaması taşların su alarak 

bozulmasına ve ikinci kat duvarında çiçeklenmeye yol açmıştır (F.B.60). Örtüdeki 

taşlarda yer yer organik bozulmalar görülmektedir (F.B.95). 

4.3. Efkere 

Kayseri’nin 18 km. kuzeydoğusunda, Gesi’ye bağlı bir köydür (Şekil. A. 7, 8, F.B.96). 

Bugünkü adı “Bahçeli” olan Efkere, 1982’de A-3375 sayılı kararla tarihsel-kentsel sit 

alanı ilan edilmiştir. Kuruluş tarihi, köyde bulunan Surp Garabed Manastırı ile 

ilişkilendirilebilir. Adı ilk kez 1206 tarihli bir kaynakta geçen [95, s. 775-785] 
manastırın (F.B.97) 1.yüzyılda Aziz Tadeos zamanında, ya da 3. yüzyıl sonunda 

Surp Krikor Lusavoriç tarafından kurulduğu düşünülmektedir92 [95, s. 775-785].  

Alboyacıyan’a göre köy, Efkereh, Evkere, Hevkere, Hefkarah, Evgere, Yevkara, 

Yebgara ve Evkar gibi isimlerle anılmasına karşın, 20. yüzyıl başlarında Türk ve 

Ermeni kaynaklarında genellikle “Efkere” şeklinde kullanılmıştır [95, s. 775-785]. 
Alboyacıyan, Vaftizci Yahya’nın (Surp Garabed) kemiklerine sahip olan manastırın 

çevresi de kutsal olacağından, ismin “kutsal yer” ya da “kutsallık” anlamındaki 

Rumca “Yevkaria” dan kaynaklanabileceği görüşündedir [95, s. 775-785]. Kemikleri 

                                                   
92 En eski kitabesinin 1727 tarihli olduğu belirtilen manastır, 12. yüzyılda piskoposluk merkezi idi [102]. 
“Efkere Büyük Manastır” olarak da adlandırılıyordu ve Ermeniler için önemli hac yerlerinden biri idi [102]. 
Texier, manastırın yapılış nedenini Hıristiyanlığın ilk çıkış döneminden itibaren burada inzivaya çekilenlerin 
anısını sürdürmek olarak açıklamış [130,s.52] ve Eçmiadzin ve Sis Manastırları ile aynı öneme sahip olan 
manastırın [130 ,s.51] Kayseri Ermeni metropolitinin makamı olduğunu belirtmiştir [130 ,s.51] 

1730 yılında manastır için bir onarım fermanı çıkarılmıştır [101,s.56]. 1781’de de onarım talebinde 
bulunulmuş, Kayseri Mimar-ı Hassası Mustafa Ağa’nın yaptığı keşif üzerine onarıma izin verilmiştir 
[131,s.132]. Kilise teftişi vb. bahanelerle rahatsız edilen Ermeniler’in şikayeti üzerine, 1786 tarihli bir fermanla 
Ermenilerin rahatsız edilmemeleri ve harap olan kiliselerinin eski durumuna uygun olarak onarılmasına 
karışılmaması istenmiştir [131, s.132]. 

Yakınında 1750'den önce yapılmış bir okul da bulunan Surp Garabed Manastırı’nın eğitimde önemli bir yeri 
vardı. Hovhannes Amira Serveryan’ın 1845’te Manastırda açtırdığı yatılı okul cemaat ihtilafları yüzünden 
kapanmıştır [11, s.141]. 1887 yılında Kayseri'ye başpiskopos atanan Drtad Balian’ın açtığı okul [102], 
1893’te Maarif Nezareti tarafından “Mekteb-i İdadi ve Ali” yani lise ve yüksekokul kabul edilmiştir [132, s. 11].  

Dünya Savaşı sırasında manastırın kuzey bölümünde, öğretmen evlerini de içeren okul, yurtlar, mutfak ve 
zengin bir kütüphane yer almaktaydı. Güneyde ise depo, üç yanı duvarlarla çevrili büyük bir avlu ve hacılar 
için 93 oda bulunmakta idi [102]. İnciciyan, manastırda; üç avlu, çeşmeler, çeşmelerin arkasında bahçeler, 
geniş bir yemekhane ve iki mezarlık, kayaya oyma depolar ile kilisenin önünde büyük bir havuz, ve diğer 
birçok bölüm olduğunu belirtmiştir [35, s.262] (F.B.97).  

Manastırda Kutsal Başmelek ve Surp Garabed kiliseleri yer almakta idi [102] Tozer’in aktardığına göre; 
manastıra yan taraftan girince, bir kaç basamak çıktıktan sonra açık bir alana ulaşılırdı. Buradan, Kutsal Baş 
Melek Kilisesi'ne girilirdi. Bu yapının duvarları, yerden 3 metre yüksekliğe kadar, Cuinet’nin de değindiği 
Kütahya çinileri ile kaplıydı. Surp Garabed Kilisesi’nde Vaftizci Yahya'nın türbesi bulunmaktaydı. Bu kiliseye 
incilerle süslenmiş bir kapı ile giriliyordu (39, 165] 

1928’de kapatılan manastır [29, s.225], I. Dünya Savaşı’nda hastane [133], 1950’lerin başında askeriyeye 
geçerek, mermi deposu olarak kullanılmıştır. 1963’te yıktırılarak, taşları Kayseri Asker hastanesinin 
yapımında kullanılmıştır [133, K.G.]  

 59



Ermenistan’a götüren Surp Krikor Lusavoriç’in köyün dik yamacını tırmanırken nefes 

nefese kalıp “hevk arav” demesi, ismin “nefes nefese kalmak” anlamındaki Ermenice 

sözcük “hevk arav” dan türediği yorumunu getirmektedir [95, s. 775-785]. 

Efkere 1831’de Çavdarlı, Demirci, Han, Kuzey ve Çeşme93 olmak üzere beş 

mahalleden oluşmaktaydı [102] 1875’te köydeki 381 hanede, 845 Ermeni, 162 Türk 

olmak üzere toplam 1007 erkek yaşamaktaydı [25, s.25]. İnciciyan köydeki 

Ermenilerin Ermenice konuştuklarını belirtmiştir [35, s. 262]. Alboyacıyan köylülerin, 

Türkçe'yle karışmış bozuk bir Ermenice kullanmalarını Türkler'le uzun süre birlikte 

yaşamalarına bağlamıştır [95, s. 775-785]. Efkere ve Amerika’da yaşayan 

Ermenilerin birbirlerine Ermeni harfleriyle Türkçe olarak yazdığı mektuplar konuyla 

ilgili önemli belgelerdir [102]. 19. yüzyıl sonlarından kalan bu mektuplar, Efkere'de 

konuşulan dilin hangisi olduğunu anlamayı zorlaştırmaktadır [102].  

17. yüzyıl sonlarında Efkere’de Surp Stepanos, Surp Sarkis ve Surp Kevork olmak 

üzere en az üç Ermeni kilisesi bulunuyordu [95, s. 775-785]. Köyün ana kilisesi 

olduğu düşünülen Surp Stepanos’un (F.B.96) kuzeybatısında, 1 dakikalık yürüyüş 

mesafesinde bulunan Surp Kevork, kayaya oyulmuş küçük bir şapeldi. 1718 tarihli 

yıllıkta söz edilen yapı, [95, s. 775-785] 1920’lerin başına kadar ayakta olmasına 

rağmen uzun zamandır kullanılmıyordu [134, K.G.]. Surp Stepanos Kilisesi’nin 

güneydoğusundaki Surp Sarkis Kilisesi de muhtemelen kayaya oyma bir şapeldi 

[95, s. 775-785]. Eçmiadzin Dergisi’nde anılan, 1858 tarihli Surp Asdvadzadzin ve 

Surp Yeğya [101, s.57] ile 1718 yıllığında sadece adları geçen Aziz Merecherios ve 

Aziz Theodore [95, s. 775-785] kiliseleri, yerleşimdeki diğer kiliselerdi.  

1888’den sonra Katolik Ermeniler köyde heybetli bir kilise yaptırmıştır. Okulun 

yanında olduğu bilinen yapı Mancısınlı (Yeşilyurt-Şekil A.7a, 8) Zeki Kalfa’ya aittir 

[102]. 1820’de Surp Stepanos Kilisesi’nin hemen yanına Torkomian-Akabian 

adındaki okul inşa edilmiş [29, 1992, s.223], yapı 1870'lerde Hayguian Okulu olarak 

adlandırılmıştır [102]. Efkere’de 1886’dan beri bir kız okulu mevcuttu. 1914’te Surp 

Stepanos kilisesine bitişik yeni bir okul daha yapılmıştır. Bu dönemde az sayıda 

erkek öğrenci Amerikan Okulu’nda eğitim almak için Talas’a gidiyordu [102]. 

4.3.1. Surp Stepanos Kilisesi 

Konum 

Kilise, doğu Efkere’de, doğu-batı doğrultusunda eğimli bir arazide konumlanmıştır 

(Şekil A.26, F.B.96,98). Güneyinde büyük, bahçeli bir konut yer almaktadır. Konut ve 

                                                   
93 Sayılan mahallelerden Çeşme Türk, diğerleri Ermeni mahallesidir [102] 
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kilise arasındaki alandan, kilisenin güney kapısı ile diakonikonun -sonradan açılan- 

kapısına ve bugün konutun deposu olan mekanlara ulaşılmaktadır (Şekil A.27).  

Tarihçe 

Kitabesi yerinden sökülen (F.B.99) kilisenin tarihi konusunda yardımcı olabilecek 

bazı kayıtlar vardır; Simeon 1618’deki ziyaretinde kiliseden bahsetmiştir. 1691 tarihli 

ve 1718-1760 arasında muhtelif elyazmalarında adı geçmektedir [102]. Varjabedian, 

yapının kuzey-batı köşesinde bulunan taşın üzerinde (F.B.100) 1600’lü bir tarih 

okunabildiğini belirtmiştir94 [134, K.G.]. Patrikhanenin Bab-ı Ali’ye sunduğu listede 

kilisenin 1858’de yapıldığı belirtilmiştir [101, s.56-57]. Bu bilgiler yapının eskiden 

beri mevcut olduğunu göstermektedir. Alboyacıyan, bugünkü kilisenin 1871’de 

yapıldığını belirtmiştir [95, s.775-785]. Padişahın 1886’da onayladığı onarım 

başvurusu [91, s.14] yapının 1886’dan sonra son halini aldığını düşündürmektedir. 

Yapının Ördek Minas tarafından yapıldığı belirtilmiştir [135, K.G]. Kilise, plan şeması 

ve içindeki dekoratif ögeler açısından Garabed Amira Balian’ın 1838’de Beşiktaş’ta 

yaptığı Meryem Ana Kilisesi’yle büyük benzerlik göstermektedir95. Galatasaray- Surp 

Yerortutyun Kilisesi’nin (F.B.107) yapımında Garabed Amira Balian’la çalışan 

Hamamcıbaşı Usta Minas Ağa’nın adı kayıtlıdır [83, s.197]. Minas Ağa’nın 

Beşiktaş’taki kilisenin benzerini Efkere’ye yaptığı düşünülebilir. Diğer olasılık ise, 

kilisenin Hovhannes Amira Serveryan tarafından yapılmış ya da yaptırılmış 

olmasıdır. Garabed Amira Balyan ile çalışmış [11, s.139] ve birlikte hassa mimarlığı 

yapmış olan Serveryan, [11, s.136] “Garabed Amira’ya atfedilen yapılarda himmeti 

büyük olan” [11, s.139] biridir. Üstelik bölgede çalışmış, 1845’te yerleşimdeki Surp 

Garabed Manastırı’nda yatılı okul yaptırmıştır [11,s.141].  

Tehcirin ardından bir süre işlevsiz kalan kilise 1957’de şahıslarca Hazine’den satın 

alınmış ve 25 yıl konut olarak kullanılmıştır. 12.3.1977’de GEEAYK ‘nun 360 sayılı 

kararıyla tescil edilen yapı halen özel mülkiyettedir, ancak kullanılmamaktadır. 

Plan özellikleri 

Yapı, Kayseri çevresindeki bugüne ulaşan kiliselerden farklı olarak haçvari planlıdır 

(Şekil A.27). Beşiktaş Meryemana Kilisesi, plan şeması bakımından da Surp 

Stepanos Kilisesi’ne örnek olmuştur (Şekil A.28). Batıdaki ana kapıdan girilen 

nartekse kuzey ve güneyden de giriş verilmiştir. Ek duvarlarla özgünlüğünü yitiren 

                                                   
94 Bu taşın başka bir yapıdan devşirilmiş olması da mümkündür 
95 İki yapı plan ve dekoratif ögeler açısından oldukça benzemektedir. Haç motiflerinin oluşturduğu bir 
kompozisyonla bezenen apsis, pandantiflerde madalyonlar içindeki resimler, plastırlar, galerinin konumlanışı, 
iki kilisede de benzerlik göstermektedir (F.B.101-102, 102-103/104, 105-106)  
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narteks, aynı kalfanın yapımlarında çalıştığı Meryemana (F.B.104) ya da Surp 

Yerortutyun kiliselerinin nartekslerine (F.B.108,109) benzemektedir. Narteksten 

geçilerek ulaşılan naos, 8.95X13.00 m. boyutlarında, enine gelişmiş dikdörtgen 

planlıdır (Şekil A.27). Naosun doğusunda bema ve apsis bulunmaktadır. Apsisin 

kuzeyinde, bemaya bağlanan ve dışarıya da açılan vaftizhane96. yer almaktadır 

(F.B.110). Vaftizhanenin kuzey duvarında biri vaftiz kurnası olan iki niş ve 

doğusunda; yarım daire planlı bir duvardan açılan kapıyla geçilen protesis 

bulunmaktadır (F.B.111). Protesis, kilisenin apsisine de bağlanmakta, apsisin 

güneyinde diakonikon yer almaktadır (Şekil A.27). 

Duvardaki izler; narteks üzerinde, Üsküdar Surp Garabed Kilisesi’ndekine benzeyen 

iki katlı galerinin varlığına işaret etmektedir (Şekil A.30, F.B.112,113,114,115). 

Yapının 1913 yılındaki fotoğrafı, galeriye, güneybatıda olduğu görülen terastan 

girildiğini düşündürmektedir (F.B.98). 

Kuzey, güney ve batı duvarlarında, altta iki, üstte üçer pencere yer almaktadır (Şekil 

A.27,30). Zemin kat pencereleri; içte basık kemerli (F.B.102), dışta dikdörtgen 

(F.B.116,117), üst kat pencereleri ise, batıda dikdörtgen, kuzey ve güney 

duvarlarında kemerlidir (F.B.116). 

Cephe düzeni 

Kilisenin batı cephesi Klasik üsluplu ayrıntılarla yoğun bezemeli; diğer cepheleri 

yalın tasarlanmıştır (Şekil A.31, F.B. 98,117,116). Kapı ve pencere söveleri, kat ve 

saçak silmeleri, plastırları, sütun başlıklarıyla oldukça zengin bir ön yüz sunan batı 

cephesi; silmelerle giriş, üst kat ve alınlık olarak üçe bölünmüştür. Kenger yapraklı, 

volütlü başlıkları ile dikkat çeken plastırlar, giriş ve üst kat cephelerini düşey 

yüzeylere ayırmıştır (F.B.98, 117) Altta; duvar yüzeyinden öne çıkarılmış kemer ve 

yanlarda –bugün mevcut olmayan –sütunlarla vurgulanan giriş ve kenarlarda birer 

pencere yer almaktadır. İnce bordür çizgileriyle çevrelenen kapının üzerinde, 

ortasında yuvarlak bir madalyon bulunan yatık dikdörtgen pano, panonun üzerinde 

kitabe yeri bulunmaktadır (F.B.99,117). Bunun üzerindeki korniş, kafes ve üzüm 

motifleri içeren kabartmanın97 altında yer almaktadır. Kabartmanın ortasında; sunak 

ve kilise girişlerinde sıkça görülen ve Ermeni alfabesinin 7. harfine benzetilen 

                                                   
96 İlter, 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirdiği Eskişehir-Sivrihisar (Şekil A.29) ve Akşehir Ermeni 
kiliselerinde kuzeydoğu köşede yer alan benzer mekanlardan “vaftizhane” olarak bahsetmektedir [119, s. 
1063,1064] Sivrihisar Kilisesi’nde kuzey duvarında mermer vaftiz kurnası ve aynasında kabartma tekniğiyle 
işlenmiş vaftiz sahnesi yer almaktadır [119, s. 1063] Burada da kuzey duvarındaki nişlerden biri içinde vaftiz 
kurnası olması mümkündür (F.B. 111). Tuğlacı da, İstanbul Ermeni Kiliselerinde genelde naosa içten 
bağlanan bu yan hacimlerin vaftizhane ya da rahip veya korodakilerin soyunma odası olarak yapıldığını 
belirtmiştir (Şekil A.14, 27) [86, s. 384,387] 
97 İlter’e çevredekiler, kabartmanın kırılan kısımlarında insan figürleri olduğunu belirtmiştir [124, s.365] 
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sembol, "Her şeye gücü yeten Tanrı"yı simgelemektedir [134, K.G.]. Yanlarda, 

dikdörtgen biçimli pencereler yer alır. Üstte, yukarı doğru daralarak bir kornişle 

bitirilen kartuşlar pencereleri zenginleştirmiştir. Kartuşların ortasında, içlerinde 

kabartma haç motiflerinin olduğu madalyonlar yer almaktadır (F.B.117).  

Üst katta plastırlarla tanımlanan bölümlerden her birinin ortasına bir pencere 

yerleştirilmiştir. Üzerlerindeki iki parçalı korniş, alt ve üst kat pencerelerini 

farklılaştırmaktadır (Şekil A.31, F.B.117). En üst bölümde, alınlığın ortasında 4 

yapraklı yonca biçimli bir pencere yer almaktadır. Batı duvarının gerisinde, bir korniş 

ile vurgulanan vaftizhane girişi görülmektedir (F.B.110).  

Kuzey ve güney cepheleri98 genel olarak simetrik olmasına karşılık, güney cephesi 

tonoz kalıntısıyla farklılaşmaktadır (Şekil A.32, F.B.116,118). Her iki cephede de 

naos kısmı öne çıkarılmıştır (F.B.116,117). Üçgen alın duvarlarıyla sonlanan bu 

yüzeylerde; altta büyük bir boşaltma kemeri içinde, dikdörtgen açıklıklı ve düz söveli 

iki pencere, üstte ise ortadaki büyük, yanlardakiler küçük olmak üzere üçlü pencere 

grubu99 bulunmaktadır. Söveleri duvar yüzeyinden öne taşırılan bu pencereler 

kemerlidir (F.B. 116). Naos duvarının gerisindeki yüzeyde kemerli yan kapılar ve 

dikdörtgen biçimli, düz söveli galeri pencereleri bulunmaktadır.  

Yapı, eğime yaslandığından doğu duvarının büyük bir bölümü toprak altındadır. 

Açıkta kalan yüzey ise yapıyı kuşatan saçak silmesinin altındaki sağır duvardır 

(Şekil A.31, F.B.119). 

Yapım tekniği ve malzeme 

Kilise, düzgün kesme taş bloklar kullanılarak yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Ana 

malzeme olan volkanik tüfün yanı sıra demir, ahşap ve kireç harcı, yapımda 

kullanılan diğer malzemelerdir.  

Duvar örgüsü, yanaşık derz tekniğinde ve çift cidarlıdır. İç ve dış cidarlar, 25-30 cm. 

yüksekliğinde düzgün kesme taş bloklarla örülmüştür. Duvarlarda yer yer devşirme 

taşlar ve taşçı işaretleri görülmektedir. Yapının özgün döşemesi bugün mevcut 

değildir. Ancak, 1913’te çekilen fotoğrafı döşemenin de taş kaplı olduğunu 

göstermektedir (F.B.106). Çatı yaklaşık 10x35x70 cm.lik taş bloklarla kaplanmıştır. 

Demir gergi sadece narteks kemerinde kullanılmıştır. Gergiyi berkiten kılıçlar kuzey 

ve güney cephelerinde açıktadır (F.B.116,117) Naosta, moloz arasında bulunan 

kenet parçası, yapıdaki diğer demirli bağlantılara işaret etmektedir. Batı cephesinin 

                                                   
98 Mesafe çok dar olduğundan güney cephesinin bütün fotoğrafı çekilememiştir 
99 Varjabedian, mimari öğelerin oluşturduğu üçlülerin Teslis'i simgeleyebileceğini düşünmektedir [134]  
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alt kat pencereleri lokmasız demirleriyle bugüne ulaşmıştır. Özel kalıplarla üretildiği 

düşünülen alçı konsol ve kabartma motifler kornişe çivilerle sabitlenmiştir (F.B.120) 

Diakonikonun tavanında bulunan yaklaşık 15 cm. çapındaki kirişler ahşaptır. Bugün 

mevcut olmayan galeri döşemelerinin de ahşap kirişlerle taşındığı; izlerden ve 

duvardaki ahşap kalıntısından anlaşılmaktadır (Şekil A.27 A-A Kesiti, F.B.113,115). 

Pandantiflerde, bağdadi çıtalar üzerine uygulanan sıva ile resimler için zemin elde 

edilmiştir (F.B.121).  

Taşıyıcı sistem  

Yapının taşıyıcıları duvarlardır. Narteksi örten beşik tonozun yükü 135 cm. 

kalınlığındaki yan duvarlarla zemine aktarılmaktadır. 108 cm kalınlığındaki naos 

duvarlarını birbirine bağlayan dört askı kemeri pandantiflerle geçilen kubbeyi 

taşımaktadır.  

Mimari donanım ve bezeme 

Vaftizhane, apsis ve diakonikon duvarlarında nişler ve apsisin yükseltilen 

döşemesini bemadan ayıran taş korkuluk bugüne ulaşan donanım ögeleridir. (Şekil 

A.27, F.B. 111,122,123). 

Yapının batı cephesi ve iç dekorasyonunun tasarımında Klasik üsluplu ayrıntılarla 

19. yüzyılın seçmeci tavrı benimsenmiş görünmektedir. Ön cephede, silmelerle 

yatay katlara ayrılmış yüzeyler, plastırlar ve akant yapraklı başlıkları, üçgen alınlık, 

pencere üstlerindeki ortası yuvarlak madalyonlu kartuşlarla beliren üslup (F.B.117) 

içeride duvar, kemer ve apsis yarım kubbesini donatan alçı bezeme ile devam 

ettirilmiştir. Akant başlıklı, yivli plastırlarla bölünen duvar yüzeyleri; köşeleri 

yuvarlatılan dikdörtgen panolarla sınırlanmıştır (Şekil A. 27,28, F.B.102,122). 

Panoların içinde; basık kemerli pencereler kimi zaman da pencerelere öykünen 

ikincil panolar ile üzerlerinde yuvarlak madalyonlar bulunmaktadır. Alt ve üst 

ayırımını vurgulayan korniş, akant yapraklı konsollar ve üzüm/asma yaprağı100 

kabartmalarıyla (F.B.120), apsis yarım kubbesi silmeye doğru indikçe büyüyen 

haçlarla bezenmiştir (F.B.124). Kemer karınlarında; üçgen ve eşkenar dörtgenlerle 

tabula ansata101 kabartmalar bulunmaktadır (F.B.124).  

Alçı dekorasyon, bölgedeki sıva üstü boyama tekniğine dayalı bezeme örneklerine 

yabancıdır. Pandantiflerdeki madalyonlarda, İncil yazarları tasvirleriyle sınırlı tutulan 

resimlere parlak mavi ve sarının hakim olduğu görülür (F.B.121). Beşiktaş 
                                                   
100 Asma yaprakları “Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır” (Yuhanna Bab.15, 1 ve 3. ayetler) diyen İsa’ yı 
sembolize etmektedir 
101 Kısa kenarlarına yarım daireler eklenmiş dikdörtgen 
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Meryemana Kilisesi ile ilişkisi (bkz. Tarihçe ve F.B. 101,103,104,105) ve Bağlarbaşı 

Surp Garabed (F.B.112) ile Surp Yerortutyun kiliselerine (F.B.107) benzerliği 

düşünüldüğünde; Avrupa kaynaklı İstanbul etkisi net olarak görülmektedir. 

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Yapı konut olarak kullanıldığı sırada, bazı ek ve değişiklikler 

yapılmıştır. Yeni işlevin neden olduğu müdahaleler özellikle narteksi etkilemiştir. 

Sonradan örülen bir duvarla naostan ayrılan narteksin üzeri ahşap kirişli bir döşeme 

ile kapatılarak kilisenin içinde ayrı bir yapı elde edilmiştir. Naosla bağlantısı, demir 

bir kapı ile sağlanan (F.B.114) bu duvardan girişe kadar uzanan hacim, ek 

duvarlarla bir koridor ve yanlardaki dört odaya dönüştürülmüştür (Şekil A.27, 28, 

F.B.125). Naosta; kuzey duvarına bitişen bir merdiven eklenmiştir (F.B. 126). Bu 

merdivenle duvarın doğusundaki pencerenin denizlik seviyesine ulaşılır. Duvar 

kalınlığı ve kapatılan pencere; buranın helaya dönüştürüldüğünü düşündürmektedir.  

Kilisenin kuzey ve güney kapıları (Şekil A.27, F.B. 116,118,127), galerideki kuzey 

penceresi (Şekil A.30,32, F.B.116), kuzey ve güney duvarlarının alt pencereleri 

(Şekil A.32, F.B.116), diakonikonu apsise bağlayan kapı (F.B.128) ve vaftizhane 

girişi (F.B.110) örülerek kapatılmıştır. Batıdaki zemin kat pencereleri ve kapı boşluğu 

küçültülerek, yeni kapının üzerine, koridoru aydınlatacak bir pencere yapılmıştır 

(F.B. 98,117). Bugün diakonikona giriş sağlayan kapı sonradan açılmış olmalıdır 

(F.B. 129) Doğu cephesinde apsis duvarında görülen izler, vaktiyle kilisenin 

duvarına yaslanan bir döşemenin varlığına işaret etmektedir (F.B. 119) 

Yıkılan kısımlar: Yıkılan kubbeden geriye kasnak duvarının iki sırası kalmıştır. 

Yıkıntılar arasında büyüyen iki ağaç, kubbenin uzun süre önce çöktüğünü 

düşündürmektedir. Nitekim, 1919’da köye dönen Ermeniler kubbe ve sunağın 

yerinde olmadığını belirtmişlerdir [134, K.G.]. Galeriler (Şekil A.27 A-A kesiti, F.B. 

113,114,115) ve 1913’te çekilen fotoğraftaki (F.B. 98) çan kulesi de bugün mevcut 

değildir. Fotoğrafta, kulenin altında yer alan tonozun ise ancak kalıntısı 

görülmektedir (Şekil A.32, F.B. 118).  

Vandalizm ve yağma: Terk edilen pek çok yapı gibi bu kilise de defineciler 

tarafından tahrip edilmiştir. Güney cephesindeki kılıçlardan bazıları geride derin 

oyuklar bırakılarak sökülmüş, kalanlar ise zorlamayla yerlerinden oynatılmıştır. Giriş 

(F.B. 99,117) ve apsisteki sütunlar (F.B. 122) alınmış, kapının üzerindeki kabartma 

motifler kırılmıştır (F.B.99). 

Bakımsızlık: Kubbenin yıkılması yapıyı dış etkenlere karşı korunaksız hale getirmiş, 

sıvaların dökülmesine ve bezemelerin bozulmasına yol açmıştır (F.B.115). Örtüdeki 
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kaplama taşlarının bazıları kırılmış, çatıyı ot ve çalılar kaplamıştır. Batı cephesindeki 

kornişlerde kırılma ve çatlaklar bulunmaktadır. Çatı kornişinde bu hasarlar 

kabuklanma şeklindeki yüzey kayıplarına dönüşmüştür. Aynı sorun diğer cephelerde 

de görülmektedir. Kilisenin hava koşullarına açık olması dolayısıyla; pandantiflerdeki 

resimler bozulmaktadır (F.B.121). 

Strüktürel hasarlar: Batı cephesinde alınlıktaki pencereden, galeri penceresine 

doğru uzanan ve duvarın iç tarafından da görülen ve izlendiği dört yıl içinde açılma 

göstermeyen yaklaşık 2 cm genişliğinde bir çatlak bulunmaktadır (F.B.117). Kuzey 

ve güney cephelerinde üçlü pencere gruplarının alt kısımlarında ve pencere 

kemerlerinde ince çatlaklar görülmektedir. Kuzey duvarında, batıdaki pencerede; 

kemerin üzerinden başlayıp aşağı uzanan çatlak ise strüktürel bir hasar olarak 

değerlendirilmiştir (F.B.130) 

Malzeme bozulmaları: Cephelerde; duvarların üst kısımlarında, silme altlarında 

yüzey kayıpları (F.B.131) ve yer yer nem ve çiçeklenme görülmektedir. Silmelerde 

de yüzey kayıpları ve parça kopmaları tespit edilmiştir (F.B.99). Gergi ve kılıçlar 

paslanmıştır.  

4.4. Endürlük 

Talas ilçesine bağlı bir mahalledir102 (Şekil A.7b, 8) Yerleşimdeki kilisenin adandığı 

üç azizden103 biri olan Andronikos’a dayanan Andronikon adı [136] zamanla 

Endürlük halini almıştır. 19. yüzyılın başlarında; Kyrillos köyde sadece Hıristiyanların 

yaşadığını ve yaklaşık 2000 hane olduğunu belirtmiştir [136]. Yüzyılın sonlarında; 

hane sayısı 400’ü Rum, kalanı Müslüman olmak üzere 500’den fazladır [57, s.64). 
1875’te köydeki 684 hanede 1264 Rum, 67 Türk olmak üzere 1331 kişi (erkek) [25, 
s.26], 1905’te ise 320 aile [110, s.135] yaşamaktaydı104. Küçük Asya Araştırmaları 

Merkezi’nin kayıtlarına göre, 1924’te Türkçe konuşan 145 Rum (53 hane) ve 150 

Türk yaşıyordu [139, K.G.]. 1831-1860 tarihli nüfus defterlerine göre köyün 10 

mahallesinde Rumlar, 1 mahallesinde Müslümanlar yaşamaktaydı [107, s.9]. 

Halkın çoğu İskenderiye (Mısır), İzmir, Mersin, Adana, İstanbul gibi şehirlere giderek 

ticaretle uğraşıyor, köyde kalanlar çiftçilik yapıyordu [57, s. 64]. Bir ilkokul ve kız 

okulu ile 500 cilt kitaplı bir kütüphanesi olan köy [110, s. 135] İoannidis’e göre halkın 

                                                   
102 Köy halkının müracaatıyla 7 Haziran 1991’de mahalle statüsüne kavuşmuştur [138, s.323] 
103 Bu azizler Provos, Tarahos ve Andronikos’tur [110, s. 135]. 
104 Bu sayı, Rum, Ermeni ya da Müslüman ayırımı yapılmaksızın verilmiştir 
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göçü ve kalanların da çocuklarını Zincidere Prodromos Manastır okullarına 

göndermesi nedeniyle eğitim bakımından geri kalmıştır. 

Köyde, eski adıyla Andronikos Kilisesi’nden başka, şapel niteliğinde “Panagia” 

Kilisesi [57, 64] ile Azize Kiryaki’ye adanan bir kilise daha vardı. 20. yüzyıl başında 

yöreye gelen Rott, yerleşimin çevresinde olduğunu belirttiği, -ayazmalı- Georgios 

Kilisesi, Kuzucaklı ini, Çanlıkilise ve Analipsis, ya da Peleme olarak bilinen 

manastırın artan yapılaşmadan zarar gördüğünü vurgulamıştır [140, s. 160].  

4.4.1. Agia Triada Kilisesi  

Konum 

Kilise, köyün105 bağlık alanı içinde yer almaktadır. Düz bir zemine oturan kilise, 

kesme taş duvarlarla çevrili bir bahçeyle sınırlıdır. Kilisenin kuzeydoğusunda, bahçe 

duvarına yaslanan çan kulesi bulunmaktadır (F.B. 132). Ağırnas ya da Tavlusun 

Agios Basileos kiliselerinde olduğu gibi bahçe aynı zamanda mezarlıktır106.  

Tarihçe 

Kilisenin muhtarlıkta korunan mermer kitabesinde107 (F.B.133): 

“Bu muazzam ibadet(hane) (devle)tlu padişah Sultan(Mahmud) asrında Kayseri 

kâhini fazıl(e)tlu Paisios’un kehanetinde, Celepoğlu H. Murat Kalfa’nın resmi ile, ve 

bu köyde ikamet iden cümle mü’minlerin gani imdadı ile, mukaddes teslisin ismine 

binn108 sekizyüzotuzbeş senesinde, müceddeden ahya (ihya) olunup, 

Septembriosun sekizinde takdislendi 1835 

Mezkur H.Kalfa’nın hayratıdır” [141, s.100] yazmaktadır. Kitabede adı geçen Paisios 

Zincidere başrahibi iken sonradan Kayseri metropoliti olmuştur. Celepoğlu Hacı 

Murat’ın109 kilise için “İsa gökten bir zincir sallasa, yerde bir taş kalmadan bu kiliseyi 

göğe çıkarır” diye övündüğü anlatılır [42, s. 74]. 1835‘te temelden muntazam şekilde 

yeniden inşa edilen kilisenin adı Andronikos iken, Agia Triada olmuştur [110, s.135]. 
Mübadeleden sonra 1948’e kadar cami olarak kullanılan, bugün ise işlevsiz kalan 

yapının mülkiyeti köye aittir. Kilise, 22.10.1990’da 909 sayılı kararla tescil edilmiştir.  

                                                   
105 Köyün haritası mevcut değildir. 
106 Bahçede yağma amaçlı açılan çukurlardan birinin mezar olduğu görülmüştür. Erciyes’e tırmanmaya 
çalışan bir misyonerin hastalanarak öldüğü ve Endürlük Kilisesi’ne gömüldüğü belirtilmiştir [142, s.73). 
107 Parantez içindeki kısımlar tahrip olduğu için okunamayan, tamamlanmış harflerdir. “Binn” Kayseri ve 
çevresinde telaffuz edildiği biçimde yazılmıştır. 
108 Korat, bin sözcüğünün iki “n” ile yazılmasını, bölgedeki telaffuzun yazıya aktarılmaya çalışılmasıyla 
açıklamaktadır [42] 
109 “Murat” adı Anadolu Rumları arasında da kullanılmaktaydı [143, s.30]. 
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Plan özellikleri 

Kilise, üç nefli bazilikal planlıdır (Şekil A.33). Batı, kuzey ve güneyden yapıyı “U” 

biçiminde saran narteks güneybatıda, planda (3) ile gösterilen -işlevi 

belirlenemeyen- mekanla birleşmektedir (Şekil A.33, F.B.134,135,136). Batı 

narteksine açılan üç kapı naosa giriş sağlamaktadır (F.B.136,137,138). 16.00x24.55 

m. boyutundaki naos, kare kaidelere oturan dörder sütunla üç nefe ayrılmıştır 

Doğuda, içte ve dışta yarım daire planlı apsisler bulunur (F.B. 139,140). Ana apsisin 

kuzeyindeki protesis, güneyindeki diakonikona karşılık gelmektedir. Diakonikonun 

önünde bemaya açılan bir rahip girişi bulunmaktadır (F.B.141).  

Narteksin üzerinde naosu “U” biçiminde kuşatan galeri yer almaktadır (Şekil A.34, 

F.B.142). Kuzeybatı ve güneybatıdaki merdivenlerle ulaşılan galeriye (Şekil A.33,34, 

F.B.143) üst kottan da girilebilmektedir. Güneybatıdaki bu girişin önünde tonoz 

örtülü bir geçiş (4) bulunmaktadır (F.B.144,145). Yapının üst kat oluşumu galeri ile 

sınırlı kalmamış, pastoforion odalarının üzerine köşe odaları (Bkz. 4.2.2-Plan 

özellikleri) yapılmıştır (Şekil A.34). Bu odalara kuzey ve güney duvarlarının cidarları 

arasındaki merdivenlerle ulaşılmaktadır (Şekil A.33, F.B.146) 

Alt katta; kuzey ve güney duvarları ile apsis ve pastoforionda kemerli pencereler 

bulunmaktadır (Şekil A. 33,35,36, F.B.134,139,141). Galeri merdivenleri, yan 

duvarlardaki pencereleri biçim olarak tekrarlayan, ancak boşlukları oval sövelerle 

küçültülmüş pencerelerle aydınlanmaktadır (Şekil A.36 Kuzey-güney cepheleri, 

F.B.143). Kuzey, güney ve batı duvarlarında yer alan üst kat pencereleri dikdörtgen 

biçimlidir (F.B.134,141). Galeriden doğu yönüne bakan pencereler diğerlerinden 

farklı olarak oval biçimlidir (F.B.134,145). Kubbedeki dört oval pencere ile kırma 

çatının alınlıklarında; ortada oval, yanlarda yatık kalp biçimli pencereler üst kottan 

ışık sağlamaktadır (Şekil A.36, F.B.134,141)  

Cephe düzeni 

Galeri ve narteks biçimlenişindeki denemelere karşın, bölgenin geleneksel kilise 

plan kurgusunu da koruyan yapı, cepheler söz konusu olduğunda tümüyle batılıdır. 

Klasik canlandırmaların etkin olduğu cephe düzeninde Barok etkiler de 

görülmektedir. Efkere Surp Stepanos Kilisesi’nde gözetilen ve batı cephesini öne 

çıkaran hiyerarşik anlayış (Bkz. 4.3.1) Agia Triada Kilisesi’nde görülmez.  

Planın önerdiği ya da ayrıntılarda beliren farklılıklar dışında bir çaba ya da özenle 

vurgulanmayan batı cephesi; narteks ve galeri duvarlarından oluşmakta, üstte alınlık 

bu oluşuma daha geriden katılmaktadır (Şekil A.36). Galeri ve narteksi birbirinden 

ayıran düz silme, katlar arasındaki ayırımı vurgularken, cepheyi yatay yüzeylere 
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bölmektedir. Narteks, batı cephesinde beş kemer açıklığıyla kendini göstermektedir. 

Köşelerde tek, arada; küçük kemerlerle birbirine bağlanmış kare gövdeli ikili sütunlar 

açıklıkları belirlemektedir (F.B.135). Narteksin gerisinde batı duvarı yer alır 

(F.B.136). Duvarın ortasındaki ana giriş; iki yanındaki plastırları üstte birleştiren 

korniş, kornişin üzerindeki kitabe yeri, onun da üzerinde üçgen alınlıkla 

vurgulanmıştır (F.B.137). İki yandaki kapılar daha sade olup söveleri kuşatan bir 

silme ve üzerindeki alınlıktan oluşmaktadır (F.B.138). Söveler ve alınlık içleri kırmızı, 

sövelerin köşelerindeki taşlar gridir. Duvar yüzeyi de silme üzerinden kemerleri 

destekleyen konsolların altına kadar gri/lacivert renge boyanmıştır (F.B.136,138). 

Üst katta, hafifçe öne taşan düz söveli dikdörtgen pencerelerin ritmik dizilişi, 

cepheye yatay etki vermiş, tekrar eden profillerin vurgusunu arttırdığı saçak silmesi 

duvarı sonlandırmıştır (F.B.135). Galeri girişini koruyan tonoz (Şekil A.36, 4 

numaralı mekan), batı cephesinin bir ögesi olarak güney uçta yer almaktadır (F.B. 

144). Ortada oval, iki yanda yatık yürek biçimli pencereleriyle110 alınlık geriden 

görünüşe katılmaktadır (F.B.147). Pencerelerin üzerindeki damlalıklar ile dişli korniş 

ve üzerindeki saçak silmesi yüzeyi zenginleştiren ayrıntılardır.  

Doğu cephesinde; önde dairesel planlı duvarlarla hareketli bir görünüm kazanan 

apsisler yer alır (Şekil A.36, F.B.140111). Apsislerin ardından yükselen sağır bema 

yüzeyinin üzerinde, batıdakinin aynı olan alınlık bulunur (Şekil A.36, F.B.140,147). 

Narteks ve galerinin doğuya bakan yüzeyleri daha geride, yanlardan görünüşe 

katılmaktadır (F.B.134,145). Kuzeydekinde, pencerenin önünde, işlevi 

anlaşılamayan küçük bir konsol bulunmaktadır (F.B.134) 

Yan cephelerin batı uçları galeri ve narteks, doğusu beden duvarlarından 

oluşmaktadır (Şekil A.36, F.B. 134,141,145). Galeri ve narteks, batıdaki cephe 

düzenini devam ettirir. Dört kemer açıklığından oluşan nartekste, batı cephesinden 

farklı olarak; sadece doğudan üçüncü taşıyıcı, ikili sütun biçimindedir (F.B.134). 

Cephelerin doğu bölümünü iki alana bölen plastırlar (Şekil A.36, F.B.134,141) 

arasındaki bema duvarı; güneydeki rahip girişi ile kuzeydekinden farklılaşır.  

Yapım tekniği ve malzeme: 

Kilise, düzgün kesme tüf taşları kullanılarak yığma yapım tekniğinde inşa edilmiştir. 

Demir ve kireç harcı, yapımda kullanılan diğer malzemelerdir.  

                                                   
110 Bu niteleme, İlter’e dayanarak kullanılmıştır [143, s, 1678). 
111 Bahçe duvarı ve kilise arasındaki mesafe çok yakın olduğundan cepheyi tam gösterecek bir fotoğraf 
çekilememiştir 
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Duvar örgüsü, yanaşık derz tekniğinde ve çift cidarlıdır (F.B.135). İç ve dış cidarlar, 

25-30 cm. yüksekliğinde düzgün kesme taş bloklarla örülmüştür. Sıva dökülmeleri, 

örtü ögelerinin yapım tekniğini açığa çıkarmıştır (F.B.139). Sütunlar tek parça 

olmayıp tamburlardan oluşmaktadır (F.B.148). Çatı kaplaması, yaklaşık 5x20x40 

cm. lik kırmızı ve gri renkli taş plaklardan oluşmaktadır (F.B.149).  

Yoğun olarak demir kullanılan yapıda, ikiz gergiler (F.B.150) kılıçlar, kandil halkaları 

ve pencere parmaklıkları açıktaki demir ögelerdir. Sıvaların dökülmesi ve yıkılan 

duvarlarla açığa çıkan yüzeyler, yapım tekniği ve özellikle demirin, görünmeyen 

strüktürel bir öge olarak nasıl kullanıldığı konusunda öğreticidir. Kilit taşını kubbeye 

bağlayan kenetler112 (F.B.151), galeri ve narteks silmeleri seviyesinde yer alan duvar 

gergileri (F.B.135,152) ve bu gergilerin simitli bağlantısı (F.B.153), galeri döşemesini 

(F.B.152) ve orta nefin tonozunu destekleyen kirişler (F.B.139), bu ögelerdendir. 

Yan duvarlarda pencerelerin altındaki sıvasız yüzeyde görülen izler, yaklaşık 55 cm 

arayla ahşap panolar yerleştirildiğini düşündürmektedir (F.B.148). Sıralar, galeri ve 

bema korkulukları da büyük olasılıkla ahşaptı. Duvar, örtü ve geçiş ögeleri kireç 

harcı ile sıvanarak üzerine kalemişi tekniğinde bezeme yapılmıştır. Kuzeydoğu 

pandantifindeki madalyon kalıntısı alçının dekoratif amaçla yapıda kullanıldığına 

işaret etmektedir (F.B.139)  

Taşıyıcı sistem  

Alt katta 125, üstte 75 cm. kalınlığındaki duvarlar ve 50 cm. çapındaki ayaklar 

yapının taşıyıcılarıdır. Kemerlerle birbirine bağlanan taşıyıcılar, örtü yüklerini yine bu 

kemerler aracılığıyla almaktadır. Orta nefin 3 ve 4. ayakları arası; pandantiflerle 

geçilen kubbe, orta nef ile kubbenin kuzey ve güneyi beşik, diğer nef bölümleri, 

galeri ve narteks birimleri çapraz tonozlarla örtülüdür (Şekil A.33,34, F.B. 

136,139,150).  

Mimari donanım ve bezeme 

Kilisenin, donanım ögeleri bugüne ulaşmamış olup varlıkları izlerden 

anlaşılmaktadır. Kuzeyde, girişten 3. sütunun üzerindeki basamak izleri, bölge 

kiliselerinde görülmeyen bir donanım ögesi olan ambona aittir (F.B.139) Bema ve 

apsiste, ayinde kullanılacak eşyaların ve ikonaların konulduğu nişler bulunmaktadır 

(Şekil A.33, 35, F.B.139, 146). İstanbul kiliselerindeki mevcut örneklere (F.B.154) ve 

                                                   
112 Buradaki demirlerde görülen Rusça harfler, malzemenin Rusya’dan gönderildiğini düşündümektedir. 
Ruslar kendileriyle aynı mezhepten olan Rumları pek çok konuda desteklemişlerdi (Bkz 2.1.1 ve 2.4.1). 
Tanzimattan önceki çan çalma yasağı nedeniyle büyük çan dökücüsü bulunamadığından; kendisini Rumların 
koruyucusu olarak gören Rusya’dan hediye olarak çanlar gönderilmiştir [83, s.79]. Nitekim 1862’de Demre A. 
Nikolaos Kilisesi Rus prensi tarafından restore ettirilmiş ve çan eklenmiştir [144] 
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vaftiz töreninin kuzeyde gerçekleşmesine dayanarak113; bemanın kuzeyinde, ortada 

yer alan nişin (F.B.146) vaftiz kurnası olduğu düşünülmektedir. Yapının batısından 

kuzey duvarının ortasına kadar, oturma yerlerini belirleyen taş sekiler yapılmıştır 

(Şekil A.33).  

Donanım ögeleriyle karşılaştırıldığında; bezeme programı hakkında yapının daha 

fazla bilgi verdiği söylenebilir. Cepheler Klasik, iç yüzeyler ise Klasik ve Barok 

üsluplu ögelerle bezenmiştir. Klasik canlandırmalar daha çok; saçak silmeleri, kapı, 

pencere söve ve alınlıkları, kubbe eteğindeki konsollar ve volütlü sütun başlıklarında 

kendini gösterir (F.B. 135,137,138,141,147,150). Girişlerin üzerinde galeri 

döşemesinin küçük dalgalanmalarla yaptığı çıkmalar ve altındaki alçı konsollar 

(F.B.142), bemaya bakan nişlerin kıvrımlı tablaları (F.B.139,144), elips ve yanlardaki 

“yatık yürek biçimli”114 pencereler (F.B.134) ve apsis yarım kubbesine resmedilen 

perde kıvrım ve saçakları (F.B.144), tonozlardaki madalyonlar (F.B. 148) barok 

tavrın izlenebildiği bezemelerdir.  

Taş işçiliği ve girişlerin çevresinde, kırmızı ve gri ile kurulan kromatik düzenle 

(F.B.137,138) sınırlı cephe dekorasyonu, içeride resmin öne çıktığı bezeme 

programına yerini bırakmıştır. Büyük bölümü mevcut olmasa da kalemişlerinin, yan 

zemin kat pencerelerinin alt seviyesinden başlayıp, örtü ve geçiş ögelerine uzandığı 

kalıntılardan anlaşılmaktadır. Beyaz zemin üzerine mavi, yeşil ve kırmızı ile 

resmedilen konuların bir kısmı dinidir. Duvarlarda yer alan dini figürler güçlükle 

seçilmektedir. Narteks kemerlerinde olduğu belirtilen aziz resimleri bugüne 

ulaşamamıştır [143, s.1679]. Kuzeydoğu pandantifindeki madalyon kalıntısı 

(F.B.139), Efkere ve Yanartaş kiliselerinde olduğu gibi geçiş ögelerine İncil 

yazarlarının resmedildiğini düşündürmektedir (F.B.93,121).  

Kemerler, pencere ve kapılar, pandantif ve tonozlar kenarlarındaki mavi şeritlerle 

vurgulanmıştır (F.B. 139,142,146,148). Aynı uygulama narteks tonozlarında da 

görülmektedir (F.B.136). Beşik tonozların ortasına mavi tonlarında resmedilen oval 

ve daire biçimli madalyonlar, perde motifleri, sütun başlıklarında kırmızıya boyanan 

yumurta dizileri, bunun yanı sıra yeşille vurgulanan abaküs ve volütler, dini konu ve 

kişiliklerin, batı etkisinde dindışı motiflerle birarada sunulduğu bir resim programını 

ortaya koymaktadır (F.B.139,146,148,150).  

                                                   
113 Protesisle ilişkisi nedeniyle, vaftizhane ya da vaftiz kurnalarının da kuzeyde konumlanması akılcıdır. 
İstanbul Ermeni kiliselerinde vaftizhane olarak adlandırılan mekanlar ya da vaftiz kurnaları kuzeydedir (Şekil 
A.14). Kayseri’de Efkere Surp Stepanos ve merkezdeki Surp Asdvadzadzin kiliselerinde kuzeyde vaftizhane 
vardır (Şekil A.27, 85). Diğer kiliselerde bemadaki nişlerden biri vaftiz töreni için ayrılmış olmalıydı 
(Bkz.dipnot 96, F.B.24,83). Tavlusun Agios Basileos Kilisesi’ndeki vaftiz kurnası (F.B.17) özel bir örnek 
oluşturmaktadır. 
114 Bu betimleme Fügen İlter’den alınmıştır [143, s.1678] 
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Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Yapıda görülen ek ve değişiklikler, cami olarak kullanıldığı 

döneme aittir. Tonozlu geçişin kuzeydoğusuna eklenen minarenin bir kısmı bugün 

yıkılmıştır (Şekil A.34,36, F.B. 144,145,155). Güney duvarının, 2 ve 3. sütunlar 

arasındaki bölümünde bulunan pencere kapatılarak bu duvar mihraba 

dönüştürülmüştür (Şekil A.33,36, F.B.152).  

Yıkılan kısımlar: Güney galerisi narteks ile birlikte neredeyse tamamen yıkılmış, 

sadece galerinin doğu duvarı ayakta kalabilmiştir (Şekil A.33,34,36, F.B.145,152). 

Galerinin güney ucunun yıkılan örtü ve duvarlarına ait taşlar moloz yığını halinde 

durmaktadır (F.B.135,147). İlter’in, tonozlu geçişten (4 numaralı mekan) bahçeye 

indiğini belirttiği merdiven bugün mevcut değildir (F.B.145). Naostan galeriye çıkan 

merdivenlerin büyük bölümü, merdiven evini naostan ayıran duvar ve üstteki tonozlu 

döşeme ile birlikte yıkılmıştır (F.B. 143).  

Vandalizm ve yağma: Naos döşemesi para ya da altın bulmak amacıyla tahrip 

edilmiştir. Döşeme kazılarla bozulmuş, kaplaması bugüne ulaşamamıştır (F.B.139). 

Yağma amaçlı olarak bahçede açılan çukurlar muhtar tarafından kapatılmıştır. Aynı 

nedenle protesis ve diakonikonun yarım kubbeleri tahrip edilerek, bezemelerin 

olduğu bölümler kırılmıştır. Ulaşılabilen yüzeylerde yapılan karalama ve yazılar 

yapıyı kirletmiştir. Pencere demirleri, kuzeydeki alınlıktakiler dışında sökülmüştür. 

Demirlerin sökülmesi sövelerin de harap olmasına yol açmıştır (F.B.147).  

Bakımsızlık: Örtüdeki kaplama taşlarının büyük bölümünün mevcut olmaması (F.B. 

149,151) nedeniyle korunaksız hale gelen ve su alan yapıda sıva ve boyalar 

dökülmüştür. Bu bozulma özellikle tonozlar ve kubbede yoğunlaşmaktadır (F.B.143, 

149,150). Örtüde otlar büyümüş, cephelerde özellikle saçak silmesinde ve silmeye 

yakın kısımlarda ağaçlar yetişmiş, (F.B. 149,135,144,145) silmelerde kırılmalar 

olmuştur (F.B.135,141).  

Strüktürel hasarlar: Yıkılan kısımların hava koşullarına tamamen açık olması ve 

bitkiler nedeniyle bu bölümlerdeki mevcut duvar, örtü ve döşemeler de yıkılma 

tehlikesi altındadır (F.B. 135,144,152).  

Malzeme bozulmaları: Çatı kaplamasının harap olması, tonozlarda çiçeklenmeye yol 

açmıştır (F.B.148). Kuzey cephesinin doğu üst bölümünde nemden kaynaklanan 

lekeler (F.B.134), kubbenin kaplamasız kısımlarındaki taşlarda biyolojik bozulmalar 

görülmektedir (F.B.151). Demir ögelerde korozyon tespit edilmiştir  
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4.5. Ağırnas  

Mimar Sinan’ın doğum yeri olan yerleşim, Kayseri’ye 24 km. mesafede bulunan bir 

köy iken (Şekil A.7b ,8) 1957’de ilk belediye kurulmuştur. Ağırnas Belediyesi Sinan 

Evi’nin restorasyonundan dolayı üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından 

ödüllendirilmiştir. Yerleşimin adı “Taşören” olarak değiştirilmişse de, yeni isim halk 

arasında kullanılmamaktadır. 

1834’te Ağırnas'ta 145 Müslüman, 28 Hıristiyan hane bulunuyordu [145]. Bennet’in 

raporuna göre; 1875’te köydeki 258 hanede 138 Rum, 560 Türk olmak üzere 698 

kişi (erkek) yaşamaktaydı [25, s. 23]. 1900’lü yıllarda Rum hane sayısı 55 olan 

köyde konuşulan dil Türkçe’dir [110, s.142].  

16-17. yüzyıllarda İngiltere’ye ihraç edilen mallara ait listenin ilk sırasında Ağırnas'ta 

dokunan kumaşlar yer almaktadır [145]. 1875 kayıtlarına göre dokumacılık dışında; 

taş işlemeciliği, duvarcılık, nakkaşlık, boyacılık, sıvacılık gibi meslekler oldukça 

yaygındır. 15 ve 16. yüzyıllardan itibaren İstanbul, Kahire, Cezayir, Rodos, Girit, 

Kıbrıs, Şam, Halep, Kırım, Belgrad, Edirne gibi İmparatorluğun önemli 

merkezlerindeki tarihi binaların inşaatlarında bulunmuşlardır [145]. 

Halı dokumacılığının hala sürdürüldüğü kasaba, sosyal yaşam bakımından 

Kayseri’nin diğer yerleşimlerine göre daha hareketlidir. Her yıl Mimar Sinan’ı anma 

günleri ve Yunanistan’dan konukların da katıldığı festivaller düzenlenmektedir. 

Bugün yeraltı kiliseleriyle ünlü olan yerleşimde, vaktiyle Kozmas ve Damianos adına 

kurulmuş bir Bizans kilisesi bulunmaktaydı [110, s.142]. KAAM arşivi kayıtlarında; 

yerleşimde Aziz Prokopios adına yapılmış iki kilise bulunduğu; büyük kilisenin 

Hıristiyan mahallesinde, küçük olanının Türk mahallesinde harman yerine yakın bir 

yerde kaya oyma bir kilise olduğu belirtilmiştir [146/1].  

4.5.1. Agios Prokopios Kilisesi 

Konum 

Kilise, Hıristiyan Mahallesi içinde, konutların arasında bulunmaktadır (Şekil A.37). 

Düz bir arazi üzerinde, güneyinden kaldırım ve yolla sınırlanmış durumdadır. Batı ve 

doğusunda komşu evlerin bahçe duvarları, kuzeyinde kendi bahçesi bulunur. Yakın 

zamanda örülen duvarlarla küçültülen bahçe, büyük olasılıkla kilisenin mezarlığıdır. 

Tarihçe 

Kilisenin girişindeki yeni, mermer kitabede adı ve 1857 tarihi yazılıdır. Levidis de 

kilisenin yapımı ile ilgili olarak aynı tarihi vermiş ve Agios Prokopios’a adandığını 
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belirtmiştir [110, s.142]. Mülkiyeti Hazineye ait olan kilise 22.7.1999’da Koruma 

Kurulu tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir; yapı bugün, 

folklorik gereçlerin sergilendiği bir müze115 olarak kullanılmaktadır.  

Plan özellikleri 

Kilise üç nefli, bazilikal planlıdır (Şekil A.38). Batıda çapraz tonoz örtülü üç birimden 

oluşan narteksten açılan bir kapıyla (F.B.156) 11.46X9.98 m. boyutundaki naosa 

geçilir. Naos, ikişer sütunla birbirinden ayrılan neflerden oluşmaktadır. Batıdaki ana 

girişe ek olarak, naostan güneye de bir kapı açılmıştır (F.B.157). Yarım daire planlı 

apsis (F.B.158,159) ile yanlardaki protesis ve diakonikonun tanımladığı kutsal alanın 

altında, kripta olduğu düşünülen mekan bulunmaktadır. Buraya protesisin önündeki 

merdivenle inilmektedir (Şekil A.38, F.B.160). Narteks üzerinde yer alan galeriye 

(Şekil A.39-plan, F.B.161) güney duvarının içine yerleştirilen merdivenle 

çıkılmaktadır (Şekil A.38,39).  

Yapı, apsis üçlüsündeki birer, kuzey ve güney duvarlarında karşılıklı üçer, galeride 

her nef bölümünde birer dikdörtgen pencere ile aydınlanmaktadır. Alın duvarlarında 

da; doğu ve batıda karşılıklı olmak üzere, iki oval pencere yer almaktadır (Şekil 

A.38,39,40, F.B. 156, 157,159,161,162,163). 

Cephe düzeni 

Cephe oluşumunun, neoklasisizmden etkilenen yalın bir kurguya dayandığı 

söylenebilir. Kilise bu özelliğini saçak silmeleri, plastırlar ve üçgen pencere 

alınlıklarına borçludur (F.B.157,158,163,164). Giriş, Klasik canlandırmacı üslubun 

en fazla gözlendiği cephedir (Şekil A.40, F.B.156). Altta üç açıklıklı narteks ve üstte 

galeri olmak üzere iki kat düzenine sahip cephede katlar birbirinden düz bir silme ile 

ayrılmıştır. Narteksteki sivri kemerler; kenarlarda kare planlı ayaklara, ortada ikili 

sütunlara oturmaktadır. Gerideki duvar üzerinde profilli bir kuşak ile sınırlanmış 

kemerli giriş ile üzerinde, yeni mermer kitabe yer almaktadır. Üst kat, plastırlarla 

sınırlanan yüzeylerdeki birer pencere ile dışa açılmaktadır. Söveleri duvar 

yüzeyinden 3 cm. öne çıkarılmış dikdörtgen pencerelerden ortadakinin üzerinde; 

korniş ve bir oval pencere bulunur. Simetrik düzeni sağlayan yan pencereler, 

üzerlerindeki üçgen alınlıklarla vurgulanmıştır.  

Doğu cephesi, içteki planı dışa yansıtan üç kademeli bir düzene sahiptir (Şekil A.40, 

F.B.158). Önde, cephenin simetri eksenine yerleştrilen apsis, beşik çatı ile sonlanan 

                                                   
115 Aktif bir müze kullanımı söz konusu değildir. Belediyenin kendi çabalarıyla onarılan ve kilitli tutulan yapı, 
ziyaretçi oldukça açılmaktadır. Birkaç tarım ve ev gereci yapının içinde adeta dekoratif ögeler olarak 
sergilenmektedir. 
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bemaya yaslanmıştır. Daha geriden, naosun alın duvarı yükselir. Apsis ve yan 

duvarlar düz söveli, dikdörtgen birer pencere ile dışa açılmakta ve pencereler 

üzerlerindeki kornişlerle vurgulanmaktadır. Yan pencerelerin kornişleri üzerinde 

ayrıca, sivri boşaltma kemerleri bulunur. Gerideki alın duvarı ise, ortada oval ve 

yanlarda dikdörtgen açıklıklı, düz söveli pencerelerle dışa açılmaktadır (F.B.165).  

Kuzey ve güney cepheleri büyük ölçüde simetriktir (Şekil A.40, F.B.157,162). Batıda 

narteks ve üstünde galerinin sağır duvarı ile doğuda ise apsis çıkması ile son bulan 

cepheler, plastırlarla düşey bölümlere ayrılmıştır. Bu yüzeylerin her birinde birer 

dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Düz söveleri duvar yüzeyinden 3 cm. çökertilmiş 

olan pencerelerin üzerinde korniş ve kornişin üzerinde sivri boşaltma kemerleri yer 

almaktadır. Duvarların batı ucundaki pencereler diğerlerinden yüksektedir. Güney 

cephesi, bu pencerenin altındaki kapı nedeniyle kuzey cephesinden 

farklılaşmaktadır. Cepheler, tekrar eden profillerle etkisi güçlenen Klasik üsluplu 

saçakla sonlandırılmıştır.  

Yapım tekniği ve malzeme  

Kilise yığma tekniği ile kesme taş bloklar kullanılarak yapılmıştır. Ana yapı 

malzemesi olarak öne çıkan tüf; duvar örgüsü, örtü ögeleri, çatı kaplaması ve 

muhtemelen döşemede kullanılmıştır. Duvarlar, yanaşık derzli ve çift cidarlıdır. İç ve 

dış cidarlar, 25-35 cm. yüksekliğinde taşlarla örülmüş, çatı, yaklaşık 30x80x10 cm.lik 

taş levhalarla kaplanmıştır (F.B.166). Sütunların, ikişer kaideyle yükseltilmesi, 

devşirme olduklarını düşündürmektedir (F.B. 161) 

Kemer açılmaları, kılıçları görünen demir gergilerle önlenmeye çalışılmıştır 

(F.B.156,157). Bazı sütun-kaide birleşimleri demir bileziklerle desteklenmiştir 

(F.B.161). Yağma için yapılan tahribat, bu birleşimlerde kurşun kullanıldığını açığa 

çıkmıştır. Bu durum, sütun ve kaide birleşimlerinde demirin zıvana olarak 

kullanımına dikkat çekmektedir. Kandil halkaları ve pencere demirleri yapının diğer 

demir ögelerdir. Oval pencereler desenli (F.B.163), diğerleri lokmalıdır (F.B.157)  

İç yüzeyler, pencerelerin altından itibaren 2 cm. kalınlığında alçı ve kıtık karışımı, 

narteks tonozları, çamur sıva ile sıvanmıştır. Pencere altlarında ve sütun 

yüzeylerinde stuko sıva kalıntıları görülmektedir.  

Taşıyıcı sistem 

Yapının düşey taşıyıcıları, duvar, ayak ve sütunlardır. Kuzey ve güney duvarları 125 

cm., batı duvarı 95 cm. kalınlığında, sütunlar yaklaşık 50 cm. çapındadır. Apsiste 

80X80 cm. boyutlarında iki ayak bulunmaktadır. Duvar ve sütunlar birbirlerine 

kemerlerle bağlanmıştır. Yapıyı örten beşik tonozların yükü kemerler aracılığıyla 

 75



taşıyıcılara aktarılmaktadır. (Şekil A.38,39, F.B.161,167). Yük alan noktalarda 

duvarlar plastırlarla desteklenmiştir (F.B.161). Narteks birimlerini örten çapraz 

tonozlar, sütun ve ayaklarla, batı duvarı tarafından taşınmaktadır (Şekil A.38). 

Mimari donanım ve bezeme 

Apsis, protesis ve diakonikon duvarlarında liturjik eşyaların konulması için nişler 

yapılmıştır. Kilisenin donanım ögelerine ilişkin olarak Levidis, porfirit 2 büyük mum 

yeri olduğundan bahsetmiştir [110, s.142] . 

Genel olarak sade bir düzene sahip olan yapıda; silmeler, alınlıklar ve sütun 

başlıkları bezemenin görüldüğü yerlerdir. 19. yüzyılın eklektik yaklaşımı içinde 

abartısız bir dekorasyon anlayışı ile Klasik canlandırmalar ve barok olarak 

nitelenebilecek ögelerin tercih edildiği görülmektedir. Özellikle batı cephesinde 

dikkati çeken ikili sütunlar ve üçgen pencere alınlıkları (F.B.156), yan cephelerde 

plastırlarla bölünen yüzeyler ve saçak silmesiyle vurgulanan yataylık (F.B.157) 

kiliseyi Neoklasik bir üsluba yaklaştırırken; içeride tonoz üzengi seviyesinde yer alan 

c ve s kıvrımlı silme, Barok etkisini gözardı etmemek gerektiğini vurgulamaktadır 

(F.B.158,167). Buna karşılık, pencere üstlerinde yer alan sivri boşaltma kemerleri, 

batı klasisizmine uzak görünmektedir (F.B.157,162).  

Levidis yapının kubbeli olduğunu belirtmiştir [110, s.142]. Yazarı yanıltan, büyük 

olasılıkla orta nefin tonozundaki; alçı bordürle çevrili, sıvaları döküldüğünden bugün 

alttaki ahşap kaplaması görünen oval göbektir (F.B.167). Burası, Ermeni 

Patrikhanesi Kilisesi’nde olduğu gibi (F.B.168), dekorasyon amacıyla farklılaşmış, 

belki de kubbeyi sembolize eden bir yüzey olabilir116.  

Yapının resim programına ilişkin bilgi yoktur. Sütunlardan ikisine alçı ve kıtıklı sıva 

üzerine yeşil, diğer ikisine ise turuncu-sarı renklerle stuko sıva yapılmıştır. 

Duvarların, yerden itibaren 170 cm.lik kısmında da mermer taklidi stuko panolar 

bulunmaktadır. Kemerlerde kenarlar mavi çizgilerle çerçevelenmiştir. Kemer ve 

tonozların üst seviyesinde çiçek motifli rozetler yapılmıştır (F.B.167).  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler : Yapı, müze olarak kullanıldığından, birtakım bakım ve onarım 

çalışmaları yapılmıştır. Alt kat döşemesi beton kilit parke ile kaplanmış, yeni pencere 

ve kapı doğramaları takılmıştır (F.B.157). Doğramalar, kullanılan ahşabın rengi, 

boyutları ve bölüntüleri ile iyi görünmemekte, montajındaki özensiz işçilikle dikkati 

                                                   
116 1835-1837 yıllarında yapılan Endürlük, Kiçikapı- Surp Asdvadzadzin, Germir Panagia Kiliseleri kubbeli 
iken; 1857 tarihli bu kilisede kubbe yapılmaması dikkat çekicidir.  
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çekmektedir. Pencere demirleri ve gergiler boyanmış, yapının kuzeydoğu ve 

kuzeybatı köşelerinden komşu binalara kadar bahçe duvarı örülmüştür (Şekil A.38) 

Vandalizm ve yağma: Yapılan bakım ve onarımlar bu nedenle oluşabilecek tahribatı 

büyük oranda gidermiştir. Ancak, sütun ve kaide bağlantılarında kullanılan 

kurşunların alındığı, yoğun olmasa da duvarlara yazılar yazıldığı görülmektedir. 

Bakımsızlık: Kaplama taşlarının büyük bölümünün mevcut olmaması çatıyı ot 

bürümesine yol açmıştır (F.B.166). Kuzeydoğu saçağında büyüyen bir ağaç 

kesilerek ayrılmaya başlayan parçanın silmeden tamamen kopması engellenmiştir 

(F.B.164). Sütun başlıklarında yer yer kırılmalar, kaide köşelerinde yüzey kayıpları, 

duvarlar, sütunların alt kısımları, tonozlar ve apsiste sıva dökülmeleri tespit 

edilmiştir.  

Malzeme bozulmaları: Cephelerde; üst sıralardaki taşlarda, kabuklanma ve yüzey 

kayıpları oluşmuştur (F.B.157,158,165). Sütunların metal bilezikleri korozyona 

uğramıştır. Yapıda örtüden kaynaklanan nem problemi vardır. Galeriye çıkan 

basamaklar ve kaidelerde aşınma nedeniyle yüzey kayıpları tespit edilmiştir. Apsis 

örtüsünde, kaplama taşlarında yosunlanma ve biyolojik bozulmalar görülmektedir  

4.6. Stefana-Reşadiye 

Kayseri’nin güneydoğusunda bulunan yerleşim, Talas’a bağlı olup “Erciyes 

Kasabası” olarak da anılmaktadır (Şekil A.7b, 8). Din şehidi Stephanos’a adanan 

kilisesinden dolayı Stefana ismiyle tanınmıştır.  

1875 yılında yerleşimdeki 203 hanede yaşayan erkek nüfusun 158’inin Rum, 

349’unun Türk olduğu bilinmektedir [25, s.26]. Havadar ve ağaçlık olması, kilisenin 

avlu ve bahçesindeki odaların yazları geçirmek için tercih edilmesine ve bu 

dönemlerde yerleşimin nüfusunun artmasına neden oluyordu [57, s.50].  

Yerleşimde; Panagia Kilisesi, Agios Stephanos [110, s. 136] ve Agios Georgios 

şapelleri ile Panagia Kilisesi’nin bahçesinde bir okul bulunduğu belirtilmiştir [57, 
s.50].  

4.6.1. Panagia Kilisesi 

Konum 

Köyün batısındaki tepe üzerinde bulunan kilise, kaba yonu örgülü yüksek duvarlarla 

çevrilmiş bir bahçe içindedir. İoannidis’in, bahçede bulunduğunu belirttiği mezarlık 

ve okul bugün mevcut değildir [57, s.50].  
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Tarihçe 

Meryem’in doğuşuna adanan bu kiliseyle ilgili olarak Levidis, 1840 tarihini vererek, 

sağındaki Agios Stephanos Şapeli’nin yeni onarıldığını117 belirtmiştir [110, s. 136]. 
Mübadeleden sonra özel mülkiyete geçen kilise, 1938-1975 yılları arasında iplik ve 

bez fabrikası olarak kullanılmıştır. Bugün işlevsiz ve terk edilmiş olan kilisenin tescil 

işlemleri için, hazırlanan envanter çalışması ile Koruma Kurulu’na başvurulmuştur.  

Plan özellikleri 

Kilise üç nefli bazilikal planlıdır. Dışta narteks olmaması ve galerinin de bugüne 

ulaşamaması nedeniyle; avludan naosa geçilmektedir (Şekil A.41, F.B.169). Bu 

özelliğiyle, bölgede sıklıkla görülen açık narteksli girişe sahip kiliselerden ayrılan 

yapı, Tavlusun Surp Toros (Şekil A.13, F.B.21) ve İstanbul kiliseleri (F.B.170) ile 

benzeşmektedir. 9.92X14.18 m. boyutlarındaki naos, üçer sütun ve apsis önündeki 

ayaklarla birbirinden ayrılan üç neften oluşmaktadır (F.B.171,172). Doğu duvarları 

yıkıldığından apsis ve pastoforion odaları mevcut değildir (Şekil A.41, F.B.173).  

Batı duvarı ve ilk sütun hizası arasında galeri olduğunu gösteren detaylar vardır. Bu 

bölümün çapraz tonozla örtülerek diğer nef birimlerinden farklılaşması, kuzey ve 

güney duvarlarında, diğer pencerelerden daha yüksekte pencereler açılması (F.B. 

175,176) ve batı duvarının, kirişlerin yerleştirilmesi için üstte incelmesi galerinin 

varlığına ve yerine işaret etmektedir. (Şekil A.41, 42, F.B.174). Galeriye, 

muhtemelen Taşlık (F.B.401) ve Tavlusun Agios Basileos (F.B.6) kiliselerinde 

olduğu gibi, ahşap merdivenlerle çıkılmaktaydı. 

Kuzey ve güney duvarlarında karşılıklı olarak üçer kemerli pencere bulunmaktadır 

(Şekil A.41,42, F.B.175,176). Bugün bu pencerelerin altında, kuzeyde kapıya 

dönüştürülüp güneyde kapatılan, muhtemelen dikdörtgen açıklıklı pencereler 

bulunuyordu (F.B. 176,177). Yukarıda bahsedilen galeri pencereleri ve batıda; üstte 

üç, altta kapının iki yanındaki birer pencereye (F.B.169) ek olarak, doğuda alın 

duvarında yer alan üç pencere mekanın ışık almasına katkıda bulunmaktadır 

(F.B.178,179). Yıkılan doğu duvarında da büyük olasılıkla üç pencere yer alıyordu.  

Cephe düzeni 

Kilise, sade cephelere sahiptir. Üslupla ilgili ipucu veren tek öge, altta dış, üstte 

içbükey kıvrımlardan oluşan saçaktır (F.B.180). İki katlı batı cephesinde, alt kat; 

ortada kapı ve iki yanında pencerelerle biçimlenmiştir. Giriş örülerek kapatıldığından 

                                                   
117 İoannidis’in “yeni bir kilise” olarak nitelediği yapı şapel olmalıdır [57, s.50] Bugün şapel mevcut değildir. 
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detayları bilinmemektedir (Şekil A.42, F.B.169). Düz söveli, dikdörtgen açıklıklı 

pencerelerin üzerinde boşaltma kemerleri yer almaktadır.  

Doğu cephesi, önde büyük bölümü yıkılan apsis duvarı ile arkada naosun alın 

duvarından oluşmaktadır (F.B.173,179). Naos duvarı, her biri bir nefe bakan 

dikdörtgen açıklıklı üç pencere ile dışa açılmaktadır (F.B.179).  

Güney ve kuzey cepheleri simetriktir. Ancak, güney cephesinin önündeki ekler ve 

kuzeyde kapıya dönüştürülen alt kat pencereleri bunun görülmesini engellemektedir 

(Şekil A.42, F.B.175,176). Alt pencerelerin nasıl biçimlendiği bilinmemektedir. 

Bunların üzerinde, düz söveli, dikdörtgen açıklıklı ve üzerlerinde boşaltma kemerleri 

bulunan pencereler yer almaktadır. Yüzeylerin batısında, daha üst seviyede; yine 

düz söveli ve dikdörtgen açıklıklı galeri pencereleri bulunmaktadır  

Yapım tekniği ve malzeme 

Yığma tekniğinde yapılan kilisede ana yapı malzemesi olarak taş kullanılmıştır. 

Demir, ahşap ve kireç harcı yapıda kullanılan diğer malzemelerdir. Duvarlar, 

sütunlar, örtü ögeleri ve döşeme ve çatı kaplamaları taştandır. Duvarlar, yanaşık 

derzli ve çift cidarlıdır. İç ve dış cidarlar, 25-35 cm. yüksekliğinde taşlarla örülmüştür. 

Özgün döşemesinden bugüne iz kalmayan yapının çatısı birbiri üzerine bindirilen 

oluklu taşlarla (F.B.181) kaplanmıştır. Gergiler, kılıçlar, kandil halkaları, lokmasız 

pencere parmaklıkları demir kullanılan yerlerdir (F.B.169,176,178). Sıvaların 

dökülmesiyle, kuzey apsisi üzerindeki duvarda, 15 cm. lik yüzeyi görünen hatıl 

(F.B.178), görülen tek ahşap ögedir. Döşemeden itibaren bütün yüzeylere kireç 

harçlı sıva uygulanmıştır (F.B.171,172).  

Taşıyıcı sistem 

Yapının taşıyıcıları, duvar, ayak ve sütunlardır. Kuzey ve güney duvarları 85-93 cm., 

batı duvarı 83 cm. kalınlığında, sütunlar yaklaşık 45 cm. çapındadır. Apsiste 55X55 

cm. boyutlarında iki ayak bulunmaktadır. Kemerler, taşıyıcıları birbirine bağlarken, 

örtü sisteminin yükünü bu ögelere aktarmaktadır. (Şekil A.41,42, F.B.171,172). Örtü 

sistemi, farklı tonoz tiplerinden oluşmaktadır. (Şekil A.41). Galerinin bulunduğu 

bölümler çapraz, orta nef yelken tonoz, yan nefler ise; Germir Panagia Kilisesi’nde 

de görüleceği gibi (Şekil A.50, F.B.255) beşik ve çapraz tonozun birlikte kullanıldığı 

karma bir sistemle örtülüdür (Şekil A.41).  

Mimari donanım ve bezeme 

Donanımla ilgili olarak, bemanın kuzey ve güney duvarındaki karşılıklı üçer niş 

bugüne ulaşabilmiştir (Şekil A.41). Yapı bezeme açısından ele alındığında; 
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cephelerin sadeliğine karşın içeride, özellikle duvar resmiyle öne çıkan bir program 

görülmektedir. Bugüne ulaşabildiği kadarıyla daha çok orta nefin tonozunda 

yoğunlaşan, dini figür ve konulardan oluşan resimler, bu alanda uzman sanat 

tarihçileri tarafından değerlendirilmelidir. Doğudan 1 ve 2. sütunlar arasındaki 

tonozun köşelerinde yer alan İncil yazarları ve çevresindeki Yunanca yazılar, bölge 

kiliselerinde sıklıkla görülen uygulamanın tekrarıdır (F.B.182). Güney duvarında; 

sıvaların dökülen kısımları arasında görülen figür; örtüye ek olarak duvarların da dini 

resimlerle bezeli olduğunu düşündürmektedir (F.B.183). Kenar şeritleri ile 

vurgulanan kemerler ve tonozların ortasında güçlükle görülebilen rozetler (F.B.184) 

resim programını oluşturan diğer ögelerdir.  

Başlık ve konsollar, iç dekorasyonda, resim programına eşlik etmektedir (F.B.185) 

Toscan düzenindeki başlıklar küçük ayrıntılarla birbirinden farklılaşmaktadır. 

Batıdaki başlıklar, abakusun altındaki; köşeleri üçlü, stilize yapraklarla bezeli 

dışbükey ve içbükey kıvrımlardan oluşmaktadır (F.B.185 a). Diğer başlıklarda bu 

profillerin altında; bilezikler yer alırken, köşelerdeki yapraklar beşli, daha uzun ve 

gerçekçidir (F.B.185b). Konsollar, sütun başlıklarından, altlarındaki püskül motifiyle 

farklılaşmaktadır (F.B.177,186).  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Yapı, fabrika olarak kullanıldığı sırada pek çok müdahale 

görmüştür. Betonarme, briket ve demir kullanılarak yapılan ekler ve yıkılan kısımlar 

yapıya büyük zarar vermiştir. Doğu, kuzey ve güneybatısına duvarlar eklenmiş, 

güneyinde; briket ve taş kullanılarak örülen duvarlarla ek yapılar elde edilmiştir 

(Şekil A.41,42, F.B. 169,175,176,187,188,190). Çatı üzerinde, briket duvarlarla 

yükselen bir ek bulunmaktadır (F.B.187). Girişte, briket duvarlar ve betonarme 

döşeme ile iki katlı büro birimi yapılmıştır (F.B.171). Sütunlar üzerine betonarme 

ekler yapılarak demir profiller yerleştirilmiştir (F.B.172). Beton dökülen döşeme 

üzerine, büyük olasılıkla fabrika araçlarını monte etmek için yine beton kaideler 

yapılmıştır. Kapı (F.B.169) ve kuzey duvarındaki iki üst pencere (F.B.176,177) ile, 

güney duvarındaki alt pencereler (F.B.189), batı duvarındaki kuzey alt penceresi 

örülerek kapatılmıştır (F.B.169). Kuzey duvarındaki alt pencereler kapıya 

dönüştürülmüş (F.B.176), batı duvarına düzensiz pencereler açılmıştır 

(F.B.169,174). Batı avlusunda sonradan örülmüş ayaklar ve yapının kuzey duvarına 

yük aktaran betonarme bir kemer bulunmaktadır (F.B.169) 

Yıkılan kısımlar: İkinci kullanım sırasında doğu duvarı yıkılmıştır (Şekil A.41,42, 

F.B.173) Giriş bölümünün üzerinde yer alan galeri de bugün mevcut değildir  
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Vandalizm ve yağma: Döşemedeki çukurlar, yağma nedeniyle yapılan kazılara 

dikkat çekmektedir. Bu kazılar, fabrika işlevi de terk edilince yapılmış olmalıdır. 

Pencere demirlerinin çoğu sökülmüştür.  

Bakımsızlık: Çatı ve duvarda, derz aralarında bitkiler büyümüştür (F.B.166,191). 

Naosun kuzeydoğu köşesinde çatıda yetişen ağaç, yapı için tehlike oluşturmaktadır 

(F.B.188). Saçak silmesinde yer yer kırılma görülmektedir (F.B.176,188). Duvar ve 

sütunların alt kısımları ile tonozlarda sıvalar dökülmektedir. Örtüden gelen su ve 

duvarlardaki açıklıklar, resimlerin bozulmasına yol açmaktadır 

Malzeme bozulmaları: Gergi ve kılıçlarda korozyon oluşmuştur (F.B.191).  

4.7. Vekse 

Kayseri’nin kuzeydoğusunda, Gesi’ye bağlı bir köydür. Bugün, “Özlüce” olarak 

değiştirilen adının kökeni ya da anlamı hakkında bilgi edinilememiştir. Ancak, 

Rumca konuşulan [110, s.141] köyün isminin de Rumca olduğu tahmin edilmektedir. 

Levidis, 25 Rum ailenin yaşadığı köyde 20 öğrencili bir ilkokul olduğunu belirtmiş 

[110, s.141], Teğmen Bennet ise 1875’de hazırladığı rapora, köydeki 60 hanede 66 

Rum, 94 Türk olmak üzere 160 erkek nüfusun yaşadığını kaydetmiştir [25, s.23] 

Bağlık vadi ve yamaçlardaki kaya kiliseleri 1982’de Vekse’nin “doğal ve arkeolojik 

sit” ilan edilmesini sağlamıştır. Bugün, çoğu Kayseri’de ya da kent dışında yaşayan 

Vekse halkı, hafta sonları ve yaz-sonbahar aylarında bağlarıyla ilgilenmek üzere 

köye gelmektedir. Köyde kaya kiliselerinin dışında bir Rum Kilisesi bulunmaktadır.  

4.7.1. Panagia Kilisesi 

Konum 

Köyün dış mahallesinde, bağların kenarında konumlanan yapı, batı ve güneyindeki 

istinat duvarlarına yaslanmıştır (F.B.192,193). Kiliseyi doğu ve kuzeyinden saran 

küçük bahçeye bugün, doğu ve güneydeki iki kapıdan girilmektedir (Şekil A.43, 

F.B.194). Köyden yaklaşımı karşılayan ve söve ve kemeriyle daha özenli bir yapı 

gösteren güney kapısı avlunun asıl girişi olmalıdır.  

Tarihçe 

Meryem’in doğuşuna adanan kilisenin [110, s.141] kitabesi yerinde değildir. İnşa 

tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Vekse’li araştırmacı Hüseyin Cömert, 

Dimitrios Katsikas’a dayanarak kilisenin 1835’de yapıldığını belirtmiştir [133, K.G].  
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1957’de özel mülkiyete geçerek eve dönüştürülen kilise, Kayseri merkezinde 

yaşayan sahipleri yaz hafta sonlarında köye geldikçe kullanılmaktadır. Kilisenin 

tescili için 5.01.2006’da Koruma Kurulu’na envanter bilgileriyle başvurulmuştur. 

Plan özellikleri 

Yapı 3 nefli bazilikal planlıdır. Kilise mekan düzeninde batı duvarının ortasında yer 

alan ana giriş, batısı yamaca yaslandığından bu kilisede kuzeybatıdadır (Şekil A.43, 

F.B.195). Başka yan girişlerle desteklenmeyen bu ana girişten 2.18X7.67 m. 

boyutlarındaki dikdörtgen planlı nartekse geçilmektedir (F.B.196). Narteksin doğu 

duvarında bulunan iki kapı (F.B.196,197), 8.66X11.28 m. boyutlarındaki naosa geçiş 

sağlamaktadır. Birer ayakla üç nefe ayrılan naosun doğusundaki yarım daire planlı 

apsis, 1957-58 yıllarında kullanıcılar tarafından yıkılarak yerine bugünkü duvar 

örülmüştür (Şekil A.43, F.B. 198,199). Narteks üzerinde bulunan galeriye, 

güneybatıdaki taş merdivenle çıkılmaktadır (Şekil A.44, F.B.200,201, 202).  

Kilise batı ve güney yönünde istinat duvarlarına yaslandığından, yapıdaki açıklıklar, 

kuzey ve doğu duvarlarında yer almaktadır (Şekil A.43,44, F.B.192,193). Kuzeyde; 

galeri penceresi ve altındaki narteks girişi (F.B.195) ile naosa açılan iki pencere 

(F.B.202), doğuda ise -bugün mevcut olmayan- apsisin üzerinde bir seviyeye 

yerleştirilen üç pencere vardır (F.B.192, 203). Pencereler kemerli nişler içindedir.  

Cephe düzeni 

Yamaca yaslandığından, yapının iki cephesi vardır (Şekil A.44). Kuzey cephesi, giriş 

kısmında iki, naosta tek katlı olarak düzenlenmiştir (F.B.192,193,195). Narteks ve 

galeri katları; üstte düz, altta pahlı profile sahip bir silme ile ayrılmıştır (F.B.195). 

Silmenin altındaki kemerli niş içinde; düz söveli kapı ve kapının üzerinde nartekse 

ışık sağlayan dikdörtgen biçimli bir pencere yer almaktadır (Şekil A.44, F.B.195). 

Silmenin üzerinde; bir çubuk silme118 ile vurgulanan, dikdörtgen biçimli galeri 

penceresi bulunmaktadır. Cephenin tek katlı doğu bölümünde, üzerlerindeki 

damlalıkla galeri penceresinden ayrılan (F.B.202) iki pencere yer almaktadır. 

Damlalıklar, üslubu hakkında fazla fikir vermeyen cephelerde; taşıdıkları Neoklasik 

izlerle dikkat çekmektedir. Buna karşılık, narteks girişinde yer alan köşe vurgusu ve 

pah, yapının geleneksel ayrıntıları da devam ettirdiğini göstermektedir (F.B.195). 

Özgün durumunu koruyamayan doğu cephesi iki katlıdır119 (F.B.192). Altta, ortada 

sonradan açılan bir kapı (F.B.199) ve iki yanında, örülerek kapatılmış dikdörtgen 

                                                   
118 Kesiti dışbükey yarım daire olan silme [90, s. 409] 
119 Doğu ve bahçe duvarları arasındaki mesafe dar olduğundan cephenin tam fotoğrafı çekilememiştir 
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pencereler bulunmaktadır (Şekil A.43,44, F.B. 204,205,206,207). Kapatılan 

pencerelerin üzerinde, birbirinden farklı seviyede birer pencere yer almaktadır (Şekil 

A.44). Kapının üzerinde, ortada bulunan pencere ikinci bir profil kuşağı ile 

çevrelenerek vurgulanmıştır (F.B.203). 

Yapım tekniği ve malzeme 

Kilise, düzgün kesme taş bloklarla yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Ana malzeme 

olan volkanik tüfün yanı sıra demir, ahşap ve kireç harcı, yapımda kullanılan diğer 

malzemelerdir. Duvar örgüsü, yanaşık derz tekniğinde ve çift cidarlıdır. İç ve dış 

cidarlar, 25-30 cm. yüksekliğinde kesme taş bloklardan oluşmaktadır. Tonozlar 

taştan örülmüş, döşeme yaklaşık 50x80 cm.lik taş levhalarla kaplanmıştır 
120(F.B.192). Çatı, oluk ve sırtlardan oluşan bir kaplama ile örtülmüştür (F.B.193). 

Döşeme ve çatı kaplamasının iyi korunmuş olması, yapım tekniği ve malzeme 

kullanımı açısından bu küçük kiliseyi önemli bir örnek konumuna taşımaktadır.  

Tonozlar kuzey-güney doğrultusunda demir gergilerle berkitilmiştir (F.B.208,210). 

Cephedekilere ek olarak içeride, bazı kemer üzengi seviyelerinde de görülen kılıçlar 

(F.B. 193,209,210), lokmalı pencere parmaklıkları (F.B.202,203) ve kandil halkaları 

yapıda demir malzemenin kullanıldığı diğer yerlerdir. Doğu- batı doğrultusundaki 

kemer açıklıklarında görülen ahşap gergi kalıntıları muhtemelen eski kiliseye aittir 

(F.B.211). Badananın dökülmesi; iç yüzeylerdeki kireç harçlı kıtıklı sıva ile stuko ve 

kalemişi tekniklerinde bezemeleri açığa çıkarmıştır (F.B.212, 213)  

Taşıyıcı sistem  

Yapının düşey taşıyıcıları duvar ve ayaklardır. Kuzey duvarı 90 cm, doğu duvarı 123 

cm. kalınlığındadır. Diğer yönlerde yükler istinat duvarlarına aktarıldığından 

kalınlıkları ölçülememiştir. Naostaki 95X92 cm boyutlarındaki iki ayak (F.B.210,211), 

duvarlara kemerlerle bağlanarak taşıyıcı sistemi tamamlamaktadır. Demir gergi ve 

kılıçlar, kemer açılmalarını önleyerek strüktür sistemini desteklemektedir. Narteks, 

ahşap kirişlerle kurulan düz atkı sistemiyle örtülmüştür (F.B.196).  

Mimari donanım ve bezeme 

Donanımla ilgili olarak naos döşemesinin ortasında; mermerden yapılmış kurban 

taşı121 bulunmaktadır (F.B. 214). Bu liturjik öge, köşeleri beyaz üçgenlerle 

vurgulanmış, siyah/gri kare mermer yüzeyin ortasında yine beyaz mermer kapak 

                                                   
120 Döşeme bozulmadan bugüne ulaştığından taşların kalınlığı ölçülememiştir. 
121 Kurban taşı, kanın dışarı akmasını önlemek için yapılmış, ortası oyuk küçük bir kazan şeklinde taştır. 
Kurban günü kilisenin içine yerleştirilir sonra alınırdı. Bazen kilisenin girişinde de kurban kesilirdi. Hayvanın 
kafası doğuya çevrilip taşa yatırılırdı. [146/ 2]
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taşından oluşmaktadır. Kanın akıtıldığı çukur muhtemelen kapağın altındadır. 

Bugünkü girişte bulunan yarım daire biçimli iki taş basamak (F.B.215), Darsiyak 

Kilisesi’nde olduğu gibi (F.B.50) apsise ait olmalıdır.  

Yalın bir bezeme düzenine sahip yapıda; pencere alınlıkları ve sövelerdeki çubuk 

silmelerle, içeride, duvarlardan tonozlara geçişte yer alan silmeler (F.B.208), kemer 

konsolları (F.B.209) ve başlıklar (F.B.211,212) dekoratif değer de yüklenen 

ögelerdir. Bu ögelerde geleneksel çizginin sürdürüldüğü görülürken, mermer takidi 

stuko ile bezenen yüzeyler (F.B.212) ya da kemer alın ve karınlarını vurgulayan ince 

şerit (F.B.213) ve tonozlarda yer alan ışınsal motifler (F.B.216) batı etkisi 

taşımaktadır. Yüzeylerde beyazın hakim olduğu görülmektedir. Kuzey ayağındaki 

stukoda, pembe- gri (F.B.212), şeritlerde siyah/lacivert (gri görünüyor ancak, üstünü 

kapatan boya, zamanla rengi griye dönüştürmüş olabilir) renkler ayırt edilmektedir. 

Narteksten naosa açılan kapı üzerinde, Yunanca olarak “evine girecek ve 

hürmetlerin ile aziz kilisende ibadet edeceğim” yazılıdır (F.B.217).  

Bozulmalar 

Yapıda strüktürel ya da malzeme bozulmalarından çok, ikinci kullanımın neden 

olduğu değişikliklerin zararı görülmektedir. 

Ek ve değişiklikler: Yapının konut olarak kullanımı sırasında pek çok ek ve değişiklik 

yapılmıştır. Apsis yıkılarak yerine briket duvar örülmüş ve kapı açılmıştır (F.B. 199). 

Ek duvarlarla naosun bütünlüğü bozularak odalar elde edilmiş (Şekil A.43, F.B.197, 

208) galeri, naos yönünde kapatılarak ayrı bir üst kat oluşturulmuştur (Şekil A.44, 

F.B.210). Güney nefi, betonarme eklerle mutfağa dönüştürülmüştür (Şekil A.43). 

Kuzeyde elde edilen iki odanın zemini beton dökülerek yükseltilmiş, bu odaların 

önündeki kota ulaşmak için özgün apsis basamakları yerleri değiştirilerek 

kullanılmıştır (Şekil A.43, F.B. 215). Yan apsislerdeki alt pencereler ve narteksten 

naosa açılan ikincil kapı örülerek içeride nişe dönüştürülmüştür 

(F.B.196,.205,206,207) Duvarlara baca delikleri açılmış (F.B.192) bahçeye 

betonarme sedirler yapılmış, kuzeydoğu köşesine hela eklenmiştir (Şekil A.43),  

Yıkılan kısımlar: İkinci kullanım sırasında apsis yıkılmıştır (Şekil A.43,44, F.B.199)  

Bakımsızlık: Çatı ve derzlerde bitkiler büyümüştür. Galeride sıvalar dökülmektedir.  

4.8. İncesu 

İncesu İlçesi, Kayseri’nin güneybatısında, kent merkezine 32 km. mesafededir (Şekil 

A. 7b, 8). Texier, çevredeki tepelerde bulunan çok sayıda mağarayı buradaki eski 
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yerleşmelerin kanıtı kabul etmiştir [130, s. 77]. Nitekim, “Sadogora” adıyla bilinen 

İncesu122 ve yakınında “Nazians” olarak bilinen Viranşehir Köyü, Kapadokya 

Krallığı’nın başkenti Kayseri’nin önemli yerleşim birimleriydi [147]. Derebağ ve 

Viranşehir’deki kaya mezarları bölgenin Hıristiyanlık’tan önce de yerleşim alanı 

olduğunu göstermektedir [148, s.32]. Kaya kiliseleri, Hıristiyanlığın erken 

dönemlerine tanıklık ederken, 1515’e kadarki süreçte yerleşimle ilgili bilgiye 

rastlanmamaktadır [148, s.33]. Bu tarihte Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi 

dönüşünde ordusuyla birlikte İncesu Vadisi’ne yerleşerek Dulkadiroğulları Beyliği’ni 

ortadan kaldırmak için Vezir Sinan Paşa’yı görevlendirir. İlçede Damardı mevkiindeki 

Sinan Köyü’nün adı, Vezirin başarısına dayandırılmaktadır [148, s.34] Bugünkü ilçe 

ve çevresini içine alan Karataşlu Nahiyesi 16. yüzyılın sonlarında Celali 

ayaklanmaları nedeniyle terk edilmeye başlanmış [148, s.32], 17. yüzyılda 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ nın yaptırdığı külliye ile iskan alanına dönüşünceye 

kadar güvenliksiz bir yer olarak kalmıştır [149, s.139] Külliyenin 1670’de yapımından 

sonra ilçeye, yakınındaki yerlerden kabileler gelip yerleşmiş, altı Rum, beş Türk 

mahallesi oluşmuştur [147]  

H. 1307 (1891-92) salnamesinde; İncesu Kazası’nda; 6447 erkek, 6200 kadın 

Müslüman, 1861 erkek, 1814 kadın Rum, H. 1318 (1901) salnamesinde; 6733 

erkek, 6525 kadın Müslüman, 1750 erkek, 1917 kadın Rum ve 23 Ermeni’nin 

yaşadığı belirtilmiştir [150, s.179]. Anagnastopulu 1912’de İncesu’da 6000 Türk ve 

Türkçe konuşan 4000 Rum bulunduğunu, İstanbul ya da başka yerlere göç 

yüzünden 1916’ da Rum nüfusunun 1000’e düştüğünü [43, s.185], İoannidis ise; 

Agios Efstatios mahallesinde iki, Agios Dimitrios mahallesinde bir okul bulunduğunu 

belirtmiştir [57, s.74]. Kaynaklarda; Rumların ekonomik açıdan rahatlığına dikkat 

çekilirken [130, s.76], bunun göstergesi olarak büyük ve güzel taş evlerin 

varlığından bahsedilmektedir [39, s.154]. Güzel beyaz şarap yapıldığı vurgulanan 

[39, s.154] yerleşim halen üzümleri ile ünlüdür. 

1924’te ilçede; üç Hıristiyan, altı Müslüman mahallesi bulunuyordu [148, s.45]. 
Ioannidis ise 19. yüzyıl sonlarında; kiliselerinden dolayı Agios Efstatios ve Agios 

Dimitrios adını alan iki Rum mahallesi olduğunu belirtmiştir [57, s.74]. Levidis, bu 

mahallerde yaşayanların ayrı yerlerden gelmiş olabileceği görüşündedir [110, s. 
145]. 1318 (1901) salnamesinde İncesu’da 5 kilise bulunduğu kaydedilmiştir [97, 
s.213]. Bu durumda diğer üç kilisenin nerede ve hangi cemaate ait olduğu sorunu 

ortaya çıkmaktadır. Ulaşılan ve yukarıda adı geçen kaynaklar burada iki Rum kilisesi 

                                                   
122 Sadagora’nın bugünkü ilçe merkezi ile aynı yerde olup olmadığı açık değildir [151, s.61] İncesu, bugün 
Eskiköy olarak bilinen, Andon Kayası denilen harabelik yerde kurulmuştur [151, s.61]. 
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olduğu konusunda uzlaşmaktadır. 1904 yılı için verilen 23 kişilik Ermeni nüfus, 

burada bir Ermeni kilisesinin bulunma olasılığını düşürdüğünden, bahsedilen diğer 

kiliselerin kaya kiliseleri olduğu düşünülmektedir. 

4.8.1. Agios Dimitrios Kilisesi 

Konum 

Kilise, yerleşimin kuzeybatısında, bugün Yeni Cami Mahallesi olarak bilinen 

mevkide, Kuyubaşı Sokak, 8 pafta, 36 ada, bir numaralı parselde yer almaktadır 

(Şekil A.45, F.B.218). Bir avlusu olup olmadığına dair iz yoktur. Yapının ana girişi 

kayalara dönük batı yönündedir.  

Tarihçe 

Yapının kitabesi mevcut değildir. “Dünden Bugüne İncesu” kitabında; İncesu’dan 

ayrılan bir mübadilin mektubuna dayanılarak, kilisenin adı “Agios Eftesiyos” ve 

yapım yılı 1724 olarak belirtilmiştir [148, s.76]. Oysa, Levidis, Ioannidis ve KAAM 

sözlü tarih belgelerinin İncesu ile ilgili verdiği bilgiler bu kilisenin Agios Dimitrios 

Kilisesi olduğunu göstermektedir. Bir isim karışıklığı olduğu anlaşılan mektupta 

Agios Dimitrios Kilisesi’nin 1730’da yapıldığı belirtilmiştir [148, s.76]. Yapı mimari 

bakımdan, 19. yüzyıl özellikleri taşımaktadır. Bu durumda, 1730’un, aynı yerdeki 

daha eski bir kilisenin tarihi olduğu düşünülebilir. Nitekim, Levidis kilisenin 1835’te 

yapıldığını belirtmiştir [110, s. 146]. İncesu’lu Turan Yalçın’ın 1950’li yıllara dek 

tuttuğu notlar, bu kilisenin yapımı ile ilgili sözlü bir geleneği aktarır: kilise, Türklerle 

Rumlar arasında ihtilaflara neden olmuş, iki yıl boyunca, Rumlar yapımı ilerlettikçe, 

Türkler yıkmış ve durum, nahiye müdürü, Kayseri Sancağı derken, İstanbul’a intikal 

etmiştir. İrade-i Seniye için dilekçe yazdırılmak üzere önerilen Bekri Mustafa ve Rum 

heyeti arasında yaşanan tuhaf pazarlıktan123 sonra padişaha sunulan dilekçede 

“kilise mülise, ne olur yapılsa, yapılmazsa darılır Hz. İsa” yazmaktadır. Bu üsluptan 

hoşlanan Padişahın izni üzerine, kilisenin 1868’de yapıldığı belirtilmektedir [152, 
s.16]. Osmanlı Arşivi’nde konuyla ilgili belge: “Agios Dimitrios Kilisesi’ne şurutu 

hilafına ehl-i örf taifesinin müdahalesinden şikayeti havi“ takrir olarak bulunmaktadır 

[159/1]. Ancak, belgenin tarihi 1833’tür (1249 H.). Bu belge Levidis’in verdiği 1835 

tarihinin doğruluğunu kanıtlarken, 1868’de yapının bir onarım-yenileme geçirmiş 

olabileceği düşünülebilir. Bu durumda, 1730 tarihli kilisenin 1835 ve 1868’de 

gerçekleştirilen yenilemelerle bugüne ulaştığı söylenebilir. 

                                                   
123 Rum heyeti başlangıçta Bekri Mustafa’nın istediği 5 lirayı fazla bularak 2.5 lira vermek ister. Her 
itirazlarında fiyatı biraz daha yükselten Mustafa sonunda 25 lira alır [152, s.16].  
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Notlarda, Mübadelenin ardından, bir süre tiyatro ve müsamere salonu olarak 

kullanılan yapının bir zaman sonra bahçe duvarlarının sökülüp taşlarının kaldırım 

döşemekte kullanılması ve duvar ve sütunlarda bağlantı için kullanılan kurşunların 

yağmalanması eleştirilmektedir [152, s. 17]. Daha sonra ambar yapılan, 1950’lerin 

sonunda askeri depo olarak birkaç yıl kullanılan yapı, ardından sanat okulu 

olmuştur. Mülkiyeti İncesu Belediyesi’ne aittir ve 25.9.2003 tarih ve 3397 sayılı 

Koruma Kurulu kararı ile tescil edilmiştir. 

Plan özellikleri 

Kilise üç nefli, bazilikal planlıdır (Şekil A.46). Kilisenin batısında; dokuz birimden 

oluşan narteks bulunmaktadır (F.B.219). Bölgedeki örneklerden farklı olarak; iki 

birim, yapının kuzeybatı ve güneybatısını kavrayacak biçimde doğu yönüne 

dönmektedir (Şekil A.46, F.B. 218,219,220). Batıda narteks birimlerinden açılan üç 

kapıya (Şekil A.46, F.B.221) ek olarak yan duvarların batı uçlarından da naosa giriş 

sağlanmıştır (F.B. 220,222,223). 19.29 X 13.71 m. boyutlarındaki naos, kare 

kaidelere oturan dörder sütunla neflere ayrılmıştır (Şekil A.46, F.B. 221,222). 

Doğuda kütleden dışarı taşan yarım daire planlı apsis bulunmaktadır (F.B.224). Batı 

duvarında ve yan duvarların batısındaki plastırlarla, girişteki sütunlar üzerinde 

görülen kiriş yuvaları ve izler (F.B.225,226), narteks üzerinden naosu “U” biçiminde 

saran ve yan nefler üzerinde birer birim genişletilen bir galeri olduğunu 

göstermektedir. Güney duvarındaki izler, bu duvara dayanan ahşap bir merdivenle 

galeriye ulaşıldığını düşündürmektedir (F.B.226).  

Apsiste iki, yanlarda birer, kuzey ve güney duvarlarında karşılıklı dörder pencere 

yapıyı aydınlatmaktadır (Şekil A.46, F.B. 222,223,224). Dikdörtgen açıklıklı bu 

pencerelere ek olarak, apsis üzerindeki alınlıkta; ortada büyük, yanlarda küçük üç 

oval pencere bulunmaktadır (Şekil A.47). Aynı pencere düzeninin bugüne 

ulaşamayan batı duvarında da tekrarlandığı tahmin edilmektedir.  

Cephe düzeni 

Genel olarak sade bir cephe düzenine sahip kilisenin özgün batı cephesi bugün 

mevcut değildir. Yapıdaki izler dikkate alınarak ve benzer bir şema gösteren 

Endürlük Agia Triada Kilisesi’nin sağladığı analojik veriler değerlendirilerek (Şekil 

A.36) bir restitüsyon denemesi yapılabilir. 

Doğu cephesi, iki kısımdan oluşmaktadır (Şekil A.47, F.B.227). Alt kısmın ortasında, 

dairesel planlı apsis yer almaktadır. Protesis ve diakonikon, düz söveli, dikdörtgen 

iki penceresi bulunan apsisin iki yanından, birer pencere ile dışa açılmaktadır. Barok 

profil düzeni ile göze çarpan saçak silmesi ile bitirilen yüzeyin ardından alınlık 
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yükselmektedir. Bu duvar üzerinde, naosa bakan üç oval pencere bulunmaktadır. 

Orta nefe açılan pencere yandakilerden daha büyüktür (Şekil A.47, F.B.227).  

Simetrik olarak düzenlenen kuzey ve güney cephelerinin batısında; galeri ve 

narteksin yıkıntıları (Şekil A.47, F.B. 218,220,228), doğu ucunda bema ve apsis 

(F.B. 218, 220) görünüşe katılmaktadır. Düz bir silme ile alttan kuşatılan ve üstte 

barok profilli saçakla son bulan naos duvarlarının batı ucunda düz söveli kapılar yer 

almaktadır (F.B.228). Düz söveli, dikdörtgen biçimli dörder pencere, duvarlardaki 

diğer açıklıklardır (F.B.218,220). Kapıların üzerinde bulunan iki pencerenin 

yüksekliği, diğerlerinden daha azdır (F.B.220). Pencerelerin bir sıra üzerinde, kilit 

taşları vurgulu boşaltma kemerleri124 ve kemer alınlarında haç kabartmaları yer 

almaktadır.  

Yapım tekniği ve malzeme 

Yığma tekniği ile yapılan kilisede ana yapı malzemesi olarak düzgün kesme tüf 

bloklar kullanılmıştır. Ana malzeme olarak öne çıkan taşın yanı sıra, demir, ahşap, 

alçı ve kireç yapımda kullanılan diğer malzemelerdir.  

Duvar örgüsü, örtü ögeleri, çatı kaplamasında taş kullanılmıştır. Yanaşık derzli ve 

çift cidarlı örülen duvarlar, 25-32 cm. yüksekliğinde taş bloklardan oluşmaktadır. 

Özgün döşemesi bugüne ulaşamayan yapının çatısı oluklu volkanik levhalarla 

kaplanmıştır (F.B.229).  

Gergiler (F.B.222), cephelerdeki kılıçlar (F.B.220) ve alçı sıvası dökülünce açığa 

çıkan özgün başlık üzerindeki bilezik (F.B.225) demirin strüktürel olarak kullanıldığı 

ögelerdir. Tonoz ve kemerlerin ortasında bulunan kandil halkaları ve güney 

duvarında, ortadaki iki pencerenin parmaklıkları, demir kullanılan diğer yerlerdir. 

Sadece yuvaları görülebilen döşeme kirişleri, izlerden anlaşıldığı üzere; galeri 

korkulukları ve merdiven (F.B. 225, 226) yapıdaki ahşap ögelerdir.  

Pencerelerin bir taş sırası altından başlayan kireç harçlı sıva, iç yüzeyleri 

örtmektedir. Bu seviyenin altındaki sıvasız yüzeylerin, Darsiyak (F.B.42), Yanartaş 

Manastır (F.B.68) ya da Endürlük kiliselerinde (F.B.148) tartışıldığı gibi ahşap 

kaplandığı düşünülmektedir (F.B.222). Korint başlıklar ya da kemerler arasındaki 

oval madalyonlar gibi dekoratif ögelerde alçı kullanılmıştır (F.B.222, 225)  

Taşıyıcı sistem  

Üst yapının yükü duvarlar ve sütunlarla zemine aktarılmaktadır. 120 cm 

kalınlığındaki duvarlar ve 50 cm. çapındaki sütunlar birbirlerine kemerlerle 
                                                   
124 Aynı pencere düzeni, yerleşimde 1834’te inşa edilen Karakoyunlu Camisi’nde de görülmektedir  
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bağlanmıştır. Kemerler, beşik tonozların yükünü duvarlara ve ayaklara iletmektedir 

(F.B.222). Duvarlar, kemerlerin altında yer alan plastırlarla desteklenmiştir 

(F.B.222). Kemer açılmalarını önlemek için demir gergiler yapılmış, gergiler, 

kılıçlarla berkitilmiştir. 

Yapının batı, kuzeybatı ve güneybatısında görülen kemer ve tonoz kalıntıları, revak 

ve galerinin de beşik tonozla örtüldüğünü göstermektedir (F.B.218,219). 

Mimari donanım ve bezeme 

Kilisenin donanımına ilişkin fazla öge bulunmamakla beraber, liturjik eşyaların 

yerleştirildiği nişler bugüne ulaşabilmiştir. Farklı biçim ve büyüklüklerdeki nişler, 

protesis ve diakonikonda ikişer, apsiste üç, apsisin bemaya bakan duvarlarında iki 

adettir (Şekil A.46, F.B.230). Protesisteki yarım daire tablalı niş, plandaki konumu ve 

özenli biçimlenişiyle vaftiz kurnası olarak kullanıldığını düşündürmektedir.  

İçteki yoğun bezeme anlayışına karşılık, yalın cephe kurgusu; barok profilli saçaklar 

(F.B. 227) ve kilit taşları vurgulu125, ortalarında haç bulunan pencere alınları (F.B. 

228) gibi batı etkisinde ayrıntılarla zenginleştirilmiştir. Aynı etki, içeride sütun 

başlıkları, tonozlardaki silme, kemer aralarını süsleyen madalyonlar ve kemer kilit 

taşlarının vurgusunda görülmektedir (F.B.222,225,226). Kırılan parçalar, korint 

başlıkların altındaki eski başlıklarla birlikte, ayrıntı ölçeğindeki batı takipçiliğini açığa 

çıkarmıştır (F.B.225). Alçı sıva ile kemer alınları ve kilit taşları öne çıkarılarak 

vurgulanmış (F.B.225), aynı dekorasyon, pencere kemerlerinde de uygulanmıştır 

(F.B.222). Madalyonlar harap olduğundan içlerindeki bezemenin türü bilinmemekte, 

ancak çevrelerindeki kalem işi yaprak çelenkleri -güçlükle de olsa- görülebilmektedir. 

Duvar resimleri, bezeme programının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tonoz 

silmesinin altında, bir kuşak halinde ikonografik resimler yer almaktadır. Bu kuşakta; 

ayakta duran aziz figürleri ve İncil’den sahneler resmedilmiştir (F.B.223). Bu kuşağın 

altındaki beyaz sıvalı yüzey plastırların kenarlarında mavi şeritlerle vurgulanmıştır 

(F.B.226). Yan girişlerin üzerindeki pencerelerle diğer pencere arasında kalan 

yüzeyler, üçer panoya bölünerek İncil sahneleri resmedilmiştir (F.B.231). Panoların 

üst köşelerinde Yunanca yazılar bulunmaktadır. Diğer pencereler, kendilerini 

çevreleyen sarmaşıklarla vurgulanmıştır (F.B.231). Apsis yarım kubbesinin iç 

yüzüne; perde saçaklarıyla sınırlanmış bir sahne resmedilmiştir. Net görülemeyen 

sahne, yaldızlı, yarım daire şeklinde bir güneş motifinin altında, bulutların üstünde 

oturan iki figür ve aralarındaki yazılardan oluşmaktadır. Orta nef tonozunun 

                                                   
125 Kemer kilit taşlarının dekoratif olarak belirtilmesi, daha çok 18. yüzyılın sonlarında görülmektedir [153, 
s.126].  
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ortasında, -güçlükle görülen- ışınsal çizgilerle kuşatılan eliptik göbekte (F.B.221) de 

muhtemelen dini bir resim bulunuyordu. Sütunlar renklendirilerek yeşil serpantin 

breşi dokusu elde edilmiştir (F.B.221,222).  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Narteks ve galerinin yıkılmasıyla açıkta kalan kemerlerin altı 

moloz ve kaba yonu duvarlar örülerek kapatılmıştır (Şekil A.46,47, F.B. 

218,219,220). Bugün batı cephesinin büyük bölümünü ve kuzey ve güney 

cephelerinin batı uçlarını, sonradan örülen bu duvarlar oluşturmaktadır. Bu 

müdahale ile girişin iki yanında, iki mekan elde edilmiş, batı duvarındaki yan girişler, 

bu mekanların kapılarına dönüştürülmüştür. Güney girişi ve bu yöndeki iki pencere 

ile kuzey ve doğudaki üç pencere örülerek kapatılmıştır (F.B. 218,220,227). Yapının 

sanat okulu olarak kullanımı sırasında beton kaideler eklenmiş, duvarlara çimento 

harçla demirler ankre edilmiştir.  

Yıkılan kısımlar: Galeri ve narteks yıkılarak özgün durumunu kaybetmiştir (Şekil 

A.46,47, F.B. 218,228). Kuzey ve güney duvarlarının batı uçlarında, yıkılan 

kısımların kalıntıları görülmektedir. Bu kalıntılar ile yapının batı ve güneyindeki birer 

sütun, narteks ve galerinin yapıyı “U” biçiminde sardığını göstermektedir. İncesu’lu 

İsmail Çangı, 60-70 yıl önce, çatısındaki çan kulesi nedeniyle, kilise çevresinin “Çan 

Mahallesi” olarak bilindiğini belirtmiştir126.  

Vandalizm ve yağma: İç duvarların alt kısmındaki ahşap olduğu düşünülen 

kaplamalar, galeri merdiven ve korkulukları ile pencere demirleri sökülmüştür. Duvar 

resimleri, eliptik göbek ve madalyonların içindeki bezemeler tahrip edilmiştir. 

Döşeme kaplamaları sökülmüş ve zemin toprağa dönüşmüştür.  

Bakımsızlık: Çatının batı bölümündeki kaplama taşlarının çoğu dökülmüş, örtü 

yüzeyini ot kaplamıştır (F.B.218). Saçak silmesinde yer yer kırılma görülmektedir 

(F.B.228,218). Duvar yüzeyleri ve sütunların alt kısımları ile tonozlarda sıvalar 

dökülmektedir. (F.B.223,224). Orta nefin tonozu islenmiştir.  

Malzeme bozulmaları: Gergi ve kılıçlar paslanmıştır.  

4.8.2. Agios Efstatios Kilisesi 

Konum 

Eğimli bir alana yerleşen kilise, Yarım Mahalle, Kilise Sokak, 40 pafta, 311 ada, 14 

numaralı parselde yer almaktadır (Şekil A.45). Merdivenli sokaklardan avluya iki 

                                                   
126 Başka kaynaklarda bu bilgiye rastlanmamıştır 
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kapıyla geçilir. Batıdaki ana kapı sütunlarla taşınan bir kemerle vurgulanmıştır 

(F.B.232). Kilisenin yanında, papaz evi olduğu düşünülen iki katlı bir yapı vardır 

(F.B. 233, 234). İkisi arasındaki merdivenlerle, papaz evinin arkasındaki sokağa 

açılan kapıya ulaşılmaktadır (Şekil A.48, F.B. 233,235).   

Tarihçe 

Önceleri kayaya oyulmuş bir kilise olan yapı, kitabesinde adı geçen kişilerin127 

katkısıyla 1729’da büyütülmüş [110 s. 145-146], 1779’ da ‘Üç Kilise Bilgini’ (Tris 

İerarhes) adına bir şapel [146/3], 1867’de kadınlar kısmı eklenmiş [110 s. 145-146], 
son eklemeler ise 1912’de yapılmıştır [146/3]. Mübadeleden önceki son ayin, 30 

ağustos 1924’ te bu kilisede gerçekleşmiştir [146/3] Mübadelenin ardından papaz 

evi bir süre ilkokul olarak kullanılmış [152, s. 26], sonra kilise ile birlikte iki yüz 

seksen liraya şahıslara satılmış [152, s. 18], bir süre konut olarak kullanıldıktan 

sonra, 1970’lerde hapishane işlevi yüklenmiştir128. Bugün ahır olarak kullanılan 

kilise, 25.9.2003 tarih ve 3397 sayılı Koruma Kurulu kararı ile tescil edilmiştir. 

Plan özellikleri 

Dışarıdan bakıldığında kilise özelliği göstermeyen yapıya -sahiplerine ulaşılamadığı 

için- girilememiş, içeride çalışma yapılamamıştır. Yorgos Savvaidis, kubbesi, 

kiremitleri olmayan ve kiliseye benzemeyen bu “garip” kilisenin üzerinde bir teras 

olduğunu ve yapılan eklemelerle, yan yana getirilmiş 4 binaya benzediğini 

belirtmiştir [146/ 3].  

Planda 1 numara ile gösterilen (Şekil A.48) kayaya oyulmuş mekanın doğu ve güney 

duvarında nişler vardır. Doğusundaki girintinin apsis olduğu kabul edilirse bu 

mekanın eski kilise olduğu düşünülebilir. Cephede görülen düşey derze kadar 

uzayan kısmın 1729’da yapılan kilise olduğu tahmin edilmektedir (F.B.236). 1867 

tarihli kadınlar kısmı bu derzden merdivenlere kadar uzayan yüzey olmalıdır 

(F.B.236) 

Cephe düzeni 

Kilise ve papaz evinin merdivenlere ve avluya bakan ikişer cephesi vardır (Şekil 

A.48, F.B. 233,234,235,236). Kilisenin avlu cephesinde; beş adet dikdörtgen açıklıklı 

pencere ve üç kapı yer almaktadır. Pencere ve kapılar bir düzen göstermemektedir 

(F.B.236). Pencerelerden dördü düz taş söveli iken, biri; sövenin çevresindeki profil 

kuşağıyla zenginleştirilmiştir (F.B.236). Doğudaki farklı yükseklikteki, düz taş söveli 
                                                   
127 Bu kişiler, Plakidas, Turtu, Savas ve Meteos Stefanos’tur [110, s. 145-146] 
128 60’lı yıllarda kalaycılar tarafından kiralanan yapı, hapishane işlevinden, daha önce burada tutuklu bulunan 
Şemsettin Şemsettin tarafından satın alınınca kurtulmuştur. Bugün başka şahısların mülkiyetindedir. 
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kapıların üzerinde kemerli nişler vardır. Üçüncü kapı, sövesi ve etrafındaki kornişle 

diğerlerinden ayrılmaktadır (F.B.233,235). Bu kapı ve üzerindeki pencerenin 

yapıdaki diğer açıklıklardan farklılaşması, bu bölümün sonradan eklenen kadınlar 

kısmı olduğu düşüncesini desteklemektedir. Cephe üstte, bir silme ve üzerindeki iki 

taş sırasından oluşan parapetle son bulmaktadır.  

Çevredeki evlerle büyük benzerlik göstermesi nedeniyle papaz evi olduğu 

düşünülen iki katlı yapının alt katında iki kapı ve kapıların üzerinde üç adet düz 

söveli pencere yer almaktadır (F.B. 234). Büyük bölümü yıkılan üst kat ise taş 

konsollarla desteklenen iki çıkma ve aralarındaki açık sofadan oluşmaktadır. 

Çıkmalardan biri mevcuttur. Burada, üç pencere ve üzerlerinde kornişler 

görülmektedir. Yıkılan kısmın da aynı kurguya sahip olduğu kalıntılardan 

anlaşılmaktadır. Sofa üç sütuna oturan iki kemerle avluya açılmaktadır. Ancak 

bugün sütunlar ve parapet mevcut değildir (F.B. 234). Yapıyı üstten sınırlayan 

silmenin üzerinde, bir sıra taştan oluşan çatı parapeti yükselmektedir (F.B. 235). 

Papaz evinin merdivene bakan cephesinde; bir pencere ve biri pencere üstü 

kornişleri, diğeri kat hizasından devam eden iki silme yer almaktadır (F.B. 235). 

Merdiveni diğer yönden sınırlayan kilisenin batı cephesi sağırdır ve kuzey 

cephesindeki silme devam etmemektedir (F.B. 235).  

Yapım tekniği ve malzeme 

Kiliseye girilemediğinden, içerdeki malzeme kullanımı ve yapım tekniği 

incelenememiştir. Cepheler, yığma teknikle 25-32 cm. yüksekliğinde düzgün kesme 

taş bloklar kullanılarak yapılmıştır. Yüzeylerde kılıç görünmemektedir129. Pencere 

parmaklıkları yapıda demir kullanılan yerlerdir. Savvaidis, kilisenin olağanüstü güzel 

ahşap işçiliğine sahip olduğunu ve mihrap perdesinin (ikonastasis) ahşap oyma 

tekniğinde yapıldığını belirtmiştir [146/3].  

Taşıyıcı sistem  

Yapı, Kayseri ve çevresindeki sivil mimarlık örneklerinde olduğu gibi düz toprak 

damlıdır. İçeri girilemediğinden taşıyıcı sistem hakkında bilgi edinilememiştir. 

Mimari donanım ve bezeme  

Savvaidis’in verdiği bilgiler, kilisenin ahşap ikonastasine ve Rusya’dan getirilen 

“mükemmel sesli” çanına dikkat çekmektedir [146/ 3]. Cepheleri sade olan yapının 

iç bezemesi ile ilgili bilgi edinilememiştir.  

                                                   
129 İstanbul’da kılıçların göründüğü en erken örneğin 1724 tarihli olduğu [115, s.59] (bkz.4.1.1.1.1) olduğu 
düşünülürse; Kayseri’ye bağlı bir yerleşimde 1729’da henüz bu uygulamanın görülmemesi normaldir. 
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Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Kilisenin batı ucunda cephe duvarına dik olarak yapılmış 

betonarme bir duvar ile avluda betonarme bir havuz bulunmaktadır (Şekil A.48, 

F.B.236). Kilisenin doğudaki iki kapısı ve pencereleri örülerek kapatılmıştır. 

Yıkılan kısımlar: Papaz evinin üst katında, batıdaki iki odanın avluya bakan duvarları 

yıkılmıştır (Şekil A.48, F.B. 234).  

Vandalizm ve yağma: Kilisenin batı girişi üzerindeki kitabe sökülmüştür. 

Bakımsızlık: Çatı parapetlerinin büyük bölümü yıkılmış, damı ot kaplamıştır Saçak 

silmesinde yer yer kırılma görülmektedir. Kilise ve papaz evi arasındaki merdivenli 

sokağın basamakları harap olmuştur.  

Malzeme bozulmaları: Kilisenin eski olduğu düşünülen doğu kısmının duvarlarında; 

alt sıradaki taşlarda yüzey kayıpları gözlenmiştir (F.B.236).  

4.9. Germir 

Kayseri’nin 5 km. doğusunda, Derevenk Vadisi içinde yer almaktadır (Şekil A. 7,8). 

Yakın zamana kadar “bağlık, bahçelik bir köy” iken 1996’da “sit alanı” ilan edilerek 

Kayseri kent merkezine bağlı bir mahalle olmuştur. 19 yüzyılda Panayia Mahallesi 

ve asıl köy içi, yerleşimi ikiye bölen çayın üzerindeki iki taş köprü ile birbirine 

bağlanıyordu [57, s.45]. 

Yerleşimin 1960’ların başında “Konaklar” olarak değiştirilen adı, 2000 yılında 

“Germir” olarak tekrar resmiyet kazanmıştır. 1107 (H.) tarihli bir vakfiyede geçtiği 

bildirilen 130 Germir sözcüğü Türkçe’de “Sarı Bey” ve “aydınlık, güneşli yer” anlamına 

gelmektedir [109, s.18]. Naumann’ın belirttiğine göre; “Germir”, Ermenicede 

“kırmızı” anlamına gelen “garmir”den türetilmiştir [22, s.209]. Ancak, Ermenice 

“Garmir” ya da “Garmirag” olarak anılan bu köyün Ermenice ya da Yunanca bir 

anlamı olmadığı, bu nedenle Anadolu dillerinden geldiği de öne sürülmektedir [155, 
s.12]. Stefanos Yerasimos, Fener Patrikhanesinin kayıtlarında Kermiria (ya da 

Kermirion) olarak geçen ismin, kökü bilinmeyen bir sözcüğün Yunanca söylenişi 

olduğunu ve sonradan “Germir”e dönüştüğünü belirtmektedir [155, s.12] Ioannidis 

ise konuyla ilgili iki ayrı görüşü aktarmaktadır. Birinciye göre; “Kermir” (Yun.) ismi 

“debbağhane” anlamındaki “Karmir”den türetilmiştir. Ancak Levidis ismin, buradaki 

Panagia kilisesinin ikonası üzerinde “Kuria Mitir” yerine “Kur Mir” yazılmasından 

kaynaklandığı fikrindedir [57, s.43]. 
                                                   
130 Vakfiyenin Danişmentoğulları’ndan kumandan Dursan Bey’e ait olduğu bildiriliyor 
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Adının kökeni kesin olarak bilinmeyen yerleşim, Naumann’a göre; 130 yıl kadar 

önce Djirlakh (Cırlavuk-bugünkü Mimar Sinan) halkının, Tavlusun Vadisi’nden aşağı 

inerek “Tirem” olarak bilinen kırmızı topraklı bu yere yerleşmesiyle kurulmuştur [22, 
s.209]. Yazara göre, daha önce burada, Kayseri yöresinde sıkça rastlanan ve 

genellikle çingenelerle karıştırılan Ermeni kökenli “elekçiler” yaşamakta idi. Tef 

üretimi ile uğraşmaları nedeni ile bu adı alan elekçiler “bosha” olarak da 

adlandırılmakta idi. Germir’in bazı bölgesel sicillerde “Bosha Deresi” olarak 

kaydedilmesi bu yüzdendir [22, s.209]. Germir’in “oldukça eski bir mahal” olduğunu 

düşünen Ioannidis; bir buçuk asır önce birkaç haneden oluşan yerleşime çevre 

köylerden bazı Hıristiyanların yerleştiğini belirtirken Naumann’ınkine benzer bir 

açıklama getirmektedir [57, s.43]. 20. yüzyıl başına ait bir yıllıkta yerleşimin 250 

yıllık geçmişi olduğundan bahsedilmektedir [110, s.137]  

Hamilton, “Ghirmi” olarak kaydettiği yerleşimi; “bağ ve bahçelerle kuşatılmış, büyük 

ve görkemli konutlarının çoğu taş” diye tarif etmiştir [105, s.264]. Sokak kaplamaları 

nedeniyle Germir’i bir Türk kasabasına benzetemeyen Hamilton, nüfusun büyük 

kısmının Rumlardan oluştuğunu belirtmiştir. Kaynaklarda farklı sayılar verilmekle 

birlikte, Hamilton’un yerleşimdeki Rum çoğunluk konusunda haklı olduğu 

görülmektedir. Yerleşimde; 19. yüzyıl ortalarında 600 hane Rum, 300 hane Ermeni 

ve 200 hane Müslüman [121],1875 yılında 1214 hanede 1476 Rum, 958 Ermeni, 

489 Müslüman olmak üzere toplam 2923 erkek nüfus yaşıyordu [25, s.26]. 1893’de 

450 Rum, 220 Ermeni ve 110 Türk konutu bulunan [22, s.208] yerleşimde 1904 

yılında 300 Rum ailenin [110 s.137] yaşadığı, 1900’lerin başında nüfusun 6000 

civarında olduğu, [155, s.12] görülmektedir. 20. yüzyıl başlarında yerleşimdeki 900 

hanenin 120’sinin Ermeni 450’sinin Rum, 330’unun Türk olduğu bildirilmesine karşın 

[106] farklı bir kaynak, aynı dönemde Germir’deki Ermeni sayısını 365 olarak 

vermektedir [29, s.221]. Yerleşimdeki 8 mahallede Rumlar, 4 mahallede Ermeniler, 

bir mahallede Müslümanlar ve üç mahallede de Ermeni ve Rumlar birlikte 

yaşamakta idi [103, s.290].  

Ioannidis, Rumların yaşadığı pek çok köyde olduğu gibi burada da ticaret amacıyla 

başka şehirlere göç yaşandığını ve Ortodoks nüfusun azaldığını belirtmektedir [57, 
s.44]. İnciciyan’a göre Kayseri’nin en ünlü köyü olan Germir’de halk refah içindedir 

ve bu giyimlerinden de anlaşılmaktadır [35, s.262]. Tarım ve ziraatın yanı sıra 

zânaatla geçinilen yerleşimde [106] mutfak gereçleri, bıçak, halı makası vs üretildiği 

ve birçok tüccarın kendine ait markası olduğu [95, s. 774], 4 eczane, 12 doktor ve 

çeşitli malların satıldığı 35 dükkan ile alçı işletmeleri, bezirhane ve çömlek 

imalathaneleri bulunduğu [122, s. 319] belirtilmektedir. 
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1823 yılında yerleşimde; 115 kız-erkek öğrencisi olan Sahak-Bartevyan okulu ve 

kütüphanesi [106], 1892 yılına ait Rum kayıtlarına göre ise; 5 öğretmeni ile kız ve erkek 

karma olmak üzere 242 öğrencinin öğrenim gördüğü 4 okul bulunuyordu [155, s.12]. 
Ermeni kilisesinde Türk ve Ermeniler beraber Fransızca öğrenmekteydi [122, s. 319]. 
20. yüzyıl başlarında kreş benzeri bir bakımevinden lise hazırlık bölümüne kadar çeşitli 

öğrenim merkezleri ile bir kilise kütüphanesi bulunmakta idi. Köyün kiliseleri, 

İstanbul’daki hanların geliriyle destekleniyor, bu amaçla oluşturulan kilise mütevelli 

heyetinde; Hacı Andon Ağa, Hacı Bodos Ağa, Kara Yosif Oğlu, Vasilyos Yıldızoğlu, 

Bostancıoğlu, Narinoğlu ve Papazoğlu bulunuyordu [155, s.12]   

Germir’deki üç kiliseden [122, s. 319] Agios Teodoros ve Panagia131 [57 s.45] 
bulundukları mahalleye isimlerini vermişti [155, s.12]. Bunların dışında; Surp 

Istepanos Ermeni kilisesi bulunuyordu. Bu kiliseler bugün üç ayrı kişinin özel 

mülkiyetindedir. Germir’in yakınındaki Mimar Sinan’da (Cırlavuk) bulunan Rum 

kilisesi bugüne ulaşamamıştır [68, K.G].  

4.9.1. Panagia Kilisesi 

Konum 

Kilise, Banarya Mahallesi’nde (Yukarı Mahalle), Germir’i batıdan sınırlayan vadi 

yamacında, yerleşim alanından yüksektedir (Şekil A.49, F.B.237). Kilise ve 

kuzeybatısındaki, kayalara yaslanan çan kulesi doku içinde ayrıcalıklı bir yer 

tutmaktadır (F.B.238). 

Tarihçe 

Yapının kitabesi yerinde değildir. Ancak, Meryem’in ölümüne adandığı ve 1837’de 

inşa edildiği bilinmektedir [110, s.138]. Apsiste yerde görülen dairesel iz (Şekil 

A.50), yapının daha önceki bir kilisenin yerinde yeniden yapıldığını göstermektedir. 
6.11.1993 tarih ve 1619 sayılı Koruma Kurulu kararıyla tescil edilen yapı, özel mülk 

olup birkaç yıl önceye kadar ahır olarak kullanılmıştır. 

Plan özellikleri 

Kilise, üç nefli bazilika şemasındadır (Şekil A.50, F.B.239). Çapraz tonoz örtülü beş 

bölümlü narteks, batı girişini vurgulamaktadır (F.B. 240). Kuzey ve güney 

duvarlarının batı ucunda yan girişler vardır. 14.75X13.15 m. boyutundaki naosta 

nefler birbirinden ikişer sütun ile ayrılmaktadır. Doğuda bema ile yarım daire planlı 

apsis ve iki yanında yine yarım daire planlı protesis ve diakonikon yer alır. Protesisin 

                                                   
131 Panagia Kilisesi’nin çevresi bugün “Banarya” olarak bilinmektedir. 
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kuzeyinde planda (1) numara ile gösterilen mekan bulunmaktadır (Şekil A.50). Din 

adamları için kuzeyden bemaya giriş sağlanmıştır. Narteks ile kuzey ve güney 

duvarlarının üzerine yerleştirilmiş galeri, naosu “U” biçiminde kuşatmıştır (F.B. 

241,242,243). Bu kata ulaşım; Endürlük (Şekil A.33) ve Ağırnas (Şekil A.38) 

kiliselerinde olduğu gibi kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde, duvar içine yerleştirilen 

merdivenlerle sağlanmaktadır (Şekil A.50). Yan galerilerin doğusunda; Yanartaş 

Manastır Kilisesi’ndeki gibi (Şekil A.22) iki köşe odası bulunmaktadır (Şekil A.51, 

F.B. 244). Güneydeki odadan çatıya çıkılmaktadır.  

Yan duvarlardaki geniş ve yüksek kemerli dörder nişten bema ve batı ucundakiler 

kapıları, diğerleri pencereleri içermektedir (Şekil A.50, F.B. 242,243,245). Üst katta 

ise kuzey ve güney duvarlarında sütunlar arasında kalan bölümler kemerli üçlü 

bölümler halindedir (Şekil A.51/kesit, F.B. 242,243). Her bölümün ortasına birer 

pencere açılmıştır. Apsis ve batı galerisindeki pencerelere ek olarak yapı, kubbe 

kasnağındaki 12 pencereden ışık almaktadır (F.B.237).  

Cephe düzeni 

Kilise, Neoklasik ayrıntılarıyla dikkat çeken sade cephelere sahiptir. Batı cephesi iki 

katlı düzenlenmiştir. Narteks ve galeriyi birbirinden ayıran yarım kaval silme, 

cepheye yatay etki kazandırmıştır (Şekil A.52, F.B.240). Altta, beş kemerli narteksin 

gerisinde, profilli taş söveyle vurgulanan kapı, galeri cephesinde ise, –biri bugün 

mevcut olmayan- üç pencere yer almaktadır. Cephe, pencerelerinin üzerindeki, 

kornişlerle zenginleştirilmiştir.  

Apsisin dışa yansıtılmadığı doğu cephesinde; saçak, iki uçtan köşe odalarına doğru 

barok çizgilerle yükselmektedir (Şekil A.52, F.B.246). Cephede bu odaların simetriyi 

vurgulayan kütlesel etkileriyle yetinilmiş, açıklıkları mazgal pencerelerle 

sınırlanmıştır. Alttaki dört pencere, yüzeyin görsel ağırlığını hafifletmiş, düz söveli 

pencerelerin üzerindeki kornişler yatay bir ritm sağlamıştır. Bölgede başka örneği 

bulunmayan bu cephe düzeni, Diyarbakır Katolik Surp Sargis Kilisesi ile benzerlik 

göstermektedir (F.B. 247). Doğu duvarının ardında; ortada elips, yanlarda kemerli iki 

penceresiyle alınlık ve daha geride kasnaklı kubbe görülmektedir (F.B.248).  

Kuzey ve güney cepheleri iki katlıdır (Şekil A.53, F.B.237,249). Duvarların batı 

uçlarında narteks ve galerinin yan yüzeyleri, batısında ve doğusunda yan girişler 

bulunmaktadır. Cepheler, genel özellikleri ile simetrik olsa da, ayrıntıda farklılaşırlar: 

kuzeyde duvar yüzeyi plastırlarla dörde bölünmüştür (F.B.249). Strüktür sistemini ve 

iç mekan düzenini yalın bir biçimde dışa yansıtan düzenleme, bu cepheye güney 

cephesinden daha hareketli bir etki kazandırmıştır (F.B.237,249). Düz söveli, 

 96



dikdörtgen biçimli pencereler ve üzerlerindeki kornişler tüm cephelerin ortak özelliği 

iken, güneyde üst ve alt kat pencerelerinin kornişleri aynı, kuzeyde alt kat 

pencerelerinin kornişleri daha yoğun bezemelidir (F.B.250). 

Tüm cepheleri sonlandıran kubbe, yükseltilmiş bir kasnağa oturmaktadır (Şekil 

A.52,53, F.B.237,248). Kasnak; üç dilimli kemerli pencereleri, pencere aralarındaki 

plastırları ve silmeleriyle zengin bir Neoklasik düzen sunmaktadır.  

Yapım tekniği ve malzeme 

Yığma tekniği ile yapılan kilisede ana yapı malzemesi olan tüfün yanı sıra, demir, 

muhtemelen ahşap ve kireç harcı kullanılmıştır. Taş; duvar konstrüksiyonu, örtü ve 

geçiş ögeleri, döşeme ve çatı kaplamasında kullanılmıştır. Çift cidarlı duvar 

örgüsünde kullanılan taşların yüksekliği 23 ve 40 cm. arasında değişmektedir. 

Oldukça harap olsa da, apsis ve naosta, sütun kaidelerinin çevresinde bulunan 

parçalar, döşemenin de taş kaplı olduğunu göstermektedir. Çatı, 40 cm genişliğinde 

oluklu taşlarla kaplanmıştır.  

Gergiler, cephelerdeki kılıçlar, batı galerisindeki orta pencerenin taş atkısını berkiten 

yardımcı kiriş, kasnak pencereleri seviyesindeki çember (F.B.251), güney 

galerisinde, merdivenin üzerindeki döşeme kirişi (F.B.252), bugünkü kapının montajı 

için tahrip edilen taşlar arasında açığa çıkan zıvana (F.B.253) yapıda demirin 

strüktürel olarak kullanıldığı yerlerdir. Kandil halkaları, apsis önündeki ayaklarla 

başlık arasındaki derzi kapatan bilezikler (F.B.254), sövelerde görülen oyukların 

işaret ettiği pencere parmaklıkları (F.B.255) yapıdaki diğer demir ögelerdir  

Kilisede bugüne ulaşan ahşap malzeme bulunmamaktadır. Ancak, apsis önündeki 

ayaklarda görülen 15x15 cm.lik oyuklar (F.B.242,245), büyük olasılıkla ikonastasisin 

ahşap kirişlerinin yerleştirildiği yuvalardır. İlter de, Kayseri Etnoğrafya Müzesindeki 

Barok ve Rokoko olarak nitelediği [119, s.1065], resimli ahşap panolar132, kürsü 

parçaları ile kapı-pencere pervazlarının133 İlter [143, s.1670] çoğunun bu kilisenin 

ikonastasisine ait olabileceği düşüncesindedir [156, s.82]. Yüzeyler, kıtıklı kireç 

harçlı sıva ile sıvanmıştır (F.B.241,242). Pencerelerin alt seviyesinden başlayan 

sıvalı yüzeylerin altı muhtemelen ahşap kaplı ya da mermer taklidi stuko sıvalı idi.  

Taşıyıcı sistem 

Alt katta 215, üstte 58 cm. kalınlığındaki duvarlar ve 45 cm. çapındaki sütunlar 

yapının düşey taşıyıcılarıdır. Kemerlerle birbirine bağlanan taşıyıcılar, örtü yüklerini 

                                                   
132 İsa ve İncil yazarlarının resmedildiği örneklerin müze kayıtlarında geliş yeri hakkında bilgi yoktur.  
133Müze kayıtlarında geliş yeri olarak Germir Kilisesi ve geliş tarihi olarak da 1934 verilmiştir 
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yine bu kemerler aracılığıyla almaktadır. Orta nefin 1 ve 2. sütunları arası; 

pandantiflerle geçilen oval kubbe, yan nefler; Reşadiye Kilisesi’nde olduğu gibi, 

beşik ve çapraz tonozun birlikte kullanıldığı karma bir sistemle, batı galerisi ise 

çapraz tonozlarla örtülüdür (Şekil A.50, F.B.256). Gergi demirleri ve kılıçlar, taşıyıcı 

sistemi destekleyen ve açılmaları önleyen yardımcı ögelerdir. 

Mimari donanım ve bezeme 

Apsis ve bemadaki nişler bugüne ulaşabilen donanım ögeleridir. Kuzey nefinde, 

bema ve naos arasında bulunan parapet (Şekil A.50), ikonastasisin yanlarda 

parapet duvarları üzerine yerleştirildiğini düşündürmektedir.  

Yapı, 19. yüzyıl neoklasisizmini yansıtan bir bezeme düzeni göstermektedir. 

Saçaklar, pencere üstlerindeki kornişler, kubbe kasnağındaki plastır ve silmeler, 

içeride ise sütun başlıkları, yan galerileri duvarlarının plastırlarla elde edilen üçlü 

düzeni (F.B.242) ve resim programında bu etki görülmektedir. Başlıklar, Agios 

Basileos Kilisesi’ndeki (F.B.6) gibi; altta iç, üstte dışbükey kıvrımlı profiller üzerinde, 

köşelerinden püsküller sarkan abakuslardan oluşmaktadır (F.B.254,257).  

Kilisenin bezeme programında kalemişi resimlerin yeri büyüktür. Cuinet, yapının pek 

çok freskle bezendiğini ve birçok tablo bulunduğunu belirtmektedir. Yazar, İsa’nın 

mezara girişinin işlendiği bakır dövme-kabartma eser üzerinde özellikle durmuştur134 

[122, s. 319]. Dini figür ve konuların ağırlıklı olduğu resimlerde, bugüne 

ulaşabilenlerden anlaşıldığı kadarıyla, beyaz zemin üzerine mavi renkler hakimdir. 

Mavi çizgilerle sütunlara yiv etkisi verilmiş (F.B.243), kemer ve tonozların ortasına 

kırmızı ile güneş motifleri yapılmıştır (F.B.257). Başlık ve konsollar, yumurta dizileri 

ve akantus yaprakları ile bezenmiş (F.B. 254), batı girişinin çevresine (F.B.254), 

pandantif ve kasnak (F.B.251) ile batı galerisindeki sütun gövdelerine (F.B.257), 

doğudaki pencerelerin üzerine (F.B.255) ikonografik figürleri resmedilmiştir. 

Kemerler, mavi ve siyah çizgilerle vurgulanmıştır. Apsis kemerlerinde, sonradan bu 

çizgiler üzerine akantus yapraklarından oluşan bir resim şeridi yapıldığı 

görülmektedir (F.B.254). Girişin üstündeki yarım elips biçimli sıvasız yüzey 

(F.B.257), Agios Basileos Kilisesi’nin aynı konumdaki izleriyle (F.B.6) 

benzeşmektedir. Germir Surp Stepanos Kilisesi’nde de kapının üzerinde benzer bir 

yüzeyi sınırlayan bezeme şeridi (F.B.258) bulunmaktadır. Girişin, üstündeki dekoratif 

                                                   
134 Benaki Müzesinde Germir’den gitme 2 Mart 1750 tarihli bir kalis örtüsü ve 1840 tarihli bir kupa 
bulunmaktadır [113, s.35].Kilisede gümüş bir kutu içinde Vaftizci Yahya, Kozma ve Damyanos, Georgios 
Antipas, Aziz Haralambos, Mikael Sinadon, Ioannes Hrisostomos, Pandeleimonos, Sivas’lı 40 şehitler, Aziz 
Simeon, Azize Anastasia, Azize Paraskevi, Aziz Trifon, Efstadios’a adanan kemikler bulunduğu 
belirtilmektedir [110, s. 138] 
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amaçlı bir çıkma ile vurgulandığı düşünülebilir. Endürlük Kilisesi’nde; halen mevcut 

olan konsol (F.B.142) daha küçük olmakla birlikte bu uygulamaya örnektir  

Çan kulesi, birbirinden silmelerle ayrılan üç kademeden oluşur (F.B.238). Kare planlı 

alt bölümden girilerek sekizgen sağır gövdeye ulaşılmaktadır. Üstteki iki kademe, 

sütun ve kemerlerle sekizgen planı sürdürmektedir. Kare kesitli ayaklar, taş 

parapetler ve kemerlerle biçimlenen katlardan alttakine merdivenle ulaşılmaktadır. 

Çanın bulunduğu kısım kubbe ile örtülmüştür. Sütun başlıklarındaki kademelenme, 

kemer eğrilerini tekrarlayan profiller ve son katta kemerlerin üzerinde yer alan 

bezeme kuşağı, kuleyi zarifçe süsleyen Neoklasik ayrıntılardır. 

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Büyük olasılıkla ahır olarak kullanıldığı sırada, yapıdaki 

açıklıkların çoğu kapatılmıştır. Güneydeki büyük pencere nişlerine moloz dolgular 

yapılmış (Şekil A.50, F.B. 242), bu yöndeki galeri pencereleri ve daha eski bir 

müdahale olduğu düşünülen bir duvarla bema girişinin de (F.B.245) kapatılmasıyla 

planın simetrik düzeni bozulmuştur. Batı ve kuzey girişleri ile kuzey galerisinde 

doğudan 1. pencere kapatılmıştır (Şekil A.50,51,53, F.B.240,241,249). Galerinin 

yıkılan kuzeybatı kısmındaki kemer açıklıklarına dolgu yapılmıştır (Şekil A.52, 

F.B.240). Kuzey cephesinin üst sıralarında (F.B.237) ve galeri cephelerinde görülen 

farklı renkteki taş dizileri (F.B.240) bu kısımların onarıldığına işaret etmektedir. Çan 

kulesinin ilk kademesine bitişik olarak briketten bir oda yapılmıştır (F.B.238). 

Yıkılan kısımlar: Galeri ve narteksin kuzey bölümleri mevcut değildir (Şekil A.52,53, 

F.B.240). Narteksin güneyden ikinci ayağı ve bu ayağa yük aktaran kemerin bir 

bölümü yıkılmış, üstteki galeri döşemesinde çökme olmuştur (Şekil A. 50,51).  

Vandalizm ve yağma: Kuzeydeki alt kat pencerelerinin denizlikleri yıkılarak tahrip 

edilmiş (Şekil A.50, F.B.243), güneybatı girişinin söveleri kırılmıştır (F.B.237). 

İkonastasis, galeri korkuluğu, duvar kaplamaları ve pencere demirleri sökülmüştür. 

Döşeme kaplamaları büyük olasılıkla başka yapılarda kullanılmak üzere alınmıştır. 

Duvar resimlerinin bir kısmı tahrip edilmiştir.  

Bakımsızlık: Çatıdaki kaplama taşlarının büyük bölümü kırılmış ya da sökülmüştür. 

Batı ve doğu alınlıklarının dış cidarı ve bu kısımlardaki çatı kaplaması harap olmuş 

ve moloz dolgu açığa çıkmıştır (F.B.248). Bozulmayı hızlandıran bu durum yapıyı 

yağışlara karşı korunaksız kılmış, bitkilerin büyümesi için elverişli bir zemin 

hazırlamıştır (F.B.249). Pencere kornişlerinde ve saçak silmesinde yer yer kırılma 

görülmektedir. Doğu ve kuzey cephelerinin üst sıralarında nem sorunu vardır 

(F.B.246,249). Örtüden gelen su nedeniyle tonozlardaki sıvaların büyük bölümü 
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dökülmüştür. Duvar resimlerinin renkleri solmuştur. Yapının çevresi hayvan pislikleri 

ve çöpler nedeniyle oldukça rahatsız edici bir haldedir. 

Strüktürel hasarlar: Narteksteki ayakla birlikte bir bölümü yıkılan kemer ve tonoz 

yapının acil önlem alınması gereken sorunlarındandır (Şekil A.50,51). Tonozun 

üzerinde yer alan galeri döşemesinde çökme başlamıştır. Kubbe örgüsünde 

derzlerdeki harçların boşalması örtünün strüktürünü zayıflatmaktadır. Doğu ve 

batıdaki alın duvarlarının dış cidarları sökülmüş ve içteki moloz dolgu açığa çıkmıştır 

(F.B.248). Böylece olumsuz koşullara karşı açık kalan yüzeyler zamanla tüm 

örtünün ve kubbenin çökmesine neden olabilir.  

Malzeme bozulmaları: Doğu cephesinin üst sıralarında sudan kaynaklanan taş 

bozulmaları görülmektedir. Derz aralarında büyüyen bitkiler taş bozulmalarını 

hızlandırmaktadır (F.B.246). Demir ögeler paslanmıştır. 

4.9.2. Agios Teodoros Kilisesi 

Konum 

Kilise, yerleşimin kuzeydoğusundadır (Şekil A.49). Eğimli bir alanda 

konumlandığından, yapının doğusu kayalara yaslanmaktadır (Şekil A.54). Yapının 

batısında görülen duvar kalıntısı avluya ait olmalıdır (F.B.259). Güney duvarı, 

yanındaki merdivenli sokak için sınırlayıcıdır (F.B.260). Kilisenin güneybatısında 

zengin bezemeli cephesi ile dikkati çeken “papaz evi“ bulunmaktadır (F.B.259) . 

Tarihçe 

Germir’deki en eski kilise olan Aziz Teodoros135 Kilisesi, Teodor Tiron’a ithaf 

edilmiştir [110, s.137]. Bugün mevcut olmayan Yunanca kitabesine göre 16 Aralık 

1725’de inşa edilmiş, bir diğer kitabeye göre ise 1835 yılında yenilenmiştir [110, 
s.137]. 6.11.1993 tarih ve 1619 sayılı Koruma Kurulu kararıyla tescil edilen kilise 

bugün özel mülkiyette olup herhangi bir işlevle kullanılmamaktadır. 

Plan özellikleri 

Kilise, üç nefli bazilika şemasındadır (Şekil A.54, F.B.261). Batı cephesindeki kemer 

ve tonoz kalıntıları, ortada, yanlarda beşik tonoz örtülü üç bölümlü narteksin 

varlığına işaret etmektedir (F.B.262). Ortadaki birimden açılan kapıyla 17.65X13.45 

m. boyutundaki naosa geçilmektedir. Naos, birbirinden dörder ayak ile ayrılan üç 

neften oluşmaktadır. Yapının kayaya yaslanan doğu kısmı; bema ile dairesel apsis 

ve protesis/diakonikon duvarları ile sonlanmıştır (F.B.263,264). Diakonikondan, 

                                                   
135 At üstündeki aziz 
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kemerli bir niş içindeki kapıyla, kayaya oyulmuş, muhtemelen papazların kullanımına 

ayrılan mekana geçilmektedir (F.B.265). Batı cephesindeki kalıntılar ve kemerler 

arasındaki dolgu duvarları; narteksin üzerinde galeri olduğunu düşündürmektedir 

(F.B.262). Ancak, galeri merdiveninin nerede olduğunu gösteren bir iz yoktur.  

Yapının, kuzey duvarında dört, güneyinde üç kemerli pencere bulunmaktadır (Şekil 

A.54,55). Galeri ve kubbe bugün mevcut olmadığından, buralarda olması muhtemel 

diğer pencereler hakkında bilgi edinilememiştir.  

Cephe düzeni 

Yapı, doğuda kayaya yaslandığından üç cephesi vardır. İşlevin gerekleri ile sınırlı 

kalan ve bol devşirme malzeme kullanılan cepheler bir üslup gözetilerek 

düzenlenmemiştir. Tanzimat’tan önceki koşullar içinde hızla tamamlanan ve 

zorunluluk nedeniyle eski malzeme kullanılan bir yapım sürecini (Bkz. Bölüm 3.2) 

akla getirmektedir. Bu durumda, 1835’te yapılan yenilemenin; kubbe eklenmesi ve 

içeride bezeme boyutunda kaldığı düşünülebilir. Narteks ve galeri yıkıldığından, 

cephe özgün durumunu büyük ölçüde kaybetmiş, sadece alt kısım kısmen 

korunabilmiştir (Şekil A.55, F.B.262). Bu yüzeyde, ortada düz söveli dikdörtgen kapı 

yer almaktadır. Kapının güneyindeki pencere örülerek kapatılmış, dolgunun bir kısmı 

sonradan yıkılmıştır. Kapının kuzeyinde ise alışılmadık bir uygulama olarak bir niş 

bulunmaktadır. Özgün durumunda pencere iken sonradan kapatılarak nişe 

dönüştürülmüş ya da tamamen başka bir yapıdan devşirilmiş olabilir. Kapının 

üzerinde moloz taşla doldurulan dikdörtgen alan büyük olasılıkla kitabe yeridir. 

Bunun üzerinde, sivri kemerli bir niş daha bulunmaktadır ki bu seviyede 

kullanılamayacağı açıktır. Özgün olmayan üst bölüm ise, kemerler arasındaki dolgu 

duvarları ve üzerindeki üç pencereden oluşmaktadır. Kuzey ve güney cepheleri; düz 

söveli, dikdörtgen açıklıklı pencerelerin yer aldığı duvarlardan ibarettir 

(F.B.266,267,268).  

Yapım tekniği ve malzeme 

Yığma tekniği ile yapılan kilisede ana yapı malzemesi olan taşın (tüf) yanı sıra, 

demir, kireç harcı ve muhtemelen ahşap kullanılmıştır. Çift cidarlı duvar örgüsü 27-

35 cm. yüksekliğinde taşlarla oluşturulmuştur. Döşeme ve çatının özgün durumuna 

ilişkin ipucu bulunmamaktadır.  

Kuzey-güney doğrultusunda kemerleri berkiten demir gergiler kesilmiş, ancak 

yuvalarında kalan parçalar bugüne ulaşabilmiştir (F.B.263,269). Doğu- batı 

doğrultusundaki kemer karınlarında kalemişi desenlerin bozulmadan devam etmesi, 

bu doğrultuda demir gergi kullanılmadığını göstermektedir (F.B.261,268). Sıvaların 
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döküldüğü yerlerde açığa çıkan ahşap gergi kalıntıları, 1835’teki yenilemede bu 

gergilerin kaldırılıp üzerlerinin sıvandığını düşündürmektedir (F.B.261,268). 

Kılıçlar136, tonoz ve kemerlerde bulunan kandil halkaları, bazı pencerelerde hala 

mevcut olan parmaklıklar (F.B.266) yapıdaki diğer demir ögelerdir. Cephede dikkate 

değer miktarda devşirme taş kullanıldığı görülmektedir (F.B.260,262,268). İç 

yüzeyler kıtıklı kireç harcı ile sıvanarak üzerine kalemişi bezeme yapılmıştır. 

Pencere alt seviyelerinin yaklaşık 113 cm altında kuzey ve güney duvarları boyunca 

uzanan oyuklar, hatıl boşlukları olmalıdır (F.B.263) Bu yüzeyde sıva izine 

rastlanmaması, Germir Panagia, Yanartaş ya da Agios Dimitrios Kilisesi’nde olduğu 

gibi, bu bölümde kaplama olduğunu akla getirmektedir. Tahrip edilen başlıklar, içteki 

eski başlıkların açığa çıkmasını sağlamıştır (F.B.269). Alçı ile profilli olarak yapılan 

yeni başlıklara karşılık, içtekiler masif taş bloklardır.  

Taşıyıcı sistem 

Yapının strüktür sistemi, yanlarda 119, batıda 82 cm. kalınlığındaki duvarlar ve 

63X70 cm.lik ayaklarla taşınan beşik tonozlar ve orta nefin 2. ve 4. ayakları 

arasındaki pandantiflerle geçilen kubbe ile kurulmuştur (Şekil A.54, F.B.261). Duvar 

ve ayakları birbirine bağlayan kemerler, örtü yüklerini bu taşıyıcılara ilettikleri gibi, 

tonozları da desteklemektedir (F.B.269). Sonradan iptal edilen ahşap gergiler ve 

demir gergi ve kılıçlar taşıyıcı sistemin ikincil ögeleridir. 

Mimari donanım ve bezeme 

Yapının doğusundaki nişler (F.B.261,264,265) ve kuzey ve güney duvarlarına 

yaslanan taş sekiler donanımla ilgili ögelerdir (Şekil A.54). Apsiste (F.B.261) ve batı 

cephesinde kapı üzerinde ve kapının kuzeyindeki nişlerin sivri kemerleri (F.B.262) 

ve kapının içeriden görülen "kaşkemerli” sövesi diğer kiliselerden farklı bir üslup 

gösteren ayrıntılardır. 

Bezeme, sütun başlıkları ve kemer üzengilerinde görülen profiller ile kemer ve örtü 

yüzeylerindeki resimlerle sınırlıdır (F.B.261,263,269). Gerek profiller, gerekse kenar 

şeritleri, vazoda çiçek betimlemeleri ve bitkisel motiflerden oluşan göbekler 19. 

                                                   
136 Bu ayrıntı, yapının tarihlendirilmesi ve mimari bakımdan İstanbul ve Kayseri ilişkisi ile ilgili bir tartışma 
başlatabilir. Kılıçları görünen en erken yapının 1724 tarihli olduğu göz önüne alındığında (Bkz. Dipnot 129); 
ilk yapımı 1725’e tarihlenen bu kilisede demir gergi ve kılıçların bulunduğu seviyeden sonraki kısmın 1835’de 
yapıldığı ya da en azından gergi ve kılıçların bu tarihte eklendiği akla gelmektedir. Örgüde bir farklılık 
olmaması, mevcut duvarların üzerine yeni duvar yapılmadığını ortaya koymaktadır. Bu durumda yapının 
tamamen yenilenmesi olasılığı da vardır. Ancak, aynı dönemdeki bölge kiliseleri; kesme taşlarla, özenli bir 
işçilik ve tasarımla ortaya konmuşken, burada işlevin gerektirdiğiyle yetinen ve ardında özenli bir tasarım 
süreci barındırmadığı görülen cepheler, çokça kullanılan devşirme malzemeler, çelişki yaratan verilerdir. 
Küçük bir olasılık da; inşa faaliyetleri ve yapı malzemeleri konusunda başkentteki gelişmelerin, yapı ustaları 
ve mimarları ile ünlü Kayseri’de yakından ve hızla takip ediliyor olması olabilir 
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yüzyıl İstanbul etkisi137 taşımaktadır Resimlerde beyaz zemin üzerine mavi hakimdir. 

Kemer alın ve karınlarına şeritler yapılmış, kemer ve pencere tonozlarının tepe 

noktasına ışınsal çizgilerden oluşan çiçekler resmedilmiştir (F.B.263). Vazo-çiçek 

resimleri kuzey-güney doğrultusundaki kemerlerin üzengileri altına, göbek motifleri 

tonozların ortasına işlenmiştir (F.B. 261,263,269). Batı cephesinde beyaz üzerine 

kemer alınlarında kırmızı şeritler çizildiği, kapının ve üzerindeki yazıtlığın aynı 

kırmızı şeritlerle vurgulandığı görülmektedir (F.B.262) 

Pandantiflerdeki, ancak izleri görülebilen İncil yazıcı figürler [143, s.1673], resim 

programına dini konuların da dahil edildiğini kanıtlamaktadır. Kuzeybatı pandantifinin 

alt kısmında, bazı harfleri mevcut olan bir yazı yer almaktadır.  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Yapının yıkılan kubbesi yerine betonarme döşeme yapılarak 

açıklık kapatılmıştır (Şekil A.54, F.B.261). Galeri yıkıldığından, kemerler arasına 

moloz dolgu yapılmıştır. Batı cephesinde, girişin güneyindeki pencere kapatılmıştır 

(F.B.262) 

Yıkılan kısımlar: Kilisenin galeri ve narteksi yıkılmıştır (Şekil A.54,55, F.B.262). Batı 

duvarının alt kısmında bulunan tonoz ve kemer kalıntıları narteksin üç birimden 

oluştuğunu göstermektedir. 1835’teki yenilemeyle eklenen kubbe mevcut değildir. 

Saçaklar da bugüne ulaşamamıştır. 

Vandalizm ve yağma: Gergiler ve pencerelerin altındaki kaplamalar sökülmüş, nişler 

tahrip edilmiştir. Döşeme ve çatı kaplamaları, büyük olasılıkla başka yapılarda 

kullanılmak üzere alınmıştır. 19.yüzyıla ait başlıkların tahrip edilmesi, içteki eski 

başlıkları ortaya çıkarmıştır. 

Bakımsızlık: Yapı oldukça kirli ve bakımsız durumdadır. Çatı kaplamasının bugüne 

ulaşmaması, örtüyü ot kaplamasına ve tonoz yüzeylerinde nemden kaynaklanan 

sıva dökülmelerine neden olmuştur (F.B. 263,264). Duvar yüzeylerindeki sıvaların 

da büyük bölümü dökülmüştür.  

Malzeme bozulmaları: Kuzey ve güney cephelerindeki taşlarda yüzey kayıpları 

görülmektedir (F.B.266,267) 

4.9.3. Surp Stepanos Kilisesi 

Kiliselerin korunmuşluk durumları esas alınarak yapılan sınıflamada dördüncü 

grupta yer alan yapı (bkz. Bölüm 1.2., Şekil A.1), 1858’de yanan eski kilise yerine, 

                                                   
137 Sivri ve kaşkemerler, resimlerdeki 19.yüzyıl üslubu ve İstanbul etkisi ile çelişmektedir 
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1860 yılında 1500 altın harcanarak tamamlanmıştır [95, s. 762]. 1834 ve 1835 tarihli 

iki ferman, eski kilisenin yanmasından önce verilmiş olmalıdır [101, s.56-57].  

Germir’deki diğer iki kiliseden farklı olarak düz bir alana yerleşen kilisenin (Şekil 

A.49), avlusu ve etrafında 3 sarnıçla 150 mezar taşı içeren 2 bahçesi [95, s. 762] ile 
narteksin batısında bir okulu [122, s. 319] bulunuyordu. Alboyacıyan, yapının 

“muhteşem” bir kubbesi olduğunu ve 1919’da sadece ikonastasisinin yıkıldığını 

belirtmiştir (F.B.270) [95, s. 762]. 1993’te tescil edilen kilisenin örtüsü ve yan 

duvarlarının büyük bölümü bugün mevcut değildir (F.B. 258,271,272). Narteks ve 

galeri kapatılarak eve dönüştürülmüş, ek duvarlarla, diakonikonun önünde 2. bir ev 

elde edilmiş (F.B. 271,258), naosun ortasında, muhtemelen kilisenin taşlarıyla 

örülmüş duvarlarla sınırlanan bir bahçe oluşturulmuştur.  

Doğu ve batı duvarları, kilisenin, üç nefli bazilikal planlı olduğunu göstermektedir 

(Şekil A. 56, F.B. 271,258). Narteks eve dönüştürüldüğünden, giriş özgün durumunu 

yitirmiştir. Batı duvarının iç yüzünde –örülerek kapatılmış – ortada kapı, yanlarda 

birer pencere yer almaktadır (F.B.258). Doğuda, yarım daire planlı apsis ve iki 

yanında pastoforion odaları ile bu odaların kuzey ve güneyine bitişik mekanlar 

bulunmaktadır (F:273). Pastoforion odalarına bağlanan ve dışarıdan da girilebilen 

(F:274) mekanlardan kuzeyde olanı, kiliselerin genelinde olduğu gibi vaftizhane, 

güneydeki şapel olmalıdır (Bkz. dipnot 96). Narteksin kuzeyindeki merdivenle 

galeriye ulaşılmaktadır.  

Kesme taştan yapılan kilisede, iç yüzeyler kireç harcı ile sıvanarak yer yer kalem işi 

tekniğinde bezenmiştir. Batı duvarında kapı ve pencere çevrelerinde, plastırların 

kenarlarında stilize edilmiş bitkisel motiflerden oluşan mavi renkli kenar şeritleri yer 

almaktadır (F.B.275). Bu şeritlerin, galeri döşemesinden kapı ve pencerelere doğru 

kıvrılarak devam ettiği görülmektedir (F.B.276). Bu, Germir Panagia (F.B.257) ve 

merkez-Surp Asdvadzadzin kiliselerinde (F.B.446) olduğu gibi, galerinin naosa 

doğru barok hareketli konsollarla uzandığını göstermektedir. Plastırların başlık 

profillerinde de barok çizgiler izlenmektedir. Protesiste yarım kubbeden duvara 

geçişi haber veren profilli silme sarı ve yeşille renklendirilmiş (F.B.271), silmenin 

altına yeşil renkli, yaklaşık 40 cm.lik bir şerit boyanarak, sarı perde saçakları 

resmedilmiştir (F.B.271).  

4.10. Zincidere 

Zincidere, Talas ilçesine bağlı ve şehir merkezine 17 km. mesafededir (Şekil A.8). 

Eski adı Flaviana olan yerleşim, 18. yüzyıl başından bu yana çeşitli dönemlerde 
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belediyelikle yönetilmiştir [157, s.8-9]. Cömert 1873 yılında, yerleşimdeki 473 

hanede; 1114 erkek nüfus yaşadığını belirtmiştir [158, s.112] İoannidis zamanında 

500 kadar hanenin 430’u Rum, 15’i protestan, kalanı Müslüman’dır [57, s.56]. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan bir belgeye göre, 1883’de köydeki 32 

hanede erkek ve kadın 151 Protestan nüfus olduğu kayıtlıdır [159/ 2]. Levidis ise 

birkaç yıl öncesine dek 400 olan Rum hane sayısının 320’ye inmesini, iş için başka 

yerlere göç edilmesine bağlamış, gidenlerin çoğunun tüccar, taş ustası ya da mimar 

olduğunu belirtmiştir [110, s.134]. 19. yüzyılda yerleşimin, 11 mahallesinde 

Rumlar’ın, bir mahallesinde de Müslümanlar’ın yaşadığı belirtilmiştir [103, s.290]. 

Vaftizci Yahya’nın kutsal emanetinin Surp Garabed Manastırı ile dönüşümlü olarak 

saklandığı Timios/Ioannis Prodromos Manastırı Zincidere’de bulunuyordu [122, s. 
320]. Daha önce Talas’lı Agios Savvas zamanında da aynı isimli ve Moni Flavyanon 

olarak da bilinen bir manastır mevcuttu [57,s. 56]. Ayin ya da panayır günlerinde 

Ermeni ve Türkler’in de ziyaret ettiği [146/ 4] manastır, 1728’de Kayseri metropoliti 

Neofitos tarafından yaptırılmış [57,s. 56], 1804’de138 ve ayrıca 1844’ de Metropolit 

Paisios zamanında onarılarak yeni düzenlemeler yapılmıştır [121]. Metropolit 

İncesu’lu Ioannis Anastasiadis tarafından 19. yüzyılın sonlarında; erkek ortaokul ve 

lisesi, kız ortaokulu, erkek ve kız yetimler için ilkokul olmak üzere üç okul 

kurulmuştur [160]. Atina’lı öğretmenlerin ders verdiği [49, s.74-75] bu okullar 

1918’de kapatılmış ve ayinler yasaklanmıştır [160].  

Zincidere, Manastırı’ndan dolayı bölgede yaşayan Rumlar için, Sinasos kadar 

önemli bir merkez [40, s.109] ve sosyal yaşam açısından oldukça gelişmiş bir yerdi. 

1835’te Kayseri’deki ilk matbaa burada kurulmuş [2004, s.8-9], 2000 Karamanlıca 

kitap basılmış ve dergi çıkarılmıştır [161, K.G.]. 1873’te manastır dışında, 

yerleşimdeki yedi mahallede; iki okul, üç kilise, bir cami, 24 dükkan bulunuyordu 

[158, s.112] 

Schweinitz, köy halkının buraya ne zaman, nereden gelip yerleştiğinin bilinmediğini; 

dil, gelenekler, giyim konusunda Rumların Türklerden farksız olduğunu, ayinlerin bile 

Türkçe yapıldığını belirtmiştir [40, s.110]. Naumann, aynı bilgileri aktarırmış ancak, 

manastırdaki kitabelerin Yunanca olduğuna da dikkat çekmiştir [22, s. 209]. 

Zincidere, Yunan işgali sırasında batıdan Anadolu içlerine sürülen Rumlar için bir 

sürgün yeri olmuştur. Sürgünler, manastırda, inziva hücrelerinde kalmış, dışarıda 

kilisenin tarlalarında çalışmışlardır [49, s.74-75]. Manastırda Agios İoannis Kilisesi 

[160] ve Aziz Haralambos şapeli [146] yer alıyordu. Levidis, Zincidere’de, Panagia 

                                                   
138 “Salnamelerde Kayseri” kitabında manastırın 1801’de onarıldığı belirtilmektedir [150, s.242].  
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ile antik dönemden kalan, yer altındaki Metamorfoz ve Agios Georgios kiliselerinden 

söz etmiştir139 [110, s.134]. Bunun dışında, 1862’de İnecek Sokak’ta ve Esiroğlu 

Mahallesi’nde 2 kilise bulunduğu görülmektedir [112, K.G.]. Bu yapılar, önceki 

belediye tarafından yıkılan, bugünkü caminin yakınlarındaki kilise ile, 20-30 yıl önce 

yol yapımı için yıkılan kilise [161, K.G.] olmalıdır. 1847 tarihli bir belge; Zincidere’nin 

yakınındaki Akçakaya Köyü’ndeki kilisenin vakıf mütevellisi hakkındaki bir şikayetle 

ilgilidir [162, s. 64] Söz konusu kilise de bugün mevcut değildir. 

4.10.1. Agios İoannis Manastır Kilisesi 

1724’te başlanıp 1728’de bitirilen manastır kilisesinin140 onarım kitabesinde 

(F.B.276) Sultan Abdülhamit’in izniyle yaptırıldığı yazılıdır. 1938’den sonra Milli 

Savunma Bakanlığı’na geçen yapı, önce depo, bugünse toplantı salonu; bitişiğindeki 

Agios Haralambos şapeli ise kütüphane olarak kullanılmaktadır (F.B.277,278).  

1845 tarihli bir gravürde duvarlarla çevrili bir avlu içinde görülen (Şekil A.57) yapı üç 

nefli bazilikal planlıdır (Şekil A. 58, F.B. 279). Batısındaki altı birimli narteksten 

girilen naosun kuzeybatı ve güneybatısında iki giriş daha bulunmaktadır (F.B. 

277,280). Naos, birbirinden üçer ayakla ayrılan neflerden oluşmaktadır. Doğuda 

naostan iki basamak yükseltilen, yarım daire planlı apsis ve pastoforion odaları yer 

almaktadır (F.B.279). Galeri katı bulunmayan kilisede orta nefin iki ve üçüncü 

ayakları arası kasnaklı bir kubbe (F.B.281), diğer bölümler aynalı tonozlarla 

örtülmüştür (F.B.282). Kırma çatının üzerinden yükselen kubbe, dışarıdan duvarlarla 

kuşatılmıştır (F.B.280). Yan duvarlarda, üst üste iki dikdörtgen pencereden oluşan 

karşılıklı üçer pencere grubu bulunmaktadır (F.B.277,280). Doğu ve batı 

duvarlarındaki üçer dikdörtgen pencereye ek olarak, kubbede dört pencere yer 

almaktadır (Şekil A. 58,59). Kubbe pencerelerinin arasında dört kör pencere 

yerleştirilmiştir (F.B.281). Kesme taştan inşa edilen kilisenin, bugüne ulaşabilen 

döşeme kaplamaları bölge kiliseleri için örnektir. Gergiler, kılıçlar ve pencere 

parmaklıkları, yapıda kullanılan demir ögelerdir.  

Sade ve bezemesiz cephe düzeninde göze çarpan tek ayrıntı, barok saçak 

silmeleridir. İçerde ise, duvar ve örtü yüzeylerinin duvar resimleri ile bezendiği 

görülmektedir. Resimler ikonografik konular ve bitkisel motifler içermektedir. 

Kubbede, pantokrator olduğu düşünülen figür ve kasnakta yer alan insan figürü 

                                                   
139 Metamorfoz Kilisesi 1869’da bulunarak onarılmıştır [110, s.134]. Levidis, Panagia Kilisesi’nin yanındaki 
şapelin depremde (1835 olmalı) yıkılmış olabileceği görüşündedir [110, s.134]. İoannidis, Agios Georgios ve 
Panagia kiliselerinin daha önce tapınak olabileceğini belirtmiştir [57, s.56].  
140 Askeri alan sınırları içindeki kilise, izin alınamadığından ayrıntılı olarak incelenememiş, Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü’ndeki rölöveleri -yeniden değerlendirilerek- kullanılmıştır.  
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oldukça belirgindir (F.B.281). Mevcut kısımlardan anlaşıldığı kadarıyla figürler, 

kiremit renkli zemin üzerine daha çok koyu renklerde resmedilmiştir (F.B. 

281,282,283). Seçilen renklerin ve Rott’un “oryantal” olarak yorumladığı motiflerin 

[140, s.242], bölgede ustalıkla geliştirilen 19. yüzyıl üslubuna aykırı naifliği dikkat 

çekicidir.  

Tek nefli beşik tonoz örtülü şapelde; naos, dairesel üç basamakla yükseltilen koro 

bölümü ile sonlanmakta, doğu duvarında apsis bulunmaktadır (Şekil A. 58, F.B.284). 

Şapelin yan duvarlarındaki izler (F.B.278), batı bölümünün sonradan genişletildiğini 

düşündürmektedir. Narteks ile çan kulesi ve galerinin yer aldığı bölümün (F.B.285) 

eklenmesiyle özgün batı duvarı kaldırılmış olmalıdır. Bu bölümdeki yan kapılardan 

biri çan kulesine, diğeri galeriye çıkan merdiven evlerine açılmaktadır. 1959 yılında 

çekilen bir fotoğrafında daha iyi durumda olduğu görülen çan kulesinin bugün 

sadece alt kısmı mevcuttur (F.B. 286, 277). Aynı fotoğrafta, şapelin güneybatısında 

görülen ve 1959’da mevcut oldukları anlaşılan (F.B.287) binalardan günümüze 

ulaşan; şapelin güney cephesindeki kemer kalıntısıdır (Şekil A. 59, F.B.278). Batı 

cephesindeki orta kapının örülerek kapatıldığı ve galeri seviyesinde yeni bir pencere 

açıldığı görülmektedir (F.B.278).  

Şapelin yan duvarlarında dikdörtgen iki pencere ile, doğu ve batı duvarlarında birer 

oval pencere bulunmaktadır (Şekil A. 58,59, F.B. 278). Bu pencerelerin dekoratif 

demirleri ve diğer pencerelerin üzerindeki kornişler şapelin bezemeli ögeleridir. 

4.10.2. Protestan Kilisesi 

Konum  

Kilise, İstiklal Caddesi üzerinde düz bir alanda, duvarlarla çevrili bir bahçe içinde yer 

almaktadır (Şekil A.60, F.B.288). Bahçeye giriş bu caddeden sağlanır. Kiliseye, 

bahçe seviyesinden yükseltilen terastan geçilerek ulaşılmaktadır (Şekil A.62, 

F.B.288).  

Tarihçe 

Yukarıda bahsedilen belgeye göre [159/ 2], Zincidere’li Protestanlar, ibadet ettikleri 

evin harabiyeti nedeniyle 1883’de Bab-ı Ali’ye başvurarak; uzunluğu 20, genişliği 12 

ve yüksekliği 10 zira olacak ve masrafları yardımlardan elde edilen 300 Osmanlı 

lirası ile karşılanacak kilisenin inşası için izin istemişlerdir [159/ 2]. 1892’de 

(H.1310), başvuru kabul edilerek; iki öneri çizimi sunulan (Şekil A.61 a.b) kilisenin 

yapımına izin verilmiştir.  
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Yapı, işlevini yitirdikten sonra kahvehane, okul, PTT ve lojmanı, 60’larda belediye 

binası ve -yerleşimdeki cami onarılırken- cami olarak kullanılmıştır. Mülkiyeti 

Zincidere Belediyesi’ne ait olan kilise, 23.5.2003 tarih ve 3317 sayılı Koruma Kurulu 

kararıyla tescil edilmiştir. Bugün, üst katı Zincidere’nin geçmişi ile ilgili fotoğrafların 

ve birkaç geleneksel ev eşyasının sergilendiği müze işleviyle, alt katın bazı odaları 

ise depo olarak kullanılmaktadır. 

Plan özellikleri 

Yapı, Kayseri’de bugüne ulaşabilen tek Protestan Kilisesi olması nedeniyle 

önemlidir. Karşılaştırmalı değerlendirme imkanı sınırlı olduğundan, bölgedeki 

Ortodoks ve Gregoryen kiliselerinden farklı mimarisi yapının ünik bir örnek olarak ele 

alınmasını gerektirir. 

İki katlı kilisenin ibadet mekanı, üst kattadır. Bu mekana, güneyindeki terasa 

yerleştirilen çan kulesinin altından geçilerek girilmektedir (Şekil A.62, F.B.288). 

Kayseri için yabancı olan bu şema, Bosna’da oldukça yaygın olup İstanbul’da da 

örneği bulunmaktadır (F.B. 289,290,291). Arşivdeki çizimlerle karşılaştırıldığında; 

bugünkü giriş terasının önerilen projelerden farklı olduğu görülmektedir (Şekil A.61 

a.b, F.B. 288, 291). Eski fotoğrafına göre, bugünkünden kısa olan terasın (F.B.291), 

duvarda görülen korkuluk izlerine kadar devam ettiği anlaşılmaktadır (F.B.288).  

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülü ibadet mekanında 

apsis bulunmamaktadır. Kuzey duvarında -alttaki sonradan açılmıştır- göz 

seviyesinden yüksekte bir (F.B.292), doğu ve batıda karşılıklı üçer pencere 

(F.B.293), güneyde kapı ile yanlardaki iki pencere (F.B.294) mekandaki açıklıklardır.  

Alt kata doğudaki iki kapıyla girilmektedir (Şekil A.62,63, F.B. 295). Padişaha 

sunulan projelerde, dikdörtgen planlı olduğu görülen kat (Şekil A.61 a.b), bugün 5 

oda ve bir koridordan oluşmaktadır. Kilisenin projelere uygun inşa edilmediği 

bilinmekle birlikte; bu katın yapının yüklendiği farklı işlevler sırasında eklenen 

duvarlarla bugünkü durumuna ulaştığı düşünülmektedir (Şekil A.62, F.B. 

296,297,298). Alt kat, kuzeyde iki, doğu ve batı duvarlarında karşılıklı üçer pencere 

ile aydınlanmaktadır. 

Cephe düzeni 

Yalın geometrik bir kurguya ve sade cephelere sahip olan yapı, kromatik düzeni ve 

girişteki çan kulesi ile bölge kiliselerinden farklı bir cephe karakteri taşımaktadır. 

Güney cephesi, simetri eksenine yerleştirilen ve girişi vurgulayan çan kulesi ile 

etkileyicidir (Şekil A.63, F.B. 288). Son kademesi bugün mevcut olmayan kule (F.B. 

291) altta kemerlerle girişe imkan verirken, üst kademede lentolar ve eski 
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fotoğrafında görülen parapetlerle sınırlanan dörtgen açıklıklardan oluşmaktadır. Giriş 

terası ve üst kat bitişini gösteren silme, cepheyi yatayda üç bölüme ayırmaktadır. Alt 

bölümde teras ve merdiven bulunmaktadır. Ortadaki yüzey, kulenin altındaki kapı ve 

iki yanındaki dikdörtgen pencerelerle ibadet mekanının cephesidir. Üstteki yüzey, 

kulenin iki yanından üçer kademe ile alçalan alın duvarıdır. Yapının ilk halinde ve 

projelerinde bu kademeler yoktur (Şekil A.61 a,b, F.B. 291). Mevcut yapıdan farklı 

olarak, arşivdeki çizimlerde, cephelerden birinde; merdivenler yanlara yerleştirilerek 

terasın altından zemin kata giriş sağlanmış, dikdörtgen pencerelerin üzerine 

yuvarlak pencereler yerleştirilmiştir. (Şekil A.61 a). Diğer öneride, kapının önünde 

düz atkılı bir portik ve üzerinde kemerli bir pencere bulunmaktadır (Şekil A.61 b) 

Kuzey cephesi, altta düz, üstte profilli birer silme ile üç kata ayrılmıştır (Şekil A.63, 

F.B.295). Altta, gri taşlarla örülen duvarda, kırmızı düz söveli iki dikdörtgen pencere 

bulunmaktadır. İki silme arasındaki sağır yüzeye, sonradan, yatay dikdörtgen bir 

pencere açılmıştır. Üst bölüm ise, ortasında dikdörtgen bir pencere bulunan alınlık 

ve yüzeyi sonlandıran saçak silmesinden oluşmaktadır.  

Doğu ve batı cepheleri iki katlıdır. Altta gri duvar ve kırmızı sövelerle, üstte tamamen 

kırmızı taşlarla kromatik bir düzen sağlanmıştır (Şekil A.63, F.B.295,299). Katlar 

birbirinden düz bir silme ile ayrılmış ve yüzeyler, üstteki profilli silmenin bir taş sırası 

üzerindeki saçak silmesi ile bitirilmiştir. Her iki cephede de alt ve üst katlarda 

dikdörtgen açıklıklı üçer dikdörtgen pencere yer almaktadır Düz söveli 

pencerelerden alt kattakilerin denizlikleri duvar yüzeyinden öne taşırılmıştır. 

Doğudaki girişler, cepheler arasındaki simetriyi bozmaktadır (F.B. 299,299).  

Yapım tekniği ve malzeme 

Yapı, yığma teknikle, yöresel malzeme olan volkanik taşla inşa edilmiştir. Demir ve 

ahşap, yapımda kullanılan diğer malzemelerdir. Alt kat duvarları, cephelerde kesme 

taş, iç yüzeylerde kaba yonu örgüdür. Üstte ise, yanaşık derz tekniğinde ve tek 

cidarlı kesme taş örgü görülmektedir. Farklı uzunluktaki kesme taş blokların 

yüksekliği yaklaşık 35 cm. olup üst katta ölçülen derinlik 26 cm.dir. Alt katta; 

pencerelerin iki sıra altında ve sövelerde kırmızı, arada kalan yüzeylerde gri taşlar 

kullanılmış (F.B.295), güneyde parapetin sonradan eklenen bölümlerindeki birkaç 

taş dışında yapının geri kalanı kırmızı taşla inşa edilmiştir. İç yüzeyi ahşap kaplanan 

beşik tonoz, bölgedeki tüm örnekler gibi taşla örülmüş olmalıdır. Avluda yer yer 

kaplama taşları görülmekle birlikte, içteki özgün döşemeler mevcut değildir. Bugün 

sac kaplanan çatının, oluklu taşlardan oluştuğunu hatırlayanlar vardır.  
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Tonozu ve çan kulesinin kemerlerini berkiten gergiler (F.B.292,290), kılıçlar ve alt 

kattaki pencere parmaklıkları (F.B.295) yapının demir ögeleridir. Eski fotoğrafından; 

giriş terası ve bahçe duvarının korkuluklarında da demir kullanıldığı anlaşılmaktadır 

(F.B.291). Yapıda ahşap kullanımı, tonoz ve alt katın tavan kaplamaları 

(F.B.292,298), pencere ve kapı doğramaları (F.B. 290) ve üst katın döşemesini 

destekleyen iki kirişle sınırlıdır (F.B.218). Bugün badanalı olan duvarların özgün 

durumu bilinmemektedir. 

Taşıyıcı sistem 

Yapının taşıyıcıları üst katta 26, altta 57 cm. kalınlığındaki duvarlardır. Üstte, beşik 

tonozun yükü, doğu ve batı duvarlarına aktarılmaktadır. Tonoz dört adet demir gergi 

ile berkitilmiştir. Alt kat düz atkı sistemi ile örtülmüştür. Biri, 1 numaralı mekanın 

kuzey duvarına oturan ve diğeri kuzey-güney doğrultusunda devam eden iki ana 

kiriş üstteki döşemeyi desteklemektedir (Şekil A.62- kesitler, F.B. 295,297,298).  

Mimari donanım ve bezeme 

Yapıda donanıma ilişkin öge bulunmamaktadır. Çan kulesi, cephelerdeki kromatik 

düzen, silme ve kulenin ikinci katındaki taşıyıcıların başlıkları (F.B.288) ile sınırlı 

olan bezeme, yapıya estetik değer kazandırmaktadır. 

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Kilisenin bahçesine tek katlı bir bina eklenmiştir (F.B.288). Giriş 

terasının, duvardaki korkuluk izlerinden itibaren genişletildiği ve zemine beton 

döküldüğü görülmektedir (F.B.288,291). Bugün terasa betonarme bir merdivenle 

ulaşılmaktadır. Özgün taş merdiven kaldırılarak betonarme bir merdiven yapılmış ya 

da üzerine beton dökülmüş olabilir.  

Alt kat, büyük olasılıkla yapının değişik işlevlerle kullanımı sırasında eklenen 

duvarlarla odalara bölünmüş, zemine beton dökülmüştür (Şekil A.62, F.B.298). Cami 

olduğu dönem, üst katın güney duvarının mihraba dönüştürülmesi nedeniyle, bu 

yöndeki asıl giriş kullanılamamış ve batı duvarının kuzey ucundaki pencere açıklığı 

büyütülerek kapı yapılmıştır. Bugün bu açıklık tuğla duvarla kapatılmıştır (F.B.299). 

Kuzey duvarında sonradan açılan bir pencere bulunmaktadır (F.B.295). Güney 

cephesinde alın duvarının üst kısmı üçer kademeli parapetler yapılarak değiştirilmiş 

ve çatı sac kaplanmıştır (F.B.288,291,295). Kulenin ikinci kademesindeki kapı ahşap 

pano ile kapatılmıştır (F.B.288). Alt katın dış yüzeylerinde, kuzeydoğu köşesine 

sonradan kireç badana yapılmış, girişlere demir kapı takılmıştır (F.B.295, 296). 
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Yıkılan kısımlar: Yapının eski fotoğrafına göre, bahçe duvarlarının yükselen kısımları 

ve çan kulesinin ikinci kademesindeki parapetler bugün mevcut değildir. Bugün 

ahşap pano ile kapatılan kapı, bu kademeye içeriden güney duvarına bitişik bir 

merdivenle ulaşıldığını düşündürmektedir. Yüzeyler sonradan boyandığından 

merdivenin izi görülememiştir.  

Vandalizm ve yağma: Yapının eski fotoğrafında; giriş terası ve bahçe duvarında 

görülen demir korkuluklar sökülmüştür. 

Bakımsızlık: Değişik işlevlerle ve halen müze olarak kullanıldığından yapının üst katı 

iyi durumdadır. Depo olarak kullanılan alt katın duvarlarındaki sıvaların bir kısmı ile 

cephedeki sonradan yapılan badana dökülmüştür.  

4.11. Talas 

Kayseri’nin güneydoğusunda bulunan yerleşim (Şekil A. 7,8), Kayseri Livasına bağlı 

bir kasaba iken, 1907’de belde teşkilatı kurulmuş, 1911’de Kayseri’ye bağlı bir bucak 

olmuş, 1987’de ise ilçe statüsü kazanmıştır. 1930’larda, zamanının en gözde sayfiye 

yerlerinden biri olan [109] yerleşimin adıyla ilgili açıklamalardan biri “güzel havası 

olan kırlar, ağaçları bol, dinlenmeye elverişli yeşil alanlar” şeklindedir. Talas 

kelimesi, bazı Türk boylarınca “temiz ve kutsal yer” anlamında kullanılmıştır [163, 
s.24]. Kelime, Divan-ı Lügat-ı Türk’te; “at yarışında, top oyununda meydanın sonuna 

çekilen ip” karşılığının yanı sıra; biri Uluğ, diğeri Kiçi141 Talas olarak bilinen iki şehrin 

adı olarak da geçer [164, s.10]. Naumann ise, 3. yüzyılda kurulan yerleşimin adının 

“mutalaske”den142 geldiğini bildirmektedir [22, s.209].  

Nakracas 1500 yılında yerleşimde sadece Ortodoksların bulunduğunu belirtmiştir 

[43, s.184]. İnciciyan’a göre 18. yüzyıl sonlarında Talas’taki 2000 hanenin 

çoğunluğu Rum, 150’si Ermeni ve yaklaşık 150’si Türklere aitti [35, s.262). 1875 

yılında yerleşimdeki 2303 hanede; 2240 Ermeni, 2395 Rum, 1173 Türk olmak üzere 

5808 kişi yaşamaktaydı [25, s.26] 20. yüzyıl başlarında ise Talas nüfusunun % 

42’sini 1894 Ermeni oluşturuyordu [29, s.220], Rum sayısı ise 1916’da 2000 idi [43, 
s.181]. Hıdıroğlu, Mübadeleden önce Talas’taki 400 Rum hanesinde, iş için dışarda 

olmaları nedeniyle sadece 100 erkek bulunabildiğini belirtmiştir [146/ 4]. 

19. yüzyılın sonlarında Kayseri merkezindeki dükkan sayısı 1000’ e yaklaşırken, 

Talas’taki 200 dükkan, ticaretin yerleşimdeki önemini göstermektedir. Ticaretin yanı 

                                                   
141 Bugünkü Talas’ta Tablakaya, Han ve Harman mahallelerinden oluşan Büyük (Uluğ) Talas ile Kiçiköy 
Mahallesi, Türklerin buraya gelmiş oldukları yerlerin adını verdiklerini düşündürmektedir [164, s.11]. 
142 İncelenen kaynakların çoğu da yerleşimin eski adını “Mutalaske” olarak vermektedir. 
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sıra özellikle halı dokumacılığı ve şarap üretimi yapılmaktaydı (29, s.220). 19. 

yüzyılda Talas, önemli yapı etkinliğine sahne olmasıyla da dikkat çekmektedir. Bu 

dönemde camiler, çeşmeler, Rüştiye Mektebi, Rum ve Ermeni okullarına ek olarak 

Protestan ve Katolik okulları ile Amerikan Koleji yapıları yapılmıştır. Öyle ki, bu 

yüzyılın sonlarında yerleşim; “fotoğrafçısı, terzisi, lokantası, kreşi olan ve gelişen 

küçük, temiz bir şehirdir. Küçük dar sokakları ile 60 bin nüfuslu Kayseri’den daha 

temiz ve düzenli, güzel çarşıları olan 30 bin nüfuslu bir yerleşme” olarak 
tanımlanmaktadır (164, s.15). Bugün büyük bölümü mevcut olmasa da, bu 

yapılardan geriye kalan dokusu, Talas’ın “Yedi Bölge, Yedi Kent” projesinde143 yer 

almasını sağlamıştır. 

Aşağı ve yukarı Talas olmak üzere ikiye ayrılan yerleşimde; bir mahallede 

Müslümanlar, 22 mahallede Rumlar, 7 mahallede Ermeniler; bir mahallede 

Müslüman, Rum ve Ermeniler, 9 mahallede ise Rum ve Ermeniler yaşamaktaydı 

[103, s.290]. Aşağı Talas; 20. yüzyıl ortalarına kadar Harman, Han, Tablakaya ve 

Kiçiköy olmak üzere dört mahalleden oluşmakta idi. Kiçiköy, Harman Meydanı ve 

yukarı Talas’ta birer144 Ermeni [165, s.89-93, 95, s.736], biri Kiçiköy Mahallesi’nde 

olmak üzere Aşağı ve Yukarı Talas’ta iki Protestan [95, s.736] ve üçü Kiçiköy, Han 

ve Harman Mahallelerinde yer alan beş Rum kilisesi bulunuyordu [110, s. 136].  

Bugün mevcut olmayan Surp Toros Kilisesi; Alboyacıyan’ın ifadesine göre; “küçük, 

sade fakat zevkli, dikkat çekici çan kulesi olan kubbeli bir yapıydı” [95, s.738](F.B. 

300,301). 1659 tarihli bir kilise takviminde adına rastlanan yapı 19. yüzyılın 

başlarına kadar Talas’taki tek Ermeni kilisesiydi. 1836 (1252) yılında145 [101, s.56-
57] İzmirli Belozyan ailesi tarafından masrafları karşılanarak yeniden yapıldığında 

“Surp Yerortutyun” olarak adlandırılmasına karşın, eski ismi kullanılmıştır [95, 
s.738]. “Hayastanleg” yukarı mahallede 1837 tarihinde yapılan Surp Asvadzadzin 

Kilisesi 146 de mevcut değildir (F.B.302, 303) [101, s.56-57]. Kiçiköy Mahallesi’nde 

1882’de yeniden inşa edilen Surp Stepanos Kilisesi146 [95, s.738], Protestan 

                                                   
143 Çekül Vakfı’nın yürüttüğü projede yer alan diğer yerler; Kemaliye, Midyat, Kastamonu, Akseki, Birgi ve 
Mudanya’dır 
144 Erkuyumcu’nun, Yukarı Talas’ta "çok güzel bir kilise olduğunu, kız ve erkek okulları, mezarlığı ile bir bütün 
oluşturduğunu” belirttiği Surp Sarkis Kilisesi’nden [166] diğer kaynaklarda bahsedilmemektedir144. Yukarı 
Talas’ta tamamen Ermeniler’in yaşadığını belirtirken de yanılan Erkuyumcu; buradaki Agios Nikolaos Rum 
Kilisesi’ni halk ağzında değişmiş söylenişiyle “Aynolu” ismiyle, ancak, Ermeni kilisesi olarak anmaktadır. Bu 
yanlışlar, Erkuyumcu’nun ifadelerine şüphe ile yaklaşmayı gerektirmektedir. Cömert’in Yukarı Talas’taki 
Türab Mahallesi’nde bulunduğunu tespit ettiği iki Ermeni Okulu [165, s.93] büyük olasılıkla Erkuyumcu’nun 
bahsettiği okullardır. Bu durumda sözkonusu kilisenin Yukarı Talas’ta olduğu bilinen Surp Asdvadzadzin 
Kilisesi olduğu düşünülebilir.  
145 1835 tarihli bir belgede başka bazı kiliselerle birlikte Talas Yukarı Mahalle’de bulunan Surp Asdvadzadzin 
(Meryem Ana) ve Talas Aşağı Mahalle’deki Toros Kilisesi’nin onarımına izin verilmiştir [159/ 3, 91, s.13]  
146 Alboyacıyan, Kiçiköy’deki Ermenilerin buradan taşındığını, mahalle boşalınca kilisenin değerli eşyalarının 
da diğer kiliselere götürüldüğünü belirtmiştir [95, s.738]. 
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kiliseleri ve diğer kaynaklarda geçmeyen, ancak, Bab-ı Ali’ye sunulan listede; 1626 

(1035) tarihiyle yer alan, yukarı Talas, Reis semtindeki Surp Hagop Kilisesi [101, 
s.56-57] Talas’ın bugüne ulaşamayan diğer Ermeni kiliseleriydi. 

İoannidis, 1727’de onarılan ve 1903 yılına ait fermanı bulunan [159 / 4] Agios 

Georgios Kilisesi’nin 147 (Şekil A.64, F.B.300), Talas’taki diğer Rum kiliselerinden 

“daha eski ve muntazam” olduğunu belirtmiştir [57, s. 48]. Bugün mevcut olmayan 
kilisenin arazisi bahçe olarak kullanılmaktadır. Yerleşimde olduğu belirtilen diğer 

Rum kilisesi 1882’de yeniden inşa edilen Agios Haralambostur [110 s. 136]. 
Kiçiköy’de bir Rum kilisesi bulunduğunu bildiren Alboyacıyan ve İoannidis’e 

dayanarak [95, s.736], [57, s.48], Agios Haralambos Kilisesi’nin, tez kapsamı 

dışında bırakılan kaya kilisesi (F.B.2) olduğu sonucu çıkarılabilir. Bunun yanı sıra, 

1995’de tescil edilen bugünkü kilisenin Kiçiköy’de olduğu belirtilen Surp Stepanos 

Kilisesi [95, s.737] olması da mümkündür.  

Talas’taki Rum kiliselerinden biri de 1868’de onarılan Agios Nikolaos’tur. Agios 

Pandeleimon Kilisesi’nin üzerine yapılan yapı [146/ 5], kalıntıları ile bugüne 

ulaşabildiğinden, bölüm 1.2’ deki sınıflamada dördüncü gruptadır. 1933’te belediye 

tarafından yıkıldığı [133, K.G.] düşünülen yapının apsis ve güneydoğu duvarının 

kalıntıları ile etrafa dağılmış sütun başlıkları görülmektedir (F.B. 302,304,305,306).  

Talas’ın bir köyü olan Derevenk’de Surp Sarkis Manastır148 Kilisesi, Surp Toros ve 

Surp Asdvadzadzin kiliseleri bulunuyordu [95, s.753]. Yapım tarihi bilinmeyen Surp 

Sarkis Kilisesi’nin kısmen kaya içine oyulmuş 28 m. uzunluğunda bir şapeli 

bulunuyordu [29, s.221]. Surp Toros ve Surp Sarkis Manastır kiliselerinde 1890’a 

dek tahta çalınıyor olması [95, s.753], yapıların o yıllarda kullanıldığını 

göstermektedir149. Patrikhanenin hazırladığı listede, köyün üst tarafındaki Surp 

Toros Kilisesi’nin 1626 (1035) yılında yapıldığı görülmektedir [101, s.56-57]. 1825 

depreminde yıkılan Surp Asdvadzadzin Kilisesi, 1848 (1264) tarihli fermanla, 

1859’da (1276) yeniden inşa edilmiştir150 [101, s.56-57]. Derevenk’de, hangi kiliseye 

                                                   
147 KAAM arşivinde kilisenin Septeli Mahallesi’nde bulunduğu kaydedilmiştir [146/ 5]. Kilisenin Osmanlı 
Arşivi’nde bulunan çizimlerine (Şekil A.64) dayanarak, Harman Mahallesi’nde, F.B.300’de görülen yapı 
olduğu anlaşılmıştır.  
148 Surp Sarkis Manastırı’nın “Kızlar Pınarı” denilen su kaynağı vardı ve üzüm okunmasında (Hasatın 
kutsanması) Kayseri’de yaşayanlar buraya gelirdi [166, s.11]. 

7 Eylül 1746’da Kirkor isimli rahibin manastır vakfının mütevellisi olarak görevden alınıp, aynı yetkiyle Agob 
rahibin görevlendirildiği bildiren berat gönderilmiştir [167, s. 39]. 
149 Efkere Surp Kevork Şapeli [95, s. 775-785] ve Moludaki Rum kilisesi [110, s. 143] gibi bazı yapıların 
Tehcir ve Mübadeleden önce kullanılmamaya başlandığı bilinmektedir  
150 Alboyacıyan’ın kilise ile ilgili olarak yazdıkları, bu bilgiyle çelişmektedir. Alboyacıyan’a göre; kilise 
depremden sonra onarılmamış, kalıntıları, Surp Toros Kilisesi’ne gidemeyen yaşlılar tarafından dua etmek 
için kullanılmıştır [95, s.753] 
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ait olduğu bilinmeyen kalıntılar mevcuttur. Halep Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ndeki 

1511 tarihli bir İncil’de, İsbile’deki Surp Asdvadzadzin ve Surp Teodoros kiliselerinin 

varlığından söz edilmektedir [95]. Ancak, 1825 depreminden sonra halkının 

Derevenk’e yerleşmesiyle Müslümanlaşan İsbile’de bugün kilise bulunmamaktadır. 

Talas’ta bugün; isminin Agios Haralambos ya da Surp Stepanos olduğu düşünülen 

bir kaya kilisesi ve Panagia ve Taksiarhis kiliseleri mevcuttur. 

4.11.1. Panagia Kilisesi 

Konum 

Yukarı Talas, Tablakaya Mahallesi’nde bulunan kilise (Şekil A.65), eğimli bir arazide 

yer almaktadır. Avluya farklı kotlardaki; kuzey ve batı kapılarından girilmektedir. 

Kayabey Sokağı’na açılan, aşağıdaki kapıdan girilerek, merdivenle avluya ve 

kilisenin oturduğu zemine ulaşılır (F.B.308). Merdivenin üstünde papaz evi olduğu 

düşünülen yapı bulunmaktadır. Avlu döşemesinin altında sokağa açılan 4 dükkan 

yer almaktadır (F.B.308).  

Tarihçe 

Bugünkü kilise; eski Panagia Kilisesi yerine [57, s.48] 1886’da, İstanbul'daki 

Talas’lıların ve Talas’lı kadınların parasıyla yeniden yapılmıştır [146/ 5]. Kiliseyi 

Reşadiye’li Yuvan Kalfa inşa etmiştir [146/5]. 1997 yılına kadar avlu kapısı üzerinde 

iken, [168, s.110] bugün nerede olduğu bilinmeyen kitabesinde (F.B.309); Yunan 

harfleriyle Türkçe olarak şöyle yazmaktadır:  

P.P.P.P.P.P.P.151

Panaya kapusı zira saldır / Yapusı şehr-i Mayıs birinde / Şevketlu Sultan Hamid ve 

erfa / Metropolid İoannis devrinde / A’opst. St. 4d 1886 [163, s.31]. 

Atanasio Papanikolau, aşağıdaki türkünün bu kilise için söylendiğini bildirmiştir: 

“Panaya kandili ışıldar / Düşmanların burunları fışılar  
Mensur oldu manastırın yapısı 
Muncusun152’dan gelir taşın hepisi / Gel Panayam gel emek zayolmaz  
Panayam malın kimsede komaz / Panayam iki taraf bahçe  
İçinde harcanan gümüş akçe / Panayam sana geldim ricaya  
Senin oğlun merhametli hocaya / Ben safgini (safgünü?) tepdil etmem geceye”  
[169,K.G.] 

                                                   
151  7 kez yazılan “P” harfinin, Meryem Ana’yı niteleyen sıfatlardan seçildiği ve büyük olasılıkla: 

Πάσιν = Herkese / Πασών= Tüm / Πιστών =İnananların / Πίστης=İnanca / Πέπισµαι= İkna olmuş / 
Παραδείσου=Cennetin /  Πόρτα =Kapı[sı] 

anlamı taşıdığı; Epigraf Georges Kourtzian’dan öğrenilmiştir [170, K.G.] 
152 Kayseri’nin kuzeydoğusunda, bugün “Güneşli” adıyla bilinen bir belde (Şekil A.7a,8). 
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Mübadeleden sonra camiye dönüştürülerek “Yeni Cami” adıyla kullanılan yapı, 

1990’lı yılların sonunda terk edilmiştir. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan 

yapının 2003 yılında başlayan onarım çalışmaları devam etmektedir.  

Plan özellikleri 

Yapı, kapalı Yunan haçı plan şemasındadır (Şekil A.66). Batıdaki üç kemerli kapı ile 

nartekse girilir (F.B.310). Narteksin kuzey ve güneyinde; galeri ve çatıya çıkan dönel 

merdivenlerin bulunduğu mekanlar yer almaktadır (Şekil A.66). Narteksten açılan bir 

kapıyla 10.45x14.10 m. boyutundaki naosa geçilir (F.B.311,312). Naos, dört ayak ile 

tanımlanan merkezi mekan (F.B.313) ile çevresindeki haç kolları ve köşe 

birimlerinden oluşmaktadır. Apsis ve yan apsisler içte dairesel planlı, dışta üç kenarlı 

bir duvarla yapının doğusunu oluşturmaktadır (Şekil A.66).  

Narteksin iki yanından merdivenlerle ulaşılan (F.B.314) üst kat; yan apsislerin 

üzerindeki köşe odaları (Bkz. Bölüm 4.2.2-Plan özellikleri) ve galeriden oluşur (Şekil 

A.67). Narteks ve batıdaki köşe birimleri üzerinde yer alan galeri, kuzey ve güney 

haç kolları üzerinde devam ederek naosu “U” biçiminde sarmakta ve köşe odalarına 

ulaşım sağlamaktadır (Şekil A.67, F.B.313,315). Köşe odaları yamuk planlıdır (Şekil 

A.67). Galeri, batıdaki haç kolu üzerinde; Barok karakterli bir balkonla naosa 

yönlenmektedir (F.B. 311,313,316). Bu balkonda ve iki yandaki ayaklar arasında; 

döşeme kotu düşürülerek, -muhtemelen- oturma kademesi oluşturulmuştur (Şekil 

A.67, F.B.317)  

İç mekan, zemin katta dikdörtgen, üst katın kuzey ve güney duvarlarında; ortada 

kemerli, yanlarda dikdörtgen biçimli pencerelerle aydınlatılmaktadır (F.B.315). Dört 

yöndeki yuvarlak tepe pencerelerine (F.B. 311,312,315) ek olarak, yüksek kasnakta 

da on iki pencere bulunmaktadır (F.B.318). 

Cephe düzeni 

Cephelerin genel tasarımı Batı etkisinde seçmeci bir üslubu yansıtmaktadır153. 

Kilisenin iki katlı iç düzenlemesi cephelere yansıtılmıştır. Diğerlerinden daha yoğun 

bezemesiyle dikkati çeken batı cephesi simetrik bir düzen gösterir154 (Şekil A.68, 

F.B.319). İki katlı, alınlıklı ve iki yanda merdiven kuleleri yükselen cephede, geride 

görünen kubbe, simetriyi tamamlar. Cephe; narteks ve galeri ile üstteki alınlık 

                                                   
153 İlter, üçgensel çatılar, pencere profilasyonları, çifte sütunceler, kemer eğrileri, bazı süs kuşak ve 
motiflerinin bölgenin çağdaş kilise mimarlığı özellikleri olmasına karşın, İslam ve Hıristiyan mimarlığının ortak 
geleneğini çok açık olarak yansıttığını belirtmiş, bu özelliklere iki renkli taş malzemeyi ve taş işçiliğindeki 
tekniği de eklemiştir [171, s.53].  
154 Rönesans cephe anlayışının bir özelliği olan; ön cephenin önem kazanarak gösterişli yapılması ve 
simetrik düzenleme ilkesi [172, s.294] buradaki seçmeci yaklaşımda da görülmektedir. 
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kısımlarından oluşmaktadır. Alt bölüm, köşelerdeki taşkın bloklu örgü tekniği 

tekrarlanarak üç düşey parçaya ayrılmıştır (Şekil A.68, F.B.319). Ortadaki yüzeyde; 

üç kemer açıklığı ve kompozit başlıklı sütunlardan oluşan narteks girişi ile üzerinde 

kemerli ve yoğun bezemeli söveler içinde üç kemerli pencere yer almaktadır. Yan 

yüzeyler ise; altta dikdörtgen açıklıklı ve üstte bezemeli bir söve içindeki kemerli 

birer pencere ile biçimlenmiştir. Üst bölümde alınlık ve iki yanda merdiven kuleleri 

bulunmaktadır. Profilli silme ile sınırlanan alınlığın ortasında ve kulelerde daire 

biçimli birer pencere bulunmaktadır (Şekil A.68, F.B.319).  

Cephede kromatik bir düzen vardır. Yüzeyleri oluşturan taşlar; sarı-gri, taşkın bloklu 

örgüler kırmızı ve siyah, silmeler kırmızı, pencere söveleri siyah renklidir. Narteks 

girişini oluşturan kemerler kırmızı ve siyah taşlardan örülmüştür. Kemerlerin üzerine 

ve aralarına sepet, çiçek, yaprak, kozalak ve taç motiflerinden oluşan alçı bezemeler 

yapılarak kırmızıya boyanmıştır (F.B.310). Üst kat pencerelerinin üzerindeki benzer 

bezemeler ise gridir (F.B.319).  

Oldukça sade düzenlenen doğu cephesi, ortada, önde apsis, yan apsisler, üst kat 

odaları ve apsisin ardındaki bema duvarından oluşmaktadır (Şekil A.68, F.B.320). 

Birinci kat hizasına kadar yükselen apsis, doğuya eğimli çatı yüzeyi üzerinden yarım 

kubbeli örtüsüyle görülmektedir. Saçakla sonlanan yan yüzeyler ve bema duvarı iki 

kat boyunca yükselmektedir. Apsiste iki, yanlarda alt ve üstte birer dikdörtgen 

pencere ile bema duvarında bir yuvarlak pencere bulunmaktadır. Pencereler, gri 

taştan, düz sövelerle çevrilidir. 

Kuzey ve güney cepheler simetriktir (Şekil A.69, F.B.321,322). Cepheler, naos ve 

narteks-galeri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Narteks ve galerinin 

bulunduğu kısım, ön cephenin köşelerindeki örgü tekniğiyle sınırlanmıştır. Bu 

yüzeyler, batı cephesindeki yan bölümlerin (F.B. 319) tekrarı olmakla birlikte, 

üzerlerindeki kulelerin sağırlığı ile batıdaki düzenlemeden ayrılır. Naos cepheleri ise, 

üçgen duvarlarla sonlanan, iki katlı, sade bir düzendedir (F.B. 321,322). İki katta da 

ortada üçlü pencere grubu ve üstte daire biçimli pencere yer alır. Kenarlarda, alt ve 

üstte birer pencere vardır. Yüzeylerin doğu uçlarından yan apsis ve üst kat odalarına 

açılan birer pencere ile simetri bozulmuştur (Şekil A.69). Cephedeki tüm pencereler, 

gri ve düz sövelerle çevrili, dikdörtgen biçimlidir. Üstteki üçlü grubun ortasındaki 

pencere; diğerlerinden farklı olarak kemerlidir ve üzerinde korniş bulunmaktadır. 

Kubbe, tüm cephelerde geriden görünüşe katılmaktadır (Şekil A.68,69, 

F.B.320,322). Kasnakta, pencere aralarına yerleştirilen çift sütunlarla taşınan 

kemerlerin kilit taşları üzerinde, silmeyi destekleyen konsollar yer almaktadır. 

Kemerlerin içine, yine kemerli, düz söveli pencereler açılmıştır. 
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Yapım tekniği ve malzeme 

Kilise, yığma teknikle inşa edilmiştir. Ana yapı malzemesi Muncusun taşı155dır. 

Demir, ahşap ve alçı, kullanılan diğer malzemelerdir. Yerel yapı malzemesi olan tüf; 

duvarlar, örtü ögeleri, döşeme ve çatı kaplamalarında kullanılmıştır156. Duvarlar, 

yanaşık derzli olarak, yaklaşık 30 x 60 cm.lik gri/bej renkli taşlarla örülmüştür. 

Cephelerin köşelerinde ve düşey bölümlenme tasarlanan yerlerde pembe/kırmızı 

renkli taşlar dışa taşkın ve derz aralıkları belirgin olarak157 yerleştirilerek bu hatlar 

vurgulanmıştır. Kilisenin döşemesi mermer ve saltaşı158, yapıyı örten kırma çatı da 

yerel geleneğe uygun olarak taş kaplıdır (F.B.320)  

Gergiler ve galerinin ahşap parapeti üzerindeki kafes (F.B.316,317), bezemeli 

pencere demirleri, kandil halkaları ve zincirler yapıda demirin kullanıldığı yerlerdir. 

Galerinin ahşap korkulukları (F.B. 316,317), bölge kiliseleri arasında bugüne 

ulaşabilmiş az sayıda örnekten biri olması bakımından önemlidir. Alçı ise kasnak 

pencerelerinin çevresinde ve pencere aralarında (F.B.318), narteks girişindeki 

kemerlerin üzerindeki bezemelerde (F.B.310) kullanılmıştır.  

Taşıyıcı sistem 

Yapıda düşey taşıyıcılar duvar ve ayaklardır. 65 cm kalınlığındaki duvarlar, yük 

aldıkları noktalarda plastırlarla desteklenmiştir. Kubbeyi taşıyan yaklaşık 120x120 

cm. boyutlu ayakların, iç köşeleri “L” biçimindedir (F.B.312,313). Ayaklardan 

kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Merkezi mekan kubbe, köşe birimleri 

çapraz, haç kolları beşik tonoz örtülüdür (Şekil A.66). Ayaklar birbirlerine ve 

duvarlara kemerlerle bağlanmış (F.B. 312,313), kemerlerin açılmasını önlemek için 

3x2 cm.lik demir gergiler kullanılmıştır. Kuzey ve güney duvarlarında gergileri 

berkiten kılıçlar görülmektedir (F.B.322) 

Mimari donanım ve bezeme 

Yapıda 19. yüzyıl Avrupa mimarisinin etkilerinin hakim olduğu bir bezeme düzeni 

görülmektedir. Taşkın ve renkli örgü tekniği, yine renkle vurgulanan söveleri, üçlü ve 

tek pencere düzenleri, daire biçimli tepe pencereleri, alınlık silmesi, pencere ve 

                                                   
155 Sayar ve Erguvanlı, Kayseri taşlarının, çıkarıldığı köy ya da mevkiin ismine göre tanımlandığını belirtip 
Mancusun (Kayseri’de bugünkü adı Yeşilyurt olan Mancusun isimli bir yerleşim de vardır. Burada ya da 
türkünün sözlerinin aktarımında bir yanlışlık olabilir. Nitekim, bu kaynakta Cırgalan adı da “Cırlagan” olarak 
geçmektedir), Cırgalan, Derindere, Barutkaya örneklerini vermişlerdir [173, s.123]. Mancusun köyünde 
çıkarılan gri ve pembe renkli bu tüfler bölgede en çok kullanılanlardır [173, s.123].   
156 Türküde, yapıda kullanılan taşların tamamının Muncusun’dan geldiği belirtilmektedir 
157 Sayar ve Erguvanlı, renkleri kırmızı, kiremidi olan yonuların, cephedeki etkisi düşünülerek özellikle diğer 
renklerle (münavebeli) şaşırtmalı bir şekilde yerleştirildiğini belirtmiştir [173, s.123].  
158 Kayseri yöresinde taş döşeme kaplamasına verilen ad 
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kemer üstlerindeki alçı bezemeler, kubbe saçak profili, konsol taşları, kasnak 

pencerelerinin çift sütunlar ve kemerlerle oluşturulan düzeni; cephelerin 19. yüzyıl 

Klasik üslubunu gösteren ayrıntılarıdır (F.B. 319,320,322).  

Balkon (F.B.316,317), kubbe eteği (F.B.311), galeri döşemesini alt kattan ayıran 

silme ve silmeyi destekleyen konsollar (F.B.315), apsis kemeri (F.B.312), kasnak 

pencereleri üzerindeki kuş ve yaprak kabartmaları (F.B. 318), galerinin ahşap 

korkulukları ve korkuluğun kıvrımlarını tekrarlayan demir kafes (F.B.316, 317) 

bezeme programının Barok üslup gösteren ögeleridir. Buna karşılık sütun 

başlıklarının profil düzeni ve mavi - sarı renkli, kalemişi akant yaprakları ile sarmal 

motifleri (F.B.323), cephelerdeki Klasik karakteri içeride de devam ettirmektedir.  

Çorağan, apsiste; sıvaların altındaki; “çarmıhta İsa” ve “Deesis” 159 sahnelerini tespit 

edebilmiş160, sahnenin sağında gördüğü beyaz saç-sakallı ve muhtemelen secde 

eden kişiyi kilisenin banisi olarak yorumlamıştır [168, s.111].  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Yapı cami olarak kullanıldığı sırada apsis, duvar örülerek 

kapatılmıştır (Şekil A.66, F.B.312). Güney duvarının orta eksenindeki pencere 

düzeni, cepheye de yansıyan mihrabın eklenmesiyle bozulmuştur (F.B. 

313,322,326). Yapının güneybatı köşesi kapatılarak burada bir oda elde edilmiş, bu 

oda ve mihrap arasına ahşap minber yerleştirilmiştir (Şekil A.66, F.B.313,325). 

Nişler ahşap kapaklar takılarak dolaba dönüştürülmüştür (Şekil A.66) 

Duvar resimleri sıvayla kapatılmış, kapının üzerine (F.B.311) ve apsisin önüne 

eklenen duvara (F.B.312) ayetler yazılmıştır. Kuzey duvarında ortadaki pencerenin 

üzerine soba borusu için delik açılmıştır (F.B.315). Apsisin üzerindeki yuvarlak 

pencere (F.B. 312) ile narteksin güneye açılan penceresi (Şekil A.66) ve batı 

cephesinin kuzey, alt kat penceresi (F.B.319) örülerek kapatılmıştır.  

Yıkılan kısımlar: Güneydoğu köşe biriminin üstündeki galeri döşemesinin bir kısmı 

yıkılmıştır (Şekil A.67). Bahçe duvarının üst sıra taşlarından bazıları dökülmüştür 

(F.B. 308) 

Bakımsızlık: Kaplama taşlarındaki kırılmalar nedeniyle su alan ve yoğun rutubet 

nedeniyle iç yüzeyinde yosun tabakası oluşan kubbe (F.B.312), 2003 yılında 

başlayan çalışmalarla onarılmıştır. Örtüden kaynaklanan su problemi nedeniyle 

yapının güneydoğu köşesinde çiçeklenme ve çatlak oluşmuştur (F.B.324). Onarım 
                                                   
159 Dua. Özellikle apsiste yer alan bu sahnede, Hz. İsa’nın sağında Meryem, solunda Vaftizci Yahya ayakta 
durup O’na insanlığın bağışlanması için dua eder biçimde betimlenirler [31, s. 113].  
160 Çorağan, sıvaların altındaki belli belirsiz resimlerin fotoğraflarda görünmediğini belirtmiştir [174, K.G.] 
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kapsamında ön cephedeki taşlar da temizlenmiş, papaz evinin cephe onarımı için 

çalışmaya başlanılmıştır  

Duvarlardaki sıvalar yer yer dökülmektedir. Döşemede ve bazı duvar yüzeylerinde 

yer yer kırık ve çatlaklar görülmektedir. Galeri korkuluklarında, narteks kapısının 

doğramalarında ve camlarda kırıklar vardır.  

Strüktürel hasarlar: Doğudaki köşe birimlerinin çapraz tonozlarındaki bazı taşlar 

düşmüştür. Bu hasar, büyük olasılıkla örtüden gelen sudan kaynaklanmaktadır.  

Malzeme bozulmaları: Bahçe duvarında don etkisi ile kırılma ve çatlaklar 

oluşmuştur. Dükkânların üzerindeki üst sıraların taşlarında yüzey kayıpları ve 

yosunlanma görülmektedir (F.B.308).  

4.11.2. Taksiarhis Kilisesi 

Yapı, Han Mahallesi’nde, Han Camisi yakınında161, eğimli bir arazide bulunmaktadır. 

Doğuda yamaca yaslanan kilise (F.B.327), diğer üç yönde, duvarlarla çevrili bir 

bahçe içindedir. Eğim nedeniyle teraslanan bahçeye, batısındaki yoldan girilir. 

Merdivenlerle ulaşılan bir üst kottaki narteks bugün mevcut değildir (F.B.328). 

Güneyinden yapıya yaslanan diğer merdivenle kilisenin bugünkü girişine 

ulaşılmaktadır (F.B.327).  

Kitabesi bulunmayan yapı, başka kaynaklarda162 “Surp Asdvadzadzin Kilisesi” olarak 

ele alınmıştır. Oysa, Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin 20. yüzyıl başlarına ait bir 

fotoğrafı bulunmaktadır (F.B.303) [106, s.124]. Talas’taki üç Ermeni kilisesinden 

Surp Toros Kilisesi’nin de fotoğrafı mevcuttur (F.B.300) [95, s.735). Diğer Ermeni 

kilisesinin Kiçiköy Mahallesi’nde olduğu bilindiğinden [95, s.736] söz konusu yapı, 

Protestan ya da Ortodoks Kilisesi’dir. Bölgedeki Protestan kiliseleri Alboyacıyan 

tarafından, mimari olarak basit bulunmuş, “tapınak” ya da “ibadethane” olarak 

nitelenip küçümsenmiştir163. [95, s.735-737]. Buradan, diğer kiliselerden farklı bir 

mimariye sahip oldukları sonucu çıkarılabilir. Zincidere’deki mevcut Protestan 

Kilisesi de apsissiz, bir dikdörtgen plandan ibaret şemasıyla mekan düzeni 

açısından bu düşünceyi desteklemektedir. Talas’taki bu yapı ise, bazilikal planı, 

                                                   
161 Kaam kayıtlarında Aksitoğlu Mahallesi’nde Cebrail Mikail Kilisesi kayıtlıdır [146/ 5]. Cömert, Astık 
Mahallesi’nde 1 Rum kilisesi olduğunu belirtmiştir [165, s.92]. İsim benzerliği, söz edilen kiliselerin aynı 
olabileceğini düşündürmektedir. Bu durumda, Aksitoğlu ya da Astık, Han Mahallesi’ne bağlı, daha küçük bir 
bölge olabilir.  
162 Yapı, Güner Sağır’ın Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi’nde yer alan “Kayseri’de Osmanlı Döneminde 
İnşa Edilmiş Bir Grup Ermeni Kilisesi I” başlıklı makalesinde [154, s.63] ve “Kayseri il merkezindeki Surp 
Krikor Lusavoriç ve Surp Asdvadzadzin Ermeni kiliseleri” başlıklı Yüksek lisans tezinde (s. 156), Surp 
Asdvadzadzin Kilisesi olarak tanıtılmaktadır. 
163 Çeviren Haçer İbişoğlu’nun yorumu 
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yarım daire planlı apsis ve yan mekanları ile tanıdık bir şema sunduğundan, büyük 

olasılıkla Rum kilisesidir. KAAM arşivi kayıtlarına göre; Türk ya da Aksitoğlu 

Mahallesi’nin [146/5], çarşı ve Karaman Bayırı’na giden yolun yakınında Başmelek 

Kilisesi bulunmaktadır [146/ 6]. Bugünkü yapı; hemen yanındaki Han Camisi ve 

bugün mevcut olmamakla birlikte, çarşının burada olduğunu düşündüren Han ve 

Karaman Bayırı ile ilişkisi düşünüldüğünde; tarif edilen yere uyduğundan, büyük 

olasılıkla Başmelek (Taksiarhis) Kilisesi’dir.  

Levidis, Taksiarhis Kilisesi’nin, depremle yıkılan eski bir kilisenin yerine 1729’da 

yapıldığını belirtmiştir [110, s. 136] 1860’larda yenilenen yapı164 [57, s.48] işlevini 

yitirdikten sonra özel mülkiyete geçerek eve dönüştürülmüştür. İşlev değişikliği 

nedeniyle özgün şemasını önemli oranda yitiren kilise, bölüm 2.1.’de yapılan 

sınıflandırmada üçüncü grupta yer almaktadır. Bugün kafeterya ve kültür-sergi evi 

olarak kullanılmak üzere restore edilmesi düşünülmektedir.  

Yapı üç nefli bazilikal planlıdır (Şekil A.70). Batı cephesi değiştirilmiş; narteks 

yıkılarak, batı girişi pencereye dönüştürülmüştür (F.B.328,329). Betonarme döşeme 

ile iki kata bölünen yapıya alt ve üst katlardan girilebilmektedir. Asıl giriş pencereye 

dönüştürülmüş (F.B.330), sonradan açılan bir kapıyla alt kata kuzeyden giriş 

sağlanmıştır (F.B.331). Güney cephesine dayanarak çıkan merdivenle ulaşılan üst 

kat girişi, pencereden kapıya dönüştürülmüş bir açıklıktır (F.B.332, 335). Kilise, üç 

nefli olduğuna işaret eden apsisler dışında (F.B.333), özgün planını koruyamamıştır 

(F.B.334,335). Eklenen duvarlarla iki katta da oda ve holler elde edilmiş, katlar 

birbirine bugünkü güney girişinin önüne yerleştirilen bir merdivenle bağlanmıştır 

(Şekil A.70,71, F.B.336). Doğuda kayaya yaslanan yarım daire planlı apsisler yarım 

kubbe (F.B.337), yan nefler aynalı tonoz (F.B.333), orta nef; beşik tonoz ve ortadaki 

birim kubbe (F.B. 335,338,339) ile örtülmüştür. Kubbe sonradan betonarme olarak 

yenilenmiştir. Yapının galerisi olup olmadığını gösteren iz bulunmamaktadır.  

Büyük değişikliğe uğrayan batı cephesinde, duvardaki plastır ve kemer kalıntıları ile 

yan pencereler dışında özgün öge bulunmamaktadır (Şekil A.71, F.B. 327,328,329). 

İzler, narteksin üç birimli olduğunu göstermektedir. Güney ve kuzey cephelerinin 

doğusundaki sağır kısımlar özgündür (Şekil A.71, F.B. 332,339). Güneyde, bugünkü 

giriş ve cephenin batı ucuna pencere açılmıştır (F.B.332). Kuzey cephesinde 19. 

yüzyıla ait tek öge, kapıdan pencereye dönüştürülen açıklıktır (F.B.330,339). Doğu 

cephesi sağırdır (F.B.338).  

                                                   
164 İoannidis, Taksiarhis Kilisesi’nin 30 yıl önce yenilendiğini belirtmiştir. Kitabın basım yılı 1896 olduğuna 
göre yapı en geç 1866’da yenilenmiştir [57, s.48]  
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Apsisler, tonozlar, doğu cephesi ve yan duvarların doğu ucu, batı cephesinin alt 

kısmının bir bölümü ile kuzey cephesindeki kapı dışında büyük değişikliğe uğrayan 

yapıda, özgün kısımların düzgün kesme taşlarla örüldüğü görülmektedir. Gergi, kılıç, 

pencere parmaklığı gibi demir ögeler bugüne ulaşamamıştır.  

Batı cephesindeki plastırların başlıkları (F.B. 329), kuzey cephesindeki kapı 

üzerindeki korniş (F.B.330), kilisenin Neoklasik üsluplu ayrıntılarıdır. Apsis üzerinde; 

Efkere Surp Stepanos Kilisesi’nin pandantiflerinde de örneği görülen (F.B.139) 

bağdadi tekniği ve kenarındaki alçı silme (F.B.340), bezeme ile ilgili özgün 

ayrıntılardır. Çıtalar, büyük olasılıkla, üzerlerindeki kalın fresko tabakasını tutmak 

için uygulanmıştır.  

4.12. Tomarza 

Kayseri’nin güneydoğusunda, 55 km. uzağındadır (Şekil A. 7,8). Develi İlçe’sine 

bağlı bir nahiye iken, 1953’te Develi’den ayrılarak ilçe olmuştur. İlçe sınırları içindeki 

ilk yerleşim izleri geç Hitit dönemine aittir [175]. İslam akınları döneminde Bizanslılar 

Kafkaslardan getirdikleri 40.000 Ermeni’yi, tampon oluşturmak amacı ile Yozgat, 

Sivas ve Kayseri civarına yerleştirmiştir [175]. Bu kabilelerin en büyüklerinden biri 

olarak tahmin edilen “Tomas” kabilesinin bugünkü Tomarza’nın bulunduğu bölgeye 

yerleştirildiği ve Tomarza adının buradan geldiği düşünülmektedir [175]. Diğer bir 

görüş, Ermenilerin yerleşime, Kilikya Ermeni Krallığı’nın bu bölgelere uzandığı 12 ve 

13. yüzyıllarda yerleştiği yönündedir [29, s.229].  

Tımar kayıtları ve vergi defterine göre; 1500 yılında, başlıca geçim kaynağı tarım ve 

arıcılık olan Tomarza’da, 117 gayrımüslim ve 65 müslüman ailesi bulunuyordu 

[175]. 16. yüzyılda Tomarza’ya bağlı Maverkor, Kesmir, Kirkos, Madramasun, 

Keprin ve Esendik mezralarının [176, s.9] isimleri, bölgedeki Ermeni yoğunluğuna 

dikkati çekmektedir. Moltke, 1838’de Tomarza’nın çevresindeki köy ve yaylalarda 

Avşar ve Göçer aşiretlerinin, Tomarza merkezinde ise Ermenilerle birlikte çok sayıda 

Türk’ün yaşadığını belirtmiştir [175]. 1875 yılında yerleşimdeki 550 hanede; 1860 

Ermeni ve 75 Türk olmak üzere 1935 nüfus (erkek) barınıyordu [25, s.27]. 20.yüzyıl 

başlarında 4388 Ermeni’nin yaşadığı yerleşim, Dedeyanlar, Kalaycıyanlar, 

Maghakyanlar ve Tamouzyanlar tarafından yönetilen dört mahalleden oluşmaktaydı 

[29, s.228]. Tomarza Ermenileri; el sanatları, demircilik, duvarcılık, marangozluk ve 

ayakkabıcılıkla geçiniyor, bağcılık ve şarap yapımıyla uğraşıyordu [175]. 20. yüzyıl 

başlarında dönemin önemli bir eğitim kurumu olan “Torkomyan Enstitüsü” nün de 

içinde bulunduğu üç kolejde 520 öğrenci okumaktaydı [29, s.229] Ermeniler 
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yerleşimin yönetiminde de etkindi. İkinci Meşrutiyet döneminde kurulan Belediye 

Teşkilatının ilk başkanları Ermeniler arasından seçilmişti [175]. 

Tomarza, kuruluşu ve bugüne kadarki tarihsel süreci içinde, kimliği göçlerle değişen 

bir yerleşim olmuştur. Rus Harbi ve Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1916’da; Kars, 

Ardahan, Erzurum ve Ağrı illerinden getirilen çok sayıda Türk ailesi yöreye 

yerleştirilmiştir [175]. Tehcir kararı ile yaklaşık 90 kişilik bir grup Ermeni, Suriye’ye 

gönderilmiştir165. Fransızların geri çekilmesi üzerine, yörede bulunan Ermeniler de 

ilçeyi terk ederek, çoğunluğu İstanbul olmak üzere çeşitli yerlere gitmiştir [175]. 
1921’de askerden dönen Ermeni gençleri de İstanbul Samatya’ya çağrılmış ve 

oradaki yakınlarının yanına yerleşmiştir [175]. Mübadele ile Türkiye’ye getirilen 

Müslüman ailelerin bir kısmı, Tomarza ve bazı çevre köylere iskan edilmiştir [175]. 
Yerleşimin yaşadığı diğer göç durumu, 1936, 1940 ve 1950 yıllarında 

Bulgaristan’dan gelen ailelerin Tomarza merkezine yerleştirilmesidir [175].  

Yerleşimdeki 6. yüzyıldan kalma Bizans kilisesi166 [177, s.123] ve 16. yüzyılda 

yapılan Surp Sarkis Kilisesi [29, s.229] bugüne ulaşamamıştır. Bizans Kilisesi ile 

Tomarza-Köpekli Köyü yakınındaki Panagia kiliselerinin, Kapadokya’daki en güzel 

örneklerden olduğunu düşünen Bell [178, s. 345], kubbeli haç planlarıyla Anadolu 

tipolojisine uygun bulduğu bu iki binanın dekoratif detayları ile öne çıktığını 

belirtmiştir [178, s. 346]. Geçmeli plastırları, incelikli kalıpları, kapı ve pencere 

bezemeleri ile batıdaki kiliselerden daha başarılı bulduğu yapılar, yazara, sanatsal 

geleneğin bu tür ayrıntılarla ortaya çıktığını düşündürmüştür [178, s. 346].  

Tomarza’da yerleşimin dışında 12. yüzyılda inşa edilen Surp Asvadzadzin Manastırı 

(F.B.341,342) önemli bir araştırma merkezi olarak tanınmakta ve ünlü bir 

“scriptoria167” yı barındırmaktaydı [29, s.230]. Bünyesinde rahip ve rahibe okulu 

bulunan manastırın geliri büyük olasılıkla tarım arazileri, sürüler ve dükkanlardan 

temin edilmekteydi [175] 99 misafir odası olan [179] manastırda Surp Garabet ve 

Surp Haç’a adanmış iki şapel bulunuyordu [35, s.263]. Talas’lı Gülbenkyan ailesinin 

bağışlarıyla 1870’de son kez onarılan manastır, 1907 yılında ziyaret eden Grothe’ye 

göre Kayseri çevresi ve anti Toroslar için en önemli ziyaret yerlerindendir [36, 
s.167]. 1915’e kadar din adamı yetiştiren [35, s.263] Surp Asdvadzadzin Manastırı, 

Svajian’ın da belirttiği gibi, bölgeye yabancı olan klasik Ermeni kilise mimarisiyle [34, 
s.40] dikkat çekmekteydi. Gravür ve fotoğrafı ile mimarisi kavranabilen manastır, 

                                                   
165 Kaynaklar, Tomarza’da Tehcirin uygulanması ile ilgili olarak; 27 Ağustos [29, s.230] ve 11 Temmuz [175] 
1915 olmak üzere iki farklı tarih vermektedir.  
166 Kilise 1921’deki bir yangında yıkılmıştır [180, s.163] 
167 Scriptorium: manastırlarda yazıcı ve kopyacılar için ayrılmış oda 
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farklı planı ile bölgedeki diğer kiliselerden ayrılarak Svajian’ı haklı çıkarmaktadır. 

Bell’in haç planlı ve kubbeli kiliseler için yukarıda değinilen düşüncesi ise erken 

dönem kiliseleri için geçerli olabilir. Surp Asdvadzadzin Manastırı’ndan geriye, apsis 

ve Surp Haç Şapeli’nin girişi olduğu düşünülen kalıntı ile çevreye dağılmış taşlar 

kalmıştır (F.B. 343).  

4.12.1. Surp Bogos Bedros Kilisesi 

Konum 

Tapunun 4 pafta, 98 ada, 81 parselinde kayıtlı olan Kilise, Cumhuriyet Mahallesi, 

Çarşı Sokağı’ndadır. Yukarıda adı geçen dört mahallenin kesiştiği yerde bulunan 

çan kulesi [29, s.228] bugün mevcut değildir. Çevresi yeni yapılarla kuşatılan 

kilisenin avlusu olup olmadığı bilinmemektedir.  

Tarihçe 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeye göre, 1835 tarihinde Bab-ı Ali tarafından 

Boğos Bedros Kilisesi’nin yapımına izin verilmiştir [159/3]. 1570’den itibaren adına 

rastlanan şapel, 1837’de yeniden yapılmıştır [95, s.852-867]. Yapı, işlevini 

yitirmesinin ardından sırasıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi deposu, sinema ve 

belediyeye ait depo olarak kullanılmıştır. 13.1.1978 tarih ve 926 sayılı kararla 

GEEAYK tarafından tescil edilen yapının mülkiyeti belediyeye ait olup depo işlevini 

sürdürmektedir. Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün kilisenin onarımının 

yapılarak çok amaçlı salon olarak kullanılması isteği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 11.7.1992 tarih ve 1298 no.lu kararıyla kabul edilmiştir. Bu 

amaçla yapının plan, kesit ve ön cephe rölöveleri ile yapısal sorunlarını özetleyerek 

öneri sunan bir rapor hazırlanmışsa da, onarıma dönük bir uygulama yapılmamıştır.  

Plan özellikleri 

Kilise; üç nefli, bazilikal planlıdır (Şekil A.72, F.B.344). Narteks yıkılmış ve özgün 

durumuna ilişkin bir iz kalmamıştır (F.B.345). Batıdaki yeni demir kapıdan ulaşılan 

naos, 14.45x22.50 m. boyutunda, dikdörtgen planlıdır (Şekil A.72). Nefler üçer 

sütunla birbirinden ayrılmaktadır. Orta nef 6.36 m. eninde olup 3.30 m. enindeki yan 

neflerden daha geniştir. Doğuda apsis ve pastoforion odaları yer almaktadır (F.B. 

344,346,347). Naos zemininden 80 cm. yükseltilen apsis, içte yarım daire planlı, 

dışta düzdür (F.B.344). Protesis 3.48x3.79, diakonikon 3.47x 5.47 m. boyutunda 

dikdörtgen planlıdır. Galeri bugün mevcut değildir. Batı cephesindeki izler ve kuzey 

ve güney duvarlarının batı yönünde devam ettiğini gösteren kalıntılar (F.B.345), 

narteks üzerinde galeri olduğuna işaret etmektedir. Batı duvarının iki kenarında 
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tonozlu birimler bulunmaktadır (F.B.345,348). Özgün batı duvarının yok olması 

nedeniyle, nasıl devam ettiği bilinmeyen bu birimler, büyük olasılıkla galeri 

merdivenlerinin yer aldığı geçişlerdi.  

Protesis ve diakonikonu apsisten ayıran duvar çeperleri arasındaki iki merdivenle, 

muhtemelen bu mekanların üzerindeki katlara ulaşılıyordu (Şekil A.72). Duvarlardaki 

izler, bu kat döşemelerinin, pastoforion odalarının üzerinden naosa doğru 

uzandığına işaret etmektedir (F.B.349). Dolayısıyla, burada, Yanartaş, Endürlük, 

Germir ve Talas Panagia kiliselerindeki gibi üst kat köşe odalarından söz edilemez. 

Kilisenin yüzyıl başlarına ait olduğu düşünülen bir fotoğrafı; yarım daire planlı 

balkonların konik bir konsolla desteklendiğini göstermektedir (F.B. 350).  

Naosun kuzey ve güney duvarlarında karşılıklı olarak; altta dikdörtgen, üstte oval 

biçimli dörder pencere yer almaktadır (Şekil A.72, F.B.351). Pastoforion odalarında 

bulunan üçer pencerenin ikisi; doğuda alt ve üstte, diğeri yan dış duvardadır 

(F.B.347). Bunlara ek olarak; doğuda dört oval, batıda yonca biçimli bir tepe 

penceresi ile (F.B.344,352), çapraz tonoz örtülü birimin kuzey ve güneyinden açılan 

pencereler de (F.B.353) mekanı aydınlatmaktadır. Bemanın kuzey duvarında 

(F.B.346,354) ve diakonikonda birer kapı (F.B.355) bulunmaktadır.  

Cephe düzeni 

Yapı; iki katlı yalın cephelere sahiptir (Şekil A.73, F.B. 345,355,356,357). 

Yükseltilerek vurgulanan çapraz tonozlu birim, dört yönden de görünüşe katılır. 

Doğu ve batı cepheleri özgün durumlarını koruyamadığından cephelerin genel 

düzeni, daha çok kuzey ve güney cepheleri esas alınarak tanımlanabilir. Yapı; oval 

pencereleri, c ve s kıvrımlı saçakları (F.B. 358) ile Edirnekapı, Topkapı ve Balat’taki 

geç 18, erken 19. yüzyıl yapılarına benzemektedir [181, K.G.].  

Özgün batı cephesinden bugüne ulaşan; galeri çatı izinin üzerindeki üçgen yüzey ve 

cephenin kuzey alt kısmındaki duvardır (F.B.345). Tepedeki yonca biçimli pencere 

ve saçak silmesi 19. yüzyıl etkileri taşımaktadır. Alttaki özgün duvarda; kapatılmış 

pencere olduğu düşünülen sivri kemerli bir öge (F.B.345) bulunmaktadır. Diğer 

kısımlar narteks ve galeri yıkıldıktan sonra moloz dolgu ile kapatılmıştır.  

Özgün durumunu büyük ölçüde kaybetmiş olsa da, doğu cephesinin simetrik 

düzenlendiği anlaşılmaktadır (F.B.357). Ortada apsis, dairesel çatı örtüsü ile 

yükselirken, pastoforion odaları yanlara doğru eğimli çatılarıyla apsisin iki 

yanındadır. Geride görülen özgün naos duvarında (F.B.357) apsis üzerinde iki ve 

yanlarda birer oval pencere bulunmaktadır. Dış cidarın yıkılmasıyla içteki dolgunun 

açığa çıktığı alt kısımda, örülerek kapatılan pencereler görülmektedir (F.B.357,359). 
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Büyük ölçüde simetrik düzenlenen kuzey ve güney cepheleri pastoforion ve daha 

yüksek olan naos duvarlarından oluşmaktadır (Şekil A.73, F.B. 355,356). Narteks 

yıkıldığından, cephelerin batıda nasıl devam ettiği bilinmemektedir. Üstte; c ve s 

kıvrımlı saçak silmesi ile sonlanan cepheler, üçer plastırla dörder düşey yüzeye 

ayrılmıştır. Yüzeylerin her birinde altta dikdörtgen açıklıklı, üstte oval biçimli 

pencereler yer almaktadır. Alt pencerelerin düz söveleri üzerinde boşaltma kemerleri 

bulunmaktadır. Her iki cephenin doğusunda bulunan kapılardan kuzeydeki bemaya, 

güneydeki diakonikona açılmaktadır (F.B.354,355).  

Yapım tekniği ve malzeme 

Kilise, düzgün kesme taş bloklar kullanılarak yığma teknikle yapılmıştır. Yöresel 

geleneğe uygun olarak ana yapı malzemesi taştır. Demir, kireç ve alçı, kullanılan 

diğer malzemelerdir.  

Duvar örgüsü, sütunlar, örtü ögeleri ve çatı kaplaması taştır. Duvarlar, içte ve dışta 

yanaşık derzli, içte moloz dolguludur (F.B. 357). Özellikle dış duvarlarda çok 

miktarda devşirme taş kullanılmıştır 168(F.B.360) Gergiler, kılıçlar, kandil halkaları, 

lokmalı parmaklıklar yapıda kullanılan demir ögelerdir. Tüm iç yüzeylere kıtıklı kireç 

harçlı sıva uygulanmış, duvar, tonoz ve sütun başlıklarında sıva üstüne kalemişi 

bezeme yapılmıştır (F.B. 351,352,353,361). Sütun başlıkları alçı ile, kalıp 

kullanılarak biçimlendirilmiştir (F.B.361).  

Taşıyıcı sistem 

Tonozlarla örtülen yapıda, taşıyıcılar duvar ve sütunlardır. Doğudan itibaren birinci 

ve ikinci sütunların arası çapraz tonoz, diğer bölümler beşik tonoz örtülüdür (Şekil 

A.72). 125 cm. kalınlığındaki yan duvarlar yük aldıkları noktalarda plastırlarla 

desteklenmiştir. 60 cm. çapındaki yekpare sütunlar birbirlerine ve duvarlara 

kemerlerle bağlanmıştır. Örtünün yükü, kemerlerle duvar ve sütunlara 

aktarılmaktadır. Kemer açılmalarını önlemek üzere, sütun başlıkları üzerine her iki 

doğrultuda 5x1 cm. boyutunda demir gergiler yerleştirilmiştir. Gergiler açık kılıçlarla 

kuzey ve güney duvarlarına mesnetlenmiştir (F.B.355,356) 

Mimari donanım ve bezeme 

Apsis, bema ve pastoforiondaki nişler yapının bugüne ulaşan donanım ögelerini 

oluşturmaktadır. Bemada dikdörtgen biçimli iki niş karşılıklı yerleştirilmiştir (Şekil 

A.72). Pastoforion odaları (F.B.347) ve apsisteki (F.B.362) birer niş kemerlidir.  
                                                   
168 Sarkis Seropyan, Ermeni mimarların, kaybolmaması için mezar taşlarını yeni yapılarda kullanma 
geleneklerinin olduğunu; bu taşların fark edilebilmesi için düzensiz ve eğri konduğunu belirtmiştir [183, K.G.] 

 

 125



Kilise, dışta sade, içte oldukça zengin bir bezeme düzenine sahiptir. Dışta saçak 

silmesi (F.B. 358), içte ise sıva üstü boyamalar (F.B.351,353), kaide ve başlıklar 

(F.B.360,361), yapının Barok üsluplu bezeme programını oluşturmaktadır. Başlıklar, 

üstteki düz tablanın altında; yumurta frizleri ve köşelerdeki volütlerden oluşmaktadır.  

Kilise, özellikle içteki sıva üstü kalem işi bezemesiyle dikkat çekmektedir. Bu özelliği 

nedeniyle yapının Wisconsin’de bir kopyasının yapıldığı belirtilmektedir [182]. 
Bölgedeki kiliselerin genel durumu göz önüne alındığında; resimlerin oldukça iyi 

korunduğu söylenebilir. Sarı ve mavinin egemen olduğu bitkisel motifler ve liturjik 

ögeler resimlerin temel özelliğidir (F.B.351, 352,353).  

Kuzey ve güney duvarlarında sarı zemin üzerine mavi perde saçakları, üzerine; altta 

beyaz ve küçük, daha üstte sarı ve büyük konsollar resmedilerek oluşturulan 

bezeme kuşağı yer almaktadır (F.B.346). Kuşağın üzerinden tonoza kadar olan 

yüzey, beyaz ve mavi çizgilerle çerçevelenerek üst köşelerine akant yapraklı motifler 

işlenmiştir (F.B.363). Tonozların ortasında; içleri bitki motifli yuvarlak madalyon 

resimleri yer almaktadır (F.B.345). Çapraz tonozun kanatlarında, mavi zemin 

üzerine kıvrık dal ve yapraklar ile ortalarındaki yuvarlak madalyonlar içine haç, kitap 

ve meşale gibi liturjik semboller resmedilmiştir (F.B.353). Apsisin üzerinde Ermenice 

olarak “Bu kutsal masadır, üzerinde Mesih kurban oldu”169 yazmaktadır (F.B.364). 

Apsisin örtüsünde, tepede ışınlar içinde güvercin170 resmedilmiştir (F.B.364). Sarı 

yaldızlı silmenin altında, sarı zemin üzerine mavi perde saçakları yapılmıştır 

(F.B.344,351,363). Kemer karınlarında; ortadaki yuvarlak madalyonun (F.B.346) iki 

yanına resmedilen mavi üzerine beyaz, kıvrımlı şeritler (F.B.344,346,353,361) 

plastırlarda da görülmektedir (F.B.351,352).  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler: Yıkılan narteks ve galeride, kemerlere moloz taşlarla dolgu 

yapılmış, yapının özgün kapısı yerine, batı duvarı üzerine demir bir kapı açılmıştır 

(F.B.345). Köşelerdeki –merdiven evi olduğu düşünülen- tonozlu birimler moloz 

dolgu ile kapatılmıştır (F.B.345,348). Alt kattaki tüm pencereler, pastoforion 

odalarının üst pencereleri ile bema ve diakonikona açılan kapılar kapatılmıştır 

(F.B.347,351,355,356). Yapının zeminine beton dökülmüştür. Oval pencerelerin 

çevresine dıştan ahşap çıtalar çakılmıştır (F.B.356). Doğu cephesinin iki kenarındaki 

badanalı yüzeyler (F.B.357), kilisenin duvarlarına yaslanan ek yapıların 

(muhtemelen dükkân) kalıntısı olmalıdır.  

                                                   
169 Yazı, Aras Yayıncılık çalışanı Takuhi Tovmasyan Zaman tarafından okunmuştur 
170 Güvercin, kutsal ruhu temsil etmektedir [31, s.132] 
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Yıkılan kısımlar: Kilisenin batı cephesinin büyük bölümü, narteks ve galeriyle 

beraber yıkılmıştır. Kuzey ve güney duvarlarının batı ucunda galerinin dış 

duvarlarının kalıntıları mevcuttur (F.B.356). Batı duvarındaki izler (F.B.345), 

galerinin çatısına aittir. Bölgede yaygın olmamakla birlikte; Endürlük (F.B.147) ve 

Germir Panagia kiliselerinde galeri tek yöne eğimli çatıyla örtülmüştür. Ancak, 

buradaki izlerin ortadaki kemerin üzerinde devam etmemesi, farklı bir örtü biçimi 

denendiğini düşündürmektedir. Yapıda açıklayıcı bir iz bulunmaması, bu düşünceyi 

desteksiz bırakmaktadır. Cephenin alt iki kenarındaki tonozlu birimlerin 

(F.B.345,348b), yıkılan merdiven evinin kalıntıları olduğu düşünülmektedir. Kilisenin 

doğu cephesi ile kuzey ve güney cephelerinin doğusunda duvarların dış cidarları 

yıkılmış, içteki çekirdek açığa çıkmıştır (F.B.359). Kilisenin eski fotoğrafında görülen, 

pastoforion odalarının üzerindeki balkonlar (F.B.350) yıkılmıştır. Duvarlarda 

balkonların döşeme izleri mevcuttur (F.B.346,349).  

Vandalizm ve yağma: Bölgedeki diğer kiliselere oranla vandalizm ve yağmadan az 

zarar gören kilisede, apsis döşemesinde yaklaşık 1 m. çapındaki kapatılmış çukur, 

bu kilisede de kaçak kazı yapıldığını göstermektedir. Gergi demirlerinin bir kısmı 

kesilmiştir (F.B.351).  

Bakımsızlık: Çatı kaplama taşlarındaki çatlak ve kırıklar yapıyı korunaksız 

kıldığından, içeride nem problemiyle karşılaşılmış, apsis yarım kubbesi ve 

tonozlarda çiçeklenme ve sıva dökülmeleri tespit edilmiştir (F.B.344,346,353,364). 

Bakımsızlık çatının otla kaplanmasına ve saçak silmesinde erime, kırık ve çatlaklara 

yol açmıştır. Sütun ve duvarların alt kısımlarındaki sıva dökülmelerinin, 

(F.B.346,351,362) yapının sonraki işlevlerinde dikkatsiz ve kötü kullanımından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Strüktürel hasarlar: Yapıda strüktürel hasar belirlenmemiştir. Ancak, dış cidarlarının 

yıkılmasıyla, korunaksız hale gelen duvarlar onarılmadığı takdirde, ayaktaki kısımlar 

da tehdit altındadır.  

4.13. Develi 

Erciyes’in 6 km. güneyinde bulunan Develi (Şekil A. 7,8), 11. yüzyılda bugünkü 

merkezin yukarısında Türkler’in kurduğu bir yerleşimdir. Eski kaynaklarda “Develü” 

olarak geçen adı, Harf Devrimi ile Develi’ye dönüştürülmüştür [184, s.1]. Yerleşimin, 

ekilebilen arazinin darlığı nedeniyle aşağıya kaydığı, bu yer değiştirmenin hızı 

dolayısıyla yeni kurulan yerin adının Everek171 olduğu belirtilmiştir [184, s.1]. 

                                                   
171 Evmek ya da ivmek; acele etmek, iverek gitmek; acele ile gitmek olarak açıklanmıştır [184, s.1] 
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Yerleşimle ilgili başka bir bilgi; Everek ve Fenese kasabalarının Kilikya’lı (Haçin) 

Ermeniler tarafından 15. yüzyılda kurulduğu ve asıl gelişimini 16. yüzyılda gösterdiği 

şeklindedir [29, s.225]. 1856’da bucak merkezi olan Develi’de 1866’da belediye 

kurulmuştur [185]. 20. yüzyıl başlarında Everek-Fenese172 dört mahalleden 

oluşmaktaydı. Bu mahalleler, Ermeni Everek (1000 Ermeni evi), İslam Everek veya 

Develi (120 Türk evi), Fenese (700 Ermeni evi), Ay Kostan173’dır. (120 Rum evi) [29, 
s.225]. Naumann, Everek ve Fenese’deki 1050 evin 550’ sinin Türk, kalanının 

Ermenilere ait olduğunu belirtmiştir [22, s. 262]. 1913-1914 yıllarında Everek’deki 

Ermeni sayısı 8305 [29, s.225] iken, Ay Kostan’da 140’ı Rum, gerisi Müslüman 

olmak üzere 200 hane bulunuyordu [186, s. 159]. 

Yerleşimde, bağ, bahçe işleri ile geçiniliyor, şarap, likör, rakı vb. içkiler ve 

ipekböcekçiliği sayesinde ipekli dokumalar üretiliyordu [29, s.226]. Rumlar ise 

genellikle İstanbul’da bakkallıkla uğraşıyor ya da burada bağcılık ve bahçıvanlıkla 

geçiniyordu [186, s. 159]. Gayrımüslimler arasında kullanılan dil Türkçe idi. Ancak, 

1914 yılı salnamesinde okullarda Rumca eğitime başlandığı belirtilmiştir [186 s. 
159]. Yerleşimde; iki Rum okulu [186 s. 159], biri Everek, diğeri Fenese’de olmak 

üzere 400 öğrencinin okuduğu iki Roupinian koleji ve bir protestan okulu ile 

Fenese’de Tiyatro grubu da olan Mesrobyan Okulu bulunuyor, Mesrobyan 

Okulu’nda “Hektograf” isimli dergi çıkarılıyordu [29, s.226]. 

Fenese mahallesinde; 1800’de inşa edilen Surp Toros [29, s.226] ve Surp 

Asdvadzadzin kiliseleri bulunuyordu. Patrikhanenin hazırladığı listede; Fenese Surp 

Toros Kilisesi 1835 tarihiyle kayıtlıdır [101, s. 56]. Listenin ayrı bir maddesinde; 

Fenese'de 1802 ferman tarihiyle yer alan ve adı verilmeyen Ermeni kilisesi Surp 

Asdvadzadzin olmalıdır. Yeğya Şahbaz 1939’da Surp Asvadzadzin Kilisesi’nin 

duvarlarının ayakta olduğunu belirtmiştir [72, K.G.]. 1957’nin sonlarında Develi’den 

ayrılan Toros ve Aram Demirci kardeşler; biri yıkık olmak üzere iki Ermeni kilisesi 

olduğunu hatırlamaktadır [179, K.G.]. 1965 yılında, Çay Mahallesi’ndeki kilisenin; 

çini kaplı duvarları, avlusu ve avlusundaki bekçi eviyle ayakta olduğu öğrenilmiştir 

[187, K.G.]. Bu bilgiler birleştirildiğinde; Demirci kardeşlerin söz ettiği kiliselerden 

birinin bugün cami olarak kullanılan Everek Surp Toros Kilisesi, yıkık olduğu 

belirtilen kilisenin; Surp Asdvadzadzin, çinili kilisenin ise Fenese Surp Toros Kilisesi 

olduğu sonucu çıkmaktadır. Bugünkü duvar kalıntısı, büyük olasılıkla Fenese Surp 

                                                   
172 Bugün Develi denildiğinde, bu yerleşimleri de içine alan bölge akla gelmesine karşın, Develi’li Ermeniler, 
Develi’yi ayrı bir yer olarak kabul etmekte, kendilerini “Everek”li olarak tanıtmaktadır 
173 Bugün Aygösten denilen mahalle ismini, Agios Konstantinos Kilisesi’nden almıştır [186, s. 159]. 
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Toros Kilisesi’ne aittir (F.B.365,366). Fenese’de bugün mevcut olmayan bir de 

Protestan kilisesi bulunuyordu [29, s.227].  

Rumlar, Konstantin ve Helena Kilisesi’nin temelleri üzerine 1835’de inşa edilen 

Agios Nikitas Kilisesi [110, s.147] ile birkaç yıl önce inşa edilen Cebrail-Mikail ve 

Agios Georgios kiliseleri ve küçük Agios Konstantin Kilisesi’ni kullanıyorlardı [110, 
s.147]. 1825 tarihli Agios Konstantin Kilisesi’nin [140, s.242]; 3 nefli, taş kubbeli ve 

“yılbaşı çamından” yapılmış ahşap çatılı bir yapı olduğu [110, s.147] ve yan 

duvarlarında; Gereme manastırlarından174 getirilen; keçi, araba, kuş ve boğa 

tasvirleriyle bezeli taşlar kullanıldığı belirtilmiştir [186, s.160].  

Develi, 20. yüzyıl başlarında; 19841 Ermeni’nin yaşadığı 17 köyden oluşuyordu. Bu 

köylerden İlibe’de 1800 yılında yapılan Surp Asdvadzadzin [101, s. 56] İncesu 

Köyü’ndeki175 Surp Asvadzadzin ve 1800 tarihli Surp Toros, İncesu’nun 

güneydoğusunda Gömedi’deki 1874 tarihli Surp Hagop, Cücün Kasabası’ndaki 1835 

tarihli Surp Asvadzadzin [29, s.228], Seyitli’deki 1883 tarihli Surp Pırgiç, komşu 

kasaba Çayıroluk’taki kilise, Taşhan’daki 1883 tarihli Surp Asvadzadzin, Yenice’deki 

1875 tarihli Surp Toros, Yağdı Burun’daki 1883 tarihli Surp Garabed, 

Karacaören’deki 1819 tarihli Surp Asvadzadzin, Musahacılı’daki 1897 tarihli Surp 

Haç, Sazak’daki 1883 tarihli Surp Asvadzadzin kiliseleri [29, s.230] bugün mevcut 

değildir. İlçeye bağlı Rum köyü olan Satı’daki kilise 1962’de yıkılıp yerine cami 

yapılmıştır. Güneyindeki Kiske’de (Yaylacık) manastırın hiçbir izi kalmamış, taşları 

yaklaşık on yıl önce köye köprü yapılırken kullanılmıştır. Bu köylere yakın olan 

Beşkardeş ve Taşçı, Hoşça Köylerinde bugüne ulaşmış kilise bulunmamaktadır. 

Çukuryurt Köyü’ndeki kilise yıkılarak taşları ile aynı yerde cami yapılmıştır (F.B. 367) 

Kilikya Ermenileri tarafından 1700 yılı civarında kurulan ve Ermenice konuşulan 

Çomaklı’da 1855’te; 250’si Protestan 1679 Ermeni yaşıyordu [29, s.227]. İlk kilisesi 

olan Surp Toros, yukarı mahallede 1750 yılında yapılmıştır. Bab-ı Ali’ye sunulan 

listede; Surp Krikor Lusavoriç adıyla da kaydedilen kilisenin onarımı için 1837’de 

ferman verilmiştir [101, s. 56]. İkincisi ise, aşağı mahallede 1860’da yapılan Surp 

Hagop Kilisesi’dir [29, s.227]. Aşağı mahallede, 1864 yılında; Surp Asdvadzadzin 

Kilisesi176 ve Surp Krikor Lusavoriç şapeli yapılmıştır. Köydeki kiliselerden biri, 

Sarkis ve Serope Gülbenkyan kardeşler tarafından yaptırılmıştır [189, s.720].  

                                                   
174 Gereme, Erciyes Dağı’nın güney yamaçlarında 1776 m. rakımda bulunan [140, s.161] Roma Çağının 
sonlarında ve Bizans döneminde gelişen antik kent kalıntısıdır [188, s.44]  
175 İncesu’daki kiliseler 1920’lerde kapanmıştır [179, K.G.] 
176 Kevorkian ve Paboudjian yapıyı şapel olarak anmışlardır [29, s.227]. 
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1920’lerde kapanan [179, K.G.] kiliselerden biri177 tamamen yıkılmış; parçalarının bir 

kısmı köydeki başka yapılarda kullanılmış, bir kısmı çevreye dağılmıştır. Diğer iki 

kilisenin duvarlarının yıkılmayan kısımları üzerine yeni duvarlar örülerek ev inşa 

edilmiş, bugün Yunak Mahallesi’nde bulunan kilisenin sütunları cami yapımında 

kullanılmıştır (F.B.368,369).  

4.13.1. Everek Surp Toros Kilisesi 

1757’de inşa edilen kilisenin 1835 tarihli onarım fermanı bulunmaktadır [101, s. 56]. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki; Y.A. Res.78/72 numaralı belgede; kilisenin 

harabiyetini ve onarımı için gereken malzeme ve işgücü ile masrafları belirten178 ve 

kilisenin planını (Şekil A.74) içeren 6 Teşrinievvel 1311 (1895) tarihli başvuru 

değerlendirilerek sadrazam tarafından padişaha bildirilmiştir [159/ 5] Bunun üzerine; 

3 Şaban 1313 (1895) tarihinde, kilisenin 10.5 m. yüksekliğindeki harap duvarlarının 

üstüne 3 m. ilave edilmesi, mevcut kısmın kargir olarak onarılması ve masrafın 

halktan bağış olarak toplanmasının sakıncası olmadığı bildirilmiştir [159/ 5]. 
1895’teki bu onarımdan sonra179, kapsamı bilinmeyen bir onarım için 1904 yılında 

padişahtan bir izin daha alınmıştır [159/ 6]. 1913 tarihli başka bir belge ise, kilisenin 

avlusuna izinsiz yapılan Ermeni okulunun kız kısmının onaylanması, erkek okulunun 

yapımı için ruhsat verilmesi ile ilgilidir [159/ 7].  

İşlevini yitirdikten sonra uzun yıllar boş kalan kilise, 1978’de cami olarak kullanıma 

açılmış ve minare eklenmiştir. Yapı, 25.01.2002 tarih ve 2959 sayılı kararla tescil 

edilmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1999’da başlattığı restorasyon 2002’de 

tamamlanmıştır. Korunma durumu ve bugünkü kullanımı bakımından iyi durumda 

olduğu belirlenen yapı, bölüm 1.2’ deki gruplandırmada birinci grupta yer almaktadır.  

Kilise, üç nefli bazilikal planlıdır (Şekil A.75). Batıdaki; sütun-ayak birlikteliğinden 

oluşan taşıyıcılarla tanımlanan portikten (F.B.370,371,372,373,374) üç birimli 

nartekse geçilmektedir. Sonradan eklenen doğramalar, narteksi üçe bölmüş ve 

naostan ayırmıştır (F.B. 376,378). Nefler üçer sütunla birbirinden ayrılmıştır180 (Şekil 

A.75, F.B. 375,378), yan nefler çapraz, orta nef kubbelerle örtülmüştür. İlter, çok 
                                                   
177 Mevcut yapıların hangi kilise olduğunu gösteren bir iz ya da bilgi bulunamamıştır 
178 Katip, azalar ve Develi Belediye Başkanı’nın mührünü taşıyan belgede adı geçen malzemeler: 36 m.tul 
eden 12 adet taş direk (1 saat mesafedeki ocaktan katırla getirtilecek), 7 adet yarımtaş direk, aynı ocaktan 
yonu taşı, tonoz ve kemerler için taş, kuzey duvarı için taş, kubbe ve tonozlar için taş, sal taşı, ahşap döşeme 
için 3 cm. kalınlığında tahta, 3 taraf duvarının 3 m. ilavesi için taş, direklerin pabuç ve başlıklarında 
kullanılması için kurşun, kireç, döşeme, kalıplar, iskele vs. için karbis çivisi, cıvata demiri, kum ve sıvadır. 
Onarımda; taşçı ustası, dülger, sıvacı ve amele çalışacağı belirtilerek yapılan keşifte toplam masraf, 68350 
kuruş olarak ön görülmüştür.  
179 Yeğya Şahbaz, kilisenin onarımı sırasında annesinin sırtında kum taşıdığını, Fenese’deki Taşlıktan 60-70 
kişinin kağnılarla taş getirdiğini belirtmiştir [72, K.G]. 
180 Kilise, arşivdeki planından farklı olarak birer birim daha uzun inşa edilmiştir (Şekil A. 74) 
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kubbeli naos örnekleri içinde, bu ögeleri orta nefte toplamış olması bakımından 

kilisenin ayrıcalığına dikkat çekmiştir [119, s.1062]. Doğu ve batıdaki kubbeler elips 

biçimli, batıdan üçüncü kubbe, diğerlerinden farklı olarak pencerelidir (Şekil A.75). 

Doğuda; içte yarım daire planlı, dışta düz apsis yer almaktadır (F.B.375). Narteks ve 

portiğin üzerinde galeri katı bulunmaktadır. Narteksin güneyindeki merdivenle 

ulaşılan galeri, portiğin üzerinde yükseltilmiştir (F.B.377). 

Batı cephesini oluşturan portik, profilli kemer taşları ve kat silmesi ile 

zenginleştirilmiştir (Şekil A.76). Ortadan yükselen alın duvarı ve bu kısımdaki 

pencerenin üçgen alınlığı yapının neoklasik karakterini dışavuran noktalardır. Özgün 

durumunda sağır olan doğu cephesinde, bugün apsise açılan bir kapı ve saçak 

silmesine yakın seviyede kare pencereler bulunmaktadır. Simetrik olan yan 

cepheler, iki kat düzenindeki dörder pencere ile ritm kazanmıştır (Şekil A.76, 

F.B.379,380). Dikdörtgen biçimli pencerelerin üzerindeki kornişler cepheyi 

zenginleştirmiştir (F.B.381). Kornişlerin de üzerinde boşaltma kemerleri 

bulunmaktadır (Şekil A.76, F.B. 379,380,381). Ana kubbe hizasındaki alınlıklar181, 

barok profilli saçak ve portikle, cepheler anıtsallık kazanmıştır. 

Genel olarak, bölgenin malzeme ve yapım tekniklerine uygun inşa edilen kilisede, 

portiğin; ayak ve sütunlarla oluşturulan taşıyıcıları ve profilli taşlarla örülen kemerleri 

(F.B.372), kaburgalı kubbeler (F.B.375,377), yoğun ve özenli demir kullanımı ve 

strüktürel öge olan kılıçların, cephelerde bezeme ögesi gibi biçimlendirilmesi dikkat 

çeken yeniliklerdir (F.B. 382,383,384,385). 

Bölgenin mimari karakterine yabancı bir öge olan portik ve yan cephelerin 

ortasından yükselen alınlıklar (F.B. 379,380), pencere üstlerindeki kornişler 

(F.B.381), sütun başlıklarındaki volütler, akant yaprakları ve deniz kabuğu motifleri 

(F.B.382), kılıç ve saçaktaki barok kıvrımlar (F.B.383,380) ve kapının iki yanındaki 

yivli sütuncelerle kaide ve başlıklar (F.B.374), yapının Avrupa etkileri taşıyan 19. 

yüzyıl üslubunu ortaya koymaktadır. 

Yapının mimari bütünlüğünü koruduğu ve genel olarak iyi durumda olduğu 

söylenebilir. Osmanlı dönemindeki strüktürel onarımın izlerini, yan duvarların 

kapatılan pencerelerinin dolgusundaki kılıçlar ve içte bu pencerelerin önüne eklenen 

plastırlarda görmek mümkündür (Şekil A. 75, F.B.381). Yeni işlevin neden olduğu 

değişiklikler ise; güney duvarındaki pencerenin kapatılıp mihrap eklenmesi 

(F.B.375), narteks ve galerinin doğramalarla bölünmesi (F.B. 376,377,378), 
                                                   
181 Vağarşak Seropyan, alınlıklarda Ermenice “e” harfi bulunduğunu, alfabenin 7. harfi olan “e” nin Tanrı’yı 
simgelediğini belirtmiştir [190, K.G]. 
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narteksin güneyine bitişen minber yapılması (F.B.378), apsise kapı açılması 

(F.B.375), bema kapılarının kapatılması (F.B.386), batı girişine demir kapı yapılması 

(F.B.374), duvarların alt kısmının ahşap kaplanması (F.B.386), demir ögelerin sarı 

ve yeşil yağlıboya ile boyanmasıdır (F.B.374,384,385). 

4.14. Bünyan  

Kayseri’ye 43 km. mesafede bulunan ilçenin (Şekil A. 7b,8) eski adı Sarımsaklı’dır. 

Osmanlı Devleti zamanında, Zamantı havalisine yerleştirilen Avşar oymaklarının 

baskılarından çekinen çevre köylerin göçleriyle nüfusu artan yerleşim, 1878 

tarihinde nahiye, 1895’te Sultan Abdülhamid zamanında; Bünyan-ı Hamit (Hamidiye) 

adını alarak ilçe olmuştur [185]. 1908 yılında Sultan Abdülhamit tahttan indirilince 

isminden Hamit kelimesi kaldırılmıştır. İlçe olmadan önce, Sivas’ın Pınarbaşı 

(Aziziye) İlçesine bağlı iken, 1912 yılında Kayseri’ye bağlanmıştır [185].  

19. yüzyılın sonlarında halkının %60’ı gayrımüslim olan yerleşim, Müslüman ve 

Hıristiyan mahallesi olmak üzere 2 kısma ayrılmıştı. Yenice mahallesinde Rumlar, 

Bayramlı mahallesinde Ermeniler oturmakta idi [185]. Mübadele ve Tehcirden sonra, 
1939 yılında Bulgaristan’dan gelen 60 aile, boşalan evlere yerleştirilmiş182, 1951 

yılında Varna’dan gelen iki aile ile hane sayısı 90’ı bulmuştur [185].  

Yerleşimde bulunan kiliseler; ayazması ve antik bir İncil’i olan Agios Nikolaos [110 
s.142] ile Yenice Mahallesinde, ferman tarihi 1865 olan Surp Asdvadzadzin 

Kilisesidir [101, s.56-57]. Her iki kilise de mevcut değildir. Bugün, “Papaz Çeşmesi” 

denilen yerde bir kilise olduğu söylenmektedir. Ancak, yaklaşık 40 yıldır şahıs 

mülkiyetinde bulunan arazide iki katlı bir ev ve bahçe bulunmaktadır. Kiliseye ait 

olduğu düşünülen tek öge, “papaz çeşmesi” dir (F.B.387). Bahçeden suyun çıktığı 

yer bugün kapatılmıştır. Burası büyük olasılıkla; ayazması olan Agios Nikolaos 

Kilisesinin yeridir. Surp Asdvadzadzin Kilisesinin yeri ise belirlenememiştir.  

İsimleri bilinen bu kiliseler dışında Dervişağa Mahallesi, Uzunbahçe sokağında bir 

Gregoryen bir de Ortodoks Kilisesi kayıtlıdır [112, K.G.]. Bugünkü Dervişağa 

Camisi’nin bir kilisenin temeli üzerine yapıldığı söylenmektedir [191, K.G.]. Ancak, 

hiçbir izi kalmayan kilisenin hangi cemaate ait olduğu konusunda da bilgiye 

ulaşılamamıştır. Kayıtlarda Bahadıroğlu Sokağı’nda bir Ortodoks Kilisesi olduğu 

görülmektedir Ancak, Bahadıroğlu Sokağının neresi olduğu konusunda bilgi 

edinilememiştir. Tavızaltı denilen yerde; altında mağara ve kuyusu olan bir kilise 
                                                   
182 Hane başına yıllık 600 TL. kira bedeli belirlenmiş, 1940 yılında bütün ailelere bedelsiz olarak tarla 
dağıtılmış, 1947 yılında ev yapımı için arsa dağıtılarak inşaat için hane başına 150 TL. yardım yapılmıştır 
[185]. 
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bulunduğu belirtilmiştir [191, K.G.]. Bugün bu kiliseden de hiç bir iz yoktur. 

Bünyan’daki Ermeni kilisesine çan takılmasıyla ilgili 1909 tarihli bir belge 

bulunmaktadır [159/ 8]. Ancak söz konusu kilisenin hangisi olduğu 

belirlenememiştir. Bünyan’ın Ekrek Köyü’nde olduğu belirtilen [178, s.345] Ermeni 

kiliseleri de bugüne ulaşamamıştır. 

16. yüzyılın başlarına kadar Türkler’in yerleşmediği Gergeme’de Panagia Manastırı 

bulunmaktaydı. Terk edilen kompleks, 1850-1885 arasında papaz Damianos 

tarafından canlandırılmış, ancak papazın ölümünden sonra bir şey yapılmamıştır 

[110, s. 143]. Manastır yapıları, 1952-54 yıllarına kadar ayakta kalmıştır. Bugün 

kilisenin bulunduğu yerde terk edilmiş – 1970’lerde yapılmış olmalı- bir ilkokul binası 

vardır. Manastır yapılarından birine ait taş sırasının ve manastırın konumlandığı 

tepeyi destekleyen duvarın kalıntıları bugün görülebilmektedir (F.B.388,389).  

Bünyan’a bağlı Karacaören de (Şekil A. 7b,8) göçmenlerin yerleştirildiği bir köydür. 

Köydeki Agios Georgios Kilisesi camiye dönüştürülmüş ve 1966’da yenilenmiştir. 

Betonarme kolon ve betonarme tavanlı, kiremit kaplı kırma çatılı, kuzey duvarı 

boyunca bir asma kat yer alan ve apsisi bulunmayan yapı, kiliseden dönüştürülmüş 

olduğuna dair bir iz taşımamaktadır (F.B.390,391). Ancak, boyandıkları için kesin 

olarak anlaşılmasa da, yaklaşık 120 cm.lik kalınlıkları ile dikkati çeken duvarlar 

özgün olabilir. Vaktiyle burada bir kilise olduğunu gösteren tek öge, çan kulesidir 

(F.B.392,393). Kule, İstanbul- Bakırköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ndeki gibi avlu 

girişi üzerine yerleştirilmiştir (F.B.397). Yapı, bütünlüğü bozulmadan bugüne 

ulaşabilseydi, Levidis’in belirttiği ahşap çatısı ile [110, s. 143] bölgenin kilise 

mimarisi için farklı bir örnek oluşturacağı açıktı.  

4.15. Çevredeki diğer yerleşimler ve kiliseleri 

Kayseri’nin 75 km. kuzey-dogusundaki Özvatan’da (eski adı Çukur) (Şekil A.8) 

1810’da inşa edilen Agios Nikolaos Kilisesi [110, s. 145] bugün mevcut değildir. 

Ancak kilisenin çan kulesi (F.B. 394) ve papaz Aziz Lazaros’un mezarı Yunan 

işadamı Anastasios Panagiotidis tarafından 2002’de restore ettirilmiştir [192]. 
Komşu ilçe Felahiye’deki kilise de 50 yıl kadar önce yıkılıp, taşları ile ilkokul 

yapılmıştır. Kilisenin yerinde bugün park bulunmaktadır.  

Kayseri’nin en eski nahiyelerinden olan Muncusun, 1550’li yıllarda Ermeniler’in 

yerleştiği bir köydü [29, s.224]. 1914’te 1669 kişiden ibaret olan Ermeni nüfus, 

Ermenice konuşuyor, 1849’da kurulan Medzpenian Okulu’nda ve köydeki Katolik ve 

Protestan kolejlerinde yaklaşık 280 öğrenci okuyordu [29, s.224]. 1910-15 yılları 
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arasında “Hayeg” isimli haftalık bir dergi basılan köyde; 16. yüzyılda kurulan ve 

1836’da onarılan Surp Asvadzadzin ile Surp Signe, Surp Basile ve Surp Minas 

kiliseleri bulunuyordu [29, s.224]. Muncusun’da bu kiliselerden başka, 17. yüzyılın 

başlarında dört horan Surp Haç Kilisesi [35, s.263] ve 1902’den beri 150 Ermeni 

tarafından kullanılan bir katolik şapeli ile 1870’de köydeki 300 kişi tarafından kurulan 

bir protestan tapınağı bulunmaktaydı [29, s.224]. Bugün Muncusun’da yaşayanlar, 

vaktiyle yerleşimde 3 kilise olduğunu belirtmektedir. Bu durumda Ermeniler’in 

ayrılmasının hemen ardından kiliselerin ikisinin yıkıldığı düşünülebilir. Meydanda yer 

alan Katolik Kilisesi ilaveler yapılarak 60-65 yıl ilkokul, birkaç yıl da belediye olarak 

kullanıldıktan sonra 2002’de yıkılmış, taşları belediye binasının bahçe duvarında 

kullanılmıştır. Aşağı Mahallede, 70-75 yıl önce yıkılan Ermeni Kilisesinin apsisi 

bugün ayaktadır (F.B.395). İsmi belirlenemeyen kilise, bölüm 1.2’ de yapılan 

sınıflandırmada, dördüncü grupta yer almaktadır. Apsis yarım kubbesinde, 15-20 yıl 

önceye kadar bozulmadan kaldığı belirtilen sıvalar dökülmüş ve akustik küpleri 

açığa çıkmıştır (F.B.396). Tavlusun Surp Toros Kilisesi’nden farklı olarak küplerin 

dağınık yerleştirildiği görülmektedir (Bkz. 4.1.2, F.B.31). Bugün güney apsisi 

üzerinde briket bir ev yükselmektedir (F.B.395). Muncusun’lular, bir kuyusu da olan 

kilisenin kuzeyinde bir medrese ile karşısındaki evin yerinde papaz evi bulunduğunu, 

yerleşimdeki Protestan kilisesinin yerine de yeni bina yapıldığını belirtmiştir.  

Bugün Özvatan’a bağlı, eski bir Hıristiyan köyü olan Taşlık’ın 40 Ortodoks haneden 

oluşan Türkofon nüfusu yerleşimi terk edip yeniden dönmüş ve derme çatma olarak 

Agios Georgios Kilisesi’ni inşa etmiştir [110, s. 145]. Bugün mevcut olan kilise ise, 
Levidis’in, sağlam temeller üzerine yeniden inşa edilmekte olduğunu belirttiği 

yapıdır. Osmanlı Arşivi’nde yeni kilisenin 1906 tarihli onarım başvurusu ve planı 

(Şekil A. 77) bulunmaktadır [159/ 9]. Mübadeleden sonra, Selanik’li mübadil ailelerin 

yerleştirilmesiyle camiye dönüştürülen yapı, genel olarak mimari bütünlüğünü 

koruduğundan, bölüm 1.2.’deki sınıflandırmada birinci grupta yer almaktadır.  

Üç nefli bazilikal planlı yapının batısındaki narteks, demir doğramalarla kapatılmıştır 

(F.B.398,399). Üç birimli narteksin ortasındaki kapıdan naosa geçilmektedir. Naos, 

ikişer sütunla neflere ayrılmıştır (F.B.400). Doğuda, dışa taşan, yarım daire planlı 

apsis yer almaktadır (F.B.399,400). Narteksin üzerindeki galeri katına, batı duvarına 

yaslanan merdivenle ulaşılmaktadır (F.B.401). Galeri, incelenen kiliseler içinde 

özgün durumunu koruyan iki örnekten biri183 olması bakımından önemlidir. Yapının 

örtü sistemi beşik tonozlardan oluşmakta (F.B.400), ortada beşik çatının üzerinde; 

içerden görünmeyen sembolik bir kubbe yükselmektedir (F.B.399).  

                                                   
183 Diğeri Talas Panagia Kilisesi’nin galerisidir. 
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Bezemesiz, sade düzenlenen cepheler, saçak silmesinin ortada hafifçe yükselerek 

alınlık oluşturmasıyla hareket kazanmıştır (F.B.398,399) Kuzeybatı köşesindeki çan 

kulesi (F.B.402), konumuyla bölgedeki bugüne ulaşabilen örneklere çeşitlilik 

kazandırması bakımından özellikle dikkate değer. Köyde yaşayanların, 

Mübadeleden sonra tahrip edildiğini belirttiği; giriş cephesindeki “kadın yüzü” 

şeklindeki kabartma da bu kiliseye özgü bir bezeme ya da devşirilmiş bir parça 

olmalıdır. Bölgenin kilise mimarisine uygun teknik ve malzemelerle inşa edilen 

yapıda, çan kulesindeki kemerlerin iki renkli taş örgüsü (F.B.402), farklı küçük bir 

deneme olarak görülebilir. Narteksin kapatılması, minare, mihrap ve minber 

eklenmesi, çatının kiremit, saltaşı döşemenin ahşap, duvarların belli bir seviyeye 

kadar seramik kaplanması ve yüzeylerin boyanması, cami olarak kullanımı sırasında 

yapının gördüğü müdahalelerdir. Galeriden çan kulesine çıkılan kısım ve yan 

apsisler örtüden su almaktadır.  

Taşlık Köyü’nün 4 km. kuzeyindeki Kavaklı, eski adıyla Rum kavak’da, 20. yüzyıl 

başlarında 90 Ortodoks hane yaşıyordu [110, s. 145]. Köyde; Aziz Vasilios’a 

adanan kilise ve mermer ocaklarının bulunduğu “Beyaz dağ”ın184 eteklerinde; Hızır 

İlyas adına yeniden inşa edilen antik manastıra ait bir kilise bulunuyordu. Bugün 

cami olarak kullanılan kilise Aziz Basileos’a adanan yapı olmalıdır. Avlu duvarında 

bulunan Rumca mezar taşı185 (F.B.404) yapının 1886’dan sonra yapıldığını 

düşündürmektedir. Avluya, Karacaören Agios Georgios Kilisesi’ndeki gibi 

(F.B.392,393) çan kulesinin altına yerleştirilen kapıdan girilmektedir (F.B.407). Kilise 

üç nefli bazilikal planlıdır (F.B.408,410). Yapıya batısındaki kapıdan girilmektedir. 

İkişer sütunla neflere ayrılan naos, doğuda dışa taşan yarım daire planlı apsisle 

sonlanmaktadır (F.B.403). Ancak, apsis, depo olarak kullanılmak üzere duvar 

eklenerek kapatılmıştır (F.B.410). Girişin iki yanındaki merdivenlerle 1.20 m. 

enindeki galeriye ulaşılmaktadır (F.B.409). 1982’de kuzey nefinin üzerine kadınlar 

için galeri eklenmiş; çıkış, kilisenin kuzey merdiveniyle sağlanmıştır 

(F.B.405,409,410). Bezeme ögesi olmayan cephelerdeki (F.B.403,406) kare 

pencereler bölgedeki pencere tipolojisi için oldukça farklıdır.  

Beşik tonozlarla örtülen yapının kırma çatısı sonradan kiremit kaplanmıştır (F.B.403). 

Volkanik kesme taş ve kaba yonu örgünün birlikte görüldüğü duvarlarda yer yer 

mermer de kullanılmıştır. Çan kulesi, kuleye çıkan merdiven ve avlu duvarında da 

mermer parçalar mevcuttur. Bugün ahşap kaplı olan zeminin de mermer olduğu 

                                                   
184 Bugün Yozgat’a bağlı olan ve yakınındaki köye de adını veren Akdağ olmalı. 
185 Mezartaşında; “Bu 1886 yılında Onun (Tanrının) oğlu, Hacı Papaz İoannis öldü” yazmaktadır.  
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öğrenilmiştir. Mermerin bu kadar yoğun kullanılması; -özellikle de küçük ve sade bir 

köy kilisesinde- Kayseri için alışılmadık bir durum olmakla birlikte, doğal yapı 

malzemesinin Kapadokya’nın genel karakterinden ayrıldığı dikkate alınmalıdır. 

Nitekim köy, Kayseri’deki diğer yerleşimlerden çok, yakınındaki Akdağ, Sızır, Çat gibi 

Yozgat ve Sivas’a bağlı yerleşimlerin coğrafi ve mimari karakterini taşımaktadır. 

Kilisenin yapım tekniği ve malzeme konusunda dikkati çeken bir özelliği de, güney 

nefinin batı biriminde ahşap, diğer birimlerde demir gergi kullanılmasıdır (F.B.408).  

Yapı, yeni işlevi dolayısıyla, bir kısmına yukarıda değinilen müdahaleler görmüştür. 

Girişe demir doğramalı bir camekan yapılmış (F.B.409), bu kısmın döşemesi karo 

mozaik kaplanmış, avlunun güneybatı köşesine minare, içeriye mihrap ve minber 

eklenmiş, duvar ve sütunların alt kısmına lambri kaplanmıştır (F.B.408). 

Alboyacıyan (s.785), İoannidis (s.67) ve Levidis’in (s.141) aktardığı bilgiler; 

Kayseri’nin 19 km. kuzeydoğusundaki 60 haneli Gesi ‘de (Bağyurdu) (Şekil A. 7,8) 

bir Ermeni ve bir Rum kilisesi olduğunu göstermektedir. Bugün yerleşimde; bir süre 

postane ve ev olarak kullanıldıktan sonra terk edilen bir kilise bulunmaktadır 

(F.B.411). Bu yapı, yamaca yaslanmadığından, kayaya oyulmuş eski bir kilisenin 

yerine yapılan ve bu nedenle de “Kayaaltı” diye anılan Metamorfoz Kilisesi [110, 
s.141] değil, Gesi’deki diğer kilise olan Surp Asdvadzadzin Kilisesi olmalıdır. 

Metamorfoz Kilisesi bugün mevcut değildir. 1872 yılının tapu kayıtlarında, köydeki 

bir kilisenin yıkılıp taşlarının ev yapımında kullanıldığı yazılıdır [112, K.G.]. Ioannidis 

zamanında (1896) Metamorfoz Kilisesi mevcut olduğuna göre, taşları kullanılan yapı 

Agios Georgios’a adanan kaya kilisesi [110 s.141] olabilir. Surp Asdvadzadzin 

Kilisesi, sonraki kullanımları sırasında büyük değişikliğe uğrayarak özgünlüğünü 

yitirdiğinden (F.B.411) üçüncü grupta yer almıştır (Bölüm 1.2). Naostaki sütunlar 

kaldırılarak nefleri yok edilen yapı, muhtemelen tonoz olan örtüsü de mevcut 

olmadığından özgünlüğünü hayli yitirmişir. Kuzey apsisi ile ana apsisin bir kısmının 

mevcut olması, yapının üç nefli bazilikal planlı olduğunu göstermektedir (Şekil A.78). 

Sonradan eklenen duvarlarla, ortada bir koridor ve kenarlarda dört oda elde edilmiş, 

güney duvarının ortasına bir kapı açılmış, yapının üzeri çevredeki konutlarda olduğu 

gibi, ahşap kirişli düz toprak damla örtülmüştür. Doğu cephesinin güney ucundaki 

çatlak ise, yapıda görülen önemli bir hasardır (F.B.411).  

Gesi’ye bağlı Belagesi Köyü’ndeki Surp Danyel Manastırı içinde yer alan 1825 

(1240) tarihli Surp Asvadzadzin Kilisesi186 [101, s. 56-57] Tehcirden birkaç gün 

sonra manastırla birlikte yıkılmıştır (F.B. 412) [95, s.772]. Köydeki Surp Kevork 

                                                   
186 Kilisenin duvarlarında, Kütahya’lı Ermeni ustaların yaptığı çiniler bulunuyordu [29, s.223] 
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[106] ve Mancusun’daki 1844 (1260) ferman tarihli Surp Haç [101, s.56-57], Surp 

Asdvadzadzin ve Surp Toros kiliseleri [29, s.223] de bugün mevcut değildir.  

Gesi’ye bağlı Nirze’de (Güzelköy) 1206’dan önce kurulan ve 1915’te ayakta olduğu 

belirtilen Surp Krikor Nütsatzi Manastır Kilisesi [29, s.223] Aziz Krikor’un vaftiz 

edildiği ve mezarının bulunduğu yerdir [105, s.255]. Altında bir havuz bulunduğu 

belirtilen [105, s.255] kilisenin yerinde bugün piknik alanı bulunmaktadır.  

19. yüzyıl tapu kayıtlarında, Küçük Bürüngüz’de yıkık bir Rum kilisesi olduğu 

görülmektedir [112, K.G.]. Köyde yaşayanlar kilisenin bugün mevcut olmadığını, 

taşlarının köyün ilkokulunun yapımında kullanıldığını belirtmişlerdir. Okulun 

duvarlarının alt sıralarındaki yaklaşık 35 x 80 cm. boyutlarındaki düzgün kesme 

taşlar, söylenenleri doğrulamaktadır. Komşu köy olan Skopi’de (Üskübü, Şekil A. 7b) 

1727’de inşa edilip 1885’te onarılan Meryem’in Ölümü Kilisesi de bugüne 

ulaşamamıştır [110, s.142].187. Aynı tapu kayıtlarında Akkışla’ya bağlı Şıvgın 

Köyü’nde olduğu belirtilen Gregoryen Kilisesi de bugün mevcut değildir. 

Kayseri’nin 20 km kuzeyindeki Erkilet’te; 1835 (1251) tarihli onarım fermanı bulunan 

Surp Toros Kilisesi [159/ 3], Surp Kevork Kilisesi ve Meryem’in ölümüne adanmış 

Ortodoks Kilisesi [110, s.143] bugün mevcut değildir. Molu’daki Rum kilisesi 

Mübadeleden 20-25 yıl önce oradaki cemaatin dağılmasıyla metruk hale gelmiş 

[110, s. 143], kilise yıkıldıktan sonra kutsal masasındaki taş, kentteki Agios Nikolaos 

Kilisesi’ne getirilmiştir [68, K.G.].  

Kayseri’nin doğusunda, Malatya yolu üzerinde yer alan Pınarbaşı, ilk olarak 1861 

yılında Sultan Abdülaziz zamanında “Aziziye” adıyla Sivas Vilayetine bağlı bir kaza 

merkezi olmuştur [193]. Osmanlı Rus anlaşması sonucunda yerleşimin Uzunyayla 

Platosu’na Kafkas ve Karaçay grupları yerleştirilmiştir [194]. 1893’te ilçe olan 

yerleşim, 1926’da Kayseri’ye bağlı bir ilçe statüsüne kavuşmuş [193], yakınında yer 

aldığı Şirvan Dağı’nın eteklerindeki pınardan dolayı Pınarbaşı adını almıştır. 

Yerleşimin merkezinde Hal Caddesi’nde, düz bir alanda yer alan kilisenin (F.B.413) 

adı ya da yapım tarihi belirlenememiştir188. 20. yüzyıl başlarına kadar ilçenin 

çevresindeki yerleşimlerde Ermenilerin yoğunlaştığı düşünüldüğünde, yapının 

Ermeni kilisesi olması daha büyük olasılık olarak görülmektedir. Plan şemasının 

(Şekil A.79, F.B.415), Tavlusun Surp Toros ve İstanbul Ermeni kiliselerinin çoğu gibi 
                                                   
187 Bu kilisenin taşları da bir ilkokulun yapımında kullanılmıştır. Nitekim buradaki okulun duvarlarında da 
büyük boyutlu, düzgün kesme taşlar görülmektedir. Köylerin birbirine çok yakın olması, hangi okulun 
yapımında, hangi kiliseden devşirilen malzemelerin kullanıldığı konusunu güçleştirmektedir. 
188 Cephelerdeki kılıçların uçlarında görülen kıvrımlar, Develi Surp Toros Kilisesi’ndeki kılıçlarla (F.B.383,414) 
benzerliğinden dolayı yapının 19. yüzyılın sonlarına tarihlenebileceğini, ya da bu yıllarda onarılmış 
olabileceğini düşündürmektedir. 
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tek nefli olması da bu olasılığı güçlendirmektedir. 1989’da “korunması gerekli kültür 

varlığı” olarak tescil edilen yapı, belediyenin mülkiyetindedir. 1980’li yılların 

sonlarında onarım geçirerek 1990 yılında “kültür ve spor merkezi” 189 olarak 

kullanılmaya başlanmış, çoğunlukla sinema ve spor karşılaşmalarının izlendiği bir 

mekan olarak düzenlenmiştir (F.B.416).  

Dikdörtgen planlı ve tek nefli yapıya batıdaki kapıdan girilmektedir (Şekil A. 79, 

F.B.413). Büyük olasılıkla, tek nefli İstanbul Ermeni kiliselerinin çoğu gibi; girişte, 

galerinin altında narteks yer alıyordu (F.B.415). Doğuda, naos döşemesinden 90 

cm. yükseltilen; içte yarım daire planlı, dışta düz olan apsis ve yanlarda pastoforion 

odaları bulunmaktadır (F.B.416). Girişte, narteksin üzerinde olduğu düşünülen galeri 

bugün mevcut değildir (F.B.415). Yerleşimde yaşayanlar, kilisenin kubbeli ve çan 

kuleli olduğunu, ancak bunların ne zaman yıkıldığını hatırlamadıklarını belirtmiştir. 

Yapının gördüğü müdahaleler ve duvarların sıvanmış olması, izleri yok etmiştir. 

Eklenen betonarme döşeme ile içte bir tavan oluşturulmuş (F.B.415,416), yapı 

kiremitle kaplı kırma çatı ile yapı örtülmüştür (F.B.413). Girişte ek duvarlarla 

tuvaletler elde edilmiş, doğuda apsisin iki yanına dairesel duvarlar eklenmiştir 

(F.B.416). Üst pencereler örülerek kapatılmış, girişe demir doğramalı bir kapı 

takılmıştır (F.B. 413,417). İç duvarlar özensiz bir dekorasyon anlayışıyla boyanmış, 

döşeme ahşap kaplanmıştır (F.B.415,416). Yapının düzgün kesme taşlarla, yığma 

tekniğinde inşa edildiği, dökülen sıvaların açığa çıkardığı yüzeylerden 

anlaşılmaktadır. Cephelerdeki kılıçlar, yapının bugüne ulaşan demir ögeleri olarak 

kemerlerin gergilerle desteklendiğini göstermektedir (F.B.414). Ancak, sonradan 

eklenen tavan, gergi demirlerinin bugün mevcut olup olmadığı konusunda şüphe 

uyandırmaktadır. 

Cepheler genel olarak sade bir düzen göstermektedir (F.B. 413,417). Batı cephesi, 

kapının üstünde kemerlerle vurgulanan girişle, diğer cephelerden ayrılarak 

zenginleştirilmiştir. Bu cepheden yan cephelerin ortasına kadar devam eden kat 

silmesi muhtemelen galerinin konumuna işaret ediyordu (F.B. 417). 

4.16. Kent merkezi 

Kayseri kent merkezinde Bizans’tan kalma metropolitlik binası Agios Nikolaos ile 

Agios Basileos kiliseleri vardı [46, s.40]. Kaynaklarda “Rumiyan” adıyla geçen 

mahalle; muhtemelen metropolitlik binasının bulunduğu mahalle olup Agios Nikolaos 

Kilisesi’nin çevresidir (Şekil A.80, 81,82, F.B.418,419). Papanikolao, o dönemde bu 

                                                   
189 Yapının girişinde asılı tabelanın üzerinde bu bilgiye yer verilmiştir 
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bölgeye “Kilise Mahallesi” dendiğini belirtmiştir [169]. Yapı, aynı yerde yapılan 

üçüncü kiliseydi190. 1698’de kurulan ve 1850’de yeniden yapılan kilisenin girişindeki 

Karamanlıca kitabede şöyle yazdığı belirtilmektedir [110, s.128]:  

“Aziz Nikolaos’un serihanesi / Kapadokya’nın budur anası  
Abdülmecit hükmederken tahtından / Kesarios Paisios191 vaktında 
Deliklitaş namahrem taşları / Kayseri Rum milletinden harçları” 

Kilisede kullanılan taşların Rum mahallesi civarındaki Deliklitaş Mahallesi’nden 

getirildiği kitabeden öğrenilmektedir. Bu bilgiyi destekleyen 1850 tarihli bir belge, 

Ermeni Patriği’nin, onarımına izin verilen bir Rum kilisesinde kullanmak için 

Deliklitaş Ermeni mezarlığından taş çıkaran Rumları şikayetiyle ilgilidir192 [91, s. 27]. 

Kilisenin avlusunda bir okul ve despot mezarları bulunuyordu (Şekil A.81). İoannidis, 

metropolitliğin, okulun üstünde yer aldığını belirtmiştir [57, s. 42]. Avludaki iki 

kapıdan biri Kiçikapı ve dışarı şehre, diğeri Kağnı pazarına açılıyordu [146/8]. 
Mübadeleden sonra tiyatro, sonra da hapishane olarak kullanılan yapı [146/7] 
1935’de yıkılmıştır193.  

Aziz Basileos adına inşa edilen ve mezarının da bulunduğu194 kilise 1070’ te yıkılıp 

[57, s.40] yerine Ulu Cami yapılmıştır [68, K.G.]. Selçuklular döneminden beri var 

olan ve Kiçikapı’nın “Aya Vasil Kapısı” olarak da anılmasını sağlayan [197, s.22] 
diğer Agios Basileos Kilisesi’nin [195, s.145] (Şekil A. 80,83) 1904’tarihli onarım 

fermanı, yapının bulunduğu yeri Aksupolis Mahallesi olarak tariflemektedir [159/ 10]. 
Kilisenin 1904’te yapıldığı belirtilmekteyse de [196, s. 210], 20. yüzyıl başında 

(KAAM sözlü tarih belgelerinde 1908 olarak verilmiş) büyük bir kilise yapılması için 

eski kilise195 yıkılmış ancak yenisinin yapımı bitirilememiştir (146/ 7].  

                                                   
190 KAAM’daki sözlü tarih belgelerine göre; ilk kilise küçüktü ve "yeniçeriler" zamanında yapılmıştı (?). İkincisi 
Parthenios zamanında, üçüncüsü ise Paisios zamanında tamir edildi ve büyütüldü [146/ 7]  
191 Paisios, Zincidere manastırı başrahibi iken Kayseri metropoliti olmuştur. Karamanlıca kitaplar yayınlamış, 
1835’te yayınlanan bir kitabında Türkçe’nin Grek harfleriyle yazılabilmesi için değişik bir işaretleme 
kullanmıştır [93, s. 685]. 
192 Kilise yapılırken Rumlar ile Ermeniler arasında büyük kavga çıkmış, Metropolit Paisios’un, Sultan’dan 
aldığı; "Toprak Sultan’ın, taşlar Rumların" ibareli fermanla sorun halledilmişti [146/ 9].  
193 Cömert, kilisenin temelinden 1960’larda lahit çıkarıldığını belirtmiştir. Bu, içinde Kayseri metropolitinin 
giysi, haç ve asasının saklandığı sanduka [110, s.128] olmalıdır.  

Kilisenin Trabzon’lu papaz İgnadios tarafından yapılmış 4 büyük antik ikonası vardı. Bunlar İsa, Meryem, 
Basileos ve Nikolaos ikonalarıydı. Ayrıca, Gergeme’deki Meryem Kilisesi’nin papazı Damianos’un Kayseri 
metropolitine hediye ettiği; ceylan derisi üzerine yazılmış, üzerinde 808 tarihinin yazılı olduğu İncil [110, 
s.129] bulunuyordu.  
194 Rumlara göre Sivas kapısında bulunan bir caminin altında Basileos’un mezarı vardı [169, K.G.]. Ulu Cami 
Sivas Kapısı’nda değildir. Bu durumda kilise yıkıldıktan sonra mezarın taşındığı düşünülebilir. Kemiklerin 
birden fazla mezarda saklanmış olması da mümkündür. 
195 Polivios dışarı şehirde bulunan eski kilisenin sokak seviyesinin altında olduğunu, dışarıdan pencere 
görünmediğini ve yapının arkeolojik değeri olduğunu belirtmiştir [146/ 7].  
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Şehirde ayrıca, Bizans döneminden kalan Meryem Ana Kilisesi bulunuyordu [110, s. 
127-128] 1796 yılına ait şeriye sicillerinde Tutak196 Mahallesi’nde Meryem Ana Rum 

Kilisesi’nin adı geçmektedir [197, s. 133]. Ioannidis, 19. yüzyıl sonlarında kilisenin; 

“temelleri ile yerden iki arşın yüksekteki duvarının “ mevcut olduğunu [57 s.40], 
Bernardakis ise yerden yaklaşık 1m. yüksek olan kalıntıların, IV. ya da V. yüzyıla ait 

olduğunu ve Kapadokya üslubundaki yapının apsisinin içte yarım daire planlı, dışta 

ikişer m. lik 5 köşeli olduğunu belirtmiştir (Şekil A.80) [198, s.25]. Bernardakis, 

apsisi tümüyle görülebilen Aziz Mamas Kilisesi’nin, Panagia Kilisesi’nin kalıntılarına 
biçim ve boyut olarak benzediğini ancak, Deliklitaş adıyla bilinen bu harabenin 

devşirilen malzemeler yüzünden yakında yok olacağını bildirmiştir [198, s.25]. 

1723 (1135) tarihli bir belgede; Mermerli Mahallesindeki Hıdırellez Kilisesi’nin (Surp 

Yeğya) depremler nedeniyle iç ve dış duvarları ile kapısının harap olduğu, yağmur 

ve şiddetli rüzgarda suların içeriye aktığı bildirilmiş, bunun üzerine, onarıma 

kimsenin müdahale etmemesi gerektiğine karar verilmiştir [159/ 11]. Kilisenin 

onarımı için ayrıca, 1781’de, Kayseri hassa mimarı Mustafa’ya başvurularak izin 

alınmıştır [197, s.132]. Şeriye sicillerinde; Tutak Mahallesi’ndeki aynı adlı kilisenin 

1796’daki mütevellisi Mıgırdiç’in adı geçmektedir [197, s.133]. Patrikhanenin Bab-ı 

Ali’ye sunduğu listede; 1831 (1247) tarihli onarım fermanıyla197 Selimpaşa semtinde 

olduğu görülen 198 [101, s.56-57] bu yapının ne zaman yıkıldığı belirlenememiştir.  

Nerede, ne zaman yapılıp yıkıldığı bilinmeyen Surp Parseh Hayrabed Kilisesi, 1621 

tarihli bir metinde kayıtlıdır [95]. Simeon, 1552 tarihli dini hatıratlarda adı geçen Surp 

Sarkis Kilisesi’ni [28, s.37] “yer altında, karanlık ve ahşap” diye tanımlamıştır [35, 
s.254]. 1552’den önce de var olduğu düşünülen [95, s.897] yapı, 1723 ve 1834’te 

onarılmış, 1884’te yeniden inşa edilmiş199, 1903’de bezemeleri de içeren büyük bir 

onarım görmüştür [29, s.218]. Kilisenin 3 kapısından biri çarşıya, diğeri yaklaşık 100 

adım uzaktaki Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ne giden yola, 3. kapı Rum mahallesine 

giden yola açılıyordu [95, s.898]. Hayrat olarak 7 yıllık idadi mektebi inşa edilen [11, 
s.118] kilise I. Dünya Savaşı’na kadar varlığını korumuştur [28, s.37] (F.B.420,421). 

                                                   
196 Ioannidis’in eski kiliselerin en önemlilerinden diye bahsettiği Kimisis tis Teotuku’nun [57 s.40]; Teotuku-
Tutak kelimelerinin benzerliğinden yola çıkarak Meryem Ana Kilisesi olduğu düşünülebilir. 
197 Emir Sultan Mahallesi’ndeki Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ni de kapsayan 1831 tarihli ferman, kilisenin çatı 
ve duvarlarının büyük bölümünün yıkılmak üzere olduğunu ve kırkaltı zira onsekiz parmak uzunluğunda, 
otuziki zira yirmi parmak yüksekliğinde ve onbir zira onsekiz parmak boyunda olan asıl ölçülerine uygun 
olarak onarımına izin vermektedir. [199, s.236-237] 
198 Aynı adlı kilise, belgelerde farklı yer isimleriyle geçmektedir. Aynı yer ifade edilmekle birlikte; mahalle, 
semt, mevki vb. isimlerinin kullanılmasından kaynaklanan bir karışıklık olabilir. Bu durumda belgelerin aynı 
yapıyla ilgili olması mümkündür. 
199 Pamukciyan, 1888 ‘de iç avlusunun onarım masraflarının büyükkannesi tarafından karşılandığını 
belirtmiştir [11, 2003, s.119] 
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1275 tarihli bir dini belgede adına rastlanan Surp Stepanos Kilisesi [95, s. 899] 19. 

yüzyıldan önce yok olmuştur. 1206, 1552, 1610 ve 1621 tarihli elyazmalarında 

bahsedilen Surp Mergerios Kilisesi’nin ise, ne zaman yapılıp yıkıldığı 

bilinmemektedir. Fakat 17. yüzyıla kadar, kalıntıları yortu kutlamalarında 

kullanılmıştır [95]. Ermeniler için önemli ziyaret yerlerinden olan Bahçebaşı 

Mahallesi’ndeki “40 şehit çocuk manastırı” da bugün mevcut değildir [29, s.218].  

Kayseri’de Ortodoks ve Gregoryen kiliseleri dışında Katolik ve Protestan kiliseleri de 

bulunuyordu. 1873’ten itibaren Protestanların kendi ibadethaneleri vardı. [29, s.218] 
1880’lere tarihlenen 182 numaralı vergi kayıt defterinde Söğütlüçeşme Sokağı’nda 

Protestan kilisesi ve kiliseye vakfedilmiş 3 han ile kilise ve ev olarak kaydedilmiş bir 

Protestan Kilisesi yer almaktadır [133, K.G.]. 20 yüzyıl başlarında kentte 2 Protestan 

kilisesi olduğu bilinmektedir [106] (F.B. 422,423,424). Bahçebaşı Mahallesi’nde; 

aynı zamanda ev olduğu belirtilen Protestan kilisesi [66, s.271-272) vergi 

kayıtlarındaki kiliselerden biri olabilir. 1876’da yapımı için izin istenen Protestan 

kilisesinin [159/ 12], yukarıda söz edilenlerden biri olup olmadığı anlaşılamamıştır. 

1860-1913 arasında kentte faaliyet gösteren misyonerler, 1861’de iki olan Protestan 

kilisesi sayısının 1910’a kadar 19’a200 yükselmesinde [55, s.53-54] etkili olmuştur. 

Bahçebaşı’ndaki Katolik kilisesi (F.B.422,423) [66, s.271-272] avlusu, sütunları ve 

geniş sivri kemerleriyle, 1893’te kente gelen Naumann’ı çok etkilemiş, yazar, yeni 

yapılan201 bu tek Katolik kilisesinin şehrin en güzel yapısı olduğunu belirtmiştir [22, 
s. 213]. Bu durumda kilise, 1871’de başlanıp 1889’da tamamlanan Surp Haç Kilisesi 

[29, s.218] olmalıdır. Kilise ve yakınındaki Protestan Kilisesi bugün mevcut değildir. 

4.16.1. Surp Asdvadzadzin Kilisesi  

Konum 

Kilisenin bulunduğu alan, 20. yüzyıl başlarına kadar sur içi, Emir Sultan Mahallesi 

olarak anılmıştır [12, s.51]. Yapı, bugün “Kiçikapı” adıyla bilinen bölgede, 

Cumhuriyet Mahallesi, Yoğunburç Sokak, no 21, 254 ada, 4 numaralı parseldedir. 

(Şekil A. 82,84). İki yıl önce, güneyindeki otobüs durakları kaldırılarak yapılan 

düzenlemeyle biraz rahatlayan çevresi; iş, yurt ve ticaret işlevleriyle kuşatılmıştır.  

Tarihçe 

Alboyacıyan, Simeon’a dayanarak yeraltında ve ahşap olduğunu belirttiği şehrin ana 

kilisesinin ilk olarak 1277 tarihli bir elyazmasında anıldığını; bu tarihten çok önce de 
                                                   
200 Bu sayı kent merkezi ile birlikte bağlı yerleşimlerdeki kiliseleri de kapsıyor olmalı. 
201 Naumann, Anadolu’nun en büyük kubbesinin bu yapıda olduğunu ve kubbedeki 12 pencere arasına 12 
aziz resmi yapılacağını bildirmiştir [22, s. 213].  
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mevcut olan yapının şehrin başlangıcına kadar tarihlenebileceğini belirtilmiştir [95, 
s.894-897]. 1808’e kadar birçok dini hatıratta adı geçen yapının [95, s.894-897] 
onarımıyla ilgili birçok belge mevcuttur. Osmanlı Arşivi’ndeki 1725 tarihli belgede; 

depremde yıkılan ve önceki halinden noksan yapılması şartı ile onarımı kabul edilen 

kilisenin, ferman gereğince onarılmasına karşın, keşfinden fazla yapıldığı iddiasıyla 

yıktırılmak istenmesi üzerine bir kez daha keşfinin ricası yer almaktadır [159/ 13]. 
1781 tarihli bir şeriye sicilinde ise, çökme tehlikesinde olduğu gerekçesi ile onarım 

izni istendiği, yapılan keşif üzerine izin verildiği kayıtlıdır [197, 1998, s.133]. Kilisenin 

onarımıyla ilgili olarak bir de 15 Ş sene 1247 (1831) tarihli ferman202 bulunmaktadır 
[199, s.236-237]. Büyük olasılıkla bu fermanla, halkın [95, s.894-897] ve özellikle 

şehrin ileri gelenlerinden Hacı Garabed Zartaryan’ın katkılarıyla kilise yeniden inşa 

edilmiştir203 [11, s. 89]. Kilisenin batı cephesindeki oval pencerenin altında, güçlükle 

seçilebilen “1835” tarihi yazılıdır. Kilisenin Koruma Kurulu’ndaki dosyasında, narteks 

ve naos arasındaki kapının üstünde bulunan (F.B.425) iki kitabenin çevirisi yer 

almaktadır. Üzerine Türk Bayrağı resmedilerek kapatılan oval 204 kitabede (F.B.426); 

“Garabet Ağa Zartaryan bu binayı, bu Tanrısal yapıyı Ermeni cemaatinin ve

 asilzadelerinin yardımı ile inşa ettirdi. İnşa tarihi 1838 Şubat”,                        
bunun altında, üzerine yazılan yazılarla tahrip edilen kitabede ise; 

“Sen sema-i padişahın ve sen nura boğan yukarıdaki kudsi şerifin sen aziz Meryem Ana’nın 

ismi ile inşa olunan bu bina Osmanlı İmparatoru Sultan Mahmut tarafından verilen ferman ve 

Majak Vilayetinin mergazası olan Baş Piskopos Hakop Efendi’nin önderliği ve aynı derecede 

takdis olunan Ermeni evlatlarının yardımları ile meydana getirilmiştir. 1287 Şubat.”  

yazdığı belirtilmektedir. Boğos Zekiyan ise, aynı kitabede “Başepiskopos Manuk”un 

adını ve yapının “Ermeni takvimine göre 1290” (Miladi takvime göre 1841-1842) 

yılında “yenilendiğini” okumuştur205. Batı cephesinde ve kitabelerde yazılı farklı 

tarihler düşündürücü olmakla beraber, yapım 1835’de bitmiş, bezeme vb. eksikler 

sonraki yıllarda tamamlanmış olabilir. Kevorkian ve Paboudjian, Alboyacıyan’a 

dayanarak, 1875’te yapının müdahale gördüğünü [29, s.217], Svajian ise 1875’te 

kubbe eklendiğini206[34, s.57] belirtmiştir. Buna karşılık, Alboyacıyan’ın diğerlerinden 

                                                   
202 Bu fermanla, Tulen (okunamadı) zira sekiz parmak ve arzan otuz iki zira onyedi parmak ve kadden onbir 
zira on iki parmak olan yapının ölçüleri büyütülmeden, aslına uygun olarak onarımına izin verilmiştir [199, 
s.236-237]. 
203 Svajian, on bin altın liraya mal olan kilisenin yapımında büyükbabası Hovhannes Esseyan’ın da etkili 
olduğunu belirtmiştir [34, s.58]. 
204 Anıt fişinin ekinde “yuvarlak” olduğu belirtiliyor. Ancak, tarif edilen yerde yuvarlak bir kitabe yoktur 
205 Ca’ Foscari Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Boğos Zekiyan, son satırda okuduğu “7” nin ne anlam 
taşıdığını -kitabenin okunmayan bölümleri yüzünden- anlayamadığını, ay ya da gün sayısı olabileceğini 
belirtmiştir. 
206 Svajian, büyükannesinin anlattıklarına dayanarak; 1835’te yasak olduğu için kubbe yapılmadığını, 1875’de 
yapılan kubbenin silindirik kasnağındaki pencerelerin yapılmasında işçilerin zorlandığını belirtmiştir [34, s.58]  
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önce yazılan, oldukça geniş kapsamlı kitabında, 1875’deki onarımdan sonra, 

kubbenin 1885 yılında yapıldığı [95, s.894-897] yazılıdır. 

1895 yılında Ermeni ve Türkler arasında yaşanan çatışmada, Ermenilere sığınak 

olan [34, s.57], Kayseri’lilerin “büyük jam”207 dedikleri kilise [95, s.894-897], I. Dünya 

Savaşı’na kadar işlevini sürdürmüştür [28, s.37]. Sonra depo, sergi salonu, 

belediye, zabıta karakolu olarak kullanılan yapı, 28.6.1961 gün ve 515/481 sayılı 

kararla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir208. Halen spor, resim, 

müzik, yabancı dil kursları verilen yapı, GEEAYK’ nun 12.4.1980 gün ve A/2125 

sayılı kararıyla tescil edilmiştir.  

Plan özellikleri 

Kilise; üç nefli, bazilikal planlıdır (Şekil A.85, F.B.427). Batıdaki üç açıklıklı portikten, 

2.72X13.61 m. boyutlarındaki, dikdörtgen planlı nartekse ulaşılır (F.B.428,429). 

Narteksteki ana kapıya (F.B.426) ek olarak, yanlarda birer –bugün kapatılan- kapı 

(F.B.430) bulunmaktadır. Bunların dışında, kuzey ve güney duvarlarının batı 

ucundaki ikişer giriş de (F.B. 431,432,433,434) naosa geçiş sağlamaktadır. 

13.69X16.87 m. boyutlarındaki naos, dörder sütunla üç nefe ayrılmıştır. Doğuda; 

bema zemininden 0.80 cm. yükseltilen yarım daire planlı apsis (F.B.435) ile protesis 

ve diakonikon bulunmaktadır (Şekil A.85, F.B.435,436). Protesis ve diakonikonun 

apsisle bağlantısı birer koridorla sağlanmaktadır. Kilisenin kuzeydoğusunda, 

bemadan girilen vaftizhane yer almaktadır (Şekil A.85, F.B.437,438,439).  

Narteks ve portiğin üzerinde galeri yer almaktadır (Şekil A.85, F.B. 441). Galeriye 

çıkış, sonradan narteksin güney bölümüne eklenen betonarme bir merdivenle 

sağlanmaktadır (F.B. 431). Güney cephesinde; pencerelerden farklı boyut ve biçimi 

nedeniyle kapı olduğu düşünülen açıklık, tonoz kalıntısı ve korkuluk izi (F.B. 440) 

galeriye dışarıdan ulaşıldığını düşündürmektedir. İstanbul’daki Ermeni kiliselerinde 

örnekleri bulunan bu giriş düzenlemesinin (Şekil A.14) Tavlusun Surp Toros 

Kilisesi’nde de uygulanmış olabileceğine 4.1.2. plan özellikleri başlığında 

değinilmiştir. “T” planlı galeride (Şekil A.85, F.B. 441), portiğin üzerindeki kol, 

diğerlerinden 90 cm. yükseltilerek farklı bir mekan elde edilmiştir (F.B. 442).  

Yeni işlevi nedeniyle zemin kat açıklıkları kapatılan yapı, galeri kotunda ve kasnakta 

yer alan pencerelerle aydınlanmaktadır. Naosun kuzey ve güney duvarlarında, 

dikdörtgen altışar pencere yer almaktadır (Şekil A.85,86). Pencereler, içeride 

                                                   
207 jam-kilise 
208 Koruma Kurulu’nun Müze Müdürlüğü’ne ilettiği “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16.4.1987 gün ve 03426 
sayılı emirleri” ilgili rapordan alınmıştır. 
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kemerli nişler içindedir (F.B.439). Portiğin üzerinde; batıya bakan iki, yanlara açılan 

birer ve galerinin diğer kollarında biri batıya bakan ikişer pencere bulunmaktadır 

(Şekil A.86, F.B. 442). Kasnaktaki 12 pencereye ek olarak; dört yönde de üçgen alın 

duvarlarında birer oval pencere yer almaktadır (F.B.448,443).  

Cephe düzeni 

Kilise, ayrıntılarında; Klasik canlandırmaların yoğun olarak göze çarptığı, ancak 

genel kurgusundaki masif ve yalın etki nedeniyle bölgenin geleneksel cephe 

karakterinden fazla uzaklaşmayan bir cephe düzeni göstermektedir (Şekil A. 86). 

Cephelerdeki kemerler (F.B. 433,434,443), içteki strüktürün dışa yansıtılması 

bakımından bölge kiliseleri için bir yeniliktir209. Ancak, duvar yüzeyleriyle hemyüz 

olmaları dolayısıyla, Osmanlı mimarlığının batılılaşma sürecinin önemli 

örneklerinden Nusretiye, Dolmabahçe ya da Ortaköy camilerinde olduğu gibi güçlü 

bir strüktür vurgusu görülmemektedir. Buna karşılık, yapıyı bölgedeki kiliselerden 

farklı kılan portik, Batı üslubunu yansıtmaktadır (F.B.428). Portik, cepheyi üç düşey 

bölüme, kat silmesi ve barok çizgilerden oluşan zengin saçak silmesi ise iki yatay 

yüzeye böler. Portik, ortadaki geniş ve yüksek üç kemer açıklıklı narteksi ve alınlığı 

ile cephenin genel kurgusundaki simetriyi güçlendirmektedir. Galeri katında, kemerin 

altındaki duvarın; ortada oval ve yanlardaki birer pencereden oluşan açıklıkları bu 

etkiyi daha da pekiştirmiştir. Tüm pencereler, düz söveli, dikdörtgen açıklıklardır. 

Alttakilerin üzerinde düz birer korniş, üst kat pencerelerinin üzerinde, cephedeki 

Neoklasisizmin, ilk göze çarpan ögesi olarak üçgen alınlıklar bulunmaktadır. 

Simetrik kuzey ve güney cepheleri (F.B.433,434), silmelerle pekişen yatay etkiye 

sahiptir. Kat silmesinin alt ve üstüne eşit aralıkla yerleştirilen üçgen alınlıklı 

pencerelerle Klasik bir cephe tasarlanmıştır. Bu ritmik düzen, kubbenin bulunduğu 

kısımda farklılaşır. Burada; yükselen üçgen alınlık, dışa yansıyan kemer ve kemerin 

hemen altındaki oval pencere ile üst katlar hareketlenirken, altta iki pencere arasına 

yerleştirilen üçüncü açıklıkla, pencere dizilişindeki ritm değişir. Kuzeydeki 

vaftizhane, cepheleri birbirinden farklılaştırıyor gibi görünse de, güneyde, silmenin 

bu kısımdan sonra doğuya doğru devam etmemesi (F.B.433,443) ve duvardaki 

tonoz kalıntısı (F.B.444) burada da ek bir mekan olabileceğini düşündürmektedir. Bu 

mekan, İstanbul Ermeni kiliselerinde de örnekleri görüldüğü gibi (Şekil A.14,15), 

şapel ya da diakonikon olabilir.  

                                                   
209 Güney cephesinde, kemer içindeki pencerelerin olduğu yüzeydeki taşların rengi cephenin genelinden 
farklıdır (F.B.443). Bunun yanı sıra, şaşırtılmadığı görülen düşey derzler, dolgunun yenilendiğini 
göstermektedir. Pencerelerin neoklasik ayrıntıları, bu müdahalenin, büyük olasılıkla, 1875 ya da 1885 
onarımıyla gerçekleştiğini düşündürmektedir.  
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Doğuda, apsisin dışa yansıtılmadığı, sağır cephe yer almaktadır (F.B.445). Ortadan 

yükselen alınlık, cephedeki tek harekettir. Kubbe, alınlığın gerisinden görünüşe 

katılmaktadır. Kasnak; pencerelerin arasındaki plastırları, alınlıkları, plastırların 

üzerindeki başlıklar ve kupa/vazo kabartmaları ile 19. yüzyıl Batı etkilerinin en yoğun 

olarak görüldüğü bölümdür (F.B.446).  

Yapım tekniği ve malzeme  

Yığma tekniğinde yapılan kilisede ana yapı malzemesi taştır. Demir ve ahşap, 

kullanılan diğer malzemelerdir. Taş; duvarlarda, örtü ve geçiş ögeleri ile çatı 

kaplamasında kullanılmıştır. Duvar örgüsünde kullanılan taşların yüksekliği 23 -30 

cm. arasında değişmektedir. Derinliği ölçülemeyen taşların genişlikleri çeşitlilik 

göstermekle birlikte, çoğunlukla 50-70 cm. arasındadır. Duvarlarda çok sayıda taşçı 

işareti bulunması (F.B.447) ve aralarındaki renk farkları, taşların büyük bölümünün 

devşirme olduğunu düşündürmektedir. Çatı, oluklu taşlarla kaplanmıştır (F.B.446). 

Kubbenin taş kaplamasının tekniği için İlter, “yöreye özgü bindirme taş” ifadesini 

kullanmıştır [119, s. 1061] 

Demir, strüktürel bir öge olarak 3 X 7 cm. kesitindeki gergilerde kullanılmıştır. 

Cephelerde kılıç bulunmamaktadır. Kandil halkaları, pencere parmaklıkları ve kubbe 

eteğindeki korkuluklar (F.B.448) yapıdaki diğer demir ögelerdir. Oval pencerelerin 

demirleri bezemeli, diğerleri lokmalıdır (F.B.443,447). Giriş kapısı ve bemaya açılan 

vaftizhane kapısı, ahşap malzemenin görüldüğü yerlerdir (F.B.426,439). Kayseri 

kiliselerinin özgün kapı ve pencerelerinin bugüne ulaşmadığı düşünüldüğünde, bu 

kapıların önemi ortaya çıkmaktadır. Svajian, ahşap giriş kapısının kalın metal (demir 

kastediliyor olmalı) kaplı olduğunu belirtmiştir [34, s.57]. Apsis ve pastoforion 

odalarının silmelerindeki izler, bu noktalara yerleştirilen ikonastasise işaret etmekte, 

ancak ikonastasisin ahşap ya da taş olduğuna dair ipucu vermemektedir210(F.B.449) 

Taşıyıcı sistem 

Kilisenin taşıyıcı sistemi, duvarlar, sütunlar, kemerler ve geçiş ögeleriyle 

kurulmuştur. Duvarlar ve sütunlar kemerlerle birbirine bağlanmaktadır. Kubbe ve 

tonozların yükü bu kemerler aracılığıyla taşıyıcı ögeler olan duvar ve sütunlara 

aktarılmaktadır. Orta nefin 3 ve 4. sütunları arası, pandantiflerle geçilen kubbe, yan 

nefler; sivri beşik tonoz örtülüdür (Şekil A. 85). Gergi demirleri kemer açılmalarını 

önleyen yardımcı ögelerdir. 

                                                   
210 Kayseri’deki kiliselerle benzer plan ve kütle düzeni gösteren Tarsus St. Paulus Kilisesi’nin halen mevcut 
olan ikonastasisi mermerden yapılmıştır (F.B.450). 
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Mimari donanım ve bezeme 

Kilisenin donanım ögelerinin çoğu bugüne ulaşmamıştır. Protesis ve diakonikon ile 

nartekste nişler bulunmaktadır (Şekil A.85, F.B.429,436).  

Yapı cephe düzeyinde ele alındığında; saçak profili (F.B.444), oval pencereler ve 

kasnaktaki vazo kabartmalarıyla (F.B.446) sınırlı barok etkilenmelerle birlikte, daha 

çok 19. yüzyıl Klasik canlandırmacı üslubu yansıtmaktadır. Silme ile ayrılan katların, 

pencere ritmiyle de desteklenen yataylığı, alınlıklar, kasnakta pencere aralarına 

yerleştirilen plastırlar, dönemin beğenisine uygun olarak seçilen yeni Rönesans tarzı 

ögelerdir (F.B.433,434,446).  

İçeride ise sütun başlıkları (F.B.435), kubbe etek silmesinin profili (F.B.448), apsis 

ve galeri döşemelerinin biçimlenişi (F.B. 451) ve batı kapısının çevresindeki 

düzenleme (F.B.426,452), üslup özelliklerinin tartışılabileceği yerlerdir. Başlıklar, 

abakusün altında yer alan çubuk silmeleriyle, Toskan düzenine yakın sade bir 

biçimlenme gösterir (F.B.435). Tekrar eden profillerden oluşan etek silmesi, 

strüktürel bir öge olan kubbeye, dekoratif bir geçiş hazırlamıştır (F.B.448). Neflere 

doğru, dalgalanarak uzanan galeri döşemesi (F.B.451) ve apsis döşemesindeki 

benzer kıvrımlar barok karakterdedir. Yivli gövdeli, yumurta frizli, volütlü plastırlar 

(F.B.452) ve iki yandaki sütunlar ile bu ögelerin üzerindeki korniş, batı girişini 

vurgulayan Neoklasik ayrıntılardır (F.B.426). Kornişin üzerindeki kitabelik ise, yarım 

eliptik üst parçası ve elips biçimli kitabesi ile dönemin seçmeci tavrına uyarak klasik 

ve barok ögelerin birlikteliğine örnektir. 

Sonraki kullanımı sırasında; örtü ögeleri, duvar ve sütunları boyandığından yapının, 

resim programı bugüne ulaşamamıştır.  

Bozulmalar 

Ek ve değişiklikler : Kuzey cephesindeki kemerin bir bölümünü ve cephenin 

doğusundaki pencereyi kapatan vaftizhane, 1875 ya da 1885 onarımında eklenmiş 

olmalıdır. Sonraki işlevleri de pek çok ek ve değişikliğe neden olmuştur. Duvar 

örülerek kapatılan pastoforion odalarına (Şekil A.85, F.B. 436) bemadaki betonarme 

basamaklarla ulaşılmaktadır (F.B.439). Okçuluk vb. spor etkinlikleri için güneydeki 

sütunlar arasına duvar örülerek ayrı bir bölüm elde edilmiştir (Şekil A.85, 

F.B.427,435). Narteks duvarlarla bölünerek; kuzeyde büro, güneyde ıslak mekanlar 

düzenlenmiştir (Şekil A.85, F.B.429). Narteksin güney bölümündeki batıya açılan 

pencere kapıya dönüştürülerek dışarıdan giriş sağlanmış, galeriye çıkan betonarme 

merdiven ve merdivenin altına tuvalet-lavabo eklenmiştir (F.B.431). Portikten 

nartekse geçişte metal doğramalı bir rüzgarlık yapılmıştır. 
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Bir dönem, avcılık ve izcilik klübü olarak kullanılan galeri, eklenen duvarlarla naosla 

ilişkisi kesilerek ayrı bir üst kata dönüştürülmüştür (F.B.441,442). Galerinin kuzey 

kolu bugün, pvc doğramalarla sınırlanan büro, güney kolu giriş ve çay ocağı, orta ve 

portiğin üzerindeki yükseltilmiş bölümler ise yabancı dil vb. kurslar için derslik olarak 

kullanılmaktadır (F.B.441,442,453,454). 

Kazan dairesi olarak kullanılan vaftizhaneye kuzeyinden kapı açılmıştır (F.B.438). 

Döşeme kotu alçaltılarak yerleştirilen kazan ve su deposu ile borular mekana 

oldukça zarar vermiş, çatısı üzerine de baca eklenmiştir. 

Çevresinin döşeme kotunun yıkım vb. nedenlerle yükselmesiyle, yapının zemin 

kattaki açıklıklarının bir kısmı toprak seviyesinin altında kalmıştır (F.B.443,444). 

Yapının doğusundaki, derme çatma satış birimleri, tabela ve parapetler bu yönde 

cepheyi kapatmaktadır (F.B.455). Avlunun kuzeyi otopark olarak kullanılmaktadır.  

Kuzey ve güney duvarlarındaki, zemin kata ait tüm açıklıklar (F.B. 433,434,443,444) 

ve kuzeydeki galeri penceresi, vaftizhane kapısının üzerindeki pencere (F.B.439) ve 

yan cephelerde; kemer içindeki pencerelerin arasındaki pencere örülerek 

kapatılmıştır (F.B.443). Narteksin kuzeyindeki kapı kapatılmış (F.B.429), güneydeki 

kullanılmayan kapıya demir doğrama takılmıştır (F.B.431). Yapının ayrıntılarındaki 

üslupla çelişen, kaba görünümlü sütun kaidelerinin (F.B.435) müdahale gördükleri 

düşünülmekte, ancak bu konuda bir bilgi bulunmamaktadır. Özgün döşemeler 

bugüne ulaşmamış, naos; ahşap parke, galeri; seramik, narteks ve pastoforion 

odaları; dökme mozaik, apsis halı kaplanmıştır. Sütun, kaide, sütun başlığı ve 

gergilerle (F.B.427), kapı ile çevresindeki plastır, sütun ve kitabeler (F.B.426) 

yağlıboya ile boyanmış, duvar, kemer ve örtü ögeleri badana edilmiş (F.B.427), 

galeri duvarları yaklaşık 90 cm. yüksekliğe kadar lambri kaplanmıştır (F.B.454). 

Duvar ve örtü yüzeylerinde bulunması muhtemel resimler bu müdahalelerle 

kapatılmış olmalıdır. Duvarlara kalorifer petekleri, havalandırma cihazları, elektrik ve 

su tesisatı ile ilgili boru ve kabloların yanı sıra tabelalar yerleştirilmiştir. Kubbeden 

dökülen sıvaların aşağı düşmesini engellemek üzere, kubbenin etek silmesi 

seviyesinde ağ gerilmiştir (F.B.448). 

Yıkılan kısımlar: Galerinin özgün merdiveni bugün mevcut değildir. Güney 

cephesindeki kapı, tonoz kalıntısı ve korkuluk izi, merdivenin burada olduğuna işaret 

etmektedir (F.B.440) 

Vandalizm ve yağma: Yapı uzun süredir çeşitli işlevlerle kullanıldığından vandalizm 

ve yağmadan kaynaklanan hasar görülmemiştir.  
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Bakımsızlık: Yapının müzeye dönüştürüleceğinin duyulması, kullanıcıları 

kararsızlığa ittiğinden son yıllarda yapının bakımı da aksamıştır. Bu nedenle kubbe 

ve tonozlar su almaya başlamış, yer yer sıvalar dökülmüştür. Çatıda, saçak silmesi 

üzerinde ve üst sıra taşlarında yer yer otlar büyümüştür. 

Malzeme bozulmaları: Saçaktaki taşlarda kırılma ve parça kopmaları görülmüştür 

(F.B. 444). Cephelerin üst kısımlarında, kabuklanma ve yüzey kayıpları oluşmuştur.  

4.16.2. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi 

Kilisenin bulunduğu Caferbey Mahallesi (Şekil A. 82,87), 19. yüzyılda Dışaşar Selaltı 

Mahallesi olarak bilinmekteydi. Yapı, büyük bir avlu içinde; Gümüşyan kız (1899) ve 

erkek (1868) okulları ile birlikte yer alıyordu. Bugün okullara ait duvarların bir kısmı 

ayaktadır (F.B. 456,457,458,459,460).  

İlk kuruluş tarihi 301 olan kilise, 1859’da Karamercan Ermeni Okulu’nun arsası 

üzerine ikinci kez inşa edilmiştir [83, s.268]. 1883-1885 yılları arasında geçirdiği 

büyük onarımın211 iki kitabesi bulunmaktadır (F.B.461,462). 1902-1903 yıllarında ise, 

kilisenin içi sıvanarak altın yaldızlı bezemelerle kaplanmış ve kadınlar kısmı ile üst 

kat koro ve ibadet yerleri genişletilmiştir [83, s.268]. 1878’e kadar Surp Sarkis 

Kilisesi mütevelli heyetince yönetildikten sonra, Gümüşyan Okulu ile ayrı bir mahalle 

oluşturmuştur [83, s.268]. I. Dünya Savaşı sırasında kullanılmayan yapı [200, s. 
242), küçük onarımlarla 1919’da tekrar açılmıştır [83, s.268]. 1999’da restore 

edilerek, özgün işlevini sürdüren yapı, İç Anadolu’da ibadete açık tek Ermeni 

kilisesi’dir. İyi durumda olduğundan bölüm 1.2.’de, birinci grupta yer almaktadır.  

Kilise, üç nefli bazilikal planlıdır (Şekil A.88). Batıdaki beş kenarlı portikten nartekse 

geçilir (F.B.463,464). Narteks; çapraz tonozlarla örtülen, ortada geniş, yanlarda dar 

üç birimden oluşur (F.B.465). Kemerlerle narteksten ayrılan naos, ikişer sütunla 

tariflenen neflerden oluşmaktadır. Orta nefin merkezi, doğu ve batıdaki bölümleri 

kubbe, yan neflerin merkezi bölümleri oval kubbe, yan bölümleri çapraz tonoz 

örtülüdür. Kubbenin bulunduğu kısımda, yan duvarların kuzey ve güneye doğru 

genişletilmesiyle, farklı bir plan elde edilmiştir (F.B.466). İlter, kilisenin haç planlı 

olduğunu [119, s.1062), bu birimlere dayanarak belirtmiş olmalıdır. Ancak, birimler 

haçvari bir planlamadan çok, naosa katılan eyvan etkisi yaratmaktadır (F.B.466). 

Doğuda; protesis, diakonikon ve apsis yer almakta, apsis dışarıda küçük dairesel bir 

duvarla kendini göstermektedir (F.B. 456, 467). Narteks ve portiğin üzerindeki 

                                                   
211 Pamukciyan, kilisenin inşası için en fazla yardımı dedesi Hacı Mardiros Lusararyan’ın yaptığını belirtmiştir 
[11, s.118] 
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galeriye (F.B.465) çıkış, dışardan, yan duvarların batı ucuna bitişen merdivenlerle 

sağlanmıştır (F.B.469). Kuzeydeki merdiven bugün mevcut değildir. Ancak, buradaki 

kapı, merdivenin varlığına işaret etmektedir (F.B.470). 

Cepheler; üçgen alınlıklar, saçak silmesi ve pencerelerin üzerindeki kornişlerle 

zenginleştirilmiştir (F.B. 456, 469,470). Duvar örgüsünde görülen renk farkı, portiğin 

onarımlardan birinde eklenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Pencere üstlerindeki 

bezemelerin üslubuna bakılırsa, bu müdahale son onarımın yapıldığı 1903 yılında 

gerçekleşmiş olabilir (F.B.463,471,472).  

Yapı, kesintilerle de olsa işlevini sürdürdüğünden donanım ve bezemeleri iyi 

durumdadır. Galeri ve bema korkulukları (F.B.468) ile ahşap altarlar (F.B.467) bölge 

kiliseleri için örnek olabilir. Yapının 1929 yılına ait fotoğrafında ikonastasis yerine, 

apsis önüne perde çekildiği görülmektedir (F.B.473). Dini konular ve bitkisel 

motiflerden oluşan duvar resimleri örtüde yoğunlaşmıştır. Daha çok, gri-mavi üzerine 

sarı yeşil ve mavi renkler kullanılmıştır. Altın yaldızla bezenen altar, sütun başlıkları 

ve apsis önündeki ayaklara bitişik sütunceler oldukça gösterişlidir. Çoğu kilisede 

olduğu gibi pandantiflere İncil yazarları resmedilmiş, pencerelerin kenarları bezeme 

şeritleri ile vurgulanmıştır. 

4. 17. Mimari değerlendirme 

Kayseri’de bugün mevcut 39 kilise, ya da kilise kalıntısının; 18’i Ortodoks, 16’sı 

Gregoryen, biri Protestan kilisesidir. Pınarbaşı, Talas ve Darsiyak’ta bulunan dört 

kilisenin hangi mezhebe ait olduğu kesin olarak belirlenememiştir.  

Korunmuşluk durumlarına göre farklı ayrıntı düzeylerinde incelenen Kayseri 

kiliseleri, plan ve cephe düzeni, yapım teknikleri, üslup ve bezeme özellikleri 

açısından ele alınarak değerlendirilmiştir (Şekil A.89). 

4.17.1. Plan düzeni  

Kayseri kiliselerinin çoğu, İstanbul Rum kiliseleri ve Anadolu’nun büyük bölümündeki 

Osmanlı dönemi kiliseleri gibi üç nefli bazilikal planlıdır (Şekil A.89). Krautheimer, iç 

ve doğu Kapadokya’nın erken Hıristiyanlık dönemi için; haç planlı kiliselerin 

“değişmez tip” olduklarını belirtirken, Tomarza’dan Panagia Kilisesi’ni (6. yy.) örnek 

göstermiştir [177, s.123]. Bugünkü kiliselerin çoğunun, onarımlarla varlıklarını 

sürdüren eski kiliseler olduğu düşünülürse; Kayseri kiliselerinin, Krautheimer’in 

belirttiği haç planlı erken dönem yapılarının devamı olmadığı görülür. Haç planlı iki 

örnek olan Efkere-Surp Stepanos (Şekil A.27,89) ve Talas Panagia (Şekil A.66,89) 
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kiliseleri ise, onarımlarla ayakta tutulan yapılar değil, yeniden yapım örnekleridir. 

Gravür ve fotoğraflarından haç planlı olduğu anlaşılan Tomarza Surp Asdvadzadzin 

Manastır Kilisesi (F.B.341,342), Anadolu’nun doğusunda yaygın olan; merkezi planlı 

ve tasarımın genellikle silindirik ya da çokgen kasnaklı bir kubbeyle vurgulandığı 

[201, s.24.] Ermeni kiliselerinin Kayseri çevresindeki tek örneğidir212. İstanbul 

Ermeni kiliselerinin çoğu gibi tek nefli ve beşik tonozlu (Şekil A.14, F.B.170,107) 

tasarımın Kayseri’deki örnekleri Tavlusun Surp Toros (Şekil A.13, 89, F.B.21,22) ve 

Pınarbaşı (Şekil A. 79, 89, F.B. 415,416) kiliseleridir. Üç nefli bazilikal planlı 

kiliselerin çoğunlukta olduğu yakın bir bölge olan Niğde’de de tek nefli kilise örneği 

olarak Tırhan Makrina Kilisesi yer almaktadır (Şekil A.90). Darsiyak’taki ismi 

belirlenemeyen kilise ise ünik bir örnektir. Yapının enine dikdörtgen planı, duvar 

ayakları ile taşınan kemerlerle birbirinden ayrılan üç neften oluşmakta ve nefler 

aynalı tonozlarla örtülmektedir (Şekil A.18, 89, F.B.42).  

Giriş, apsis, üst kat düzeni ve galeri merdivenlerinin konumu, Kayseri kiliselerini 

birbirinden farklı kılarak onlara çeşitlilik kazandırmaktadır. Girişler genellikle, Tarsus 

(F.B.474), Nevşehir (F.B.475), Niğde (F.B.476,477,478, Şekil A.91), Diyarbakır 

kiliselerinde (Şekil A. 23.c) olduğu gibi üç ya da beş birimli dikdörtgen planlı 

nartekslerle sağlanmaktadır. Endürlük Agia Triada ve İncesu Agios Dimitrios 

kiliselerinde narteksler “U” biçimindedir (Şekil A.89). Bu kiliselerde narteks yanlara 

doğru birer birim genişletilmiş; doğu yönünde ise, Agia Triada Kilisesi’nde (Şekil 

A.33, 89, F.B.134,135) dört, Agios Dimitrios’ta (Şekil A.46, 89, F.B.218) bir birim 

eklenmiştir. Niğde Prodromos Manastır Kilisesi’ndeki “U” biçimli narteks, yan 

duvarların tamamını sararken (Şekil A.92, F.B.479), Niğde Hasaköy’de İncesu 

Kilisesi’ndekine benzer planlanmıştır (Şekil A.93). Ancak, beşik tonozlarla örtülen 

dokuz birimli narteksi ile İncesu Kilisesi farklı bir deneme oluşturmaktadır. Vekse 

(Şekil A.43,89 F.B.196) ve Talas Panagia (Şekil A. 66, F.B.310) ile Kiçikapı Surp 

Asdvadzadzin kiliselerinin (Şekil A. 85) narteksleri içte, kapalı bir mekandır. Efkere 

Surp Stepanos (Şekil A. 27, F.B. 108,109,117), Surp Krikor Lusavoriç (Şekil 

A.88,89, F.B.465) ve Everek Surp Toros (Şekil A.75,76,89, F.B.378) kiliselerinin 

narteksleri galerinin altında kalan giriş bölümüdür. Galerileri bugüne ulaşamayan 

Tavlusun Surp Toros, Pınarbaşı, Reşadiye Panagia ve Kavaklı Köyü kiliselerinde de 

girişin benzer planlandığı düşünülmektedir (Şekil A.89, Bkz. Bölüm 4.1.2, 4.2.1, 

4.6.1, 4.15 plan özellikleri). Surp Krikor Lusavoriç (Şekil A.88,89, F.B. 463), Everek 

Surp Toros (Şekil A. 75,89, F.B. 370,371,372) ve Kiçikapı Surp Asdvadzadzin (Şekil 

                                                   
212 Manastır kilisesinin bölgenin mimari karakterinden farklı olarak, Kuzey ve doğu Anadolu kiliselerine 
benzerliği, 11. yüzyılda Ermeni başpatrikliğinin Tomarza yakınlarına taşınması ve Kafkaslardan getirilen 
Ermenilerin bölgeye, yerleştirilmesiyle (Bkz. Bölüm 2.2.1) ile ilgili olabilir.  
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A. 85,89, F.B.428) kiliselerinin girişleri ayrıca portikle zenginleştirilmiştir. Agios 

Basileos Kilisesi’nin kuzey girişine eski bir onarımla eklendiği düşünülen portik (Şekil 

A.10,89, F.B.5) ve benzer biçimde Niğde Küçükköy Kilisesi’nin kuzey girişindeki 

portik ise (Şekil A.94), bölge kiliselerinin plan düzeni açısından değerlendirilmesine; 

oldukça farklı iki giriş örneğiyle katılmaktadır. Kiliselerin çoğunda, batıdaki ana girişe 

ek olarak yan duvarların batı ucunda kapılar bulunmaktadır. Yanartaş, Agia Triada, 

Germir Panagia ve Surp Stepanos, Surp Bogos Bedros kiliselerinde yanlardan 

bemaya da giriş vardır (Bkz. Şekil A. 21,33,50,56,72). 

Kayseri kiliseleri, doğu duvarının biçimlenişine göre incelendiğinde; apsisin dışa 

yansıtıldığı örneklerin çoğunlukta olduğu görülür (Şekil A.89). Yanartaş Manastır ve 

Agia Triada kiliselerinde yan apsisler de dairesel duvarlarla dışa taşırılmıştır213 (Şekil 

A. 21,33,89). Agia Triada Kilisesi’nde bu duvarlar tek eğimli bir çatı altına 

yerleştirilmiş (Şekil A.36, F.B.140), Yanartaş Manastır Kilisesi’nde ise, yanlar iki kat 

boyunca yükselmiştir (Şekil A.24, F.B.60). Talas Panagia Kilisesi’nde, iki kat 

boyunca yükselen pahlı yan duvarlar, bölgedeki kilise tipolojisine farklı bir örnek 

eklemiştir (Şekil A.68,89, F.B.320). Agios Basileos Kilisesi’nin apsisi, içte yarım 

daire, dışta beş kenarlı planıyla, bugüne ulaşanlar içinde, çokgen planlı tek apsistir 

(Şekil A.10,12, F.B.8,9). Germir Panagia (Şekil A. 50,52,89, F.B.246), Surp 

Asdvadzadzin (Şekil A.85,86,89, F.B.445), Everek Surp Toros (Şekil A.75,89), Agios 

İoannis Prodromos (Şekil A.58,59,89, F.B.280) kiliselerinde ise içteki dairesel plan 

dışa yansıtılmamış, doğu duvarı düz tasarlanmıştır. Diyarbakır kiliselerinde de 

görülen bu özelliğin (Şekil A.23) İstanbul ya da Ermeni mimarisinden 

kaynaklanmadığı açıktır. Topoğrafya değerlendirilerek eğime yerleştirilen Germir 

Teodoros (Şekil A.54,89), Talas Taksiarhis (Şekil A.70,89), Efkere Surp Stepanos 

(Şekil A.27,89) ve Tavlusun Surp Toros (Şekil A.13,89) kiliselerinin apsisleri yamaca 

yaslanmıştır. Agios Prokopios Kilisesi, bölgenin genel kilise karakterine uymakla 

birlikte, doğu bölümünün altındaki kripta olduğu düşünülen mekanla dikkati 

çekmektedir (Şekil A.38, F.B.158,159).  

Kayseri kiliselerinin galerileri genellikle narteks üzerinde ve dikdörtgen planlıdır 

(Şekil A.89). Talas (Şekil A.67) ve Germir Panagia (Şekil A.51) ile Yanartaş 

Kilisesi’nde (Şekil A.22) naosu tamamen saran, Agia Triada (Şekil A.34) ve -izlerden 

anlaşıldığı üzere- Agios Dimitrios kiliselerinde (Bkz. 4.8.1. plan özellikleri) ise yarım 

kuşatan “U” biçimli galeriler bulunmaktadır214. Talas Panagia (Şekil A.67), Everek 

                                                   
213 Kayseri’nin çevresindeki şehirlerde de apsisin üçlü dairesel duvarlarla cepheye yansıdığı örnekler 
bulunmaktadır (Şekil A.91,92,93,94,95). 
214 Niğde Hasaköy Kilisesi’nde, Agios Dimitrios Kilisesi’ndekine benzeyen narteks ve galeri düzeni 
görülmektedir (Şekil A.93). 
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Surp Toros (Şekil A. 75) ve Surp Asdvadzadzin (Şekil A. 85) kiliselerinin 

galerilerinde, döşemelerdeki kot farkları ayırt edicidir. Galeri merdivenlerinin konumu 

çeşitlilik göstermekle birlikte, daha çok batı duvarına yakın yerleştirildiği 

görülmektedir. Taşlık Agios Georgios (F.B.401) ve Vekse Panagia kiliselerinde 

(Şekil A. 43,44, F.B.201) bu merdivenlerin, malzeme ve biçim açısından farklı iki 

örneği mevcuttur. Agios Basileos Kilisesi’ndeki izler de (F.B.6) merdivenin konumu 

ile ilgili değerlendirmeyi desteklemektedir. Büyük olasılıkla, Reşadiye Panagia (Şekil 

A. 41) ve Germir Agios Teodoros (Şekil A.54) kiliselerinde de merdivenler bu 

bölümde idi. İncesu Agios Dimitrios Kilisesi’nde ise merdivenin, güney duvarının batı 

ucuna yaslandığı kalıntılardan anlaşılmaktadır (F.B.226). Yan duvarların içine 

yerleştirilen merdivenlerle galeriye ulaşılan; Yanartaş (Şekil A.21,22, F.B.63), Agia 

Triada (Şekil A.33,34, F.B.143,144), Agios Prokopios (Şekil A.38,39), Germir 

Panagia (Şekil A.50,51) ve Everek Surp Toros (Şekil A.75, F.B.482) kiliseleri, bu 

özellikleri dolayısıyla Diyarbakır Katolik Surp Sargis (Şekil A.23.b), Niğde-Konaklı ve 

Nevşehir Derinkuyu Başmelekler kiliseleri ile (Şekil A.91,95) benzeşmektedir. 

Tavlusun Surp Toros (F.B.27,30) merkez-Surp Asdvadzadzin (F.B.434,440), Surp 

Krikor Lusavoriç (F.B.469,470), Efkere Surp Stepanos (F.B.98) ve bugün mevcut 

olmayan Talas Surp Asdvadzadzin (F.B.303) kiliselerinde ise, İstanbul Ermeni 

kiliselerinde örnekleri sıkça görüldüğü gibi (Şekil A.14); galeriye dışarıdan, özellikle 

güney duvarına yaslanan merdivenlerle ulaşıldığı görülmektedir. Talas Panagia 

Kilisesi; narteksin kuzey ve güneyine yerleştirilen döner merdivenleriyle farklı bir 

örnektir (Şekil A.66,67, F.B.314).  

Yanartaş (Şekil A.22, 89, F.B.64,65), Endürlük (Şekil A.34,89), Germir (Şekil A.51, 

89, F.B.244) ve Talas Panagia (Şekil A.67,89) Rum kiliselerinde, Teteriatnikov’un 

erken dönem Suriye kiliselerinde “üst kat köşe odaları” olarak adlandırdığı [126, 
s.65-72] mekanların benzerleri bulunmaktadır (Bkz. 4.2.2). Bölge kiliselerinin Suriye 

kiliseleri ile benzerliği, Krautheimer’ın Suriye ile ilişkilendirdiği Binbirkilise, Sivrihisar 

ve Kapadokya’daki erken Bizans kiliselerinin [177, s.123] mirası olmalıdır. Surp 

Bogos Bedros Ermeni Kilisesi’nin balkonları, konum olarak üst kat köşe odalarına 

benzemekle birlikte (F.B.349,350), naosa dönük tasarımları, liturjik içeriğin farklı 

olduğunu düşündürmektedir.  

19. yüzyıl Kayseri kiliselerinin çoğunda, yan nefler beşik tonoz, orta nefin bemanın 

önündeki birimi kubbe ile örtülmüştür. Darsiyak Kilisesi tamamen (Şekil A.18), Talas 

Taksiarhis (Şekil A.70, F.B.333) ve Zincidere Manastır kiliselerinde (Şekil A.58) yan 

nefler aynalı tonoz örtülüdür. Bütünlükleri fazla bozulmadan bugüne ulaşan kiliseler 

ile mevcut olmayan kiliselerin eski fotoğrafları, kubbelerin çoğunun yüksek kasnaklı 
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olduğunu göstermektedir215. Zincidere Manastır Kilisesi’nin kasnaklı kubbesi, 

kendisini saran duvarlarla (F.B.277), Agia Triada (F.B.149) ve Talas Taksiarhis 

(F.B.332) kiliseleri ise basık kubbeleriyle diğer kiliselerden ayrılmaktadır. Everek 

Surp Toros (Şekil A.75) ve merkez-Surp Krikor Lusavoriç (Şekil A.88) kiliseleri, orta 

nefi kubbelerle örten sistemleriyle dikkat çekmekte216, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, 

ana kubbenin dört tarafındaki kubbeleriyle, bölge kiliselerin örtü tipolojisini 

zenginleştirmektedir. Tomarza Bogos-Bedros Kilisesi’nde ise, bema önündeki 

birimin kubbe yerine çapraz tonoz örtülüp, çatı üzerinde de yükseltilerek 

vurgulandığı görülmektedir (Şekil A.72, F.B. 44,53,56,57).  

Kiliselerin çoğunun çan kulesi bugüne ulaşamamıştır. Mevcut kuleler; Germir 

Panagia Kilisesi’nde kuzeybatıda (F.B.238), Agia Triada’da kuzeydoğuda, yapıdan 

bağımsız olarak (F.B.132), Tavlusun Agios Basileos Kilisesi’nde -büyük bölümü 

yıkılmış olmakla beraber-, kilisenin doğusunda avlu duvarlarına bitişik (F.B. 3, 13), 

Taşlık Agios Georgios Kilisesi’nde yapının kuzeybatı köşesinde, çatı üzerinde (F.B. 

398,402), Kavaklı Agios Basileos ve Karacaören Agios Georgios kiliselerinde (F.B. 

392,393) ise İstanbul- Bakırköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde (F.B.397) olduğu 

gibi avlu duvarı üzerindedir. Tavlusun Surp Toros (F.B. 37) ve Yanartaş (F.B. 73) 

kiliselerinde çan kulelerinin ön cephe ekseninde, çatının üzerinde olduğunu gösteren 

kalıntılar bulunmaktadır. Eski fotoğraf, çizim ve yıkılan kulelerin kalıntıları da 

incelendiğinde, çan kulesinin belli bir yeri ve biçimi olmadığı görülmektedir (Şekil 

A.64,83, F.B. 3,37,73,98,288,300,301,303,319,392,393,394,402). 

4.17.2. Cephe düzeni 

Kayseri kiliseleri genellikle sade; tek ya da iki kat düzeninde cephelere sahiptir. İki 

katlı cephelerde, genellikle katlar arasındaki ayırım düz bir silme ile vurgulanmıştır. 

Batı cepheleri genellikle, altta üç ya da beş açıklıklı narteks ve üzerindeki üçgen alın 

duvarıyla biten galeriden oluşmaktadır. Altta, narteksin gerisinde; ortada kapı, 

yanlarda çoğu kez birer pencere, bazan da kapılarla dışa açılan beden duvarı 

bulunur. Galeri katında; genellikle - ortadaki bazen yükseltilen- üç pencere yer alır. 

Germir Panagia (F.B.240,248) Agia Triada (F.B.135) ve Zincidere Manastır 

kiliselerinde (F.B.277) galeri ayrı bir çatı ile örtülmüş, ilk iki kilisede arkadan üçgen 

alınlıklı naos duvarı yükselmiştir. Surp Asdvadzadzin (Şekil A. 86, F.B.428), Surp 

Krikor Lusavoriç (F.B.463) ve Everek Surp Toros kiliselerinin (Şekil A. 76, 

                                                   
215 Tuğlacı, İstanbul Ermeni kiliseleri içinde sadece Kuzguncuk Kilisesi’nin dıştan kubbeli olduğunu [83, s.78], 
Bu durumda, Kayseri’deki kubbeli kiliselerin çokluğu özellikle dikkat çekicidir.  
216 Niğde-Konaklı Kilisesi ise, ortada beşik tonoz, yanlarda kubbe örtülü nefleriyle oldukça farklı bir örnektir 
(Şekil A.91).  
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F.B.372,380) ön yüzleri bölgenin cephe karakterinden farklı olarak, taşıdıkları batı 

etkisini portiklerle yansıtmaktadır. Ancak, Kayseri kiliseleri içinde 19. yüzyıl batı 

etkisinin en belirgin görüldüğü yapılar, Efkere Surp Stepanos ve Talas Panagia 

kiliseleridir. Surp Stepanos Kilisesi’nde (F.B.117) cephenin yatay katlar halinde 

düzenlenmesi, üçgen alınlık ve bu bölümdeki yonca biçimli pencere, akantus 

yapraklı başlıkları ile dikkat çeken plastırlar, söveler, kat kornişleri, pencere 

üstlerinde çerçeveler, saçak profili ve kapının üzerinde yer alan kabartma ile kendini 

gösteren üslup, Talas Kilisesi’nde (F.B.310, 319), cephenin düşeyde de 

bölümlenmesi, renk kullanımı, dışa taşkın taş örgüleri ve iki yandan yükselen 

kulelerle, yerel karakterden oldukça uzaklaşmıştır217.  

Doğu cepheleri, yukarıda söz edildiği gibi, apsislerin dışa yansıyıp yansımamasına 

bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Kuzey ve güney cepheleri genellikle simetriktir. 

Kimi zaman plastırlarla bölümlenen yüzeylerde; yan girişler ve yapının iki ya da tek 

katlı olmasına bağlı olarak değişen pencere dizileri bulunmaktadır. Pencereler 

genellikle, dikdörtgen biçimli ve düz sövelidir. Ancak, kemerli ya da üstünde sağır 

kemer ya da alınlık bulunan pencere türleri de az değildir (F.B. 

30,116,141,156,157,202,220,319,356,434). Farklı tip pencerelerin aynı yapıda, hatta 

aynı cephede kullanıldığı da görülmektedir (F.B.116,117,141,319,156-157,319,356). 

4.17.3. Yapım teknikleri 

Kayseri kiliselerinde ana malzeme olarak tüf taşı kullanılmıştır218. Duvarlar yanaşık 

derzli ve çift cidarlı; çoğu bugüne ulaşmayan döşemeler, saltaşı kaplıdır. İklim ve 

bitki örtüsü ile birlikte, doğal yapı malzemelerinin de değiştiği Kavaklı Köyü’ndeki 

Agios Basileos Kilisesi ise, malzeme kullanımı bakımından bölgedeki kiliselerden 

ayrılmaktadır. Yer yer mermer de kullanılan büyük bölümü kaba yonu duvarları 

(F.403) ve özgün durumunda mermer olduğu öğrenilen döşeme kaplamaları bu 

farklılaşmayı göstermektedir. Kiliselerin nef ayırımını belirleyen taşıyıcılar; Agia 

Triada ve Agios Teodoros kiliselerinde ayaklar, diğerlerinde taş sütunlardır. Yapılar, 

taş kaplamalı beşik ya da kırma çatı ile örtülmüştür. Kaplama taşları, Ağırnas, 

Darsiyak Kilisesi, Agia Triada ve Efkere kiliselerinde düz, diğerlerinde içbükey ve 

dışbükey biçimlerdedir. Zincidere Manastır (F.B.277) ve Surp Krikor Lusavoriç 

(F.B.456) Kilisesi ise kurşun kaplanmıştır. Vekse Panagia, Germir Agios Teodoros 

ve Kavak Köyü kiliselerinde ahşap gergi kalıntıları da bulunmakla birlikte, Darsiyak 
                                                   
217 Bugün mevcut olmayan Ürgüp –İoannis Rossos Kilisesi’nin (1892), giriş cephesi Panagia Kilisesi’nin ön 
cephesine benzemektedir (Şekil A.96) [202, s.87] 
218 İklim ve bitki örtüsünün de farklılaşmaya başladığı Kavaklı Köyü Kilisesi’nde kesme taşla birlikte kaba 
yonu tüf ve mermer kullanıldığı görülmektedir. Levidis, köyde ve yakınındaki Beyaz Dağ’ın (bugün Yozgat’a 
bağlı Akdağ) eteklerinde mermer ocakları bulunduğunu belirtmiştir [110, s.145] 
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Kilisesi dışındaki tüm yapılarda kemer açılmalarına karşı demir gergiler 

kullanılmıştır. Merkez- Surp Asdvadzadzin ve Tavlusun’daki kiliseler dışında 

tümünün cephelerinde kılıçlar görülmektedir. Hemen hepsinde lokmalı pencere 

parmaklıkları, kandil halkaları, onarım kuşakları, kenet, zıvana gibi bağlantı ögeleri 

yapılarda demirin kullanıldığı yerlerdir. Agia Trida Kilisesi; ikiz gergileri (F.B.150) kilit 

taşını kubbeye bağlayan demirleri (F.B.151), duvar gergileri (F.B.135,152) ve bu 

gergilerin simitli bağlantısı (F.B.153), galeri döşemesini (F.B.152) ve orta nefin beşik 

tonozunu destekleyen kirişleri (F.B.139) ile demirin strüktürel bir öge olarak 

kullanımını göstermesi açısından oldukça önemli bir yapıdır. Everek Surp Toros 

Kilisesi ise, adeta birer bezeme ögesi gibi uçları kıvrılmış kılıçlarıyla dikkat 

çekmektedir (F.B. 383). Kiliselerin iç duvarlarında kıtıklı, kireç harçlı sıvanın yaygın 

olarak kullanıldığı görülmüştür.  

Çoğu kilisede; galeri korkulukları, merdivenler ve pencere altına kadar yükselen 

duvar kaplamaları, bugüne izlerini bırakan ahşap ögelerdir. Tavlusun Surp Toros 

Kilisesi (F.B.31) ve Muncusun’daki apsis kalıntısı (F.B.396), apsis yarım kubbesinde 

akustik küplerinin görülebildiği örneklerdir.  

4.17.4. Üslup özellikleri ve bezeme  

Kayseri kiliselerinin 19. yüzyıl başlarında yapılan örnekleri, daha çok yerel üslupları 

ile öne çıkmaktadır. Giderek, yerel ögelerin azaldığı ve yapıların Batılı karaktere 

büründüğü görülür. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde, yerel olan neredeyse sadece 

malzemedir artık. Üsluptaki bu değişimin, Tanzimat Fermanı ile hızlandığı 

düşünülebilir. Ancak, Fermandan kısa bir süre önce, 1835’de yapılan ve sonra tekrar 

onarıldığına dair bir iz ya da bilgi bulunamayan Agia Triada Kilisesi; kornişleri, 

alınlıkları, yürek biçimli pencereleri, narteksteki ikili ayak düzenleriyle 19. yüzyıl Batı 

etkilerini başarıyla taşımaktadır219. Bu etkilenmenin en belirgin görünümü, gerek 

bölge tipolojisinden farklı olarak haç planları, gerekse Klasik canlandırmaların 

ağırlıklı olduğu cepheleriyle Surp Stepanos (F.B.117) ve Talas Panagia (F.B.319) 

kiliselerinde izlenir220. Oysa Kayseri kiliseleri, Novello’nun Ermeni kiliselerini esas 

                                                   
219 Yapı, -basık da olsa-kubbesi ve çan kulesi ile Ferman’dan önce yapılabildiğine göre, Ferman’ı hazırlayan 
ortamda zaman zaman kuralların yumuşatıldığı, ya da bu tür yapımlara göz yumulduğu düşünülebilir. 
Nitekim, 1836 tarihli Surp Toros Kilisesi’nin oval pencerelerle kurulan zarif cephe düzeni ve özellikle çan 
kulesi, 1837 tarihli Germir Panagia Kilisesi’nin çan kulesi ve kubbesi, eğer bu tarihlerden sonra müdahale 
görmedilerse, Ferman’dan –en azından hemen- önce kilise yapımı ile ilgili kuralların sanıldığı kadar katı 
uygulanmadığını gösterebilir. Tezin amacı dışına çıktığından yeterince çalışılmayan bu konuda daha çok 
araştırma yapılması gerekir. 
220 İlter; “portal ve portal düzeni, üçgensel çatılar, pencereler, pencere profilasyonları, çifte sütunceler, kemer 
eğrileri, bazı süs kuşak ve motifleri” vb. ögeleri, bölgenin çağdaş kilise mimarlığına atfederek, bu özelliklerin 
camilere de yansıdığına değinir ve bu özelliklere iki renkli taş kullanımını ve taş işçiliğindeki tekniği de ekler 
[171, s.53]. 
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alarak Hıristiyan doğu için yaptığı “açık ve basit mimari” yorumunu doğrularcasına, 

bezemenin içte yoğunlaştığı, dışı sade yapılardır. Novello’nun söz ettiği basitlik ise; 

yoksulluktan kaynaklanmayan, içi önemseyen bir basitliktir [203, s.16]. Tavlusun 

Surp Toros Kilisesi, dıştaki sadeliğine karşılık, içeride bugüne ulaşabilen zengin 

bezemeleriyle konuya örnektir (F.B.19,21,22). Tomarza Boğos Bedros Kilisesi de 

dıştaki yalınlığına karşı, İstanbul saraylarının duvar resimlerini anımsatan yoğun iç 

bezemesiyle öne çıkmaktadır (F.B. 351,353,356).  

Kiliselerin iç bezemeleri, sıva üstü boyama tekniği ile yapılmış; Ermeni kiliselerinde 

genelde bitkisel ve geometrik motiflerden, Rum kiliselerinde ise çoğunlukla dini konu 

ve kişilerden oluşan resimlerdir. Karaca, Ortodoks litürjisinde, Bizans ritüelinin 

devamı olarak resmin özel yeri olduğunu belirtmiştir [92, s.73]. Resimler daha çok, 

örtü ögelerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle bitkisel motiflerin örtü sisteminde yoğun 

kullanılışı, Bizans'taki, sonsuzluk ve gökyüzü ile ilişkilendirilen uygulamanın 

devamıdır [92, s.73]. Ermeni ya da Rum ayırımı olmaksızın, kubbeli kiliselerin 

pandantifleri, İncil yazarlarına ayrılmıştır.  

Bölgedeki Rum kiliselerinde genellikle beyaz sıva, Ermeni kiliselerinde ise daha çok 

mavi zemin üzerinde, mavi ağırlıklı resimler yer almaktadır. Kemer karınları ve 

kenarları ile, kapı, pencere kenarları; bezeme kuşakları ya da düz şeritlerle 

vurgulanmıştır. Resimlerle ilgili olarak da 19. yüzyıl İstanbul etkileri taşıyan bir 

üsluptan söz edilebilir. Zincidere ve Yanartaş kiliselerinin bitkisel motifleri ise, bu 

üslubun dışında, adeta Hacı Andon Usta’nın221 “yakışan yere bir süs, bir çiçek 

eklemesi” gibi [142, s.33), yapan ressamın kişisel beğenisini yansıtmaktadır. 

Bugüne ulaşmayan Fenese Surp Toros ve Surp Garabed Manastır kiliselerinin; 

duvarları Kütahya çinileriyle kaplı, Surp Stepanos Kilisesi ise alçı (F.B.120,122,124) 

bezemelidir. Bu yapılar, Kayseri kiliselerini, yabancı oldukları bir bezeme programı 

ile çeşitlendiren örnekler olarak değerlendirilebilir 

4.17.5. Ermeni ve Rum kiliseleri arasındaki farklar 

Kayseri’deki Ermeni ve Rum kiliseleri arasında, ilk bakışta belirgin bir fark 

görünmemektedir. Ancak, İstanbul (Şekil A.14,15) ve Eskişehir-Sivrihisar (Şekil 

A.29) ve Akşehir Ermeni kiliselerinde [119, s.1064] de görülen, yapıya bitişik şapel 

ya da vaftizhaneler bu ayırımı kolaylaştırmaktadır. Tavlusun Surp Toros (Şekil A.13), 

Efkere (Şekil A.27, F.B.110,111) ve Germir Surp Stepanos (Şekil A.56, F.B.273), 

                                                   
221 Anadolu’lu Rum yapı ustası. 
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Surp Asdvadzadzin (Şekil A.85, F.B. 433,437,438) ve Surp Krikor Lusavoriç (Şekil 

A.88) kiliseleri bu ek yapılarla dikkat çekmektedir.  

Kayseri’deki Ermeni ve Rum kiliseleri arasındaki fark, en açık biçimde, bezemede 

kendini göstermektedir. Yapım tekniği olarak kalem işinde birleşen kiliseler, konu ve 

motiflerde ayrılmaktadır. Maranci’nin Ermeni kiliselerinde; Pers ve Bizans gotiği ile 

ilişkilendirdiği zengin süsleme [204, s.iii], Kayseri örneğinde daha çok bitkisel 

motiflere dayalıdır. Rum kiliselerinde de bitkisel motifler görülmesine karşın, ağırlık 

dini konu ve figürlerdedir. Külahlarla; peribacaları ya da Ağrı Dağı’nı, 12 pencere ile 

havarileri sembolize eden, yuvarlak biçimlere sonsuzluk, kareye bitmişlik, doğu 

kilisesinin tipik plan başlangıcı olan kare içinde yuvarlağa -ki sonucu kubbeli mekan 

olarak görülmektedir- şu an ve sonsuzluk, yer ve gök anlamları yükleyen [203, s.41] 
Ermeni kiliselerinde, bezemede de doğrudan anlatım yerine sembolizmin seçilmesi 

rastlantı olmasa gerektir. Kuşkusuz, konunun uzmanları tarafından ayrıntılı olarak 

incelenmesi ve yorumlanması gereken sembollerin Kayseri’de en yaygın olarak 

görülenleri; haç, asa, kase, güvercin, güneş, üçgen içinde göz gibi motiflerdir. 

Vağarşak Seropyan, Tanrı’nın ışık olarak kabul edildiğini ve apsiste 1 ya da 3 

pencere olduğunu belirtmiştir [190, K.G]. Yanartaş Kilisesi (Şekil A. 21,24, F.B. 60), 

Agia Triada (Şekil A. 33,36), Agios Dimitrios (Şekil A. 46,47, F.B. 227), Germir (Şekil 

A.50) ve Talas (Şekil A.68) Panagia kiliseleri, apsislerindeki iki pencere ile Ermeni 

kiliselerinden ayrılmaktadır. Bununla birlikte, Tavlusun Agios Basileos (Şekil A.12, 

F.B. 8,9) ve Agios Prokopios (Şekil A. 38,40) kiliselerinin apsislerinde bulunan birer 

pencere, bu özelliğin her zaman ayırt edici olmaya yetmeyeceğini göstermektedir.  
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5. 19. YÜZYIL KAYSERİ KİLİSELERİNİN KORUNMA DURUMLARI 

Kayseri kiliselerinin korunma durumlarından söz etmek, sadece Kayseri’ye özgü 

olmayan bir süreci anlatmayı gerektirir222. Bu sürecin doğru ve objektif 

değerlendirilebilmesi; tarih, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi gibi başka disiplinler 

açısından da konunun incelenmesine bağlıdır. 

Dini ya da ideolojik yapılar, bu kimlikleri dolayısıyla çoğu zaman doğal bir koruma 

süreci içindedirler. Bu süreç, o inanç ya da fikri benimseyip yaşatan bir toplumun 

varlığıyla işlerken, aksi durumunda, bu yapıları korumaya çalışmak özel çaba 

gerektiren bir uğraşa dönüşmektedir. Söz konusu yapıların sembolize ettiği 

değerlere karşı çıkılması ya da nefret duyulması gibi koşullar geliştiğinde ise, bu 

yapı ve anıtlar, çoğu kez hedef olabilmektedir. Dünya tarihinde birçok uygarlık böyle 

yıkımlarla sanat değeri yüksek pek çok birikimini kaybetmiştir. Fransız Devrimi ‘nde 

kilise ve aristokrasiyi temsil ettiği için zarar gören yapılar [205, s.8], Boşnakça’da 

“köprü” anlamı taşıyan ve zamanla simgesi haline geldiği kente adını veren Mostar 

Köprüsü [206, s.63] ve Bosna’da yıkılan camiler, Sosyalist rejimin çöküşünden 

sonra hedef alınan anıtlar [205, s.56], Latin işgaliyle yağmalanan İstanbul gibi. 

Anadolu kiliselerinin kültürel miras olarak korunması sorunsalı da Mübadele ve 

Tehcir ile başlatılabilir. Bu olaylar, gerek yukarıda dünyadan örnekleri verilen türden 

hasar ve kayıplara yol açmaları, gerekse kiliselerin işlevlerini yitirmeleri ve terk ediliş 

süreçlerini başlatmaları bakımından önemlidir. Alınan kararların uygulanması; henüz 

tamamlanmış bazı kiliselerin kullanılamadan terk edilmesi, bazılarının yarım kalması 

[146/ 6] ya da izin alındığı halde, yapımlarına hiç başlanamaması demekti. Bu 

dönüm noktalarının kiliseler üzerindeki tahribatı, kimi zaman dönemin koşulları 

içinde yaşanan duygularla Müslümanlar tarafından, kimi zamansa; aynı duygularla, -

inançlarının sembolünü Müslümanların eline bırakmaktansa- bizzat gayrımüslimler 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Mübadele sırasında Rumların söylediği bir şarkının: 

”...Yalvarın kiliseye cami olmasın / bilmedik milletler namaz kılmasın / bakınız 

kiliseye hiçbiri kalmasın....” [142, s.20] şeklindeki sözleri, Müslümanların eline 

geçmemesi için yakılan ikonalar [142, s.54], sökülen çan ve kilise [49, s.202] ya da 

                                                   
222 Selanik Üniversitesi Profesörü Nikos Moutsopoulos, öğrencileriyle birlikte, Türkiye’de 1971 yılında 6500 
kilise bulunduğunu belirlemiştir [207, s.280] 
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taşınabilir kutsal eşyalarla birlikte götürülen ambon ya da taş parçaları gibi kimi 

mimari parçalar [70, s.441] durumu özetlemektedir.  

Anadolu’daki tüm Rumların kısa bir süre içinde gidişini öngören Mübadele ile Rum 

kiliseleri tamamen işlevsiz ve sahipsiz kalmıştır. Nitekim, 1318 (1900-1901) 

Salnamesi’nde, Kayseri merkezindeki kilise sayısı 8 iken [97, s.161], 1924-25 tarihli 

Türk Ticaret Salnamesinde şehirde 7 kilise olduğu belirtilmiştir [150, s.231]. 
Mübadele henüz gerçekleşmiş, Tehcire tabi tutulmayan ya da geri dönen bir Ermeni 

nüfus halen şehirde yaşamakta iken yıkılan bu kilisenin, Rumlara ait olması daha 

güçlü bir olasılıktır. Ancak o dönemin koşullarında Ermenilerin de kiliselerini 

korumak konusunda ne kadar etkin olabildiklerini bilmediğimiz unutulmamalıdır.  

İşlevini ve kullanıcılarını yitirmiş olmak tüm yapılar için, yeterince tahrip edici iken, 

1960’lı yılların ortalarına kadar [133, K.G.] zaman zaman karşılaştıkları vandalizm 

ve yağmalar sonucu Kayseri kiliselerinin çoğu yıkılmıştır. 20. yüzyıl başlarında 

Kayseri ve çevresindeki kilise sayısı, kaynakların verdiği sayılardaki farklılıklar ve 

şüphe uyandıran bilgiler nedeniyle tam olarak belirlenemese de, bugünkünün 

yaklaşık üç buçuk katı olduğu düşünülebilir.  

Şehir merkezindeki kiliselerin çoğunun bugüne ulaşmamasında, yanlış plan 

kararlarının da payı büyüktür. Kale çevresinde gelişen kent, 19. yüzyılda konut, 

çarşı, din ve eğitim yapılarından oluşuyordu. Osmay’ın, sanayileşme öncesindeki 

kentler için tespit ettiği gibi, kentin merkezi konumunda olan işyerleri aynı zamanda, 

yönetim denetim ve ticaretle uğraşan kesimin konut alanıydı [208, s. 139]. Bugün 

sadece ticaret ve iş yerlerini barındıran bölge; 1973 yılında, 1710 sayılı Eski Eserler 

Kanunu çıkarılıncaya dek cami, medrese, hamam ve birkaç sivil mimarlık örneği 

dışında yok edilmiştir. Ermeni ve Rumların yoğun olarak yaşadığı bu alandaki çoğu 

kiliselerin de yıkımına neden olmuştur. Yeni kanunla ilk olarak 1973 yılında, kent 

merkezinin yakınındaki bir kilise kalıntısı tescil edilmiş, diğerleri için 1977 yılını 

beklemek gerekmiştir. 2003’e kadar tescil edilen kiliselerin sayısı 34 olmakla birlikte, 

kaya kiliseleri ve kalıntılar çıkarıldığında bu sayı 22’ye inmektedir.  

Yıkılmayan kiliseler en iyi ihtimalle cami olarak kullanılmış, şahıslara satılan pek çok 

kilise ise, yeni sahiplerinin değişik ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu süreçte; ekler ya da 

kötü onarımlarla çoğu, özgün şemasını kaybetmiştir. Kullanılmayan ya da bir süre 

sonra tekrar terk edilen kiliseler ise bakımsızlık, yağma amaçlı tahribat ve doğal 

nedenlerle yıkılmış, ya da kalıntı olarak bugüne ulaşmıştır. 

 

 159



5.1. Kiliselerde görülen bozulmalar ve nedenleri 

Eski yapılardaki bozulmalar çoğu zaman tek bir nedene bağlı değildir. Bazı bozulma 

türleri, aynı anda birçok nedene dayanmaktadır. Kayseri ve çevresinde yer alan 

kiliselerin hemen hepsinin en büyük sorunu, örtü kaplamalarının korunamaması 

nedeniyle oluşan hasarlardır. Sonuçta doğal etkenlerle gelişen bir bozulma süreci ile 

karşılaşılmakla birlikte, taşların alınması ya da bakımsızlıkla da açıklanabilecek bir 

durum söz konusudur. Ancak bu nedenlerin de temelinde; terk edilmeleri ve 

işlevlerini yitirmeleri, dolayısıyla sürekli bakım ve onarımla yaşatılmamaları 

yatmaktadır. Farklı işlevlerle kullanılan kiliseler ise, birer kültür mirası olarak 

korunmaları düşüncesi ile değil, değerlendirilmeleri faydalı görülen yapılar olarak ele 

alındıklarından, bozulma süreçleri devam etmiştir.  

Bir neden-sonuç ilişkisi olarak ele alındığında, bozulma türlerinin sınırları her zaman 

kesin olarak çizilememekle birlikte, Kayseri kiliselerinin korunma sorunları, yapısal 

ve insanlara bağlı nedenlerden kaynaklanan bozulmalar olarak iki grupta 

incelenebilir. 

5.1.1. Yapısal nedenlerden kaynaklanan bozulmalar 

5.1.1.1. Zeminden kaynaklanan hasarlar 

Darsiyak Kilisesi’nin kuzey, doğu ve batı duvarları ile, orta nef tonozunun köşeleri ve 

döşemesinde görülen çatlaklar büyük olasılıkla zemindeki farklı oturmalardan 

kaynaklanmaktadır (Şekil A.19, F.B. 38,40,47,54). Eğimli bir arazinin düzeltilmesiyle 

oluşan alana inşa edilen yapının batı duvarının alt kısmı yamaca yaslanmaktadır. 

18. yüzyılda yapılan kilise, büyük olasılıkla 1835 depreminde [209, s.158] hasar 

görmüştür. Daha sonra onarıldığına dair bilgi ya da eski bir onarım izi 

bulunmadığından; depremden sonra bakımsız kaldığı ve topraktan gelen yan 

yüklerle birlikte, çatlakların genişlediği düşünülebilir. Gesi’deki Surp Asdvadzadzin 

Kilisesi’nin doğu duvarında da bir çatlak oluşmuştur (F.B.411). Bu iki kilisede, 

hasarın doğru olarak tanınması ve öneri geliştirilmesi için zemin ve inşaat 

mühendisleri ile birlikte çalışılmalıdır.  

5.1.2. Dış nedenlerden kaynaklanan bozulmalar 

5.1.2.1. Doğal etkenlerden kaynaklanan bozulmalar 

Ulusal Ahşap Birliği’nin “Çatılarımızı Koruyalım” projesini özetlediği metnin girişi 

“koruma çatıdan başlar” şeklindedir [210, s.132]. Kayseri kiliselerinin çoğu, “çatıdan 

başlayan bozulmalarıyla”, bu cümlenin doğruluğunu kanıtlamaktadır. Vandalizm, 
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yağma ve bakımsızlık gibi nedenlerle yıkılan ya da harap olan örtü ve duvarları 

dolayısıyla kiliseler doğal etkilere açıktır. Hemen hemen tüm kiliselerde karşılaşılan 

bu durum yapıların örtüden su almasına yol açmaktadır. Çiçeklenme, yosunlanma, 

duvarların üst kısımlarındaki taşlarda aşınma, sıva dökülmesi, derzlerin boşalması, 

örtünün olmadığı durumlarda, içerideki duvar yüzeylerinde bezemelerin bozulması 

ve çatlaklar şeklinde kendini gösteren sorunların kimi zaman birkaçı bir arada 

görülmektedir. Bu sorunların yoğun olarak görüldüğü Talas Panagia Kilisesi’nin 

kubbesi onarılarak yosunlanma giderilmiştir (F.B.322). Tavlusun Surp Toros 

(F.B.22,24), Efkere (F.B.115) ve Tomarza (F.B.344,346,353,364) kiliselerinin 

tonozlarında ve apsis yarım kubbesinde, Talas Panagia Kilisesi’nin güneydoğu 

köşesinde (F.B. 324) çiçeklenme oluşmuştur. Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin kubbe 

ve tonozlarındaki sıvalar bu nedenle kabarmış ve yer yer dökülmeye başlamıştır. 

Büyük olasılıkla strüktürü 18., bezemesi 19. yüzyıla ait olan Germir Agios Teodoros 

Kilisesi’nin kuzey ve güney duvarlarının tamamında (F.B.266,267), Agios Basileos, 

Tavlusun Surp Toros (F.B.27,28,30), Yanartaş (F.B.58), Efkere (F.B.131), Agios 

Prokopios (F.B.162,164,165), Germir Panagia (F.B.246) kiliselerinde, saçaklardaki 

kırılmalar sonucu duvarların üst sıra taşlarında yüzey kayıpları oluşmuştur.  

Yanartaş (Şekil A. 21,22,24,25, F.B.69), Efkere Surp Stepanos (Şekil A. 27,31,32, 

F.B.117) kiliselerinin kubbeleri yıkıldığından bu yapılar doğal etkenlere karşı 

korunaksız kalmıştır. Pandantiflerde (F.B.121) ve Yanartaş Kilisesi’nin kemer 

alınlarında (F.B. 93,94) yer alan resimler bu nedenle bozulmaktadır. Efkere 

Kilisesi’nin kuzey cephesinde ve batıdaki tepe penceresinin altında bulunan kılcal 

çatlaklar (F.B.117,130), büyük olasılıkla, su alan taşların donmasıyla oluşmuştur.  

Yeni onarılan Talas Panagia kilisesi dışındaki kiliselerin tümünde, rüzgarlarla 

savrulan tohumların gelişmesi sonucu çatılarda, yer yer duvarlarda ve derzlerde 

yabani otlar büyümüştür. Endürlük (F.B.134,144), Ağırnas (F.B.164) ve Efkere 

(F.B.102,117,124) kiliselerinin duvarlarında ve kubbe olmaması nedeniyle Efkere 

kilisesinin içinde ağaçlar gelişmeye başlamıştır. Özellikle çatı kaplamalarında, taş 

yüzeylerinde organik bozulmalar oluştuğu gözlenmiştir.  

5.1.2.2. İnsanların neden olduğu hasarlar 

İşlev değişikliği ve kötü onarımlardan kaynaklanan bozulmalar 

Özgün işlev ve kullanıcılarını yitiren kiliselerin bazıları yıkılmış, bazılarıysa ekonomik 

çıkarlar gözetilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde birçok kilise 

şahıslara satılmış, bir kısmı da bulundukları yerleşimin muhtarlık, belediye gibi 

yönetim birimlerine, ya da ordu ve jandarmaya bırakılmıştır. Yerleşimin ihtiyacı 
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doğrultusunda camiye dönüştürülüp Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devredilenler de 

olmuştur. 

Özel mülkiyete geçen Tavlusun Agios Basileos (F.B.4,5), Germir Panagia (F.B.237) 

ve Agios Teodoros (F.B.262) kiliseleri birkaç yıl öncesine kadar ahır olarak 

kullanılmıştır. Çomaklı’da duvarların alt kısmı korunup üstüne ev inşa edilen iki kilise 

(F.B. 368,369) ve Agios Efstatios Kilisesi (F.B.233) halen bu durumdadır. 

Gelişigüzel eklerin yapılıp açıklıkların kapatıldığı, bazı bölümlerin yıkıldığı, ikinci 

kullanımın izlerinden kurtulamayan diğer kiliseler ise oldukça bakımsızdır. Çevreleri 

çöp ve hayvan pislikleri ile dolu olan bu kiliselerin içine girildiğinde rahatsız edici 

kokular duyulmaktadır. Konuta dönüştürülen Efkere, Talas Taksiarhis ve Vekse 

kiliselerinden ilk ikisi artık kullanılmamaktadır. 1975 yılına kadar iplik ve bez fabrikası 

olarak hizmet veren Reşadiye Panagia Kilisesi de terk edilmiştir.  

Camiye dönüştürülen Endürlük, Talas Panagia, Kavaklı, Taşlık, Karacaören 

kiliselerinden Endürlük’teki artık kullanılmamaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi deposu, 

sinema ve belediye deposu olarak kullanılan Tomarza Kilisesi bugün Belediye’nin 

mülkiyetinde ve zaman zaman depo olarak kullanılmaktadır. Pınarbaşı Kilisesi’nin 

de mülkiyeti belediyeye ait olup yapı kültür ve spor merkezi olarak kullanılmakta, 

daha çok sinema salonu olarak değerlendirilmektedir. Orduya devredilen Efkere, 

Zincidere ve Taksiarhis /Taksiarhion Manastırları ve Agios Dimitrios Kilisesi bir süre 

depo olarak kullanılmıştır. Merkezdeki Surp Asdvadzadzin ve Develi’deki kiliseler ise 

jandarmanın denetimine devredilmiştir. Halen askeriyenin elinde olan Efkere ve 

Zincidere Manastırlarından Efkere- Surp Garabed Kilisesi bakımsızlık nedeniyle kötü 

durumdadır. Zincidere’deki Agios İoannis Kilisesi ve bitişiğindeki Agios Haralambos 

şapeli ise bugün iyi durumdadır ve kilise; toplantı salonu, şapel de kütüphane olarak 

kullanılmaktadır. Daha sonra sanat okulu ve ardından İncesu Belediyesi’nin deposu 

olan Agios Dimitrios Kilisesi ise, bugün kullanılmamaktadır. Taksiarhis Manastırı’nın 

diğer yapıları ve kilisenin kubbesi yıkıldıktan sonra terk edilmiştir. Yapı, 1957 yılında, 

Kültür Bakanlığı’na “Müze Müdürlüğü” hizmeti ile tahsis edilmesine karşın bu işlevle 

de kullanılmamıştır. Farklı kullanımlardan sonra Beden Terbiyesi Müdürlüğü’ne 

devredilen Surp Asdvadzadzin Kilisesi bugün gençlere yönelik spor ve eğitici 

kursların yapıldığı bir merkezdir. Develi’deki Everek Surp Toros Kilisesi ise, camiye 

dönüştürülüp Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bırakılmıştır. 1960’lı yıllara kadar birkaç 

kişilik Ermeni nüfusunu koruyan Tavlusun’daki Surp Toros ve Darsiyak kiliseleri 

yerleşimlerin mülkiyetine bırakılmış, ancak belirli bir işlevle kullanılmamışlardır. 

Düğünler vs. için kullanılan Darsiyak Kilisesi’ndeki çatlakların çimento harcı ile 

doldurulması (F.B.47,55), bilinçsizlik nedeniyle yapıya zarar vermiştir. 
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Niteliksiz ekler ve kötü onarımlarla gerçekleşen işlev dönüşümleri yapılara oldukça 

zarar vermiştir. Özellikle konuta dönüştürülen kiliselerde hasar daha fazladır. Efkere 

(F.B.114,125,126), Vekse (F.B.197,201,208) Talas Taksiarhis kiliselerinde (F.B. 

333,334,335,336), ek duvarlarla mekan bütünlüğü bozulmuştur. Efkere Kilisesi’nde 

galerinin (F.B. 113,114), Vekse (F.B.199) ve Reşadiye Panagia kiliselerinde 

(F.B.173) apsisin yıkılması da ikinci kullanımların yapılara verdiği hasarlardandır. 

Spor salonu ve çeşitli kurslar için halen kullanılmakta olan Surp Asdvadzadzin, 

sinema salonu olarak kullanılan Pınarbaşı ve uzun süre iplik fabrikası olarak 

kullanılan Reşadiye Panagia kiliseleri, yeni işlevin gereklerinin, yapıyı koruma 

kaygısı duyulmadan tümüyle yerine getirildiği örneklerdir. Surp Asdvadzadzin 

Kilisesi’ndeki ek duvarlar ve merdiven (Şekil A.85, F.B. 427,429,431) ile elektrik, 

ısınma vb. teknik donatı, mimari bütünlüğe zarar vermektedir. Kiliselerin hemen 

hepsinde, sonraki kullanımın gerekleri doğrultusunda açıklıkların kapatıldığı, 

Reşadiye Panagia (F.B.174,177), Surp Asdvadzadzin (F.B.438) ve Zincidere (F.B. 

296,299) kiliselerinde ise yeni açıklıklar oluşturulduğu görülmektedir. Camiye 

dönüştürülen kiliselerden Taşlık-Agios Georgios Kilisesi’nde narteksin demir 

doğramalarla kapatılması (F.B.398), Kavaklı Kilisesi’nde kuzey duvarı boyunca 

kadınlar mahfili eklenmesi (F.B.405) ve Everek Surp Toros’da (F.B. 376,378) 

narteks ve galerideki demir doğramalar, yine sonraki işlevle gelen müdahalelerdir.  

Kötü ve gelişigüzel kullanımın zararları büyük olmakla birlikte, amacın yapıyı 

değerlendirmek değil de korumak olduğu durumlarda da sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bakım ve onarım çalışmalarından sonra, birkaç geleneksel tarım 

ve ev gerecinin sergilendiği bir müzeye dönüştürülen Ağırnas Agios Prokopios 

Kilisesi, koruma bilinci yeterli olmadığında; iyi niyetli çabaların da yapıya zarar 

verebildiğini göstermektedir. Döşemenin beton kilit parke ile kaplanması, renk, kaba 

boyut ve bölüntüleri ile dikkat çeken yeni pencere ve kapı doğramaları (F.B.157,161) 

ile doğramaları yapıya sabitleyen ve özensizlikten etrafa taşırılan silikonlar; 

müdahaleleri, koruma yaklaşımından çok, kötü tamir çalışmalarına indirgemiştir. 

Okul, PTT ve lojmanı, belediye binası ve cami olarak kullanılan Zincidere Protestan 

Kilisesi de (F.B. 288) konuya örnek verilebilir. Yapı bütün olarak ele alınmayarak alt 

kat, vaktiyle yüklendiği niteliksiz eklerle depo olarak bırakılmış (F.B.296,297,298), 

üst kat duvarları badanalanıp tonoz ahşap kaplanarak, Ağırnas Kilisesi’nde olduğu 

gibi, birkaç geleneksel eşya ve yerleşime ait fotoğrafların sergilendiği bir müzeye 

dönüştürülmüştür (F.B. 292,293,294). Her iki kilisede de mimari bütünlüğe zarar 

vermeyecek işlevler seçilmiş olmasına karşın, yapıya uyarlanmalarında gerekli 

hassasiyet gösterilememiş, üstelik yeni işlev yeterince etkin kılınamamıştır. 
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Vandalizm ve yağma  

Kayseri kiliselerinin bozulma sürecinde vandalizm de çok etkili olmuştur. Daha önce 

de belirtildiği gibi, yıkımlarla kentteki kilise sayısı 20. yüzyıl başlarına oranla oldukça 

azalmıştır. Bugüne ulaşan kiliselerde de vandalizm izlerini görmek mümkündür. 

1919’da Tehcirden geri dönen Efkere’liler kiliselerinin kubbe ve sunağının mevcut 

olmadığını görmüşlerdir [134, K.G.]. Yanartaş Kilisesi’nin kubbesi ise 1940-1950’li 

yıllarda yıkılmıştır [112]. Agios Dimitrios (F.B.218,219), Germir Panagia (F.B.240), 

Agios Teodoros (F.B.262) ve Bogos Bedros (F.B.345) kiliselerinin narteks ve 

galerilerinin doğal nedenlerden kaynaklanmadığı düşünülen yıkımı, yeni sahiplerinin 

bu mekanları gereksiz görüp taşlarını başka yapılarda kullanmak istemesiyle 

açıklanabilir. Kiliselerin bir kısmının gergi demirleri ve kılıçları, hemen tümünün 

ahşap ögeleri alınmıştır. Duvar ve örtü yüzeylerindeki resimlerin çoğu; kazınarak, 

taşlanarak ya da üzerleri karalanarak tahrip edilmiştir. Pek çok tarihi yapının başına 

geldiği gibi, define aramak için yapılan kaçak kazılarla döşemeler yok edilmiş, Agia 

Triada ve Tavlusun Agios Basileos kiliselerinin avlularındaki mezarlar dahi açılmıştır. 

Muhtar ya da belediyeler çukurları kapattırsa da, kazılar tekrarlanmaktadır. Özel 

mülkiyetteki bazı kiliselerde bizzat sahipleri tarafından kazı yapılmıştır. Resimlerdeki 

işaret olabileceği düşünülen göz, yıldız vb. motifler ve nişlerin çevresi en çok tahrip 

edilen yerlerdir (F.B.31,88). Erişilebilen yerler, yazılarla kirletilmiştir.  

Bayındırlık hareketleri  

Kayseri’nin ilk imar planı 1944’te Prof. Oelsner başkanlığında Kemal Ahmet Aru 

tarafından hazırlanmıştır [211, s. 94]. Onarım ve bakım yapılarak eski şehrin 

korunması ve yeni gelişme alanlarının bu bölgenin dışında oluşturulmasından yana 

olan Oelsner, Belediye Meclisi’nin pahalı olduğu gerekçesi ile reddettiği planını 

değiştirmek zorunda kalmıştır [211, s. 94]. Yeni plan; cami, medrese, hamam, 

kümbet ve çarşı vb. yapılarla birkaç konut dışında, eski dokunun yok edilmesini 

öngörmekteydi. Altta işyeri ve çarşı, üstte konut işlevli çok katlı ve ızgara düzenli bir 

yapılaşma öneren plan [211, s. 95] 1973’e kadar uygulanmış ve kentin geleneksel 

dokusu ile birlikte kiliseler de yıkılmıştır. Bu süreç içinde 1960’lı yıllarda yıkılan Rum 

(Agios Nikolaos olmalı) Kilisesi’nin223 yerine otel ve işyeri yapılmıştır [34, s.58]. 
Bugün mevcut olan Surp Asdvadzadzin Kilisesi ise, zemin kat açıklıklarının zeminin 

yükselmesi sonucu kısmen toprak seviyesinin altında kalmasıyla çevresindeki 

yapım-yıkım faaliyetlerinden zarar görmüştür (Şekil A.86, F.B.433,434,444). 

                                                   
223 Sağlamlığından dolayı kilise güçlükle yıkılmış, işçiler taşları parçalamakta zorlanmıştır [34, s.58]. 
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6. 19. YÜZYIL KAYSERİ KİLİSELERİNİN KORUNMASI İÇİN ÖNERİLER 

19. yüzyıl Kayseri’sinin demografik ve sosyal yapısını, ekonomik durumunu, yerel 

üslup ve yapım tekniklerinin İstanbul ve Avrupa ile etkileşimini göstermeleri 

bakımından kiliseler oldukça önemli birer belge niteliğindedir. Osmanlı Devleti’ne 

yüzyıllardır mimar ve yapı işçisi yetiştiren kentin, nitelikli yapılarla donatılması doğal 

karşılanmalıdır. Daha çok gayrimüslimlerin224 oluşturduğu yapı ustaları için 

Tanzimat, hünerlerini koşulsuz sunma imkan vermiştir. Üstelik, işlevleri ve sembolik 

değerleri nedeniyle, ustalık ve mimari görgülerini çarpıcı biçimde gösterecekleri yeni 

kiliseler de inşa edebileceklerdir. Nitekim bu yapılar, bezeme ve ayrıntılardaki 

üslupları ile bölge için öncü olacaktır. Yörenin temel yapı malzemesi olan taşın 

anıtsallığı ile sanat değerleri artan bu kiliselerden çoğu çeşitli nedenlerle yitirilmişse 

de; -bir bakıma- malzemenin dayanıklılığına borçlu olarak varlığını sürdürenler, 

yukarıda sözü edilen belge niteliklerini taşımaktadır.  

Korunmaları kültürel bir gereklilik olan bu kiliselerin bozulma süreçlerindeki en 

önemli etken “kullanılmamaları” olduğundan, korunmaları konusunda düşünülmesi 

gereken önemli bir nokta, gerekli onarımlar yapıldıktan sonra, yapıların yeni 

kullanımlarla değerlendirilmeleri olacaktır. Ancak, yeni işlev vererek kullanmanın bir 

amaç değil, kiliseleri korumak için bir araç olduğu unutulmamalı ve mimari 

niteliklerini zedelemeyecek işlevler seçilmelidir. Sorun, yapıların yeni kullanımlarla 

korunmasından öte, işlevini yitiren “dini” yapıların günümüz yaşamına katılarak 

korunmasıdır. Bu duyarlılıkla seçilmesi gereken işlevlerle, kiliselerin yaşatılabilmesi 

ve korumanın sürekli kılınması, uygun koşulların hazırlanmasını da gerektirdiğinden, 

konu; yasal, sosyolojik, ekonomik vb. tüm boyutları ile düşünülmelidir. Bu yaklaşımla 

geliştirilen öneriler aşağıdaki başlıklar altında ele alınmıştır. 

6.1. Yasal  

Korumanın kültürel bir gereklilik olduğu bilincine henüz ulaşılamadığından, mevcut 

kiliselerin korunması, öncelikle yasal çabalar gerektirmektedir. Yapıların 

                                                   
224 Sey’in, Bektaş’ı kaynak gösterdiği bilgiye göre; Müslümanlar için özellikle taşçılık, kireççilik, yapıcılık 
günah sayılıyordu. [212, s. 290-291]. Aynı kaynakta, Mübadeleye dek müslümanlar için yapıcılığın yasak 
olduğundan ve bu işe girmenin bir Müslüman için başkaldırmak gibi görüldüğünden söz edilmektedir [212, s. 
292] 
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envanterlerinin hazırlanması ve anıt statüsü kazanmaları bunun önkoşuludur. 

Kayseri kiliselerinin tescil işlemleri, çoğu 1980 yılında olmak üzere, 1973’den 2003’e 

kadar gerçekleşmiştir. Kaya kiliseleri dahil edilmediğinde; bu süre içinde tescil edilen 

kiliselerin sayısı 22’dir. Tez kapsamındaki tescil kaydı bulunmayan kiliseler, 

envanter çalışmasıyla birlikte Kayseri Koruma Kurulu’na bildirilmiştir.  

Yasal önlemler tek başına yeterli ya da belirleyici olmamaktadır. Sürekli ve etkin bir 

koruma; bu yapıların, bulundukları yerin ihtiyaçlarına, günün koşullarına ve daha da 

önemlisi mimari bütünlük ve özgün değerlerine uygun yeni işlevlerle yaşatılması ile 

mümkün olacaktır. Bu ise, kiliselerin mülkiyet durumları ile yakından ilgilidir.  

Kayseri’deki mevcut kiliselerin 14’ü özel şahıslara, 2’si Milli Savunma Bakanlığı’na, 

2’si Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne, 5’i ilgili belediyelere, 1’i İstanbul Ermeni 

Patrikhanesi’ne, 1’i Beden Terbiyesi Müdürlüğü’ne ait, 8’i ise mahalle/köy 

mülkiyetinde olup muhtarlıkların denetimindedir (Şekil A.1). Tezde ayrıntılı olarak 

incelenen II. gruptaki 16 adet kiliseden şahıslara ait olanların sayısı ise 6’dır.  

Kiliselerin sahipleri ikna edilerek de işlev değişimleri gerçekleştirilebilir. Ancak, ülke 

gerçekleri dikkate alınırsa, kişilerin inisiyatifinde iken yapıları bekleyen belirsizlik 

açıkça görülebilir. Korumanın sürekliliği, bir bakıma kurumsallaşmasıyla 

denetlenebileceğinden, bu yapıların mümkün olduğunca kamulaştırılması, yasal 

boyutta yürütülecek çalışmaların ikinci adımını oluşturmaktadır. Bu noktada da, 

kiliselerin mülkiyet ve koruma sorumluluğunu üstlenecek yerel yönetim birimleri ya 

da sivil toplum örgütleriyle işbirliği önem kazanmaktadır.  

6.2. Örgütsel 

Lozan Mübadilleri Vakfı’nın girişimiyle başlatılan ve “Ortak kültür mirasımız: birlikte 

koruyalım” Türkiye ve Yunanistan’da nüfus Mübadelesinden kalan mimari miras ile 

ilgili yerel bilincin geliştirilmesi projesi, bölgedeki Rum kiliselerini kapsaması ve 

konuya dikkat çekmesi bakımından önemlidir. Proje, 27 Haziran 2006’da Kültürel 

Mirasın Korunması için yapılan olağanüstü çalışmalar kategorisinde Avrupa Birliği 

Kültürel Mirası-Europa Nostra “diploma” ödülü almıştır225.  

                                                   
225 Projenin, 2004’te Sinasos ve Girit’te gerçekleşen toplantılardan sonra yayınlanan bildirgesi özetle şöyledir: 
1. Son asırlarda Balkanlar’ın ve Anadolu’nun kaderine damgasını vuran gelişmeler, bugünkü devletlerin 
oluşmasının yanı sıra, diğer ülkenin yurttaşları ve uzmanları için ilgi odağı olan yapı ve anıtların (Mübadele ile 
zorunlu göçe maruz kalan kişilerin bıraktıkları mirasın), bugün Yunanistan’da ve Türkiye’de var olması 
sonucuna da yol açmıştır.  
2. Bu ilgi, kaynağı bilimsel, kültürel ve ahlaki nitelikli olduğu için, elbette ki tamamen meşrudur. Ancak, bu ilgi, 
her iki devletin de kendi topraklarında bulunan mimari miras üzerinde uyguladığı egemenlik haklarından 
kaynaklanan özen ve bakıma karşı şoven talepler için hiçbir biçimde gerekçe teşkil edemez. 
3. Bundan doğan bu karşılıklı ilgi ve ahlaki sorumluluk temelinde, ve mimari mirasın korunması, ortaya 
konulması, tanıtılması ve bilimsel bilgiyle bağlantılı olarak, Kapadokya Ortak Açıklaması’nda (Mustafapaşa 
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Bölge ile yakından ilgilenen diğer örgüt Çekül Vakfı’dır. Talas İlçesi, Vakfın, 

1998’den beri devam eden “Yedi Bölge Yedi Kent Projesi“ kapsamındadır. Mimar 

Sinan’ın doğum yeri olması dolayısıyla Ağırnas, Çekül’ün özellikle ilgisini 

yoğunlaştırdığı bir yerleşimdir ve Ağırnas Belediyesi, Kayseri kent merkezindeki 

belediyelerle birlikte Tarihi Kentler Birliği’ne üyedir. Bölgede Kapadokya’nın 

korunması ile ilgili çalışmalar yapan, konusunda uzmanlaşmış örgüt ve mimarlık 

büroları da bulunmaktadır. 

Kayseri, geçmişinde mimarları ve yapı ustaları ile bilinen bir kent olmasına karşın, 

bugün eski eser onarımında çalışacak usta bulmak oldukça zordur. Sözü edilen 

dernek ve vakıflarla işbirliği yapılarak; sanat tarihçileri, koruma alanında 

uzmanlaşmış inşaat mühendisleri, duvar resimlerinin temizlik ve korunması alanında 

çalışanlar ve onarım ve yenilemelerde görev alacak ustalardan oluşan nitelikli 

ekipler kurulabilir. Bölgenin yapım teknikleri ve malzemesine yabancı olmamaları 

nedeniyle, Kapadokya’da nitelikli işler yapan ekiplerle işbirliği yapılması, öncelikli 

olarak düşünülebilir. ICOMOS ve UNESCO ise, konuyla ilgili teknik destek 

alınabilecek uluslar arası örgütlerdir.  
                                                                                                                                                
Bildirgesi’nde) belirtilen tanımlama doğrultusunda bir “ortak kültürel miras”tan söz ediyoruz: “farklı toplumlar, 
kültürel kimlikler ve yaşam biçimleri arasında ayırımcılık yapılmadan, kurtarılmasından, korunmasından ve 
bakımından bugün sorumlu olduğumuz miras”. Bu mimari mirasın tarihi kimliği, doğası ve niteliği ile ilgili 
olarak, ulusal, dini, manevi ve kültürel görüş açısından farklı değerlendirme ve tezlerin var olmasını ve ortaya 
konulmasını doğal ve anlaşılabilir görüyoruz. Οrtak mimari mirasın gerek bilimsel olarak araştırılması, 
gerekse korunmasına, ortaya konulmasına ve tanıtımına yönelik girişimler, teknik çözümlerin 
uygulanmasıyla, yapılara yeni işlevlerin verilmesiyle ve ekonomik idareyle ilgili olarak, tanımlama, politika ve 
metodoloji konularında pek çok sorunu ortaya koymaktadır. Bu meseleler, ilgili yurttaşlar, uzmanlar ve 
kurumlar arasında açık diyaloğun konusu olmalıdırlar.   
4. Bu ortak ilgiyi ifade etmek üzere, diğer ülkenin münferit yurttaşlarının ve örgütlü uzmanlarının, kültürel ve 
sosyal kurumlarının (vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri vb.), devletin yasalarına tamamen uyarak,  

-bu mimari mirası bilimsel olarak araştırmaya ve incelemeye,  
-koruma programları hakkında bilgi almaya, yetkili makamlara projeleri ve eylemleri ile ilgili 

eleştirilerde bulunmaya ve önerilerini sunmaya hakları vardır.  
Bu ilginin aktif olarak ortaya konulması, bir yandan iki ülke arasındaki bilimsel bilgi birikiminin, karşılıklı 
anlayışın, dostluğun ve işbirliğinin geliştirilmesi, diğer yandan bu mimarı mirasın olabildiğince iyi korunması 
amacıyla olabilir. Her durumda, bu eylemler yukarıdaki amaçları gerçekleştirirken, devletin egemenlik 
haklarını rencide etmeyecek ve bu haklara şüphe düşürmeyecek biçimde olmalıdır. 
5. Bir ülkenin yurttaşlarının, uzmanlarının ve kurumlarının, diğer ülkenin topraklarında bulunan ortak mimari 
miras için ilgilerini aktif bir biçimde ortaya koymaları olanağı, her şeyden önce kültürel mirasın tamamen 
evrensel niteliğinden ve tüm insanlık için taşıdığı özel değerinden kaynaklanır. Her iki ülkenin devletleri de, iki 
ülke arasındaki işbirliği koşullarını oluşturan, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Sözleşmesi’nin 4. ve 6. 
maddelerine ve Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin 17., 18. ve 19. maddelerine tamamen 
taraftırlar. Bu çerçevede, bir ülkenin kendi topraklarında bulunan mimari miras üzerindeki kurumsal 
egemenlik haklarının, bu mirasın sahibi olması için ahlaki bir temel oluşturduğunu, ancak bu mirası sadece 
kendi tasarrufunda tutmasına gerekçe olmayıp, bilakis bu mirasın bütün dünyanın insanları adına bakımı ve 
bu insanlara sunulması için itina göstermesinin ahlaki bir yükümlülük oluşturduğunu düşünüyoruz. 
6. Bunun da ötesinde, eklektik kültürel ve manevi yakınlık nedeniyle, bir ülkenin yurttaşlarının, uzmanlarının, 
sanatkarlarının ve kurumlarının diğer ülkenin topraklarında bulunan ortak mimari miras hakkında sahip 
olabilecekleri özel bilgiler ve yetenekler, bu mimari miras hakkındaki bilimsel araştırmaların ve bilgilerin, onun 
korunmasını, ortaya konulup tanıtılmasını en iyi biçimde ilerletmek için değerli unsurları teşkil etmektedir.   
7. Ortak mimari mirasa duyulan ilginin aktif bir şekilde gösterilmesinin özel bir biçimi olarak, bu mirasın 
korunması, ortaya konulması ve tanıtılması için ortak programların ve ortak bilimsel araştırma programlarının 
gerçekleştirilmesi özellikle önemlidir. Bu ortak programlarda devlet kurumları, yerel makamlar, kolektif 
kurumlar ve münferit yurttaşlar yer alabilirler. İki ülkeden sivil toplum kuruluşlarının ve sponsorların, bu amaç 
için birlikte harekete geçmeleri özellikle önemlidir. Bu yönde Avrupa finansman programları en iyi biçimde 
değerlendirilebilir; devlet makamları da böylesi ortak programların gerçekleştirilmesi için, iki ülkenin kolektif 
bilimsel, kültürel ve sosyal kurumlarının birlikte hareket etmelerini kolaylaştırmaya ve cesaretlendirmeye 
çağrılmaktadır.   
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6.3. Finansal  

Yukarıda söz edilen kuruluşlarla işbirliği yapılması halinde, maddi yardım da 

sağlanabilir. Bu örgütler, bağlantıları ve deneyimleri dolayısıyla Kayseri kiliselerinin 

korunmasını destekleyecek kaynaklara yönlendirebilir ya da sponsorlara aracı 

olabilirler. Özel idare fonları ve Avrupa Birliği’nin kültürel mirasın korunmasına 

yönelik fonları226, çalışmaya finansal destek verebilir. 

6.4. Girişimcilerin birikim ve deneyimi 

Son yıllarda, belediyelerin korumaya karşı artan ilgisi, kiliseleri de kapsamaktadır. 

Ağırnas Kilisesi’nin rölöve ve restorasyon projeleri Koruma Kurulu’nun onayını 

almış, müzeye dönüştürülme kararı için Dışişleri Bakanlığı’nın onayını 

beklemektedir. Başkanı, Tarihi Kentler Birliği’nin de başkanı olan Melikgazi 

Belediyesi’nin kendi bölgesindeki tüm kiliseleri onarma düşüncesi henüz 

uygulamaya geçmemiştir. Darsiyak muhtarı Hilmi Boyraz, köydeki Yanartaş 

Manastır Kilisesi’nin onarılarak kültür merkezine dönüştürüleceğini belirtmiştir. Kent 

merkezindeki Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin Kaniş-Karum’dan çıkarılan 

malzemenin sergileneceği Tahsin Özgüç Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülmek üzere 

Kültür Bakanlığı’na devredildiği bildirilmişse de [213, s.29] henüz bu konuda bir 

gelişme olmamıştır. Bütün bu düşünceler umut vericidir. Ancak, popülist bir koruma 

hevesi olma riski de taşımaktadır. Bu durumda, yapıları acele ile yapılmış, bilinçsiz 

ve kötü onarımlardan korumak sorunu ile karşılaşılabilir. Onarım programlarının, 

yukarıda sözü edildiği gibi, uzman ekiplerle yürütülmesi ve etkili biçimde 

denetlenmesi ile bu sorunun önüne geçilebilir. Kurul onayından geçen projeler, 

uygulama sürecinde, sürekli izlenerek, gerektiğinde müdahale edilmelidir [205, s. 
141]. Bu noktada, denetleyicilerin bilgi, duyarlılık ve kararlılıkları oldukça önemlidir.  

6.5. İşlevsel  

Tarihi yapıların işlev verilerek korunması konusu; çağdaş korumanın temel 

metinlerinden olan Venedik Tüzüğü’nün 5. maddesinde: “Anıtların korunması, her 

zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir. 

Bunun için bu çeşit bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının planı ya da 

süslemesi değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde fonksiyon değişikliğinin 

                                                   
226 Kayseri’deki belediyelerin Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili girişimi vardır Sözgelimi, Ağırnas Belediyesi, 
sınırları içindeki, doğal ve arkeolojik sit olan vadinin korunması için kaya kiliseleriyle sınırlanan alan üzerinde 
Avrupa fonlarınca desteklenen bir proje başlatmak üzeredir  
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gerektirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir” [214, s.291] biçiminde 

ele alınmıştır. Konuya, uygarlık, tarih ve kültür bileşenlerinin etkileşimi çerçevesinde 

yaklaşan Kuban’a göre, “uygarlık üst üste konan basamaklar şeklinde mekanik bir 

yığılma değil, eski ve yeniyi birlikte içeren ve yaşatan bir birikimdir. Bu nedenle, bir 

sistemin parçası, bir üslup ögesi olarak canlılıklarını yitirdiğini düşündüğümüz düşün 

ve biçimler, yeni sistem ve üsluplara yapı taşı olma niteliklerini de 

kaybetmemektedir” [215, s.1]. Buna dayanarak “tarihin bir tohumluk olduğunu” 

belirten Kuban, geçmişin kültür değerlerinin insan yaşamı için elle tutulur bir anlamı, 

işlevi olduğunu göstermek gerektiğini vurgular [215, s.1].   

Koruma amaçlı onarım ve yeniden işlevlendirme çalışmalarında; yapıların en az 

değişiklik, çağdaş konforun sağlanması ve geliştirilmiş bakım programları 

düşünülmüş bir bütün olarak günlük yaşama sunulması gereklidir [216, s.104]. 
Konu, ister kilise, ister başka bir yapı türü olsun; mimari niteliklerin yanı sıra, 

yapıların bulunduğu yerin ihtiyaç ve koşulları da, yeni işlevin belirlenmesinde dikkate 

alınması gereken etkenlerdendir. Bu durum göz ardı edilip çevresinin gerçekleri, ya 

da potansiyelleri içinde değerlendirilmeyen yapılar, yeni işlevlerine rağmen 

kullanılmayacak, dolayısıyla korumanın sürekliliği söz konusu olamayacaktır.  

Mübadele, Tehcir ve Tehcirden sonra Ermenilerin yavaş yavaş terk ettiği yerleşimler 

büyük bir sosyal değişim yaşamıştır. Şekillenmelerinde etkin rol oynayan nüfusu 

kaybetmek, bu yerleşmeler için kimlik dönüşümü anlamına gelmektedir. 20. yüzyılın 

ilk çeyreğine kadar; dükkanları, bezirhane, demir atölyesi gibi bulunduğu yerin 

üretim etkinliğine göre çeşitlenen imalathaneleri ile kız ve erkek okulları, 

kütüphaneleri, yetimhaneleri, kimi zaman tiyatroları, gazeteleri, matbaaları olan 

yerleşimler, bugün ticaret ve kültür hayatı bakımından eski canlılığını 

sürdürememektedir. Yağmur yağdığında paçalar çamur olmadan yürünebilen, 

sokaklarından piyano sesleri yükselen227, kadınların şapka ve tuvaletle sokakta 

fotoğraf çektirebildiği228 köyler yerlerini, şehre bağımlı, kendi iç dönüşümleri ve 

sosyal hayatları olmayan alanlara bırakmıştır. Kolaylıkla romantik bir koruma kaygısı 

ya da geçmişe özlemle eleştirilebilecek olan bu tespitler dikkate alındığında; 

kiliselerin mimarisini zorlamadan başarıyla uyarlanabilecek eğitsel, kültürel işlevlerin 

de, yerleşimlerin bugünkü koşulları içinde inandırıcı olmadıkları görülür. Nitekim, 

Zincidere Protestan ve Ağırnas Agios Prokopios kiliseleri bakım görmelerine ve 

kapılarında “müze” levhası taşımalarına karşın, ne bu işlevi yaşatabilmekte, ne de 

                                                   
227 Bknz Dipnot 61 
228 Elia Kazan, Livaneli’ye, annesinin Germir’de tuvalet ve şık şapkalarla çekilmiş fotoğraflarından söz etmiştir 
[217] 
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kendileri çevrelerindeki yaşamın parçası olabilmektedirler. Kent merkezindeki 

yapılar bu tür işlevleri daha kolay yüklenebilir. Oysa çevredeki yerleşimlerde sorun, 

kiliselere ya da herhangi bir tarihi yapıya yeni bir işlev vermekten daha köklüdür. 

Kısa zaman diliminde belki daha az gerçekçi görünmekle birlikte, bu dokulardaki 

sosyal yapının yeniden canlandırılması gerekir. Bunun için tek tek yapılar ele 

alınmadan önce, yerleşimlerin Kayseri genelindeki kimlik ve potansiyelleri 

sorgulanmalıdır. Bu dokuların, sadece kiliselerle değil, varsa okul, dükkan, atölye, 

medrese vb. tarihi yapıları ve ayakta kalabilen konutları da kapsayan bütüncül 

yaklaşımlarla değerlendirilmeleri, etkin bir koruma için daha kalıcı sonuçlar 

verecektir. Yerleşimlerde yaşayanların bilgilendirilmesi ve kiliseleri yeni işlevleriyle 

benimseyip sahiplenmeleri de üzerinde durulması gereken bir konudur. Belirli 

günlerde, okul gösterileri ya da yerel yönetimlerin düzenleyeceği; yerleşimlerin 

tanıtım günleri, şenlik ve kermesler, kadınların ya da gençlerin yaptıkları işlerin 

sergilenmesi, yarışmalar vb. etkinlikler; gerek durgun seyreden yaşamın 

canlandırılması, gerekse yerli halkın bu etkinlikler için kullanılacak kiliseleri 

sahiplenmesi için yararlı olacaktır. 

Yeni kullanım örnekleri 

Anadolu ile benzer bir süreçten geçen Yunanistan’da, Mübadele nedeniyle işlevini 

yitiren Osmanlı yapıları için benzer tartışmalar yaşanmaktadır. Henüz tam bir 

envanter orada da çıkarılmamış; ancak bu yapıların halkın kullanımına açılması 

giderek daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır [218, s. 239]. Bir kısmı kiliseye 

dönüştürülen camilerin yanı sıra, dini yapılar daha çok müze ve sergi amaçlı olarak 

kullanılmaktadır [218, s. 240]. Selanik Alaca İmaret Camisi, Yanya Kalesi’nde 

Aslanpaşa Camisi ve İçkale- akropoldeki medrese, Larisa’da arkeoloji müzesi, 

Atina’da halk sanatları müzesi, Nafplion’da sinema salonu olarak kullanılan cami, 

Hanya’da sergi salonuna dönüştürülen İskele camisi, Trikala ve Rodos’ta müze 

olarak kullanılan Osman Şah ve Süleymaniye camileri gibi [218, s. 241].  

Ayasofya, Aya İrini ve Kariye müzeleri, Türkiye’de, özgün işlevinden farklı bir 

kullanımla korunan en önemli kiliselerdir. Aya Sofya 1935, Kariye Camisi229 

1948’den bu yana, estetik ve mimari belge değerleriyle kendilerini sergileyen 

müzelerdir. 1869’da Müze-i Hümayun adını alan Aya İrini Kilisesi halen Ayasofya 

Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olmanın yanı sıra, konser ve sergiler için 

kullanılmaktadır (F.B.483,484). Antalya Kaleiçi’ndeki Agios Georgios Kilisesi, 

1996’da “Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü”ne bağlı 

olarak; sergi, konferans, seminer vb. amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır (F.B.485). 
                                                   
229 İstanbul’un fethinden sonra bu yapılar camiye dönüştürülmüştür. 
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Yüklenen yeni işlev yapıya uygun olmakla birlikte, özgün malzeme kullanımı ve 

ayrıntılar konusuna yeterince dikkat edilmediği görülmektedir. Tarsus’taki St. Paulus 

Kilisesi, Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek müze olarak ziyarete açılmıştır 

(F.B.486). Sinasos’taki Konstantin Helena Kilisesi işlevsel bir yenileme süreci 

geçirmemiş ancak, 2004’te “Ortak kültür mirasımız: birlikte koruyalım” toplantısı 

kapsamında düzenlenen Türkiye Sergisine ev sahipliği yapmıştır (F.B.487). 

Eski yapılara yeni işlev verilmesi konusunda pek çok örnek bulunan İngiltere’de, çok 

sayıda kilise işlevini yitirmekte ve satılmaktadır. Bu süreç içinde, St. Sampson’s 

Kilisesi yaşlılar için sosyal merkeze [219, s. 10], St. Michael Kilisesi ofise (F.B. 

488,489,490) [219, s. 13], Belper’deki St. John’s şapeli belediye binası ve sergi 

salonuna (F.B.491) [220, s. 83], Folkestone şapeli kafeteryaya (F.B.492) [220, s. 
87], Hackney’deki kilise tiyatroya [220, s. 88], Derby’deki St. Werburgh Kilisesi 

alışveriş merkezine (F.B.493,494) [220, s. 166] dönüştürülmüştür. Restorasyonlarda 

çağdaş ek ve malzeme kullanımı konusunda oldukça esnek yaklaşımların 

sergilendiği ülkede, kiliselerin katlara ya da odalara bölünmesi, asansör eklenmesi 

gibi ağır müdahalelerden kaçınılmadığı dikkat çekmektedir.  

Kayseri kiliselerinin yeniden kullanım olasılıkları: 

Kuşkusuz, emek yoğun bir çaba gerektiren yeniden işlevlendirme konusu [221, 
s.22], Kayseri kiliselerinde, Bölüm 6.5. ‘de ele alınan tartışmalar doğrultusunda 

incelenmiştir. Korunma durumları dikkate alınarak yapılan sınıflamada (Bkz. Bölüm 

1.2, Şekil A.1.) öneriler; II. grupta yer alan “iyi korunmamış” kiliseler üzerine 

yoğunlaştırılmış ve Şekil A. 97’te özetlenmiş, diğer kiliseler için daha genel 

önerilerde bulunulmuştur. 

İyi korunmamış kiliseler (ikinci grup) 

Kayseri, kültür hayatının pek hareketli olmadığı bir kent olarak dikkat çekmekte, en 

azından seçeneklerin kısıtlı olduğu bir ortamda kültürel canlılıktan söz 

edilememektedir. Ancak, özellikle son iki yıldır kültür ve sanatın büyük kentlerin 

dışına taşınmasına ve buralarda kendi kültür-sanatını üreten ve sunan birimler 

oluşmasına gayret eden ve merkezi İstanbul’da bulunan Anadolu Kültür ve Kültürler 

Arası İletişim Dernekleri, Kayseri ile ilgilenmektedirler. Sanat ve kültürle ilgili olarak, 

talep eden bir kesimin hep var olduğu kentte bu gelişmeler umut vericidir. 

Bir zamanlar başkenti olduğu Kapadokya; bugün Ürgüp, Göreme ve Avanos –son 

yıllarda Sinasos- ile sınırlanmış göründüğünden, Kayseri yanı başındaki turizm 

potansiyelinden yararlanamamaktadır. Oysa, hava yolunu tercih eden turistler 

Kayseri’ye inmektedir. Kış ve dağcılık sporları için oldukça elverişli olup giderek 
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artan bir ilgi gören Erciyes, kentin diğer potansiyel kaynaklarındandır. Bu koşullar, 

kent ve yakın çevresindeki tarihi yapıların kültür ve doğa turizmi teması 

çerçevesinde değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak, bu noktada, turizmin 

yıpratıcı etkilerinin farkında olunmalı, belediye vb. kuruluşlar bilgilendirilmeli ve 

projeler iyi programlanarak olası riskler kontrol altına alınmalıdır [222, s. 287]. 
Yerleşimler, aralarındaki mesafelere göre (Şekil A. 7,8, 98) aşağıdaki gibi gruplanıp, 

her grubun bir bütün olarak ele alındığı gezi rotaları hazırlanabilir.  

1. Darsiyak, Efkere, Özlüce, Gesi, Nirze ve Ağırnas  

2. Tavlusun ve Germir  

3. Reşadiye, Endürlük ve Zincidere. 

Kent merkezi, İncesu ve Talas, doku yoğunlukları bakımından tek başına 

değerlendirilebilecek niteliktedir. Kent merkezinde, spor salonu olarak kullanılan 

Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin (Şekil A. 85,86, F.B.428,434) Kültepe kazılarında 

ortaya çıkarılan malzemenin sergileneceği “Tahsin Özgüç Müzesi” olarak yeniden 

işlevlendirilmesi, yapının mimari özelliklerine ve kentin ihtiyaçlarına uygun; Kültepe 

ve Kayseri’ye çok emek veren, Kayseri Arkeoloji Müzesi’nin kurucularından Tahsin 

Özgüç’ün adını yaşatmak bakımından da anlamlı bir karardır. 

Kent merkezine 30 km. mesafede bulunan İncesu, Ürgüp- Kayseri yolu üzerindedir 

(Şekil A.8, 98). Yeni açılan ve hemen yerleşimin dışından geçen çevre yolu 

nedeniyle bugün güzergah dışında kalmışsa da; Kara Mustafa Paşa Külliyesi, 5 km. 

mesafedeki Viranşehir Köyü’nde bulunan Roma mezarı, yakınındaki Sultan Sazlığı 

Kuş Cenneti ve büyük ölçüde ayakta kalabilmiş geleneksel dokusu nedeniyle 

bütüncül ve köklü bir koruma önerilerek burada bir merkez oluşturulabilir. Böylece 

bugün Ürgüp, Göreme, Avanos’a indirgenen Kapadokya’nın, gerçekte kapsadığı 

alanı anımsatmak adına bir adım atılabilir. İncesu, külliyedeki arastanın yine 

alışveriş, medresenin el sanatları kursları, sıbyan mektebinin kreş-anaokulu, cami ve 

hamamın özgün işlevlerinde, kervansarayın zaten yapılmakta olan üzüm şenliklerine 

ek olarak gezici film ve konser, dinleti, vs. gösteriler için kullanıldığı, bakımsız çok 

sayıda evin onarılarak sahipleri tarafından pansiyon olarak işletildiği, Sultan Sazlığı 

ve Roma mezarını içine alan turların düzenlendiği bir merkez olabilir. Bu, ilçenin 

yakınındaki iki fabrikadan birinin kapatılması ve diğerinin özelleştirilmesi ile işsiz 

kalıp göç etmek durumunda kalan İncesu’ lular için de faydalı olacaktır.  

Böyle bir kurgu içinde, ilçenin karşılıklı yamaçlarındaki iki kiliseden (Şekil A. 45) biri 

olan ve kayaya yaslanmış dikdörtgen planlı bir yapı olduğu anlaşılan (girilemedi) 

Agios Efstatios Kilisesi (F.B. 233), avlusu ve papaz evi olduğu düşünülen yapıyla 
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birlikte, evleri ve sokakları görmeye gelenlere yerel yemeklerin sunulacağı bir 

lokanta olarak değerlendirilebilir. Gerekli onarımların yapılarak yıkılan duvarlarının, 

mevcut kısımlara göre bütünlenmesi önerilen papaz evinin alt katı, mutfak ve diğer 

ıslak mekanlar için kullanılabilir. Evin üst katı çay salonu, kilise –ve uygun hava 

koşulları için avlu-, yemek salonu olarak düzenlenebilir. Bazilikal planı, güçlükle de 

olsa izlenebilen dini figürlü duvar resimleriyle Agios Dimitrios Kilisesi ise (Şekil A. 45, 

F.B. 218,231), doku ve çevresindeki bir gezintinin sonunda, belli gün ve saatlerde 

müzik dinletilerinin gerçekleştirileceği bir kullanım için uygun görülmektedir.  

Panagia Kilisesi (F.B. 319), daha çok üniversite öğrencileri ve personelinin yaşadığı 

Talas’ta (Şekil A. 7,8, 98), sadece Talas’lıların değil, Kayseri’lilerin de bahardan 

itibaren yoğun olarak kullanageldiği çay bahçesinin yakınındadır. Kilise ve çay 

bahçesi arasında kalan meydan; bugün gençlik merkezine dönüştürülen eski 

belediye ve jandarma binası, berber, bakkal, müzik çalışmaları yapılan küçük bir 

salon ve 19. yüzyıl çeşmesiyle çevrilidir. Henüz tamamen yok olmamış 19. yüzyıl 

sokaklarının buluştuğu meydandan, kiliseye giden sokağa geçilir. Yakın çevresi 

itibarıyla bu özelliklere sahip olan kilise, Talas yamaçlarının siluetine katkısıyla kent 

ölçeğinde de oldukça iyi tanınan bir yapıdır. Üniversiteye yakın oluşu ve buradaki 

nüfusun sosyal yapısı ve ihtiyaçları düşünüldüğünde, kültür merkezi olarak 

kullanılmasının gerçekçi bir öneri olacağı açıktır. Konserler, söyleşi ve paneller, 

küçük gösteriler ve konferanslar için uygun olan kilise (Şekil A.66,67,68,69, 

F.B.313), üniversitenin kültürel etkinlikleri için de alternatif bir mekan olabilir. 

1. Darsiyak, Efkere, Özlüce, Gesi, Nirze, Ağırnas   

Darsiyak’ta (Şekil A. 7,8,98) bulunan ve Kültür Bakanlığı’nın mülkiyetinde olup 

muhtarlığın sorumluluğuna bırakılan Yanartaş Manastır Kilisesi (Şekil A. 

20,21,22,24,25, F.B. 58), öncelikle; hemen yanındaki ilkokulun bayram, yıl sonu 

etkinlikleri vb. törenler için kullanabileceği bir salon olarak düşünülebilir. Okul, 

kilisenin bakımından sorumlu tutulup, Darsiyak’ın dışından da kullanılması 

durumunda, kiraya verilerek bakım masrafları karşılanabilir. Köye çok yakın olan ve 

türküsü ile ünlü Gesi bağları, güvercinlikler ve son yıllarda çok bakımsızlaşan piknik 

alanı Nirze Çayırı ile ilişkisi düşünüldüğünde; kilisenin, çevresindeki doğal doku ile 

de bir çekim merkezi olduğu görülmektedir. Kent merkezine fazla yakın olmamakla 

birlikte, Kayseri’de trafik probleminin yaşanmaması, kilisenin kentteki salonlara 

alternatif olarak sunulması konusunda cesaretlendiricidir. Mimarlar Odası, şehir 

tiyatrosu, Hilton Oteli, ya da bazı kurumların salonlarını kiralamak yerine, 

etkinliklerini burada gerçekleştirebilir. Bölgenin iyi tanıtılmasıyla gerçekleşecek doğa 

ve kültür gezilerini besleyen ve onlardan beslenen konserler belli günlerde burada 
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düzenlenebilir. Karşı yamaçta, mülkiyeti köye ait olan kilisenin (Şekil A. 19, F.B. 40), 

gerek konut dokusunun içinde yer alması, gerekse küçük olması nedeniyle köyde 

yaşayanlara hizmet etmesi daha doğru görünmektedir. İki katlı betonarme bir yapıda 

konumlanan gençlik kulübünün buraya taşınması ya da, önceleri düğünler vs. için 

kullanılan yapının bu işlevinin devamı niteliğinde, düğün yemekleri için kullanılması 

uygun olabilir. Herkese açık olan düğün yemekleri, halen hava koşullarına göre, 

sokağa kurulan masalarda, ya da evlerde yenilmektedir. Çatlak onarımları, ek 

duvarın kaldırılması, kapatılan pencerelerin açılması ve masa-sandalye tefrişi ile 

kilise ve bahçesi bu işlevle kullanılabilir.  

Gesi’den Darsiyak’a giden yol üzerindeki Efkere Köyü (Şekil A. 7,8,98); kilisesi, çoğu 

terk edilmiş evleri, güvercinlikler ve yeşille kuşatılmış karşı yamaçları nedeniyle 

fotoğrafçı, mimar, araştırmacı vb. kişiler tarafından ziyaret edilen bir yerdir (Şekil A. 

26). Önceleri pek bilinmeyen yerleşim, “www.efkere.com” adresli sitenin 

Türkçeleştirilmesiyle tanınmaya başlamıştır. Yakınındaki küçük baraj, güvercinlikler 

ve kaya kiliselerinden oluşan pitoresk vadi, doğal bir piknik alanı olarak 

kullanılmaktadır. Köyde yaşayan az sayıda ailenin bir kısmı da geçici olarak yaz ve 

sonbaharda, ya da hafta sonları gelmektedir. Bu nedenle kilisenin, köyden ziyade, 

gelen ziyaretçilere dönük bir kullanımla değerlendirilmesi doğru olacaktır. Batı 

cephesi ve iç dekorasyonu ile oldukça zengin bir yapı olan kilise (F.B. 117), 19. 

yüzyıl Avrupa ve İstanbul mimarisinin izlerini sergilemektedir. Yapının, mimari ve 

estetik değeri nedeniyle gezi rotası dahilinde ziyarete açılması yeterli olacaktır. 

Vekse (Özlüce), Gesi’ye bağlı (Şekil A. 8, 98), 19. yüzyıl sivil mimarisinin yanısıra, 

gerek vadiyi kaplayan bağlık alan, gerekse karşı yamaçtaki mağaralar ve kaya 

kiliseleri ile oldukça etkileyici küçük bir köydür. Köyde sürekli yaşayanların sayısı az 

olmasına karşılık, yaz ve sonbaharda hafta sonları bağları ile ilgilenmek için gelenler 

olmaktadır. Köyün sonunda, mimari dokunun bittiği yerde, özel mülkiyete ait olan 

küçük kilise (F.B. 192,194); bağlara en yakın yapı olması dolayısıyla, çalışmaya 

gelenlere ve köy çevresinde gerçekleşecek yürüyüşlere hizmet eden bir kullanımla 

yaşatılabilir. Bahardan kış başlangıcına kadar kullanılabilecek olan yapı, bahçesinde 

çalışıp yorulan ve yiyecek, içecek, ıslak mekan ihtiyacı duyan Vekse’lilere kolaylık 

sunacak ve bir araya gelebilecekleri bir ortam hazırlayacak bir kahvehane olarak 

düzenlenebilir. Bahçe içinde ve kilitli duran yapı, geleneksel mimari dokuyu, bağları 

ve mağaraları gezenlerin de ziyaret edip soluklanabilecekleri bir yer olabilir. Konut 

iken bahçeye eklenen helanın iyileştirilmesi ve galeri ve neflerdeki eklerin 

kaldırılmasıyla yapı, bu işlevi rahatlıkla karşılayacak konfora kavuşabilir.  
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Gesi ve Nirze, yine doğal değerleri ile gezi programında yerini alırken, girilemediği 

için çalışılamayan küçük kiliseleri (F.B. 411), kentin bu bölümünde yetişen ve suyu 

sağlık için çok faydalı olan gülabrunun tanıtım ve satışı ile bağlarda yetişen 

cevizlerin satıldığı noktalar olarak düzenlenebilir.  

Mimar Sinan’ın doğum yeri olan Ağırnas (Şekil A. 7,8,98), iki dönemdir görev yapan 

belediye başkanının girişimleri ile Kayseri’nin en çok ziyaret edilen çevre yerleşimi 

olmuştur. Her yıl Sinan Haftası kutlamaları ve yazın Yunanistan’dan gelen 

konukların da ağırlandığı festivaller düzenlenmektedir. Arkeolojik ve doğal sit olması 

ve Sinan evi olarak bilinen evin restore edilerek ziyarete açılması yerleşimin 

tanınmasını sağlamış, yerli halk bu tür etkinliklere alışmıştır. Ancak toplantılar, 

yerleşimin geleneksel dokusuna aykırı, büyük betonarme bir yapı olan belediye 

düğün salonunda gerçekleştirilmektedir. Kilisenin (Şekil A. 37,38,39,40, F.B. 156) 

müzeye dönüştürülmesi konusunda çalışmalar başlatılmış olmasına karşın, bu tür 

toplantı ve buluşmalar için kullanılması yerin ihtiyaçlarına daha uygun olacağı gibi, 

yapının çevresindeki hayata daha etkin olarak katılımını sağlayacaktır. 

2. Tavlusun ve Germir  

Yukarıda sayılan yerleşimlerle bağlantısı Malatya yolu ile kesildiği için ayrı bir parkur 

oluşturabilecek Tavlusun ve Germir (Şekil A. 7,8,98), Derevenk Vadisi içinde yer 

almaktadır. Talas’tan başlayan vadi, ilk yüzyıllara ait olduğu belirtilen mağaraları ve 

yapılaşmadan uzaklığıyla doğa yürüyüşleri için oldukça elverişlidir. Tavlusun’da, -

konut dokusunun biraz da dışında- yer alan kiliseler, vadinin doğa yürüyüşleri için 

kullanımını öneren bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilebilir. Yoldaki 

mağaraları da kapsayacak yürüyüşün sonunda ulaşılan kiliselerden Surp Toros 

(Şekil A. 9, F.B. 19,21,22), kafe olarak düzenlenebilir (Şekil A.13). Tavlusun, 

1617’de kütüphanesi olan ve halen eğitime önem verilen bir yerleşim olması, okuyup 

önemli işler edinen insanları (daha çok İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 

yaşamaktadırlar) dolayısıyla 1960’ların başında “Aydınlar” olarak adlandırılmış, 

ancak halkın tepkisi ile 1998’de tekrar eski ismini almıştır. Bu tarihi ve sosyal 

yapısından hareketle, yerleşimdeki Agios Basileos Kilisesi’nin (Şekil A. 9, F.B.5), 

konuşma, söyleşi ve imza günlerinin de düzenlenebileceği bir kütüphane olarak 

kullanılması, yetiştirdiği aydınlarla ünlü eski Tavlusun’un anısını yaşatmak 

bakımından anlamlı olacaktır.  

Vadinin devamında yer alan Germir’de, yerleşimden kopuk olarak duran ve çan 

kulesi ve kubbesiyle oldukça etkileyici görünen Panagia Kilisesi (Şekil A. 

49,50,51,52,53, F.B. 237,238), annesi bu yerleşimde, babası Kayseri’de doğup 
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büyüyen ünlü film yönetmeni Elia Kazan adına bir sinema müzesi olarak 

yaşatılabilir. Kazan’ın film afişleri, çekimleri belgeleyen fotoğraflar, çalışma notları, 

kitapları, Kayseri ziyaretlerinin fotoğrafları ve bazı kişisel eşyaları ile filmlerinden 

oluşan bir arşivin yer alacağı müzede bir bölüm, Erciyes Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nin sahip olduğu ve Fakülte binasının koridorlarında sergilenen gereçlere 

ayrılabilir. Belirli günlerde, aralarında Elia Kazan filmlerinin de olduğu sinema 

klasiklerinin gösterimi düzenlenebilir. Yapı, aynı zamanda EFOS’un (Erciyes 

Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) düzenlediği dia gösterisi, fotoğraf sergisi, 

belgesel ve kısa film günleri, söyleşiler vb. etkinlikler için de kullanılabilir. Erciyes 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 2005’te düzenlediği “Re-space” başlıklı atölye 

çalışmalarının biri, kilisenin Elia Kazan Müzesi olarak değerlendirilmesini 

amaçlamıştır (F.B.495,496,497). Bahçeşehir Üniversitesi’nin de, Elia Kazan’ın evinin 

yerinde bir Elia Kazan Müzesi kurma girişimi olduğu öğrenilmiştir. Ancak, korunması 

gereken yapıların çok olduğu bu dokuda yeni bina inşa etmek yerine, mevcut 

yapılardan birinin kullanılması daha doğru ve yararlı olacaktır. Germir’deki en 

etkileyici yapı olan kilise (Şekil A.50); gösteri, sergi, söyleşi vb. etkinliklere daha iyi 

konfor sunabilecek olması dolayısıyla bu işleve en uygun yapıdır.  

Konutların arasında, küçük bir yapı olan Agios Teodoros Kilisesi (Şekil A. 49,54,55, 

F.B.259,262) ise yerleşimin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilir. Kadınlar için 

düzenlenecek kurslar, ya da çocukların okul sonrası vakitlerini 

değerlendirebilecekleri resim, satranç, okuma faaliyetlerine imkan veren bir çocuk 

kulübü olarak kullanılması mümkündür. Yerleşimdeki bezir-hanelerin, üretimin 

gerçekleşme sürecini gösteren teknik müzeler olarak bakım ve onarımının 

yapılması, konutların onarılarak harap ve terk edilmiş görünümlerinden kurtarılması, 

Kayseri merkezinin sınırlarına dayandığı Germir Mahallesi’nin kent yaşamına 

katılmasını sağlayabilir. Bu durumda, konutların öğrenci ve üniversite personeli 

tarafından kiralanması da mümkün olabilir. 

3. Reşadiye, Endürlük ve Zincidere 

Talas’a oldukça yakın olmasına karşın fazla bilinmeyen Reşadiye’deki kilise 

(F.B.169,172), konutların bulunduğu alanın biraz dışındaki bir tepe üzerinde ve 

büyük bir bahçe içinde yer aldığından, günlük hayatın dışında kalmıştır. Bulunduğu 

alanın batıdan Erciyes ve Ali Dağı’na hakim, oldukça etkili bir manzarası vardır. 

Yapının gençlik kulübü olarak işlevlendirilmesi, gençlerin boş vakitlerini kültürel ve 

sanatsal faaliyetlerle değerlendirebilmelerine imkan verecektir. Yapının çok hisseli 

bir özel mülk olması, kamulaştırma ya da hissedarlarla anlaşılıp belediyeye kiraya 

verilmesi işlemlerini zorlaştırmakla birlikte, olanaksız görünmemektedir. Belediyenin 
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görevlendireceği eğitmenler tarafından yönlendirilecek kursların yanı sıra, bahçe de 

jimnastik ve bireysel spor faaliyetleri için oldukça elverişlidir.  

Kent merkezi ile ilişkisi olmayan ve yakınında başka çekim noktaları da bulunmayan 

Endürlük, bahçeleri ve az sayıda konutuyla, ancak bilenlerin, kiliseyi görmek için 

gittiği bir yerdir. Bu büyük ve etkileyici yapıya (F.B. 132,134) köydeki az sayıda 

insan için yüklenebilecek bir işlev bulunmamakta, Efkere Kilisesi için önerildiği gibi, 

onarılıp koruma altına alınarak, ziyarete açık bir müze- yapıya dönüştürülmesi 

önerilmektedir. İstanbul Fuar merkezlerinde olduğu gibi toplu taşıma ile ulaşım 

sağlanması, belediye ya da diğer kurumlar için zor değildir. Ulaşımın çözülmesi 

durumunda, kilise, müze-yapı işleviyle birlikte, geçici sergi, büyük toplantı, konser ve 

gösteriler için oldukça elverişli bir mekan olarak kullanılacaktır.  

Zincidere’deki (Şekil A. 8,60,98) Protestan Kilisesinin (Şekil A. 62,63, F.B.288) alt 

katı, odalara bölünmüştür. Bu eklerden bazıları korunarak; özgün olmayan arka 

odada bir ıslak mekan düzenlemesiyle konfor koşulları arttırılan kat, halen yerleşimin 

girişinde, eski bir ilkokuldan dönüştürülen yapıda konumlanan belediye için 

kullanılabilir. Üst kat ise belediyenin toplantı salonu ve toplantı günleri dışında da 

belediye başkanının çabalarıyla toplanan; yerleşimle ilgili belge, fotoğraf ve 

kitapların kalıcı olarak sergilendiği ve incelenebileceği bir merkez olarak 

kullanılabilir. Belediyenin bu yapıya tekrar taşınması ve toplantıların üst katta 

gerçekleşmesi, yapının atıl kalmasını önleyecektir.  

Tomarza (Şekil A. 7a,8), gerek Kayseri kent merkezine uzaklığı, gerekse geleneksel 

mimari dokusunu yitirmiş olması nedeniyle, önerilen programın dışında 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle kilise için yerleşimin ihtiyaçları doğrultusunda öneri 

geliştirilmesi gerekir. Sosyal ve kültürel yaşam açısından pek hareketli olmayan 

yerleşimin çevresinde de buraya taşınabilecek, ya da paylaşılabilecek bir sosyal 

ortam bulunmadığından, ilçenin merkezinde yer alan kilise (F.B.344,345), 

Tomarza’lıların etkin olarak yararlanabileceği bir işlevle değerlendirilmelidir. 

Belediyeye bağlı bir bilgisayar kurs merkezi olarak kullanılması hem atıl kalmaması, 

hem de bir ihtiyacı karşılaması bakımından akılcı görünmektedir.  

Milli Savunma Bakanlığı’nın elinde bulunan Surp Garabed Manastır Kilisesi’nin, 

onarılması durumunda, Ioannis Prodromos Manastır Kilisesi gibi, askeri toplantılar 

ya da törenler için kullanılması düşünülebilir.  

Korunmuş kiliseler (I. Grup) 

Everek Surp Toros (F.B.380), Taşlık-Agios Georgios (F.B.398,399), ve Kavaklı 

Köyü’ndeki (F.B. 403,406,407) kiliseler cami olarak kullanılmaktadır. Bu yapıların 
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barındırdıkları işlev ve fiziksel koşulları açısından iyi durumda oldukları 

düşünüldüğünden, yeni kullanım önerisi geliştirilmemiştir. Kavaklı Köyü’ndeki 

caminin, sonradan gelişigüzel yapılan ahşap kaplamalarının kaldırılması ve sürekli 

bakım altında tutulması yeterli olacaktır. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi 

(F.B.457,463,467), İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne bağlı olarak halen ibadete açık 

olduğundan öneri getirilmemiştir. İoannis Prodromos Kilisesi ve Agios Haralambos 

Şapeli (F.B. 277) de Milli Savunma Bakanlığı tarafından toplantı salonu ve 

kütüphane olarak kullanıldığından işlev önerisine gerek duyulmamıştır.  

Büyük değişikliğe uğramış kiliseler (III. Grup)  

Büyük değişikliğe uğrayan kiliselerin; tarihi ve dini bir yapının anısına saygı gereği, 

niteliksiz eklerden ve ahır gibi kötü kullanımlardan arındırılmaları doğru olacaktır. Bu 

gruptaki kiliseler içinde; doğu bölümü özgün kalabilen ve özgün açıklıklarından izler 

taşıyan (bkz. 4.11.2, F.B. 328,329,330,337) Talas Taksiarhis Kilisesi, betonarme 

eklerinden arındırılarak mimari bütünlüğüne kısmen de olsa kavuşturulup Talas 

araştırmaları merkezi olarak kullanılabilir. Son birkaç yıldır Talas, akademik 

araştırmalarda sıkça ele alınmaya başlamıştır. Dağınık ve birbirleriyle 

ilişkilendirilmeden yapılan bu araştırmalar, Talas ve Kayseri ile ilgili yayın ve 

belgelerin toplanacağı bu merkezde, Talas Belediyesi’nin desteğiyle yürütülebilir. 

Kalıntılar (IV. Grup) 

Kuban, parçası kalmış yapılar için: “ölü kalıntılar söz konusu olduğunda, bunlar 

kalıntı olarak bırakılır. Çünkü yenilendiğinde tarih olmaktan çıkacaktır” önerisinde 

bulunmuştur [223, s.341-354]. Kayseri kiliselerinden de kalıntı olarak bugüne 

ulaşan; Germir- Surp Stepanos (Şekil A. 49,56, F.B. 258,271,272,273), 

Muncusun’da adı belirlenemeyen kilise (F.B.395), Talas-Agios Nikolaos 

(F.B.304,305,306), Tomarza Surp Asdvadzadzin Manastırı (F.B.343) ve Fenese 

Surp Asdvadzadzin (F.B.365) kiliselerinin mevcut parçaları için de bütünleme söz 

konusu olmadığından, bu kiliseler için işlev tartışmasına girişilmemiştir. Bu kiliseler, 

restorasyon uzmanlarının önerileri doğrultusunda sağlamlaştırılıp korunmalıdır.  

6.6. Teknik  

Tezde ayrıntılı olarak incelenen “iyi korunmamış- II. grup” kiliselerinde tespit edilen 

bozulmalar için; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, eklerden temizleme ve 

malzeme temizliği gibi müdahaleler uygun görülmüştür. Bu müdahalelerin yapıların 

özgün malzeme ve yapım tekniklerini koruyarak gerçekleştirilmesi ve önerilen 

işlevlerin uyarlanmasında ihtiyaç duyulan yeni eklerin, yapıların özgün biçim ve 
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strüktürüne uyumlu olması gerekmektedir. En az müdahale ile yapıları yaşatmak 

ilkesi esas alınarak öneriler geliştirilmiştir. 

Sağlamlaştırma 

En ciddi strüktürel hasarın görüldüğü Darsiyak Kilisesi’nde, taşıyıcı sistemin 

sağlamlaştırılması gereklidir. Yapının kuzey duvarında orta nef tonozunun kuzeybatı 

ve güneydoğu köşelerinde görülen ve batı ve doğu cephelerinde çimento ile 

doldurulan çatlakların (Şekil A.19, F.B. 38,47,54) temizlenmesi gerekir. Mühendis ve 

zemin mekanikçileri ile görüşülerek çatlakların nedenleri anlaşılmalı ve gerekli 

görülen işlemler uygulanmalıdır. Gesi Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin doğu 

duvarındaki çatlak için de (F.B.411) uzman görüşü ve önerileri doğrultusunda 

müdahale gerekmektedir. 

Önemli strüktürel hasarlardan biri de, Germir Panagia Kilisesi’nin narteksindeki 

ayaklardan birinin, kemerlerin bir bölümü ile birlikte yıkılmasıdır (Şekil A.50,52,53, 

F.B.240). Bu hasarlardan sonra galeri döşemesinde çökme başlamıştır. Yapının 

daha fazla zarar görmemesi için, mevcut ayaklar örnek alınarak bir ayak örülmesi ve 

kemerlerin ve galeri döşemesinin çöken kısmının tamamlanması gereklidir.  

Bütünleme 

Germir Panagia Kilisesi’nde galerinin yıkılan kuzey bölümünün (F.B.240) mevcut 

kısımlarla aynı malzeme ve yapım tekniği ile tamamlanmasıyla yapı moloz 

dolgulardan kurtarılarak mimari bütünlüğünü kazanacaktır. Agia Triada Kilisesi’nde 

de galeri ve narteksin yıkılan kısımları (Şekil A. 34,35,36, F.B.145,152), mevcut 

kısımları dikkate alınarak bütünlenmelidir. Buna karşılık, Agios Dimitrios (F.B.219), 

Surp Bogos-Bedros (F.B.345), Stefana Panagia (F.B.175), Agios Teodoros 

(F.B.262) kiliselerinde yıkılan narteks ve galerilerin nasıl olduğuna dair yeterli bilgi 

ve yapısal iz bulunmadığından, bütünleme yapılmamalıdır. Benzer sorun, Tavlusun 

Surp Toros ve Darsiyak kiliselerinin galerileri için de geçerlidir. Plan olarak 

Kayseri’de başka örneği bulunmayan Surp Toros Kilisesi’nin (Şekil A.13, F.B.22,23), 

İstanbul’daki Ermeni kiliseleri ile benzerliğinden (Şekil A.14) ve yapısal izlerden 

(F.B.24,25) yola çıkılarak bir restitüsyon hazırlanabilir. Darsiyak Kilisesi (Şekil A. 18, 

F.B.42) ise benzeri olmayan bir kilisedir. Bu durumda, yeterli veri olmadığı ve 

önerilen işlevler için de galeri gerekmediğinden, yapının bugüne ulaşan plan düzeni 

ve izleriyle korunması daha doğru olabilir.  

Yanartaş (Şekil A. 21,22, F.B. 69) ve Efkere (Şekil A. 27,30,31,32) kiliselerinin 

kubbeleri yıkıldığından, yapıların dış etkenlerden korunması için örtülerin 

kapatılması gerekir. Efkere Kilisesi’nin kubbeli haline ilişkin bir fotoğrafı vardır 
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(F.B.98). Yeterli olmamakla birlikte, bu fotoğrafa ve kubbeleri mevcut diğer kiliselere 

dayanarak, özgün malzeme ile bütünleme yapılabilir. Yanartaş Kilisesi ve yıkılan 

kubbesinin yerine betonarme tabliye yapılan Agios Teodoros Kilisesi’nin (Şekil A. 

54) kubbelerinin nasıl olduğuna dair yeterli bilgi bulunmadığından, açıklıkların 

örtülmesi ve yapıların hava koşullarından korunması için çağdaş ekler önerilebilir.  

Reşadiye Panagia Kilisesi’nin yıkılan doğu duvarı (Şekil A. 41,42, F.B.173) yapının 

bütünlüğü ve yeniden kullanıma elverişli bir mekan sağlanması için yeniden 

yapılmak durumundadır. Bölgedeki kiliselerin doğu duvarlarının biçimlenişi, 

yapılacak restitüsyonlara yardımcı olacaktır. İncelenen kiliselerin çoğunda apsis, içte 

ve dışta yarım daire planlıdır. Yan apsislerde birer pencere yer alırken, apsiste bir, 

çoğu zaman da iki pencere vardır. Bölge için yaygın olan bu uygulamadan 

hareketle, diğer cephelerde kullanılan boyutlarda kesme taş kullanılarak örülecek 

doğu duvarı yapıyı bütünleyecektir. Tomarza Kilisesi’nin doğu (F.B.357) ve Germir 

Panagia Kilisesi’nin alın duvarlarında (F.B.248) dış cidarların yıkılmasıyla açığa 

çıkan dolgular tahribe açık olduğundan, mevcut cephelerdeki taş boyutları dikkate 

alınarak dış cidarlar tamamlanmalıdır.  

Tavlusun Agios Basileos Kilisesi’nde bugün mevcut olmayan, ancak ahşap kalıntıları 

duvarda görülen merdivenin tamamlanması galeriye ulaşmak için gereklidir (F.B.6). 

Yine ahşaptan yapılacak merdivenin duvara dayanmaması özgün merdivenin izlerini 

duvarda korumak ve yeni eki belirtmek bakımından doğru olabilir. Bu durumda, yeni 

merdivenin her an sökülebilecekmiş gibi hafif görünmesi de istenebilir. Metal 

profillerle taşınan, rıhtları boş bir merdiven de bu etkiyi veren çağdaş bir ek olarak 

düşünülebilir. Agios Efstatios Kilisesinin yanındaki papaz evinin yıkılan duvarları ve 

örtüsü (Şekil A. 48, F.B.234), cephenin özgün kısmı esas alınarak bütünlenmelidir.  

Define aramak üzere açılan çukurların kapatılması gerekmektedir. Talas ve Vekse 

Panagia kiliselerinin özgün taş döşemeleri bugüne ulaşmıştır. Bazı kiliselerde 

bölgedeki diğer yapı türlerindeki gibi, döşemenin taş kaplı olduğunu gösteren izler 

görülmektedir. Bu durumda, tahrip edilen döşemelerin taş kaplanması önerilebilir. 

Kiliselerin çoğunda donanımla ilgili ögeler mevcut değildir. Talas Panagia ve Taşlık 

Agios Georgios kiliselerinin galeri korkulukları (F.B. 316,317,401) ve diğer 

yapılardaki ahşap korkuluk izleri, galerilere korkuluk yapılması durumunda dikkate 

alınmalıdır. Nişlerin tahrip edilen kısımları aynı malzeme ile tamamlanmalıdır.  

Yenileme 

Kayseri kiliselerinin hemen hepsinde görülen ve yapılara çok zarar veren; örtüden 

kaynaklanan nem probleminin giderilmesi; yapıların korunması için öncelikle ele 
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alınması gereken konulardandır. Kaplamaların sökülerek bitkilerden arındırılması ve 

su yalıtımı yapılarak tekrar yerleştirilmesi sürekli bir koruma için gereklidir. Bu 

çalışma sırasında, işlevini göremeyecek derecede bozulan taşlar yenilenmeli, eksik 

kısımlar aynı boyuttaki taşlarla tamamlanmalıdır. Saçakların kırılan parçaları yerine, 

aynı profille biçimlendirilen yenileri konulmalıdır. Duvarların üst kısımlarındaki, yüzey 

kaybına uğrayan taşların gerekli görülenleri yenileriyle değiştirilmelidir. Çoğu kilisede 

söküldüğü tespit edilen pencere demirleri, mevcutlara göre tamamlanmalıdır.  

Eklerin ayıklanması 

Tavlusun Agios Basileos Kilisesi’nde ek duvarlarla oluşturulan ve planda (A) ile 

belirtilen mekanın (Şekil A.10) kuzeyindeki ek duvar kaldırılarak, narteks 

bütünlüğüne kavuşturulmalıdır. Kiliselerin çoğunda görülen pencere ve kapı 

dolguları kaldırılarak, yapıların dış etkilerden korunması ve yeni işlevlerin konforu 

için açıklıklara doğramalar takılmalıdır. Özgün durumları bilinmediğinden, genel 

görünüm içinde dikkat çekmeyecek, küçük kesitli ahşap doğramalar takılmalıdır. 

Kiliselerin çoğunda görülen gelişigüzel eklerin ayıklanması gerekmektedir. Darsiyak 

Kilisesi’nde, güney kemer açıklığındaki dolgu duvarı (Şekil A.18 plan, F.B.53) ve 

güney cephesindeki beton çiçeklik (Şekil A.19, F.B.48), Efkere Kilisesi’nin 

narteksindeki ek duvarlar (Şekil A.27, F.B.114,125) ve üzerindeki döşeme ile 

naosun kuzey duvarına yaslanan merdiven (F.B. 126), Agia Triada Kilisesi’ne 

eklenen mihrap (Şekil A. 33,36, F.B.152), Agios Prokopios Kilisesi’ndeki beton kilit 

parkeler ve kaba boyutlu doğramalar (F.B.157), Reşadiye Kilisesi’nin fabrika olduğu 

sırada yapılan çok sayıda gelişigüzel ek (Şekil A. 41,42, F.B. 

169,175,176,187,188,190) Vekse Kilisesi’nin naos, yan nefler ve galeri ilişkisini 

bozan ek duvarlar (Şekil A. 43,44, F.B.197, 208, 210), Agios Dimitrios Kilisesi’nde 

yıkılan narteks birimlerine moloz duvarlar örülerek elde edilen mekanlar (Şekil A. 

46,47, F.B. 218,219,220) ve sanat okulu olarak kullanımı sırasında; tezgah montajı 

vb. amaçlarla yapılan ekler, Talas Taksiarhis Kilisesi’nin, betonarme ekleri, mimari 

bütünlüğü bozan ve hoş görünmeyen müdahaleler olduğundan kaldırılmalıdır. Agios 

Efstatios Kilisesi’nin avlusundaki betonarme duvar ve havuz (Şekil A.48), Zincidere 

Protestan Kilisesinin yanında yer alan tek katlı bina (Şekil A. 62,63, F.B.288) ve alt 

katındaki ek duvarların bir bölümü (Şekil A. 62) kaldırılmalıdır. Yapı cami olarak 

kullanıldığı sırada, üst katında kapı olarak açılan ve yapı tekrar işlev değiştirince 

tuğla ile kapatılan dolgu (F.B.299) kaldırılarak, açıklığın yapıdaki boyut ve renge 

uygun taşlarla230 örülmesi gerekir. Talas Panagia Kilisesi’nde apsisi kapatan duvar 

                                                   
230 Yapımda kullanılan taşlar büyük olasılıkla kırmızı, kiremidi taşları [173, s.123] ile bilinen ve yerleşimin 
birkaç km. yakınında bulunan Reşadiye’deki ocaklardan getirilmiştir. 
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(Şekil A. 66, F.B.312) ve mihrap, minber gibi eklerle (F.B. 322,325,326) güneybatı 

köşesindeki oda, (Şekil 66, F.B. 313), Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde protesis ve 

diakonikonu kapatan duvar ve bu duvarların önündeki basamaklar, kaldırılması 

gereken eklerdendir (Şekil A.85, F.B.436,439). Kilisede, güney nefini ayıran duvarlar 

(F.B. 427,435,448), narteks ve galerideki ekler (F.B. 429,431,441,453,454) 

ayıklanarak mekan bütünlüğü sağlanmalıdır. Galeri merdiveninin konumu ve 

malzemesi bilinmediğinden, bugünkü betonarme merdivenin (F.B.431) yerine hafif 

strüktürlü metal bir merdiven eklenebilir. Yapı; kalorifer kazanı, su deposu, tesisat 

boruları, vaftizhanenin üzerindeki baca, kablolar ve gelişigüzel seçilen aydınlatma 

elemanları vb. teknik donatılardan arındırılmalıdır. 

Kiliselerdeki sıvaların mevcut kısımları, yazı ve karalamalar temizlenerek korunmalı, 

sıvaları dökülen alanlar yeniden sıvanmalı, mevcut duvar resimleri ve bezemelerin 

korunması için konunun uzmanlarıyla birlikte çözüm üretilmelidir. Zincidere 

Protestan, Taşlık Agios Georgios ve Surp Asdvadzadzin kiliselerinde, sonradan 

yapılan yağlıboyaların kaldırılması gerekir (F.B. 292,293,400,435). Birçok kilisede 

hakim renk beyaz olduğundan, bu yüzeylerin beyaz kireç boya ile kapatılması uygun 

olabilir. Everek Surp Toros (F.B.386) ve Kavaklı (F.B.408) kiliselerindeki ahşap 

lambrilerle, Taşlık Kilisesi’nin seramik kaplamaları (F.B.400) kaldırılmalıdır. 

Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin güneyinde, zaman içinde yükselen zeminin 

(F.B.443,444) özgün kotuna indirilmesi ve kilisenin zemin katını açığa çıkaran bir 

düzenleme yapılması, cephenin bütünlüğünü ve boyutlarını korumak bakımından 

doğru olacaktır. Kiliselerin yakın çevrelerinin de niteliksiz yapı ve hoş görünmeyen 

unsurlardan arındırılarak düzenlenmesi gerekir. Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin doğu 

ve kuzeyindeki tabela ve ekler (F.B.445,455) kaldırılmalı ve vaktiyle doğu duvarına 

bitişen yapıya ait kalıntılar (F.B.444,445) temizlenmelidir. 

Metal ögelerin korunması 

Paslanan demir ögelerin kumlama ile temizlenmesi ve korozyona karşı korunması 

gerekmektedir. Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde kaba bir boya tabakası altındaki 

gergiler, bu boyalardan arındırılarak koruyucularla desteklenmelidir.  

Sergileme 

Tavlusun Agios Basileos Kilisesi’nin bahçesindeki, vaftiz kurnası olduğu tahmin 

edilen taş (F.B.17) ve nereye ait olduğu anlaşılamayan mimari parçalar, Darsiyak ve 

Yanartaş kiliselerindeki taş sütunlar (F.B. 43,84) ve Yanartaş Kilisesi’ndeki yazıt 

(F.B. 91) kilise içinde korumaya alınıp sergilenmelidir.  
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kayseri’nin bugüne taşıdığı kültürel mirasın ve kent kimliğinin oluşmasında, 

barındırdığı gayrımüslim nüfusun oldukça önemli etkisi vardır. Ermeni ve Rumlardan 

oluşan bu nüfus, kent merkezinde ve merkezin kuzey ve güneybatısı arasında kalan 

alanda genellikle Türklerle birlikte yaşamıştır. Tavlusun, Darsiyak, Efkere, Ağırnas, 

Gesi, Belagesi, Nirze, Mancısın, Muncusun, Skopi, Endürlük, Reşadiye, Vekse, 

İncesu, Germir, Zincidere, Talas, Derevenk, Tomarza, Develi, Bünyan, Erkilet, Molu, 

Çukur, Taşlık, Rumkavak Kayseri’de Hıristiyanların yaşadığı yerleşimlerdi. Bunlar 

arasında, Talas, Gemir, Zincidere ve Tavlusun en gelişmişleri idi. Kayseri’li 

gayrımüslimler Türkçe konuşup yazmış, ticaretin yanı sıra demircilik, dokumacılık, 

yapı ustalığı ve bağcılıkla uğraşmıştır.  

Osmanlı Devleti’nin, Tanzimat Fermanı ilan edilinceye kadar uyguladığı “millet” 

sistemi, himayesindeki gayrımüslimlerin statü, toplum içindeki davranış ve mimari 

faaliyetlerini kısıtlamaktaydı. Kilise yapımı ile ilgili olarak; yeni kilise inşa edilmemesi, 

çan çalma yasağının sonucu olarak çan kulesi yapılmaması, örtünün kurşun 

kaplanmaması ve kubbe yapılmaması gibi kurallar belirlenmişti. Yangın, deprem gibi 

afetler sonucunda gerçekleşen yeniden yapım ve onarımlar, kiliselerin aynen eski 

şekliyle yapılması koşuluyla padişahın iznine bağlı idi. Eski kiliselerin konum ve 

mimari olarak devamını sağlayan bu kısıtlamalar, tipolojik çeşitlenme ya da 

gelişmeyi önlemelerine karşılık, Karaca’nın belirttiği gibi, kilise mimarisinin yaklaşık 

“dörtyüz yıllık karakteristiğini” belirlemiştir [93, s.75]. 

Tanzimat Fermanı ile bu kısıtlamalar kalkıyor, yalnızca yeni kilise inşası için 

padişahtan izin almak şartı getiriliyordu. Devlet sisteminde köklü değişiklikler öneren 

fermandan birkaç yıl önce; kubbeli, çan kuleli, cephelerinde haç kabartmalarıyla inşa 

edilen Kayseri kiliseleri, 1839 tarihinden önce değişimin başlamış olduğunu 

göstermeleri bakımından önemlidirler. 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı ile devam 

eden gelişmelerle, “millet” ya da “zımmilikten”, “ekalliyet” yani azınlık statüsüne 

geçen Ermeni ve Rumlar, ekonomik güçleri ile mimari görgü ve beğenilerini en 

belirgin biçimde kiliseleriyle sergilemişlerdir. Öteden beri yapı üretimi alanında 

kendilerini başarıyla gösteren, hatta imparatorluk başkentinin mimari çehresini 

değiştiren Kayseri’li gayrımüslimler için bu süreç zor olmasa gerekti. Devletin 

yüzyıllardır uyguladığı sistemin çözülmeye başlamasıyla artan misyoner faaliyetleri, 
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okul ve hastanelerin yanı sıra Protestan ve Katolik kiliseleriyle kent dokusunda 

kendini göstermiştir. Eski kiliselerin onarımlarla yaşatılması geleneği; yapılara kubbe 

ve çan kuleleri eklenerek, Avrupa ve İstanbul’daki gelişmeleri izleyen bezeme ve 

ögelerle donatılarak sürdürülürken, yeni Gregoryen ve Ortodoks kiliseleri de inşa 

edilmiştir. Bu kiliseler 19. yüzyıl Kayseri mimarisinde batılılaşmanın temsilcileri 

sayılabilir. Ancak, İstanbul Rum kiliselerindeki gibi “karakteristiğini kaybettiğini” 

belirtmek [93, s.75], özellikle plan düzeninde büyük değişim göstermeyen Kayseri 

kiliseleri için hatalı bir değerlendirme olur.  

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiler, 19. yüzyılın sonlarında Kayseri’de 130’a yakın 

kilise olduğunu göstermektedir. Bugün ise, bazıları kalıntı halinde olmak üzere 39 

kilise tespit edilmiştir. Mevcut olmayan kiliselerden 56’sının; yeri ya da adı -ya da her 

ikisi- belirlenmiştir. Mevcut kiliselerin 6’sı, parçası kalmış ya da kalıntıları bulunan, 

6’sı ise, müdahalelerle değişerek mimari özgünlüğünü büyük ölçüde yitiren 

yapılardır. Bugüne ulaşan kiliselerin cemaatlere göre dağılımı; 18 Ortodoks, 16 

Gregoryen, 1 Protestan’dır. Pınarbaşı, Talas ve Darsiyak’taki toplam dört kilisenin 

Ortodoks ya da Gregoryen mezheplerinden hangisine ait olduğu belirlenememiştir. 

Kiliselerin çoğunun kitabesi günümüze ulaşmamıştır. Belirlenebilen onarım/yenileme 

tarihlerinin Tanzimat Fermanı’ndan önce; 1835-1837 yılları arasında yoğunlaşması, 

1835 yılındaki depremle açıklanabilir. Kilise yapımı ile ilgili kuralların daha sıkı 

uygulandığı düşünülen 18. yüzyılın ilk yarısında, 1722-1730 arasında yapılan 

onarım faaliyetlerinin sıklığı da dikkat çekicidir. Bu onarımlar büyük olasılıkla, 

1717’deki şiddetli depremin yol açtığı yıkımlar nedeniyle yapılmıştır. Bununla birlikte, 

onarımların, imar faaliyetlerinin arttığı Lale Devri’nde, III. Ahmet’in hükümdarlığında 

gerçekleşmesi ve Nevşehir’de doğan Damat İbrahim Paşa’nın231 bu dönemde 

sadrazamlık makamında bulunması da durumu değerlendirmekte yardımcı olabilir.  

Kayseri kiliseleri çoğunlukla, üç nefli bazilikal planlıdır. İstanbul Rum kiliselerinde ve 

Anadolu kilise mimarisinde yaygın olan şema, bir bakıma yerel malzeme ve üslupla 

yorumlanmıştır. Bölgedeki iki kilisede, İstanbul Ermeni kiliselerinin çoğunda 

uygulanan tek nefli şema tekrarlanmış, iki kilisede de plan kurgusundaki değişimin 

habercisi olan haç plan denenmiştir. Merkezi planlı ve silindirik ya da çokgen 

kasnaklı kubbeleriyle doğu ve kuzey Anadolu için gelenekselleşen Ermeni 

kiliselerinin, kentte bir örneği olduğu, eski fotoğraf ve gravürlerden anlaşılmaktadır.  

Kiliselerin girişinde genellikle üç ya da beş birimli çapraz tonozlu narteksler 

bulunmaktadır. Naosu “U” biçiminde saran nartekslerleriyle iki örnek bölgedeki 

                                                   
231 İbrahim Paşa’nın Kayseri’de Vezirhanı’nı yaptırması, kente olan ilgisini göstermektedir  
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narteks tipolojisini zenginleştirmiştir. İstanbul Ermeni kiliselerinin çoğunda olduğu 

gibi, narteksin, galerinin altında, içte konumlandırıldığı kiliselerin sayısı da az 

değildir. Yüzyılın sonlarına doğru, bölge kiliselerinin batı cephesi için neredeyse 

geleneksel olan narteksler, yerlerini, kiliseleri neoklasisizme yaklaştıran portiklere 

bırakmıştır. Kiliselerin çoğunda, batıdaki ana girişe ek olarak yan duvarların batı 

ucunda kapılar bulunmaktadır. Din adamlarının kullanması için bemaya açılan 

kapıların tasarlandığı örnekler de vardır.  

Kayseri kiliseleri genellikle, yakın çevresindeki örnekler gibi, apsisin üçlü ya da tek 

dairesel duvarlarla doğu cephesine yansıdığı yapılardır. Kiliselerin azımsanmayacak 

bir bölümünde ise, büyük olasılıkla Suriye etkisi ile doğu duvarı, dışta düzdür.  

Galeriler, kiliselerde plan tipolojisini etkileyen bölümlerdendir. Çoğu Kayseri 

kilisesinde galerinin yeri, narteksin üstüdür. Narteksin “U” biçimli olduğu kiliselerin 

galerilerinde, alttaki planın tekrarlandığı görülür. Ancak, üç kilisede, dikdörtgen planlı 

narteksten bağımsız olarak galeriler, naosu “U” biçiminde sarmaktadır. Daha çok 

batı duvarına yakın olan galeri merdivenlerinin duvar içlerine yerleştirilmesi, 

Diyarbakır kiliselerinde de görülen Suriye etkisini bir kez daha hatırlatmaktadır. 

İstanbul Ermeni kiliselerinde sıkça görüldüğü gibi; galeriye dışarıdan ulaşılan 

örnekler de vardır. Ancak, kiliselerden sadece biri, bu şekilde tasarlanan galeri 

girişini korumakta, diğerlerinde aynı kurgunun uygulandığı izler yardımıyla, 

anlaşılmaktadır. Kayseri ve erken dönem Suriye kiliseleri arasındaki bir benzerlik de; 

Teteriatnikov’un nitelemesiyle “üst kat köşe odalarıdır”. Mevcut kiliselerin dördünde 

görülen bu mekanlar, Kayseri kiliselerinin plan düzeni için bir genelleme yapmaya 

yeterli değildir. Ancak, naosa doğudan bakan “balkon”lar biçiminde tasarlanmaları, 

kabul görüp çeşitlenmeye başladıklarının işareti olarak değerlendirilmelidir. 

Bölgedeki Ermeni kiliselerinin çoğunun plan kurgusunda, onları Rum kiliselerinden 

ayıran bir özellik olarak, yapıya daha çok kuzeydoğusundan eklenen ve örnekleri 

İstanbul ve Sivrihisar’da da bulunan vaftizhane ya da şapeller yer almaktadır.  

Kiliseler genellikle yan neflerde beşik tonoz, orta nefin apsis önündeki ya da bir 

sonraki biriminde yüksek kasnaklı kubbelerle örtülmüştür. Orta nef birimlerinin 

kubbelerle örtülmesi ya da bazilikal planın, ana kubbenin dört tarafını saran 

kubbelerle haçvari etki kazanması bölge kiliselerinin örtü sisteminde, farklı 

denemeler olarak yer alır.  

Kayseri kiliseleri volkanik kesme taşlarla yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Yanaşık 

derzli ve çift cidarlı duvarlar, saltaşı döşemeler, taş kaplı beşik ya da kırma çatılar, 

kireç harçlı sıvalar, mevcut örnekler ve izlerin işaret ettiği ahşap galeri korkulukları 
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ve duvar kaplamaları, demir gergi ve görünür kılıçlar, lokmalı pencere parmaklıkları 

bölgedeki yapım tekniği ve malzeme kullanımını genel olarak özetlemektedir. Kimi 

kiliselerde görülebilen onarım kuşakları, kenet, zıvana, gibi ögeler, düşey 

bağlantılarda kullanılan kurşun ve apsis yarım kubbelerinde yer alan akustik küpleri; 

kiliselerin konstrüksiyonuna ilişkin diğer ayrıntılardır. 

Kayseri kiliselerinin Avrupa’dakilerle ile ilişkisi, plan düzeni ya da mekan 

kurgusundan çok, ayrıntı ve bezemeleri üzerinden kurulabilir. Bölgedeki kiliseler, 19. 

yüzyıl başlarında yerel üslupların, yüzyılın sonlarına doğru Batılı etkilerin izlendiği 

yapılardır. Bezemenin içte yoğunlaştığı, sade ve masif etkili bazilikal kilise mimarisi 

bu süreçte; haç planlı ve cephelerinde Klasik canlandırmaların göze çarptığı bir 

mimariye yönelmeye başlamıştır. Batı ile ticari ve siyasi ilişkilerin arttığı, Tanzimat 

Fermanı’nın sunduğu bu ortamda değişim belki de kaçınılmazdı. Ancak, 1835-1837 

yılları arasında yapılan kiliselerde; henüz yerel yapım geleneklerinden 

vazgeçilmemiş de olunsa, kornişler, alınlıklar, silmeler, sütun başlıkları ve duvar 

resimlerinde görülen Klasik ve Barok canlandırmacı üslup, Batıya öykünen 

“denemeler”le açıklanamayacak kadar yetkin bir karakter taşır. Dolayısıyla, 18. 

yüzyıldan beri süregelen gelişmelerin ürünü olan Ferman’ın, 1839 resmi tarihinden 

önce, başkentin uzağında, Anadolu’nun içlerindeki mimarlık ortamında etkisini 

hissettirmeye başladığı söylenebilir. Ferman’dan önce inşa edildikleri halde, 

etkileyici cepheleri, kubbeleri, çan kuleleri ve cephelerindeki haç kabartmalarıyla 

dikkati çeken bu kiliseler, konunun tanıklarıdır. 

Kiliselerin iç bezemeleri, sıva üstü boyama tekniği ile yapılmış; Ermeni kiliselerinde 

genelde bitkisel ve geometrik motiflerden, Rum kiliselerinde ise çoğunlukla dini konu 

ve figürlerden oluşan resimlerdir. Resimlerin yoğun olarak görüldüğü örtü 

ögelerindeki bitkisel motifler, Bizans'taki, sonsuzluk ve gökyüzü imgeleriyle 

ilişkilendirilmektedir. Pandantifler genellikle İncil yazarlarının resmedildiği 

yüzeylerdir. Kemer karınları ve kenarları ile, kapı, pencere kenarları; bezeme 

kuşakları ya da düz şeritlerle vurgulanmıştır. Sıva dökülmeleri nedeniyle çoğu 

bugüne ulaşmayan resimler, Rum kiliselerinde genellikle beyaz sıva, Ermeni 

kiliselerinde ise daha çok mavi zemin üzerine, mavi ağırlıklı olarak yapılmıştır. 

Ermeni kiliselerindeki kalemişlerinin, 19. yüzyıl İstanbul saray mimarisinden 

etkilendiği görülen olgun üslubu ile, Rum kiliselerinin daha primitif bitkisel motifleri 

ilgi çekici bir karşıtlık içindedir. Bölgenin bezeme tekniğine aykırı olarak, kimi Ermeni 

kiliselerinde Kütahya çinileri ya da alçı kullanılması, Ermenilerin bezeme 

konusundaki arayışlarının işareti olabilir. Doğrudan ikonografik anlatımı seçen Rum 
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kiliseleri ile karşılaştırıldığında, daha çok sembolizmle kendini gösteren Ermeni 

kiliseleri için bu, anlaşılır bir durumdur üstelik.  

Mimari özellikleri yukarıda özetlenen Kayseri kiliseleri, Anadolu’daki diğer pek çok 

kilise gibi, yaşanan siyasi gelişmelerin giderek karmaşıklaşması sonucunda 

gerçekleşen Tehcir ve Mübadele ve Tehcirin ardından, kalan Ermenilerin yavaş 

yavaş kenti terk etmeleriyle cemaatlerini kaybetmiştir. İşlevini yitirmek, her yapı türü 

için sorunların habercisidir. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında 

yaşanan olaylardan sonra boş kalan kiliseler için bu, aynı zamanda vandalizm ve 

yağma ile karşı karşıya kalmak demektir. Geleneksel dokudan başlayan “modern bir 

kent yaratma” düşüncesi ile 1945’de başlayan imar hareketleri de, kent 

merkezindeki kiliselerle birlikte pek çok yapının yıkılmasına neden olmuştur. Merkez 

ve merkez dışında yıkılmayan kiliselerin bir kısmı, bulundukları yerleşimin muhtarlık, 

belediye gibi yönetim birimlerine ya da ordu ve jandarmaya bırakılmış, ya da 

yerleşimin ihtiyacı doğrultusunda camiye dönüştürülmüştür. Çoğu ise, özel mülkiyete 

geçmiş ve belge, kültürel miras ya da sanatsal değerleri dikkate alınmadan yapılan 

ekler, kötü onarımlar ya da yıkımlarla mimari bütünlükleri zarar görmüştür. Yapıyı 

korumak amaçlandığında ise, uzmanlara danışılmaması ve çalışmaların, herhangi 

bir yapının bakım ve onarımı düzeyinde ele alınması ve etkin bir kullanım 

önerilememesi sonucu başarısız kılmaktadır. 

Bütün bu koşullara eklenen bakımsızlık da yapıların bozulma sürecini 

hızlandırmıştır. Kayseri kiliselerinin çoğunda örtüdeki bozulmalardan kaynaklanan 

hasarlar görülmektedir. Vandalizm, yağma ve bakımsızlık gibi nedenlerle yıkılan ya 

da harap olan örtü ve duvarlar, yapıları doğal etkilere açık bırakmıştır. Bu kiliselerde, 

suyun neden olduğu; çiçeklenme, yosunlanma, duvarların üst kısımlarındaki 

taşlarda aşınma ve yüzey kayıpları, derzlerin boşalması, sıva dökülmesi, içerideki 

duvar yüzeylerinde bezemelerin bozulması ve çatlaklar şeklinde kendini gösteren 

sorunlar görülmektedir.  

Kiliselerin tespit edilen sorunları doğrultusunda geliştirilen öneriler, öncelikle; yasal 

ve örgütsel, finansal, girişimcilerin birikim ve deneyimi başlıkları altında ele 

alınmıştır. Kayseri’de halen tescil kaydı bulunmayan kiliseler vardır. Öncelikle bu 

kiliselerin yasal koruma altına alınması gerektiğinden, Koruma Kurulu durumdan 

haberdar edilmiştir. 19. yüzyıl Kayseri kiliselerinin korunması için; konuyla ilgili 

disiplinlerden uzmanların oluşturacağı bir birim kurulmalı, Kültür Bakanlığı ve yerel 

yönetimlerle iletişime geçilerek; bu yapıların önemi, korunma gereklilik ve yöntemleri 

belirtilmeli, koruma çalışmalarının başlatılması için işbirliği yapılmalıdır. Kültür 
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varlıklarının korunması için çalışan ulusal ve uluslar arası örgütlerle de işbirliği içinde 

olunarak teknik destek ve kaynak sağlanmalıdır.  

Kiliseler, içinde bulundukları koşullar gözetilerek bir aciliyet sırasına konulmalıdır. 

Dönemleri için karakteristik ancak, mimari bütünlükleri ya da bugünkü kullanımları 

bakımından iyi durumda olmayan ve tezde ikinci grupta, ayrıntılı olarak çalışılan 

yapılarla, dördüncü gruptaki; zamanın ve insanların tahribine en açık olan kalıntı 

halindeki kiliselere koruma çalışmalarında öncelik verilmelidir. Her kilise, yapısal 

sorunları ile tek tek ele alınarak, ayrıntılı çalışmalarla o yapıya özel, onarım ve 

yeniden işlevlendirme önerilerini içeren projeler hazırlanmalıdır. Bu önerilerin, 

yapıların özgün mimari niteliklerini bozmayacak en az müdahaleyle 

gerçekleşebilmeleri gerekmektedir.  

İşlev önerilerinin geliştirilmesinde, kiliselerin bulunduğu yerleşimlerin ihtiyaç ve 

koşulları da belirleyici olmalıdır. Kiliselerin yeni işlevleriyle çevrelerindeki yaşama 

etkin olarak katılımı için, geçmişteki canlı sosyal ve kültürel hayatlarını bugün 

sürdüremeyen yerleşimlerin; birbirleri ve kent merkezi ile ilişkileri, mimari ve doğal 

karakteristikleri gibi başka etkenlerin de gözetilmesi gerekir. Bu nedenle çoğu kilise 

için, bulunduğu yerleşimin sınırlarını aşan öneriler hazırlanmalıdır. Yerleşimlerin 

kent merkezi ve birbirleri ile ilişkileri ve doğal ya da mimari doku süreklilikleri 

gözetilerek gruplanması ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaları gereklidir. Bu 

gruplar kentin, doğal ve kültürel varlıkları ile tanıtımına katkıda bulunacak gezi 

rotaları olarak belirlenmelidir. Bu noktada, turizmin yıpratıcı etkilerine karşı dikkatli 

olunması ve uzmanlarla işbirliğinin ihmal edilmemesi oldukça önem kazanmaktadır. 

Kiliselerin daha çok, kentin kültür-sanat etkinlikleri için kullanılması, gerek en az 

müdahale ile yapıların mimari bütünlüklerini bozmadan uyarlanabilecek olmaları, 

gerekse sözü edilen gezi rotalarını besleyen ve onlardan beslenen kilit noktaları 

olmaları bakımından doğru olacaktır. Konumu dolayısıyla başka yerleşimlerden uzak 

ya da kendi içine kapalı yerleşimlerde ise, işlev önerilerini etkileyen kriter, -yine 

kiliselerin mimari karakterini zedelememek koşuluyla-, doğrudan bu yerleşimlerin 

ihtiyaçları olmalıdır.  
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Surp Andreas/ Agios Georgios ? 1722 / 1728 ? Muhtarlık Boş  +   
Surp Andreas/ Surp Toros ? 1722 / 1851 ? Şahıs Boş  girilemedi   Darsiyak ** 

(Kayabağ) Taksiarhis-Yanartaş 1835-1842 Ortodoks Muhtarlık Boş  +   
Surp Stepanos 1871 ; 1886* Gregoryen Şahıs Boş  +   Efkere 

(Bahçeli) Surp Garabed 1730;1781* Gregoryen Milli Savunma 
Bakanlığı Boş  girilemedi   

Endürlük Agia Triada 1835 Ortodoks Muhtarlık Boş  +   
Everek (Develi) Surp Toros 1835; 1896*, 1904* Gregoryen Vakıflar Cami +    
Fenese (Develi) Surp Toros 1800; 1835* Gregoryen - -    + 

Pan Agia 1837 Ortodoks Şahıs Boş  +   
Agios Teodoros 1725; 1835 Ortodoks Şahıs Boş  +   Germir 

(Konaklar) Surp Stepanos 1834*, 1835*, 1860 Gregoryen Şahıs -    + 
Gesi  Surp Asdvadzadzin ? Gregoryen Gesi Beled. Boş   +  

Agios Dimitrios 1730;1833*, 1835, 1868 Ortodoks İncesu Beld. Boş  +   
İncesu Agios Efstatios 17291, 1779, 1867, 

1912 Ortodoks Şahıs Ahır  girilemedi   
Karacaören Agios Georgios ? Ortodoks Muhtarlık Cami   +  
Kavaklı Agios Basileos ? Ortodoks Muhtarlık Cami +    

Surp Krikor Lusavoriç 1859, 1883, 1885, 1903 Gregoryen Ermeni 
Patrikhanesi Kilise +    

Merkez 
Surp Asdvadzadzin 1725, 1781*, 1831*, 

1835, 1870, 1875, 1885 Gregoryen Beden 
Terbiyesi 

Spor 
salonu  +   

Surp Asdvadzadzin 1836 
Surp Minas 1835 
Surp Nişan 1835 

Muncusun ** 
(Güneşli) 

Surp Parseğ 1835 

Gregoryen - -    + 

Nirze 
(Güzelyurt) ? ? Gregoryen Şahıs ev  girilemedi   

Pınarbaşı ? ? Gregoryen
? Belediye Spor ve 

kültür merk.   +  
Stefana 
(Reşadiye) Pan Agia 1840 Ortodoks Şahıs Boş  +   

Panagia 1886 Ortodoks Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü Boş  +   

Taksiarhis 1729,~1860 Ortodoks Şahıs Boş   +  
Agios Haralambos/Surp Stepanos 1882 ? - Boş  Kaya kilisesi   

Talas ** 

Agios Nikolaos 1868* Ortodoks - -    + 
Taşlık Agios Georgios 1906* Ortodoks Muhtarlık Cami +    

Agios Basileos 1819 Ortodoks Şahıs Boş  +   Tavlusun 
(Aydınlar) Surp Toros 1835* Gregoryen Muhtarlık Boş  +   

Surp Bogos Bedros 1835*, 1837 Gregoryen Tomarza 
Belediyesi Boş  +   Tomarza 

Surp Asdvadzadzin 1870 Gregoryen - -    + 
Vekse (Özlüce) Pan Agia 1835 Ortodoks Şahıs Ev  +   

Protestan Kilisesi 1892* Protestan Zincidere 
Belediyesi Müze  +   

Zincidere Ioannis Prodromos Kilisesi ve 
Agios Haralambos Şapeli 1728, 1844 Ortodoks Milli Savunma 

Bakanlığı 
Toplantı 

salonu ve 
kütüphane 

+    

 
 
Şekil A.1. Mevcut Kayseri kiliselerinin bugünkü durumlarına göre değerlendirmesi    
 

Kiliselerle ilgili olarak ulaşılabilen tarihler, yapım, onarım ya da yenileme olarak değişmektedir. Öte yandan; birden fazla onarım geçiren kiliseler ve bu 
müdahalelerin içeriğinin bilinmemesi, konuyu daha da karmaşıklaştırmaktadır. Bu nedenle, yapılarla ilgili ulaşılabilen tüm tarihlere tabloda yer verilmiştir. 
*  işaretli tarihler, ferman yılıdır . 

 
** Çomaklı, Darsiyak, Muncusun ve Talas’taki kiliselerin, kaynaklarda belirtilenlerden hangisi olduğunu ve tarihini belirleyecek yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleşimdeki olası kiliseler, isim ve tarihleriyle tabloda yer almışlardır. Konuyla ilgili tartışmalar, 4. bölümde tarihçe başlıkları 
altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 

                                                 
1 Kilisenin 1724’te yapıldığını belirten bir mektup olmasına karşın, 20.yüzyıl başlarında Kayseri’de yaşayan ve dönemi için önemli bir kaynak olan Levidis’in verdiği tarih esas 
alınmıştır. 
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YERİ KİLİSE CEMAATİ YILI 
Belagesi Surp Asdvadzadzin ve Surp Kevork Gregoryen 1825 ve ? 

Surp Asdvadzadzin Gregoryen 1865* 
Panagia Manastırı 1850-1885 Bünyan 
Agios Nikolaos Ortodoks ? 

Cücün Surp Asdvadzadzin Gregoryen 1835 

Çomaklı Surp Asdvadzadzin / Surp Hagop / 
Surp Toros ? Gregorgen 1864* / 1860 /  

1750; 1837* 
Çukuryurt ? Ortodoks ? 

Darsiyak Surp Andreas/ Surp Toros / Agios 
Georgios ? 

Gregoryen / Ortodoks 
? 

1722 /1851/ 
1728  

Derevenk Surp Asdvadzadzin/ Surp Sarkis /Surp 
Toros? Gregoryen 1859 

Agios Konstantinos Ortodoks 1825 
Agios Nikitas Ortodoks 1835 
Agios Georgios Ortodoks ≈1830 Develi 

Taksiarhis Ortodoks ≈1830 
Surp Yeğya 1858 Efkere Surp Asdvadzadzin Gregoryen 1858 
Surp Toros 1835* 
Surp Kevork Gregoryen ? Erkilet 
Panagia Ortodoks ? 
Surp Asdvadzadzin Gregoryen 1802* Fenese Protestan kilisesi Protestan ? 

Gesi Metamorfoz Ortodoks ? 
Gömedi Surp Hagop Gregoryen 1874 
Hoşça ? Ortodoks ? 
İlibe Surp Asdvadzadzin Gregoryen 1800 

Surp Asdvadzadzin ? İncesu köyü Surp Toros Gregoryen 1800 
İsbile Surp Asdvadzadzin ve Surp Teodoros Gregoryen ? 
Karacaören Surp Asdvadzadzin Gregoryen 1819 
Küçükbürüngüz ? Ortodoks ? 

Surp Haç 1844* Mancısın Surp Toros ve Surp Asdvadzadzin Gregoryen ? 
Surp Sarkis Gregoryen 1884 
Surp Haç Katolik 1889* 
Agios Nikolaos 1850 
Agios Basileos  Ortodoks 1904* 
Protestan Kilisesi Protestan 1876* 

Merkez 

Surp Yeğya  Gregoryen 1831* 

Muncusun Surp Asdvadzadzin / Surp Nişan 
/ Surp Parseğ / Surp Minas ? Gregoryen 1836 / ? / ? / ? 

Musahacılı Surp Haç Gregoryen 1897 
Özvatan Agios Nikolaos Ortodoks 1840 
Sazak Surp Asdvadzadzin Gregoryen 1883 
Seyitli Surp Pırgiç Gregoryen 1883 

Agios Haralambos / Surp Stepanos? Ortodoks/Gregorgen? 1882 
Agios Georgios Ortodoks 1903* 
Surp Toros Gregoryen 1836 

Talas 

2 kilise Protestan ? 
Taşhan Surp Asdvadzadzin Gregoryen 1883 
Üskübü Panagia Ortodoks 1727, 1885 
Yağdıburun Surp Garabet Gregoryen 1883 
Yenice Surp Toros Gregoryen 1875 
Zincidere 2 kilise Ortodoks ? 

Şekil A.2. Kaynaklardan öğrenilen kiliseler.  
* İşaretli tarihler, ferman yılıdır. Çomaklı, Darsiyak, Muncusun ve Talas’taki bazı kiliselerin, 
kaynaklarda belirtilenlerden hangisi olduğunu ve tarihini belirleyecek yeterli bilgi 
bulunmadığından, yerleşimdeki olası kiliseler, isim ve tarihleriyle tabloda yer almışlardır. 
Konuyla ilgili tartışmalar, 4. bölümde tarihçe başlıkları altındadır. 
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Tarih Kaynak 
Kayseri 
Sancağı 
Toplam 
Nüfus 

Kayseri 
Kazası 
Toplam 
Nüfus 

Müslüman Ermeni Rum Katolik Prot. Yahd 

1813 Kinneir  5000 3050* 1500* 300*   150* 

1835 Texier   11902 10000* 1501* 401*    

1839 Ainsworth   12176* 5487* 6830*    

1849 Mordtmann 75405 erkek  50722 13676 11007    

1881 Tozer   40000 16000 4000    

1884 Cuinet 210732  136590 45318 25449 1575 1800  

1884 Cuinet  72000 45000* 9000* 14400* 800* 1200*  

1891-92 Salname 1307  129237 85086 17230 17866 4386 6669  

1894 Salname 1311  85600  28757 15543 744 1322  

1900 Salname 1318  49498 31252* 1405* 2419* 813* 921*  

1921 Nuri  126321 100547* 4690* 19867* 416* 803*  

Şekil A.3. 1813-1921 arasında Kayseri’nin demografik yapısın gösteren tablo 
(* ile işaretlenen rakamların Kayseri kazasına ait değerler olduğu düşünülmektedir)  
Rakamların derlendiği kaynaklar sırasıyla; [17], [130], [224], [225], [39],[122], [150], [99], [97], [45] ’dir. 

Sayımlar Müslüman Ermeni Rum Diğer 
Gayrimüslim 

toplamı 
Kayseri toplamı 

Osmanlı Devleti 
toplamı 

1831 21.005    15.901 36.906 3.641.101 

1877/78      65.443 13.064.109 

1881/82-

1893 

120.357 35.819 24.895 2.268 62.982 183.339 17.388.604 

1906/7 138.273 44.200 24.012 2.099 70.311 208.584 20.884.630 

1914 184.292 50.174 26.590 2.018 78.782 263.074 18.520.016 

Şekil A.4. Osmanlı dönemi nüfus sayımlarında Kayseri  
1881/82-1893 sayımı verilerindeki Katolik ve Protestan sayıları “diğer” başlığı altında verilmiştir. 1906/7 
sayımı verilerindeki “Ermeni katolik “rakamları “Ermeni”, “yabancı” ve “protestan” rakamları da “diğer” 
başlığı altında verilmiştir. 1914 sayımı verilerindeki “Ermeni Katolik” rakamları “Ermeni”, “Protestan” 
rakamları da “diğer” başlığı altında verilmiştir [226, s. 215]. 

                         

Şekil A.5. İkonostasis ve synthronon [227, s.39]        Şekil A.6. Bema korkulukları,
             synthronon, altar ve yanlarda
        pastoforia odaları [228] 
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Şekil A.7.a. Ermeniler’in 
yaşadığı yerler [102]  
 
 
 
 
 
 
Şekil A.7.b. Rumlar’ın  
yaşadığı yerler [43]  
 
 
 
 
 
 
Şekil A.7. Kayseri’de  
Hıristiyanların yaşadığı  
Yerleşimler  
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Şekil A.8. Kayseri (Gayrimüslimlerin yaşadığı yerlerin altı çizilmiştir) 
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K 

AGİOS 
BASİLEOS 
KİLİSESİ 

SURP 
TOROS 
KİLİSESİ 

Şekil A.9. Tavlusun 1/1000 halihazır harita (Melikgazi Belediyesi) 
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Yedikule- Surp Pırgiç Kilisesi [86, s.420]      Surp Hovhannes Avedaraniç Kilisesi [86, s.401] 

  
Samatya Surp Hagop Kilisesi [86, s.397] Surp Yerits Mangants Kilisesi [86, s.427] 

Şekil A.14. İstanbul Ermeni kiliselerinden tek nefli örnekler  
(1. narteks, 2. nef, 3. koro mahalli, 4. vaftizhane, 5. muganniler soyunma odası, 6. apsis, 7. sunak, 8. 
galeri kata giriş, 9. hazine odası, 10. rahiplerin soyunma odası olarak açıklanmıştır) 

4

5

9 

Şekil A.15. Surp Asdvadzadzin Patrikhane Kilisesi [86, s.379]  

(4. Surp Harutyun Şapeli, 5. Surp Hovhannes Mıgırdiç Şapeli, 9. Surp Vortvots 
Vorodman Şapeli) 
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Şekil A.17. Darsiyak batı yamacı 1/1000 (Gesi Belediyesi) 
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Şekil A.20. Darsiyak doğu yamacı 1/1000 (Gesi Belediyesi) 
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Şekil A.23.a.  Surp Giragos Kilisesi  Şekil A.23.b. Diyarbakır Katolik Surp Sargis  
[83, s. 91]                                                   Kilisesi [83, s. 47] 

 
Şekil A.23.c. Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi [83, s. 71] 

 223







 
 
 

  
Şekil A.26. Efkere (Gesi Belediyesi) 
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Şekil A.28. Beşiktaş Surp Asdvadzadzin Kilisesi planı [86, s. 385] 
(4 numaralı mekan vaftizhane olarak tanımlanmıştır) 
 

  
 
Şekil A.29. Eskişehir-Sivrihisar Kilisesi [119] 
 

 228

















 
Şekil A.37. Ağırnas (Ağırnas Belediyesi) 

 

 236

















 
 

 
Şekil A.45. İncesu 1/2000 imar planı (İncesu Belediyesi) 

AGİOS 
DİMİTRİOS 
KİLİSESİ 

AGİOS 
EFSTATİOS 
KİLİSESİ 

 244









 

AGİOS 
TEODOROS 
KİLİSESİ 

SURP 
STEPANOS 
KİLİSESİ 

PANAGİA 
KİLİSESİ 

Şekil A.49. Germir (Melikgazi Belediyesi) 

 

 248















 
Şekil A.56. Germir Surp Stepanos Kilisesi’nin planı [143, s.1685] 

  
Şekil A.57. Zincidere Agios Prodromos Manastır Kilisesi’nin 1845’te yapılmış 
gravürü [161] 
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Şekil A.61. a,b. Osmanlı Arşivi’ndeki, Zincidere Protestan Kilisesi’ne ait çizimler  
[159 / 2] 

Şekil A.60. Zincidere  
(Zincidere Belediyesi) 

 258







 

Şekil A.64. Talas Agios 
Georgios Kilisesi’nin 
plan ve kuzey cephesi 
[159 / 4] 

 
Şekil A.65. Talas (Talas Belediyesi) 

 261



















 
Şekil A. 74. Everek Surp Toros Kilisesi’nin Osmanlı Arşivi’ndeki planı [159 / 5] 
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Şekil A.77. Taşlık Agios Georgios Kilisesi’nin Osmanlı Arşivi’ndeki planı [159 / 9] 

 

 

Şekil A.78. Gesi Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin plan krokisi [117, s.90] 
 

 

Şekil A. 79. Pınarbaşı Kilises’nin plan krokisi 
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Panagia 
Kilisesi’nin 
kalıntıları Agios Basileos 

kompleksinin 
kalıntıları 

Katolik 
Kilisesi 

Surp Krikor 
Lusavoriç 
Kilisesi 

Agios 
Mamas 
Kilisesi’nin 
kalıntıları 

  

Şekil A.80. Kayseri [198, s.23].  
 
Şekilde görülen kilise isimleri Bernardakis 
tarafından verilmemiş, çeşitli kaynaklardan 
edinilen bilgilerle, Bernardakis’in haritası 
üzerinde kiliselerin yerleri belirlenmeye 
çalışılmıştır 
 
 
 
 
Şekil A.81. Agios Nikolaos Metropolitlik  
Kilisesi’nin krokisi [146]  
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Şekil A.83. Agios Basileos Kilisesi’nin plan ve ön görünüşü [159,10]  

Surp 
Krikor  
Lusavoriç 
Kilisesi 

Katolik  
Kilisesi 

Agios 
Nikolaos 
Kilisesi 

Surp 
Asdvadzadzin 
Kilisesi 

Surp Sarkis 
Kilisesi ? 

Şekil A. 82. Kayseri 1882 [229, s.49]

Kale 

Huand 
hatun 
Külliyesi 

Kapalıçarşı 



 276

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil A.84. Kayseri merkez- Surp Asdvadzadzin Kilisesinin konumu  







  
 
Şekil A.87. Kayseri merkez- Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin konumu  
(Kayseri Büyükşehir Belediyesi) 
 

 

Şekil A.88. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin planı [119, s. 1062] 
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ı Kilisesi [231, s.129]   

230, s.36] 

 
Şekil A.93. Niğde Hasaköy Kilisesi [231, s.125] 

 
 

 
Şekil A.92. Niğde Prodromos Manastır Kilisesi [

Şekil A.90. Niğde-Tırhan               Şekil A.91. Niğde-Konakl

Makrina Kilisesi [230, s.41] 

 281



  
Şekil A.94. Niğde Küçükköy Kilisesi [231, s.146] 

  

Şekil A. 95. Nevşehir-Derinkuyu 
Başmelekler Kilisesi  

2, s.1 ] 

 
Şekil A. 96. 1886 tarihli Ürgüp 
İoannis Rossos Kilisesi batı 
cephesi [202, s.87] 

[23
 

9
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YERİ KİLİSE ÖNERİLEN  İŞLEV 

Ağırnas Agios Prokopios sergi Toplantı / gösteri / 
Darsiyak  Ge  / köy toplantı salonu nçlik kulübü
Darsiyak 2 Gülabru-ceviz tanıtım ve satış merkezi Darsiyak Taksiarhis-
Yanartaş 

Konser / gösteri / sergi / konferans /kültür 
merkezi? 

Efkere Surp Stepanos r Müze-yapı / toplantı / konse
Endürlük Agia Triada Ko  konferans nser / gösteri / sergi /

Pan Agia Sinema müzesi Germir Agios Teodoros Çocuk kulübü / kadınlar için el sanatları kursu 

İncesu Agios Efstatios Yemek salonu (mutfak yandaki evde olmak 
üzere) 

Merkez Surp Asdvadzadzin Tahsin Özgüç Arkeoloji Müzesi 
Nirze ? Gülabru-ceviz tanıtım ve satış merkezi 

Özlüce Pan Agia Kafe 
Reşadiye Pan Agia Gençlik kulübü 

Talas Panagia Kültür merkezi 
Agios Basileos Kütüphane / söyleşi Tavlusun Surp Toros Kafe 

Tomarza Surp Bogos Bedros Bilgisayar kursu 
Zincidere Protestan Kilisesi Belediye-sergi ve okuma salonu 

Şekil A.97. Kayseri kiliseleri için yeni kullanı  önerileri     m

 
Şekil A.98. Önerilen gezi rotalarının gruplandırılması  
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EK –B FOTOĞRAFLAR 
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F.B.1. Belagesi- Surp Haç Kilisesi kuzey duvarı 

F.B.2. Talas-Surp Stepanos / Agios Haralambos F.B.3. Tavlusun-Agios Basileos 
Kilisesi(?) doğu duvarı      Kilisesi avlu duvarları ve çan kulesi 

 
F.B. 4. Tavlusun-Agios Basileos Kilisesi batı cephesi 
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 286
F.B 6. Nartekse  
açılan kapı, 
üzerindeki  
konsolun ve  
yanda galeri 
merdiveninin izi 
 
 
F.B.7. Tavlusun 
Agios Basileos  
Kilisesi  
apsise bakış 
 

 F.B. 5.Tavlusun  
 Agios Basileos 
Kilisesi-nartekste,  
 kapatılan  
 kemerler ve 
 portik 



 

  

F.B. 8. Tavlusun 
Agios Basileos 
Kilisesi doğu 
cephesi  
 
 
 
 
 
F.B. 9. Tavlusun 
Agios Basileos 
Kilisesi  
galeri katı 

 
F.B.10. Tavlusun Agios Basileos Kilisesi güney duvarı 
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F.B 12. Tavlusun Agios Basileos Kilisesi kapatılan nartekste, üstte ö
sonradan örülen kısımlar 

F.B 13. Tavlusun Agios Basileos Kilisesi-kuzey cephesi ve çan kule
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F.B 11. Tavlusun 
Agios Basileos Kilisesi 
güney cephesi 
 
zgün kemer, altta 

 
si 



  

 

F.B.18. Tavlusun Agios Basileo
 narteksteki ek duvarda sütun ba

 Duvarda ahşap 
kaplama 

seki 

 
F.B.16.İstanbul Galata Meryem Ana 
Kilisesi kuzey duvarında ahşap sıralar 

 
F.B. 17. Tavlusun Agios Basileos 
Kilisesi bahçedeki vaftiz kurnası  

 289
  F.B. 14. Tavlusun  
  Agios Basileos  
  Kilisesi, güney  
  nefin tonozunda 
  kandil halkaları, 
  kemerlerde sıva ve
  bezeme kalıntıları 
  gergi demirleri 
  ve başlıklar 
 
 
 
  F.B.15. Tavlusun 
  Agios Basileos 
  Kilisesi portikteki 
  kılıç 
 

 
s Kilisesi
şlığı 



 

  

F.B. 19. Tavlusun Surp Toros Kilisesi doğu görünüşü 
 
F.B. 20. Tavlusun Surp Toros Kilisesi avlunun 
güneydoğusundaki kalıntılar 
 
F.B. 21. Tavlusun Surp Toros Kilisesi güney cephesi  

 
F.B. 22. Tavlusun Surp Toros Kilisesi apsise bakış 
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F.B..23. Bağlarbaşı-Surp Garabed ve Surp Kevork Kiliseleri [86, s.123, 156] 

 

Kiriş 
yuvası 

İçteki eski 
başlık Vaftiz 

kurnası

 
F.B. 24. Tavlusun Surp Toros Kilisesi batı duvarının içeriden görünüşü 
 

Galeri izi 

Perde 
saçakları 

Pano 
düzenleri 

 
F.B. 25. Tavlusun Surp Toros Kilisesi güney duvarının içeriden görünüşü 
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Şapel girişi 

Döşeme 
kalıntısı 

Galeriye 
çıkış 

F.B..26. İstanbul Alemdağı-Surp Nişan  F.B. 27. Tavlusun Surp Toros Kilisesi  
Kilisesi galerisi [86, s.92]    doğu duvarı  

 

 

İçte oval 
pencere 

F.B. 29. Tavlusun Surp Toros Kilisesi kuzey cephesi 
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F.B. 28. Tavlusun Surp
Toros Kilisesi batı 
cephesi 
 



 

Galeri 
girişi 

 

 

  F.B. 30. Tavlusun 
  Surp Toros Kilisesi  
 avludan doğu cephesi 
 
 
  F.B. 31. Tavlusun 
  Surp Toros Kilisesi 
  apsis yarım kubbesi 

 

F.B.32. Tavlusun Surp Toros Kilisesi 
bemadaki batı nişi  
 
 
 
 
 
F.B. 33. Tavlusun Surp Toros Kilisesi 
plastr ve silme 
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F.B. 34. Tavlusun Surp Toros Kilisesi        F.B. 35. Tavlusun Surp Toros Kilisesi 

tonoz ve kemer bezemesi    bema duvarındaki melek figürleri 

 
F.B.36. Tavlusun Surp Toros Kilisesi güneyden avlu duvarının görünüşü 

  
F.B. 37. Tavlusun Surp Toros Kilisesi         F.B. 39. Darsiyak Kilisesi özgün bahçe  

çan kulesi kalıntısı     duvarı kalıntısı 

 
F.B. 38. Darsiyak Kilisesi sokaktan batı ve kuzey duvarlarının görünüşü  

 294



 

 

F.B. 40. Darsiyak Kilisesi kuzey cephesi 
 
 
 
F.B.41. Darsiyak Kilisesi doğu cephesinde, 
Rumca yazılı taş 
 
 
 
F.B.42. Darsiyak Kilisesi kuzey duvarında 
merdiven, galeri döşemesi ve kaplama izleri 
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F.B. 43. Darsiyak 
Kilisesi batı duvarı 

 

Galeri 
döşemesinin 
izi 

niş 

Korkuluk 
izi 

 

 

kapı 

 

F.B..44. Darsiyak Kilisesi kuzey 
nefin doğu duvarı  
 
 
F.B. 45. Darsiyak Kilisesi orta nefin 
batı duvarı 

  
F.B. 46. Darsiyak Kilisesi 

 apsis üst pencereleri 
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F.B. 47. Darsiyak 
Kilisesi doğu cephesi 
 
F.B. 48. Darsiyak 
Kilisesi güney cephesi 
 

  

F.B. 49. Darsiyak Kilisesi doğu duvarında 
saçak detayı  
F.B. 50. Darsiyak Kilisesi apsis döşemesi 

   
F.B. 51. Darsiyak Kilisesi çatı kaplaması  F.B. 52. Darsiyak Kilisesi apsisteki nişler 
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F.B. 53. Darsiyak Kilisesi 
ek duvar  
 
 
F.B..54. Darsiyak Kilisesi 
orta nef tonozunun 
kuzeybatı köşesindeki 
çatlak 

 

   
F.B. 55. Darsiyak Kilisesi batı duvarındaki çatlak  F.B. 56. Taksiarhis Manastırı avlu girişi  
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F.B.59. Yanartaş Manastır 
Kilisesi narteks, kapı, kitabe 
yeri ve tonozlarda sıva 
dökülmeleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.B.60. Yanartaş Manastır 
Kilisesi doğu cephesi 

 

Merdiven
altı 
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Kuzey 
kapısı ve 
merdiven 
girişi 

 

    
F.B.63. Yanartaş Kilisesi  F.B.64. Yanartaş Kilisesi güney galerisi 
galeri merdiveni    ve köşe odasının girişi 

F.B.61. Yanartaş 
Kilisesi  
batı galerisi  
 
F.B.62. Yanartaş 
Kilisesi batı ve kuzey 
galerileri 
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F.B.65. Yanartaş Kilisesi üst kat odası F.B.66. Yanartaş Kilisesi çatı merdiveni  

 

 
F.B.69. Yanartaş Kilisesi apsis yönüne bakış      F.B.70. Yanartaş Kilisesi güney nefi 

F.B.67. Yanartaş Kilisesi  
çatıya açılan kapı 
 
 
 
 
 
 
F.B.68. Yanartaş Kilisesi 
Güney duvarı 
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F.B.73. Yanartaş Kilisesi çatı kaplaması ve         F.B.74. Yanartaş Kilisesi
 çan kulesi kalıntısı             batı saçağında kenetler 

  
F.B.75. Yanartaş Kilisesi kasnakta kenetler F.B.76. Yanartaş Kilisesi döşemede kenet izleri 

      

 F.B.77. Yanartaş 
 Kilisesi demir  
 onarım 
 kuşakları 
 
 
 
 F.B.78. Yanartaş 
 Kilisesi dekoratif 
pencere demiri

F.B.71. Yanartaş 
Kilisesi, pencere 
 
 
 
 
 
 
 
F.B.72. Yanartaş 
Kilisesi döşeme 
kaplaması 
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F.B.82. Yanartaş Kilisesi doğu   F.B. 83. Yanartaş Kilisesi Kuzey duvarındaki nişler 
duvarından bemaya bakan niş  

 
F.B.84. Yanartaş Kilisesi işlevi belirlenemeyen liturjik öge.       F.B.85. Yanartaş Kilisesi
              bemadaki sütun başlığı 

F.B.79. Yanartaş Kilisesi parmaklık ve söveler 

  
          F.B.80. Yanartaş 

Kilisesi menteşe 
yuvası  
 

        F.B.81. Yanartaş 
             Kilisesi korkuluk 
             çivisi 
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F.B.88. Yanartaş Kilisesi apsisteki motif 

  

F.B.86. Yanartaş Kilisesi naostaki sütun 
başlıklarından biri 
 
 
F.B.87. Yanartaş Kilisesi kemer karnındaki, 
çelenk ve fiyonklardan oluşan bezeme 

 
F.B.90. Yanartaş Kilisesi silmede kalemişleri  

 
F.B.92.Yanartaş Kilisesi Cebrail ve Mikail figürleri 

 F.B.89. Kemer karnında yaprak motifi  
 F.B.91. Yanartaş Kilisesi içerdeki yazıt 
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F.B.93 Yanartaş Kilisesi pandantiflerdeki İncil yazarları 

 
F.B.94. Yanartaş Kilisesi çarmıha geriliş sahnesi    F.B.95. Yanartaş Kilisesi, örtüde organik
             taş bozulmaları 

 
F.B. 96. Efkere 1915’ten önce [29, s.223]  

F.B.97.a Efkere Surp Garabed Manastırı 1915’ten önce [189, s.748]  

 



 

 

                  
F.B 99. Efkere Surp Stepanos Kilisesi                F.B 100. Efkere
kornişte kırıklar, sütunları alınmış başlıklar,  Kilisesi’nin kuze
kırık bezeme ve kitabe yeri        Ermenice yazılı

   
F.B 101. İstanbul Surp Asdvadzadzin   F.B 102. Efkere Surp S
Kilisesi [86, s. 111]         naosun kuzey
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  F.B 97. Efkere Surp    
  Garabed Manastırı   
 1915’ten önce  
  b [233, s.166]  
  c. [29, s.224] 
 
 
 F.B 98. Efkere Surp  
 Stepanos Kilisesi  
 batı cephesi 1913  
[134] 

 

 
 Surp Stepanos 
ybatı köşesindeki 
 taş 

 
tepanos Kilisesi 
 duvarı 



  
F.B 103. İstanbul Surp Asdvadzadzin         F.B 104. İstanbul Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin 
Kilisesi’nin kuzey duvarı [86, s. 110]              galerisi [86, s. 112] 

   
F.B 105. İstanbul Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin     F.B 106. Efkere Surp Stepanos
 apsisi [86, s.109]                                   Kilisesi 1913 [134] 

 
F.B.107. Beyoğlu Surp Yerortutyun Kilisesi    F.B.108. Beyoğlu Surp Yerortutyun 

            Kilisesi’nin narteksinden naosa bakış 
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F.B.109. Beyoğlu Surp Yerortutyun Kilisesi           F.B.110. Efkere Surp Stepanos Kilisesi 
nartekse bakış [86, s.199]    vaftizhane girişi 

   
F.B 111. Efkere Surp Stepanos Kilisesi, vaftizhanenin doğu, kuzey ve batı duvarları 

 

F.B.112. Üsküdar Surp Garabed Kilisesi’nin  
iki katlı galerisi [86, s.124] 
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F.B.113. Efkere Surp 
Stepanos Kilisesi 
duvardaki galeri izleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.B 114. Efkere Surp 
Stepanos Kilisesi galeri 
izleri ve narteksteki ekler

 



 

 

Ç a t l a k 

F.B.117. Efkere Surp Stepanos Kilisesi batı cephesi 
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F.B 115. Efkere Surp 
Stepanos Kilisesi  
ikinci galeriye ait izler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.B.116. Efkere Surp 
Stepanos Kilisesi 
kuzey cephesi 
 

 



 

K a p a t ı l a n 
k a p ı 

   
F.B.118. Efkere Surp Stepanos Kilisesi    F.B 119. Efkere Surp Stepanos Kilisesi 
       güney cephesindeki tonoz kalıntısı                          doğu cephesi          

 Demirler 

               
F.B.120. Efkere Surp Stepanos Kilisesi korniş bezemeleri      F.B.121. Pan

 
F.B. 12
Stepan
vafizha
nişi ve 
 
 
 
F.B 12
Surp S
parape
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dantif bezemeleri 
 

 

 
 2. Efkere Surp 

os Kilisesi 

ne kapısı, apsis 
protesis kapısı 

3. Efkere  
tepanos Kilisesi 
t 



   
F.B 124.Efkere Surp Stepanos Kilisesi apsis   F.B.125.Surp Stepanos Kilisesi koridor ve giriş 

   
F.B.126. Kapatılan pencere   F.B 127. Kuzey iç kapısı   F.B.128. Kapatılan diakonikon kapısı 

   
F.B.129. Diakonikona      F.B.130. Kuzey duvarının batı               F.B.131. Taşlarda yüzey  
sonradan açılan kapı           penceresindeki çatlak             kayıpları ve saçakta kırıklar 
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F.B. 134. Agia Triad
F.B. 135. Agia Triad

 

F.B.132. Endürlük Agia Triada Kilisesi çan kulesi 
 
 
 
 
 
 
F.B.133. Endürlük Agia Triada Kilisesi kitabesi 
 

 

 

a Kilisesi kuzey cephesi 
a Kilisesi batı cephesi narteks ve galeri 
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3 

 

  F .B. 136. Agia 
  Triada 
  Kilisesi batı 
 narteksi ve girişler 

 
F.B.137. Ana giriş  F.B.138. Batıdaki yan kapılardan biri   F.B.140. Apsisler 

 

 
F.B.139.Agia Triada Kilisesi doğuya bakış. Ambon ve pandantifte madalyon izi ile tonozda kiriş 
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  F.B. 141. Agia  
  Triada Kilisesi  
  güney cephesi 

  

 

F.B 142. Agia Triada Kilisesi batı galerisi  
 
F.B.143. Kuzeybatı köşesi, galeriye çıkış  
 
F.B.144. Galeri girişi ve tonozlu geçiş 

giriş 
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Niş     merdiven 

 

 

F.B.145. Agia Triada Kilisesi güney galerisinin 
mevcut kısmı  
 

F.B.146. Agia Triada Kilisesi kuzey duvarı  
 

F.B.147. Agia Triada Kilisesi batı alınlığı 

 
F.B.148. Agia Triada Kilisesi kuzey duvarında kaplama izleri, sütunlarda tamburlar
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F.B.149. Agia Triada Kilisesi örtüdeki 
kaplamalar 
 
 
 
 
 
 
F.B.150. Agia Triada Kilisesi  
gergiler, başlıklar ve konsollar 

  
F.B.151 Demirlerle kubbeye taşıtılan kilit taşı     F.B.153. Simitli demir bağlantısı 

       
F.B.152. Agia Triada Kilisesi yıkılan güney galerisi     F.B.154.İstanbul Surp Hovhannes 
duvar gergileri ve kapatılan pencere           Avedaraniç Kilisesi’nin vaftiz kurnası [86,s.142] 
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F.B.155. Endürlük Agia            F.B.156. Ağırnas Agios Prokopios Kilisesi batı cephesi 
Triada Kilisesi merdiven kalıntısı         

 
F.B.157. Agios Prokopios Kilisesi güney cephesi 

F.B.158. Agios Prokopios Kilisesi doğu cephesi 
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F.B.159. Agios Prokopios Kilisesi apsis yönüne bakış 

       
F.B.160. Agios Prokopios Kilisesi merdivenler ve kripta (?) 

 

plastrlar 

F.B.161. Agios Prokopios Kilisesi galeri yönüne bakış 
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F.B.163. Agios Prokopios Kilisesi 
Doğudaki oval pencere       

F.B.165. Agios Prokopios Kilisesi doğ
     

 

F.B.162. Agios Prokopios Kilisesi kuzey cephesi 
 
F.B.164. Agios Prokopios Kilisesi. Saçak silmesi. 
Bitkilerin yol açtığı hasar ve taş bozulmaları 

 
u alınlığı     F.B.166. Agios Prokopios Kilisesi

   çatı kaplaması 
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F.B.167. Agios 
Prokopios Kilisesi 
tonozlar ve 
kubbeyi 
simgeleyen oval 
yüzey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.B.168.Kumkapı 
Ermeni 
Patrikhanesi 
Kilisesi  
[86, s.97] 
 
 
F.B.169. Reşadiye 
Panagia Kilisesi 
batı cephesi 

 

 

  
F.B.170. Alemdağ ve Kartal Surp Nişan Kiliseleri [86, s.92, 179] 
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F.B.171. Panagia Kilisesi batıya bakış            F.B.172. Panagia Kilisesi apsis yönüne bakış 

 

F.B.173. Panagia Kilisesi yıkılan apsis 

  

F.B.174. Panagia
Kilisesi kuzey nefin  
batı duvarı 

 

F.B.175. Panagia 
Kilisesi batı ve güney 
cepheleri 
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F.B.176. Panagia Kilisesi kuzey cephesi 

F.B.177. Panagia Kilisesi kuzey duvarındaki penc

F.B.180. Panagia Kilisesi saçak  F.B.181. 

 322
   

 
  F.B.178. Pencere altındaki ahşap hatıl 
” 
ereler         F.B.179. Panagia Kilisesi alınlık 

 
Panagia Kilisesi çatı kaplaması 
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F.B.183. Panagia Kilisesi güney duvarındaki figür  
 
F.B.184. Tonozların  
ortasındaki rozetler 

F.B. 182. Panagia Kilisesi orta nefin 
tonozlarında görülen figürler     

F.B.186. Panagia 
Kilisesi konsol  
 
 
 
 
 
 
F.B.185 a,b. 
Panagia Kilisesi 
sütun başlıkları 
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F.B.187. Panagia Kilisesi’nin doğu, güney ve çatısındaki ekler  

        
F.B.190. Panagia Kilisesi ek kemer ve ayaklar              F.B.191. Panagia Kilisesi derzlerdeki 

bitkiler ve kılıçlardaki paslanma 

F.B.188. Panagia Kilisesi kuzeydoğudaki ek duvarlar ve 
çatıda büyüyen ağaç 
 
F.B.189. Panagia Kilisesi kapatılan güney penceresi 



 

F.B. 192. Vekse Panagia 
Kilisesi 

       
F.B.193. Vekse Panagia Kilisesi   F.B.194. Vekse Panagia Kilisesi avlu girişleri 
İstinat duvarından kuzey cephesine bakış       

  

Kapatılmış kapı 

F.B.195. Vekse Panagia Kilisesi narteks girişi          F.B.196. Vekse Panagia Kilisesi narteks 
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Kapatılmış  
kapı 

           

F.B. 197. Orta neften nartekse açılan kapılar 

F.B.198. Vekse Panagia Kilisesi doğu duvarı       F.B.199. Yıkılan apsisin yerine örülen duvar 

                          

 F.B.200.Galeri 
 
 F.B.201. 
Galeriye 
çıkış 
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F.B.202. Vekse Panagia Kilisesi kuzey cephesi 

 
F.B.203. Vekse Panagia Kilisesi apsis üzerindeki pencere     F.B.204. Vekse Panagia Kilisesi 

doğu cephesinde kapatılan güney penceresi 

    
F.B.205-206. Vekse Panagia Kilisesi güney apsisindeki              F.B.207. Kuzey apsisindeki 
kapatılmış pencere                        kapatılmış pencere  
 

 327



 
F.B.208. Vekse Panagia Kilisesi Ek duvarlar ve demir gergi F.B.209. Vekse Panagia  

kılıç 

Ek duvar

gergi 

 

Kilisesi üst kotta konsol 
taşına oturan kemer,  
demir gergi ve kılıç 

F.B.210. Vekse Panagia Kilisesi galeri-ek duvar F.B.211. Güney ayağına oturan kemerler 

 

                 ve ahşap gergi kalıntısı  
 
F.B.212. Vekse Panagia Kilisesi kuzey ayağındaki stuko 
bezeme  
 
F.B.213. Vekse Panagia Kilisesi kemerlerdeki şeritler (a) 
 
F.B.214. Vekse Panagia Kilisesi kurban taşı (b) 

a b 
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F.B.215. Apsiste basamaklar     F.B.216.Tonozdaki bezeme        F.B.217. Narteksteki yazı 

Tonoz 
kalıntısı 

F.B.218. İncesu Agios Dimitrios Kilisesi’nin güneybatıdan görünümü 

F.B.219. İncesu Agios Dimitrios Kilisesi batı cephesi 

Kemer 
kalıntısı sütun 

kalıntısı 

silme  

Kemer 
kalıntısı sütun  
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Resim 
kuşağı 

Sıvalı 
yüzey 

Kaplamalı 
yüzey giriş 
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F.B.220. İncesu
Agios Dimitrios 
Kilisesi kuzey 
cephesi 
 
 
F.B.221. İncesu
Agios Dimitrios 
Kilisesi batıya 
bakış 
 
F.B.222. İncesu
Agios Dimitrios 
Kilisesi güneye 
bakış 



 

resim  
kuşağ ı 

 
 

  
 

 
Korkuluk 
kalıntısı? 

Kiriş yuvası

İçte eski 
başlık 

madalyon 

bilezik 

 

F.B.223. İncesu 
Agios Dimitrios 
Kilisesi kuzeye 
bakış 
 
F.B.224. İncesu 
Agios Dimitrios 
Kilisesi apsise 
bakış  
 
F.B.225. İncesu 
Agios Dimitrios 
Kilisesi içte eski 
başlık 
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 Kiriş yuvası Kiriş yuvası  

Merdiven izi 

Kiriş 
yuvası 

Ek duvar 

Mavi 
şeritler 

. 

F.B.226. İncesu Agios 
Dimitrios Kilisesi galeri 
ve merdiven izleri, 
güneybatı kapısı, 
kenar şeritleri 

 
Kabartma 
haç 

silme 

 

F.B.227.İncesu Agios Dimitrios Kilisesi doğu cephesi  
 
F.B.228. İncesu Agios Dimitrios Kilisesi kuzeyde 
narteks ve galeri duvarı kalıntısı 
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F.B.229. İncesu Agios Dimitrios Kilisesi çatı kaplaması 

 
F.B.230.İncesu Agios Dimitrios Kilisesi bema ve apsisteki nişler 

 
F.B.231.İncesu Agios Dimitrios Kilisesi pencereler arasındaki figürler ve pencere kemerlerini 
çevreleyen bitkisel bezeme 
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F.B.232. İncesu Agios Efstatios Kilisesi’nin avlu girişi     F.B.234. İncesu Agios Efstatios 

        Kilisesi Papaz evi (?) 

 
F.B.233.İncesu Agios Efstatios Kilise ve papaz evi 

 
F.B.235. İncesu Agios Efstatios Kilise ve papaz evi arasındaki merdivenli avlu girişi. 
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derz 

kapılar 

 
F.B.236. İncesu Agios Efstatios Kilisesi kuzey cephesi 

 
F.B.237. Germir Panagia Kilisesi.güney ve doğu cepheleri 

   
F.B.238 Germir Panagia Kilisesi çan kulesi      F.B.239. Germir Panagia Kilisesi apsise bakış 
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F.B.240. 
Germir 
Panagia 
Kilisesi batı 
cephesi 

 

F.B.241 
Germir 
Panagia 
Kilisesi 
batıya  
bakış 

  

F.B.242. 
Germir 
Panagia 
Kilisesi 
güneye 
bakış. 
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F.B.243. 
Germir 
Panagia 
Kilisesi 
kuzeye 
bakış. 

             
F.B.244. Germir Panagia Kilisesi          F.B.245. Germir Panagia Kilisesi  
üst kat kuzey odası                                          güneydeki bema kapısı 

 
F.B.246.Germir Panagia Kilisesi doğu cephesi 
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F.B.247. Diyarbakır Surp Sargis Kilisesi               F.B.248. Germir Panagia Kilisesi  
doğu cephesi [83, s.49]                 doğuya bakan alınlık 

F.B.249. Germir Panagia Kilisesi kuzey cephesi    F.B.250. Germir Panagia Kilisesi pencere  

   
F.B.251. Germir Panagia Kilisesi kasnak pencereleri       F.B.252. Germir Panagia Kilisesi 
ve aralardaki duvar resimleri.             galerideki döşeme kirişi 
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F.B.253. Germir Panagia Kilisesi zıvana 
F.B.254. Germir Panagia Kilisesi başlık, bilezik ve konsol 

  
F.B.255. Germir Panagia Kilisesi parmaklık izleri      
ve ikonografik figür          

F.B.257. Germir Panagia Kilisesi batı duvarı, sütunlar, duva

 339
 
 F.B.256. Germir Panagia Kilisesi 
  yan neflerdeki karma tonoz 

 
r üzerinde resimler ve konsol izi 



 
F.B.258.Germir Surp Stepanos Kilisesi batı duvarı ve konsol izi 

 
F.B.259. Germir Agios Teodoros Kilisesi 

 
F.B.260. Germir Agios Teodoros Kilisesi güney duvarı, sokak ve arkadaki istinat duvarı 
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F.B.261. 
Germir 
Agios 
Teodoros  
Kilisesi 
apsise 
bakış 

F.B.262. 
Germir 
Agios 
Teodoros  
Kilisesi batı 
cephesi  

bezemeler 

Hatıl 
boşluğu 

Ahşap gergi 
kalıntısı 
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F.B.263. AgiosTeodoros güney nefi             
F.B.264. Germir Agios Teodoros bema 
  



   

   

F.B.265.Agios Teodoros. kaya oyma mekana giriş 
F.B.266. Agios Teodoros Kilisesi güney cephesi 

F.B.267.Agios Teodoros Kilisesi kuzey cephesi                               F.B.268. Kuzeybatı köşesi 

F.B.269.Agios Teodoros Kilisesi kemer ve tonozlardaki bezeme, eski kilisenin ahşap gergileri 
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F.B.270. Germir -Surp Stepanos Kilisesi [95, s.764] 

 
F.B.271.Germir-Surp Stepanos Kilisesi doğu duvarı  

 

 
F.B.272. Germir- Surp Stepanos Kilisesi         F.B.273. Germir- Surp Stepanos Kilisesi 
kuzeyden görünüm                  vaftizhanenin kapatılan girişi 
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F.B.274. Germir- Surp Stepanos Kilisesi kuzeydoğudan görünümü 

  
F.B.275. Germir- Surp Stepanos Kilisesi plastır üzerindeki başlık ve kalem işi bezemeler  

F.B. 276. Zincidere-Ioannis Prodromos Manastır Kilisesi’nin girişindeki kitabe 
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F.B.277. Zincidere 
Ioannis Prodromos 
Manastır Kilisesi 
ve Agios 
Haralambos Şapeli 
 
 
 
 
 
 
F.B.278.Zincidere 
Ioannis Prodromos 
Manastır Kilisesi  
ve Agios  
Haralambos Şapeli 

  

F.B.279. 
Zincidere 
Ioannis 
Prodromos 
Manastır 
Kilisesi 
apsise bakış 
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F.B.280. 
Zincidere 
Ioannis 
Prodromos 
Manastır 
Kilisesi 
güneydoğudan
kilise ve şapel



 

F.B. 281. 
Zincidere 
Ioannis 
Prodromos 
Manastır 
Kilisesi. 
kubbe 
 

 
F.B.282.Zincidere Ioannis Prodromos Manastır Kilisesi aynadaki bitkisel kenar 
şeridi ve çiçek motifi ile tonozdaki dini figürler 

 

 

F. B. 283. Zincidere-Ioannis Prodromos Manastır Kilisesi duvar yüzeyinde bitkisel motifler 
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F.B.284.Zincidere-Ioannis Prodromos Manastır Kilisesi şapel,apsise bakış 

 
F.B.285. Zincidere-Ioannis Prodromos Manastır Kilisesi şapelin batı bölümü 

 
F.B.286.Zincidere-Ioannis Prodromos Manastır Kilisesi’nin 1959’daki durumu [160] 
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F.B. 287.Ioannis Prodromos Manastır Kilisesi şapelin güneyindeki bina,şapel ve kilise[160] 

  

F.B.288.Zincidere  
Protestan Kilisesi 

   F.B.289. Neve sinje  
Kilisesi çan kulesi [181] 

       

F.B.290.Üsküdar Surp Haç Kilisesi çan kulesi [86,s.127] F.B. 291 Zincidere 
Protestan Kilisesi 
Yapının 
19.yüzyıldaki  
durumu [161] 
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F.B.292.Zincidere Protestan Kilisesi kuzey duvarı      F.B.293. Protestan Kilisesi doğu duvarı  

      
F.B.294.Kilise’nin güney(giriş) duvarı                     F.B.296. 1 numaralı mekanın doğu duvarı 
 

 

F.B.295. Zincidere 
Protestan Kilisesi 
doğu ve kuzey 
cepheleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.B.298 Zincidere 
Protestan Kilisesi alt 
kat koridoru 

 

F.B.297. 1 numaralı mekanın batı duvarı
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F.B.299 Zincidere Protestan Kilisesi. batı cephesi 
 
 
F.B.300. Talas-Surp Toros Kilisesi [95, s.735] 

  
F.B.301. Talas 20.yüzyıl başı,solda Agios Georgios, sağda Surp Toros Kilisesi [233, s.164] 

F.B.302. Agios Nikolaos (önde) ve Surp Asdvadzadzin Kilisesi [58] 
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F.B.305.Agios Nikolaos Kilisesi-sütun başlığı  F.B. 30

F.B.307. Talas.soldan;Panagia, Protestan (?),Taksiar

  

Papaz evi 
F.B. 
evi v
 
F.B.3
olma

Avlu kapısı     
dükkanlar 

 351
F.B.303. Talas Surp Asdvadzadzin Kilisesi
[29, s.222] 
 
F.B.304.Agios Nikolaos Kilisesi -apsis 
 

 
6.Agios Nikolaos Kilisesi-güney-duvar 

his, Nikolaos, Georgios Kilisesi [140] 

308. Talas Panagia Kilisesi avlu girişi, papaz 
e dükkanlar 

09. Talas Panagia Kilisesi bugün mevcut  
yan kitabesi 

 



 

Alçı bezeme 

 

F.B. 310. 
Talas Panagia 
Kilisesi 
narteks girişi 

 

Kapatılan 
bölüm 

   

 

F.B.311.Naostan nartekse açılan kapı                  F.B.312 Panagia Kilisesi.apsise bakış [234]  
 

Kapatılan 
bölüm Mihrap 

minber 

Yan galeri 

 

F.B.313. Talas 
Panagia Kilisesi orta 
mekan ve batı ve 
güney haç kolları, 
galeri [234] 

 352



          

 

Konsol taşları 

 
F.B.314 Talas Panagia Kilisesi galerinin  F.B.315. Talas Panagia Kilisesi kuzey 
narteks üzerindeki kısmı, ve merdivenler [234]                duvarı ve yan galeri  

 

F.B. 316 Talas 
Panagia Kilisesi, 
balkon [234] 

 
F.B.317 Talas Panagia Kilisesi, balkon [234]
 
 
F.B.318 Talas Panagia Kilisesi kasnak  
pencereleri [234] 
Alçı 
bezeme 
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F.B.319 Panagia Kilisesi. batı cephesi  
 

F.B.321.Panagia Kilisesi kuzey cephesi  
F.B. 320. Talas 
Panagia Kilisesi 
doğu cephesi  

 354



kılıçlar 

Eklenen 
mihrap 

 

              

çiçeklenme 

çatlak 

 

F.B.322. Talas Panagia Kilisesi güney cephesi 
F.B.323. Talas Panagia Kilisesi başlık 
F.B.324. Talas Panagia Kilisesi.güney 
cephesinin doğu köşesi 

                                

F.B.325. Talas. 
Panagia Kilisesi 
sonradan eklenen 
minber  
 
 
F.B.326. Talas. 
Panagia Kilisesi. 
mihrap 

 355



 356

 

 

   
F.B.329 Talas Taksiarhis Kilisesi narteks izi       F.B.330. Talas Taksiarhis Kilisesi kuzey                 

cephesinde pencereye dönüştürülen kapı 

F.B.327. Talas 
Taksiarhis Kilisesi batı 
ve güney cepheleri 

F.B.328. Talas 
Taksiarhis Kilisesi batı 
cephesinde narteks izleri 
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F.B.331. Talas Taksiarhis Kilisesi bugünkü kuzey girişi 

  
F.B.332. Talas Taksiarhis Kilisesi güney girişi 

      
F.B.333.Talas Taksiarhis Kilisesi kuzey apsisi   F.B.334.Talas Taksiarhis Kilisesi 

ek döşeme ve duvarlarla oluşturulan alt kat 
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F.B.335.Talas Taksiarhis Kilisesi üst kat güneye bakış F.B.336. Taksiarhis Kilisesi merdiven 

 
F.B.337. Taksiarhis Kilisesi.güney apsisi      F.B.338. doğuda apsislerin üzerinde kalan duvar 

 
F.B.339.Talas Taksiarhis Kilisesi kuzey cephesi 



 359

 

 

 

 

  

 
F.B.343.Tomarza Surp Asdvadzadzin Manastırı’nın kalıntıları (2000) 

F.B.340.Talas Taksiarhis 
Kilisesi bağdadi sıva ve 
kenarında alçı silme 

F.B.342. 
Tomarza  
Surp 
Asdvadzadzin 
Manastır  
kilisesi ve Surp 
Haç Şapeli  
[95, s.1008] 

apsis şapel 

F.B.341. a,b. Tomarza Surp Asdvadzadzin Manastırı’nın gravürü [95, s.854] ve içi  (235, s.90) 



 

Çatı izi 

Merdiven 
evi? 

 Kapatılmış pencere?

Özgün duvar? 

 

F.B.344. 
Tomarza Surp 
Bogos Bedros 
Kilisesi, apsise  
bakış 
 

madalyon 

 

niş 

Kapatılmış 
pencere 

  

 F.B.345.Bogos Bedros Kilisesi batı cephesi 
 F.B.346.Orta neften protesise bakış 
 F.B.347. Surp Bogos Bedros Kilisesi protesis 
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F.B.348. a, b.Tomarza Kilisesi merdiven evi?   

Ahşap kor

 

 361
  

niş 

     F.B.349. Balkona ait izler 

balkon 

kuluklar
 

 

F.B. 350. 
Tomarza Surp 
Bogos Bedros 
Kilisesi’nin 1913 
yılına ait 
fotoğrafı 
[29, s. 229] 
 
 
 
 
 
 
F.B.351. 
Tomarza Surp 
Bogos Bedros 
Kilisesi orta 
neften güney 
nefine bakış 



 
F.B.352. Tomarza Surp Bogos Bedros Kilisesi.batı duvarı  

 
F.B.353. Tomarza Surp Bogos Bedros Kilisesi çapraz tonozlu birim 

Kapatılmış 
kapı 

 
F.B.354.Surp Bogos Bedros Kilisesi bemaya açılan kapı              F.B. 355. Güney cephesi  
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F.B.356. Tomarza Surp Bogos Bedros Kilisesi kuzey cephesi 

Yükseltilmiş çapraz tonoz

F.B.357. Tomarza Surp Bogos Bedros Kilisesi doğu cephesi  

 

 

pencere 

 
F.B.358. Surp Bogos Bedros Kilisesi saçak  F.B.359. Kuzeydoğuda duvarın yıkılan dış cidarı  

 363



Devşirme taş 

  
F.B.360. Tomarza Kilisesi kaide ve üzerindeki devşirme taş               F.B.361. Sütun başlığı 

 

F.B.362. Apsiste merdiven evinin giriş ve niş 
                                                                                  
F.B.364. S. Bogos Bedros Kilisesi apsis yarım kubbesi          F.B.363. Duvardaki bezemeler  

  

 

 
F.B.365. Develi-Fenese. Surp Toros Kilisesi (?) kuzey duvarının kalıntısı (2000) 
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F.B.366. Develi-Fenese. Surp Toros Kilisesi (?) (236) 

 
F.B. a,b. Çukuryurt Köyü’nde kilisenin taşları kullanılarak yapılan cami 

 

F.B.368. Develi-Çomaklı Köyü, üzerine ev inşa edilen kilise I 
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          F.B.369. Develi-Çomaklı Köyü,  
                        üzerine ev inşa edilen kilise 
 
F.B. 370. Everek Surp Toros Kilisesi portikten görünüm  
 
 
 
 
F.B. 371. Everek Surp Toros Kilisesi portik 

F.B.372. Portikten ayrıntı  F.B.373. Portik ve galerinin kuzeybatıdan görünümü 

 366



 

F.B.374. Everek Surp Toros Kilisesi giriş 
 
F.B.375. Everek Surp Toros Kilisesi 
naos..apsise bakış  

    

F.B. 376. Everek Surp Toros 
Kilisesi narteksin kapatılan 
kemerleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.B. 377. Everek Surp Toros 
Kilisesi galeri, güneye bakış 

 

F.B. 378. Everek Surp Toros 
Kilisesi narteks yönüne bakış 
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F.B.379. Everek Surp Toros Kilisesi güney cephesi 

 

   

F.B. 380. Everek Surp Toros Kilisesi kuzey cephesi  
F.B. 381. Everek Surp Toros Kilisesi yan cephelerin pencere düzeni  
F.B.382. Everek Kilisesi  sütun başlığı ve demir onarım kuşakları 
F.B. 383. Everek Surp Toros Kilisesi. cepheden kılıç örneği 

 368



       

F.B.384. Everek Surp Toros Kilisesi galerideki kılıç    

F.B.385. Everek Surp Toros Kilisesi portikteki başlık-gergi ilişkisi 

F.B.386. Everek Surp Toros Kilisesi kapatılan bema kapısı 

 
F.B.387. Bünyan Papaz Çeşmesi. büyük olasılıkla Agios Nikolaos Kilisesi’nin bulunduğu yer. 

   
F.B.388, 389. Gergeme Manastırı’na ait kalıntılar 

 369



  
F.B.390, 391. Karacören- Agios Georgios Kilisesi’nden dönüştürülen cami 

    
F.B.392, 393. Karacaören-Agios Georgios Kilisesi’nin çan kulesi           F.B.394. Çukur Agios
                      Nikolaos Kilisesi çan kulesi 

F.B.395. Muncusun Kilisesi apsisi ve çevresindeki kemer kalıntıları 
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F.B.396. Muncusun Kilisesi apsis yarım kubbesindeki akustik küpleri    

 

 
 
F.B.397. İstanbul Bakırköy-
Surp Asdvadzadzin Kilisesi 
avlu duvarındaki çan kulesi 
[86, s.119]  
 
 
 
 
 
 
 
F.B.398. Taşlık Agios 
Georgios Kilisesi’nin 
güneybatıdan görünüşü 
 
 
F.B.399. Taşlık Agios 
Georgios Kilisesi’nin 
güneydoğudan görünüşü  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F.B.400. Taşlık Agios 
 Georgios Kilisesi 
  apsise bakış 
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F.B.402.Agios Georgios Kilisesi çan kulesi 

 
F.B.401. Taşlık Agios Georgios Kilisesi batıda özgün 
durumunu korumuş galeri 

 
F.B.403. Kavaklı Agios Basileos Kilisesi doğu cephesi 

  
F.B.404. Kavaklı Kilisesi.avlu duvarındaki mezartaşı 

    
F.B.405. Kavaklı Agios Basileos Kilisesi         F.B.406. Kavaklı Agios Basileos Kilisesi 
kuzey nefe eklenen kadınlar mahfili               kuzey cephesi 

 372



                        
  

 

F.B.407. Kavaklı Agios Basileos Kilisesi çan kulesi 
 
F.B.408. Kavaklı Agios Basileos Kilisesi güney nefi,
 ahşap ve demir gergiler 

F.B.409. Batıya bakış ve kuzey nefine eklenen kadınlar mahfili           F.B.410. Apsise bakış 

 
F.B. 411. Gesi Surp Asdvadzadzin Kilisesi  

 373



 
F.B.412. Surp Danyel Manastırı içindeki Surp Asdvadzadzin Kilisesi [95,s.993] 

  
F.B.413. Pınarbaşı Kilisesi batı ve kuzey cepheleri           F.B.414. Pınarbaşı Kilisesi’nde kılıç 

  
F.B.415. Pınarbaşı Kilisesi giriş yönüne bakış       F.B.416. Pınarbaşı Kilisesi apsise bakış 

 

 

 374



 
F.B.417. Pınarbaşı Kilisesi doğu ve güney cepheleri 

 
F.B.418. Önde görünen Agios Nikolaos ,arkada Surp Asdvadzadzin Kilisesi [237] 

   
F.B.419.Agios Nikolaos Kilisesi [237]          F.B.420. Surp Sarkis Kilisesi’nin içi [95,s.897] 

 
F.B.421. Surp Sarkis Kilisesi. [238, s.20]  

 375



F.B.422. Geride Surp Krikor Lusavoriç ve Surp Haç Katolik Kilisesi(?) ile Surp Sarkis, Surp 
Asdvadzadzin ve Protestan Kilisesi (?) [237] 

F.B. 423. Surp Asdvadzadzin, Surp Sarkis ? ve Protestan Kilisesi? [237] 

F.B. 424. Surp Haç Katolik (?), 40 Şehit Çocuk (?), Surp Krikor Lusavoriç, Agios Nikolaos, 
Surp Sarkis (?), Surp Asdvadzadzin kiliseleri, [233] 

 
F.B. 425. Merkez Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin girişinde, altta Ermenice kitabe 

 376



 

 

 377
  

  

F.B.426. Surp Asdvadzadzin Kilisesi 
narteksteki iç kapı ve kitabeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.B. 427. Surp 
Asdvadzadzin 
Kilisesi batıya bakış

 
 

F.B. 428. Surp 
Asdvadzadzin 
Kilisesi batı cephesi
1961 [34, s.56] 
 



   

niş Gergi, 
ek duvar 

F.B.429 Surp Asdvadzadzin Kilisesi eklerle değişikliğe uğrayan      F.B.430. S. Asdvadzadzin 
narteks        nartekste kapatılan yan kapı 

                 
F.B.431 Surp Asdvadzadzin Kilisesi     F.B.432. Surp Asdvadzadzin 
nartekste kapatılan kapı ve ekler       kuzey duvarının batı ucundaki kapı 

 
F.B. 433. Surp Asdvadzadzin Kilisesi kuzey cephesi, yan girişler ve vaftizhane 

 378



 

 

F.B.434. Surp Asdvadzadzin 
Kilisesi güney cephesi 
 
F.B.435. Surp Asdvadzadzin 
Kilisesi doğuya bakış 
 
F.B.436. Surp Asdvadzadzin 
Kilisesi ek duvarla kapatılan 
protesis 

F.B. 437. Surp Asdvadzadzin Kilisesi vaftizhane                        F.B. 438. Vaftizhanenin içi 

 379



            

  

F.B. 439. Surp  
Asdvadzadzin Kilisesi 
vaftizhane ve protesis girişi, 
basamaklar 
 
 
 
 
F.B. 440. Surp  
Asdvadzadzin Kilisesi galeri 
girişine ait izler 
 
 
 
 
 
F.B. 441. Surp 
Asdvadzadzin Kilisesi,galeri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.B.442. Surp Asdvadzadzin 
Kilisesi, galerinin yükseltilen 
kısmı 
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F.B.443 Surp Asdvadzadzin Kilisesi güney 
cephesinden ayrıntı.(kapatılan pencere) 
 
F.B.444 Güney cephesinin doğusundaki tonoz 
kalıntısı ve yükselen zeminden zarar gören açıklıklar. 

 

   

F.B.445 Surp Asdvadzadzin Kilisesi doğu cephesi  
F.B.446 Surp Asdvadzadzin Kilisesi kasnak,kubbe  
F.B.447. Taşçı işareti ve pencere demirleri 

 381



   

 
F.B.448. Kubbenin içten görünüşü 

F.B.449. Surp Asdvadzadzin Kilisesi      F.B.450. Tarsus St. Paulus Kilisesi’nin 
İkonastasis izi        ikonastasisi [181] 

 
 
F.B.451 Surp Asdvadzadzin Kilisesi galeri döşemesindeki 
barok biçimlenme  
 
 
F.B.452 . Surp Asdvadzadzin Kilisesi kapının çevresinden 
ayrıntı
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F.B.453. Surp 
Asdvadzadzin 
Kilisesi, galeride 
ekler 
 

 

 
F.B.455. Surp Asdvadzadzin Kilisenin çevresindeki niteliksiz ekler. 

F.B.454. Surp 
Asdvadzadzin 
Kilisesi galeride  
yükseltilmiş bölüm 

 383



 

  

  

F.B.456. Surp Krikor Lusavoriç 
Kilisesi 
 
F.B.457. Surp Krikor Lusavoriç 
Kilisesi ve Gümüşyan Okulu’na 
ait duvarlar 
 
F.B.458 Surp Krikor Lusavoriç 
Kilisesi ve Gümüşyan Okulu’na 
ait duvarlar  
 
F.B.459 Gümüşyan kız 
okulu’nun 1889 tarihli kitabesi  
[86, s.273] 

 

 

F.B.460. Gümüşyan erkek okulu’nun 1868 tarihli kitabesi
[86, s.272] 
 
 F.B.461 Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi.1883  tarihli 
onarım kitabesi [86, s.273] 
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F.B.462. Surp Krikor Lusavoriç Kilisenin girişindeki 1885 tarihli kitabe [86, s.271] 

  
F.B. 463. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi portik [86, s.270}]           F.B. 464. Kilise’nin batı girişi  

 

F.B. 465. Surp 
Krikor Lusavoriç 
Kilisesi 
Narteks ve galeri 
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F.B.466 Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, naos restorasyondan önce [86] 

  

F.B.467. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, altar [86]        F.B.468. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi 
       apsisten naosa bakış. restorasyondan önce [86] 
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F.B.469. Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi, güney 
cephesi-galeriye çıkan  
merdiven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.B.470. Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi, kuzey 
cephesi galeri kapısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  F.B.471. Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi güney 
cephesi ve portik  
 [86, s.275] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 F.B.472 Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi.yapının     
kuzeybatıdan görünümü  
 [95, s.900] 
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F.B.473. Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisenin  
1929 yılına ait fotoğrafı 
[95, s.902] 

 
F.B. 474. Tarsus St. Paulus Kilisesi [181]              F.B. 475. Nevşehir’de kilise 

 
F.B. 476. Niğde merkezinde Stephanos (?) Kilisesi       F.B. 477. Niğde Konaklı Kilisesi 

 
F.B. 478. Niğde Konaklı Kilisesi  

 388



  

F.B. 479. Niğde Prodromos 
Manastır Kilisesi  

 

 
F.B. 480. Niğde-Çarıklı ‘da kilise 

F.B.482. Everek Surp Toros Kilisesi 
galeri merdiveni  

 
  F.B.481. Niğde Konaklı kilisesi 

       

F.B.483. Aya İrini Kilisesi’nin sergi için 
kullanımı. 
 
F.B. 484.Aya İrini Kilisesi’nin konser için 
kullanımı.
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F.B.485. Antalya Agios Georgios Kilisesi Akdeniz        F.B.486. Müzeye dönüştürülen Tarsus 
Medeniyetleri Enstitüsü Merkezi sergi salonu                   St. Paulus Kilisesi [181] 

 
F.B. 487. Sinasos Konstantin-Helena Kilisesi’nin “Ortak Kültür Mirasımız” sergisi için 
kullanımı [239] 

 
F.B. 488.-489. St. Michael Kilisesi- ofis [219, s. 13-14]  

 390



F.B.490. St. Michael Kilisesi- ofis  [220, s. 84]   

 
 
F
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F.B.491. St. John’s şapeli –belediye binası  
ve sergi salonu [219, s. 15] 

.B.492. Folkstone’da şapel-kafe [220, s. 87]
 
 
F.B.493 St. Werburgh Kilisesi- alışveriş merkezi  
[220, s. 166]  
F.B.494. St. Werburgh Kilisesi alışveriş merkezi 
[220, s. 167] 
F.B.495. Germir Panagia Kilisesi’ndeki atölye 
çalışması sırasında 
 



 

F.B.496. Germir Panagia Kilisesi’nde düzenlenen atölye çalışmasının sonunda film gösterimi 

 
F.B.497.Germir Panagia Kilisesi’nde düzenlenen atölye çalışmasının sonunda müzik dinletisi 
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17. 04. 1972’de Kayseri’de doğdu. 1993’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1997’de Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın 
danışmanlığında “İncesu Kara Mustafa Paşa Medresesi Restorasyon Projesi” 
başlıklı tezle İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık 
Anabilimdalı Restorasyon Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1994’te 
araştırma görevlisi olarak girdiği Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim 
görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.  
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