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Öz: Bu çalışmada, Kayseri’deki Ermeni cemaatine ait kiliselerin Osmanlı döneminde geçirdiği 
onarımlar ele alınmıştır. İncelemeye esas olan Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri, Ermeni 
kiliselerinin imar sürecini ortaya koyan önemli bilgileri içermektedir. Konu ile ilgili belgelerin 
tarihlerine bakıldığında, imar başvurularının Tanzimat Fermanı’nın çıkarıldığı 1839 yılından 
itibaren arttığı, 1856 yılında çıkarılan Islahat Fermanı ile birlikte ise hızlandığı görülmektedir. 
Arşiv araştırmasında yedi kilisenin onarımı için muhtelif zamanlarda başvurular yapıldığı tespit 
edilmiştir. Osmanlı hoşgörüsünün kanıtı olan bu yapılardan maalesef Talas Meryem Ana ve Surb 
Toros ile Erkilet Surb Toros kiliseleri günümüze kadar gelememiştir. Develi’deki Fenese Surb 
Toros Kilisesi’nden birkaç duvar kalıntısı günümüze kalmışken, Efkere Surb Stephanos Kilisesi ve 
Tomarza Bogos Bedros kiliseleri büyük oranda, Everek Surb Toros Kilisesi ise tamamen sağlam 
durumdadır. Arşiv belgelerinde bahsi geçen onarım taleplerinin gecikmeli olsa da gerçekleştirildiği 
yapı üzerindeki incelemelerden anlaşılmaktadır. Müslümanlara ait mabetlerin imar sürecinden 
farklı olarak gayrimüslim ibadethanelerinin onarımı için Tanzimat öncesinde şeyhülislamdan, 
sonrasında ise Adliye ve Mezahib Nezareti’nden görüş istendiği belgelerden tespit edilmiştir. Konu 
ile ilgili fetvalara bakıldığında yapının eski haline hiçbir şey ilave etmemek kaydıyla onarım için 
olumlu cevap verildiği anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kayseri, Ermeni, Kilise, Onarım. 

Abstract: In this study, the restorations of Armenian churches in Kayseri during the Ottoman 
period have been discussed. The documents of the Ottoman Archives of the Prime Ministry, on 
which the study is based, contain important information about the process of restoration of the 
Armenian churches. When the dates of the related documents are studied closely, it is possible to 
see that restoration applications increased starting from 1839 when the Imperial Edict of 
Reorganization was issued and speeded up with the Edict of Reforms in 1856. With the archive 
research, applications at various times for the restoration of seven churches have been noticed. 
Among these churches, which are proofs of the Ottoman tolerance, those of Mother Mary and St 
Theodore in Talas, and St Theodore in Erkilet, unfortunately, have not survived to the present day. 
While only the ruins of few walls from the Church of St Theodore in Fenese / Develi have remained, 
the Churches of St Stephen in Efkere and SS Peter and Paul in Tomarza are mostly, and the Church 
of St Theodore in Everek is completely intact. From the surveys on the buildings, it is obvious that 
the restoration requests mentioned in the archive documents were met, sometimes with a delay 
though. The restoration for the Muslim and non-Muslim shrines were not the same; depending on 
the documents, it has been established that for the restoration of the non-Muslim ones before the 
Reforms, the opinion of the Sheikh ul-Islam and later, that of the Ministry of Justice and Religious 

																																																													
∗ Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu’nda Onarım Faaliyetleri: Kayseri Örneği, adlı basılmamış doktora tezinin bir 
bölümünden üretilmiştir.  
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Sects was sought. According to the related fatwas, affirmative replies were granted on condition 
that no additions were made to the original buildings.  

Keywords: Ottoman, Kayseri, Armenian, Church, Reconstruction. 

 

Giriş 

Orta Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olan Kayseri, farklı uygarlıklara ev sahipliği 
yapmıştır. Şehirde yaşayan etnik ve dini gruplar arasında Türk ve Rumların yanı sıra Ermeniler 
de bulunmaktadır. Sayıları kesin olarak bilinmese de Ermenilerin şehirdeki varlığı Anadolu 
Selçuklular dönemine kadar gitmektedir.1 Kayseri’deki etnik ve dini yapıya ilişkin çeşitli 
bilgiler, Osmanlı dönemine ait kayıtlarda bulunmakla birlikte, özellikle 19. yüzyıla kadarki 
kayıtlarda hane hesabı esas alındığı için net rakamlara ulaşmak oldukça zordur.2 Şehre gelen 
yabancı seyyahların verdiği rakamlar ise tarihçilerin ifadesine göre objektiflikten uzak ve 
abartılıdır.3 Ulaşılabilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, Hıristiyan nüfusun toplam nüfus 
içerisindeki payının %25 civarında olduğu tahmin edilmektedir.4 Bu oran içerisinde Ermeni 
nüfusun ne kadar olduğu kesin olarak bilinememektedir. Kesin olarak bilebildiğimiz ise 
Osmanlı dönemi Kayseri’sinde Ermenilerin şehir merkezindeki mahalleler ve merkeze bağlı 
kaza, kasaba ve köylerde yaşadıklarıdır5. Buna göre Ermenilerin yaşadığı yerler, merkezde 
Baldöktü, Batman, Bektaş, Dader (Dadır), Emir Sultan, Eslem (İslim) Paşa, Fıruncu, Genlik, 
Gürcü, Hacı Kasım, Hacı Mansur, Harput, Hasan Fakih, Hasinli (Hisayunlu), Karabet, 
Karakiçi, Kiçikapu, Konaklar, Köyyıkan, Mürekkebçi (Merkebçi), Oduncu, Puşegan, 
Rumiyan, Sayacı, Selaldı (Selbastı), Sınıkcı, Sisliyan, Sultan, Süleyman, Şarkiyan, Tavukcu, 
Tus, Tutak, Varsak mahalleleri ile6 Ağırnas, Endürlük, Cırlavuk, Çukur, Dadasun, Dimitre, 
Erkilet, Gergeme, Germir, Gömürgen, Isbıdın, Istefana, İspile, Kala-i Hristos, Kanber, Kiçi 
Bürüngüz, Molu, Muncusun, Salkuma, Sarımsaklı, Tomarza, Ulu Bürüngüz, Üskübi, Vekse, 
Vank, Zincidere7, Talas8, Gesi, Efkere, Darsiyak, Nize, Balagesi, Mancusun9, Tavlusun10, 
Develi, (Everek-Fenese) Çomaklu, İlibe, İncesu gibi idari birimlerdir.11 

İslam anlayışı çerçevesinde, Osmanlıların gayrimüslimlere ibadet noktasında tanıdığı 
özgürlük bilim dünyasınca malumdur. Bu doğrultuda, Ermenilere de aynı hak ve özgürlüklerin 

																																																													
1 Ahmet Akşit, “Selçuklular Devrinde Kayseri Şehrinin Nüfus ve Etnik Durumu”, I. Kayseri ve Yöresi Tarih 
Sempozyumu Bildirileri (11–12 Nisan 1996), Kayseri 1997, s. 3–12. 
2 Osmanlı dönemine dair şehirdeki Ermeni nüfus için bakınız; Refet Yinanç, “XVI. Yüzyıl Sonlarında Kayseri 
Mahalleleri ve Nüfusları”, I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11–12 Nisan 1996), (Haz. : Ali 
Aktan, vd.), Kayseri 1997, s. 363–366; M. Akif Erdoğru, “XVI.-XVII. Yüzyıllarda Kayseri Zimmileri”, I. Kayseri 
ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11–12 Nisan 1996), (Haz. : Ali Aktan, vd.), Kayseri 1997, s. 71–77; 
Mehmet İnbaşı, “Nüfus ve Ekonomik Yönden XVI. ve XVII. Yüzyıl Kayseri’sinde Ermeniler” Hoşgörü 
Toplumunda Ermeniler, (Haz. : M. Metin Hülagu, vd.), Cilt: 3, Kayseri 2007, s.9–32; Mustafa Keskin, Kayseri 
Nüfus Müfredat Defteri 1831–1860, Kayseri 2000; Hüseyin Cömert, 19. Yüzyılda Kayseri, Kayseri 2007a. 
3 İnbaşı, agm., s. 23-24; Zafer Gölen, “Tanzimat Döneminde Bosna Hersek’te Kilise İnşa ve Onarım Faaliyetleri”, 
Belleten,  Cilt: LXV, Sayı: 242, Ankara 2001, s. 217-218. 
4 Cömert, age, 2007a, s. 43–56. 
5 Şehrin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi genel nüfusu için; Hava Selçuk, “Nüfus”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt: 5, 
Kayseri 2017, s. 104-109. 
6 Her iki çalışmada da Ermeni nüfusun yaşadığı mahalleler muhtelif sayfalarda belirtilmiştir. Keskin, a.g.e.; Cömert,  
a.g.e., 2007a. 
7 İnbaşı, agm, s. 30-31. 
8 Hüseyin Cömert, 19. Yüzyılda Talas, Kayseri 2010a, s. 26–28. 
9 Hüseyin Cömert, Gesi Vadisi, Ankara 2010b, s. 37, 173–174, 309–312, 371–372, 417, 429–430. 
10 Hüseyin Cömert, Tavlusun, Kayseri 2007b, s. 66–67. 
11 Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian, 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, İstanbul 
2012, s. 229–230. 
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tanındığı, hatta devlet sınırları içerisinde yaşayan cemaat mensupları için patriklik müessesinin 
Osmanlılar tarafından kurumsal bir yapıya kavuşturulduğu bilinmektedir. Önce Kütahya, 
ardından Bursa ve son olarak İstanbul ruhani reislik merkezi yapılmıştır. Fatih Sultan 
Mehmed’in 1461’de cemaatin başına patrik ataması ile İstanbul Ermeni Patrikhanesi 
kurulmuştur.12 Devlet ibadet özgürlüğünün yanı sıra, ibadetin gerçekleştirildiği kiliselerin 
kullanım hakları konusunda da gayrimüslim cemaatlere bazı imtiyazlar tanımıştır. Bu 
çerçevede kiliselerin onarım ve inşasına da belirli kurallar dâhilinde izin verilmiştir.13 Kilise 
inşa ve onarımlarını konu alan arşiv belgelerine dayalı çalışmalar, onarım başvurusu ve 
ardından gerçekleşen yazışma sürecine ilişkindir. Bu imar faaliyetlerinin fiiliyatına ilişkin ise 
maalesef yeterli inceleme yapılmamıştır. 

Bu çalışmada, günümüz Kayseri sınırları içerisinde yer alan ve Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi kayıtlarına giren Ermeni Kiliseleri’nin onarım ve inşası ele alınmıştır. Tespit ettiğimiz 
arşiv vesikaları, kiliselerin inşa ve onarımı için çok sayıda başvuru yapıldığını göstermiştir. 
Bununla birlikte, talep edilen ve çoğu zaman gerekli koşulları sağlamak kaydıyla devlet 
onayını alan onarım ve inşa faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği arşiv 
belgelerinden anlaşılamamaktadır.  Söz konusu durum göz önünde bulundurularak, bu 
çalışmada evraklarda bahsi geçen onarım ve inşa faaliyetlerinin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediği, yapılan saha araştırması ile bizzat yerinde incelenerek ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Böylelikle gayrimüslim mabetleri için girişilen imar hareketlerinin gerçekliği 
ortaya konmuştur. 

1. Kayseri’deki Ermeni Kiliselerinin Onarımları14 

1.1. Günümüze Ulaşan Kiliseler 

1.1.1. Bogos Bedros Kilisesi 

Kayseri’ye bağlı Tomarza İlçesi’nin merkezinde bulunan yapının ilk inşasında şapel 
olarak tasarlandığı, 1570 tarihinden itibaren ise çok sayıda değişikliğe uğrayarak 1837 yılında 
kiliseye dönüştürüldüğü kaynaklarda belirtilmektedir.15 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 
1835 tarihli belgede ise yapı kilise olarak kaydedilmiştir.16 Naos ve apsis bölümü sağlam bir 
şekilde ayakta bulunan yapının narteks bölümü günümüze ulaşamamıştır (Fot. 1). Üç nefli 
bazilikal planda inşa edilmiş olan yapı doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir kütleden 
oluşmaktadır. Naosun üzerini kapatan tonoz örtü sistemi, birbirlerine ve duvarlara yuvarlak 
kemerlerle bağlanan, ortadaki serbest sütunlar tarafından taşınmaktadır.  

Kilisenin onarımına ilişkin tespit edebildiğimiz, 24 Ağustos 1835 tarihli tek belgeden 
anlaşıldığına göre yıkılmaya yüz tutan yapının durumu kilise cemaati tarafından yerel idareye 
bildirilmiş ve tamir edilmesi için talepte bulunulmuştur. Bu talep üzerine marifet ehlinden 
(muhtemelen müftü, kadı, inşaat esnafı ve eşraf ileri gelenlerinden) oluşan bir keşif heyeti 
																																																													
12 Davut Kılıç, “Dinî İlişkiler Bakımından İstanbul Ermeni Patrikhanesi”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, (Haz.: 
M. Metin Hülagu, vd.), Cilt: I, Kayseri 2007, s. 563. 
13 Gölen, agm, s. 226-229; Gülbadi Alan, “Osmanlı Devleti’nin Ermenilere Göstermiş Olduğu Dini İmtiyazlar 
Çerçevesinde Kilise Tamirleri”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, (Haz.: M. Metin Hülagu, vd.), Cilt: II, Kayseri 
2007, s. 205–206; Mucize Ünlü, “Tanzimat Sonrasında Samsun Çevresinde Gayrimüslimlerin Kilise ve Mektep 
İnşa ve Tamir Faaliyetleri”, Geçmişten Geleceğe Samsun, (Ed.:  Cevdet Yılmaz), Samsun 2006, s. 149-162. 
14 Ele alınan yapılar, günümüze ulaşan ve ulaşamayan olmak üzere iki grupta isme göre alfabetik olarak 
sıralanmıştır. 
15 Güner Sağır, “Kayseri’de Osmanlı Dönemi’nde İnşa Edilmiş Bir Grup Ermeni Kilisesi I”, Türk Arkeoloji ve 
Etnografya Dergisi, Sayı: 4, Ankara 2004, s. 61; Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19. Yüzyıl 
Kiliseleri ve Korunmaları İçin Öneriler, (İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış 
Doktora Tezi), İstanbul 2007, s. 123. 
16 BOA. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Cevdet Adliye,  (C. ADL.), 48/2885–2, (1251 Ra. 29). 
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kurulmuştur. Heyetin yaptığı keşif çalışmasından, kilisenin yaklaşık olarak 22.5 m. 
uzunluğunda, 12 m. genişliğinde, 9.75 m. yüksekliğinde olduğu ve 275 m2’lik bir alan üzerine 
oturduğu tespit edilmektedir. Bu süreçte gayrimüslimlere ait yapıların onarılıp 
onarılamayacağına dair Şeyhülislam’dan fetva istenmiş, alınan fetva doğrultusunda yapının 
aslına sadık kalınarak, genişletilmeden, yükseltilmeden ve hiçbir şekilde ek yapılmadan 
onarılmasında bir sakınca görülmediği öğrenilmiştir. Kadı, verdiği fetvada rüşvet alarak 
kilisenin genişletilmesine izin verecek olan yöneticileri, başlarına gelecekler konusunda 
uyarmayı da ihmal etmemiştir.17 

 
Fot. 1: Tomarza Bogos Bedros Kilisesi kuzeybatı cephe genel görünüşü. 

Belgede, hasarın nerede meydana geldiği, onarımın gerçekleşip gerçekleşmediği kesin 
olarak ifade edilmemiştir. Ancak yapının hâlihazır durumda, büyük ölçüde sağlam bir şekilde 
günümüze kadar ulaşması bahsi geçen onarım talebinin gerçekleştirildiğine işaret sayılabilir. 
Yapıda gerçekleştirilen incelemede, belgede bahsedilen onarıma ait olduğu düşünülen bazı 
izler tespit edilmiştir. Bu izleri iç kısımda süslemeler ve sütun aralarındaki demir gergiler, dış 
kısımda ise gergileri berkiten kılıçlar meydana getirmektedir (Fot. 2–5). 

   
Fot. 2–3: Naos ve apsis bezemelerinin genel görünüşü. 

																																																													
17 BOA. C. ADL. 48/2885–2, (1251 Ra.29). 
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Fot. 4–5: Naosta kemer, duvar ve tonoz üzerinde yer alan bezemelerden detaylar. 

Naosta yer alan bezemeler alçı sıva üzerine secco(?) tekniğiyle yapılmıştır. Süsleme 
programını yumurta dizileri, perde saçakları, etrafı bitkisel motiflerle çevrelenmiş içi çeşitli 
desenlerle doldurulmuş madalyonlar ile derinlik hissi verilmiş “S”, “C” kıvrımlı mimari konsol 
dizileri meydana getirmektedir. Bu motiflerin tamamı 19. yüzyılın süsleme anlayışını oluşturan 
barok ve ampir tarzın ürünleridir. 

Naos örtüsünü taşıyan sütunların arasına, açılmaları engellemek amacıyla, demir gergiler 
yerleştirilmiştir. Gergiler, hem duvarlara hem de sütunlara dört yönde bağlanarak, dış cephede 
kılıçlarla berkitilmiştir (Fot. 6–7). Bu gergilerden orta neftekiler, kesilerek yerinden 
çıkarılmıştır (Fot. 8–9). 

  
Fot. 6–7: Kemer aralarındaki demir gergilerin genel görünüşü. 

  
Fot. 8–9: Kesilerek ortadan kaldırılan gergilerin kalıntıları. 

Demir gergileri dış cephede berkiten kılıçlar, duvara gömülü ayaklar üzerinde yer 
almaktadır (Fot. 10–11). Yaptığımız incelemede, üst örtüden gelen yükten dolayı cephede yer 
alan kılıçların hemen hepsinin duvar içerisine doğru gömüldüğü gözlenmiştir (Fot. 12–15). 
Yıkılan batı cephedeki gergi kalıntısı, nartekste de gergi kullanıldığını göstermektedir (Fot. 
16). 19. yüzyılın ikinci yarısında kullanımı ağırlık kazanan gergi-kılıç ikilisi, kilisenin belgede 
geçen tamiratı sırasında dönemin inşa tekniğine uygun olarak kullanılmış olmalıdır. 
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Fot. 10–11: Kuzey ve güney cephede yer alan kılıçların genel görünüşleri. 

    
Fot. 12–15: Kuzey ve güney cephede yer alan kılıçlardan detay. 

 
Fot. 16: Nartekse doğru uzanan batı cephedeki gergi kalıntısı ve devşirme mezar taşı. 

Yapının cephelerinde devşirme malzemeler de görülmektedir. Bunlardan bazılarını 
Ermeni cemaatine ait mezar taşları oluşturmaktadır (Fot. 16).  

Sonuç olarak yapıda gerçekleştirdiğimiz incelemeler, belgede bahsedilen onarımın 
gerçekleştirildiğini göstermektedir. Kaynaklarda yapım yılı olarak belirtilen 1837, muhtemelen 
bahsi geçen tarihteki esaslı onarıma atfen inşa tarihi olarak zikredilmiştir. Onarımın başvurusu 
ile gerçekleşmesi arasındaki yaklaşık iki yıllık süre ise gayet makuldür. Ayrıca yapının mevcut 
ölçülerinin18 belgedeki rakamlarla yaklaşık olarak örtüşmesi de bu fikrimizi doğrular 
niteliktedir. 

1.1.2. Surb Stephanos Kilisesi 

Kayseri’nin Efkere Mahallesi’nde yer alan kilisenin inşa tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar Alboyacıyan’a atfen yapının inşa tarihini 1871 olarak 
kabul etmektedir19. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 1866 yılına ait onarım kaydı, yapının 
																																																													
18 Şeyda Güngör Açıkgöz, agt, s. 123, s. 268–269, Şekil A. 72–73. 
19 Güner Sağır, agm, s. 31; Şeyda Güngör Açıkgöz, agt, s. 60. 
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bahsi geçen tarihten evvel inşa edildiğini göstermektedir.20 Kilisenin yeri, 1872 tarihli vergi 
defterinde Han Mahallesi, Kilise Sokağı olarak kaydedilmiştir.21 Haçvari planlı kilisenin 
narteks, naos, apsis, protesis ve diakonikon bölümü günümüze kısmen sağlam olarak 
ulaşabilmiştir. Naos merkezi kubbe, haç kolları ve narteks beşik tonoz, apsis ise yarım 
kubbeyle örtülüdür. Harap vaziyetteki kilisenin kubbesi çökmüştür (Fot. 17–18).  

 
Fot. 17: Efkere ve Surb Stephanos Kilisesi’nin 1915 öncesi genel görünüşü.22 

 
Fot. 18: Surb Stephanos Kilisesi’nin batı cephe görünüşleri (1913).23 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 17 Haziran 1866 tarihli onarım kaydından 30 m. 
uzunluğunda, 13.5 m. genişliğinde ve 18 m. yüksekliğindeki kilisenin yeniden inşası için 
ruhsat talep edildiği öğrenilmektedir. Onarıma ait belgenin devamında, kiliselerin inşa ve 
onarımına dair sürece ilişkin bilgiler yer almaktadır.24 

Kilisenin mevcut ölçüleri ile belgede belirtilen ölçülerinin yaklaşık olarak aynı olması25 
tarihlendirmeye dair önemli bir veridir. İlk inşa tarihine dair kesin bir veri niteliği olmamakla 
beraber belge, harap durumdaki kilisenin onarımı (yeniden inşası) için atılmış ilk adım 

																																																													
20 BOA. C. ADL. 8/515, (1283 Z.3). 
21 Cömert, age, 2010b, s. 259. 
22 http://efkere.com/Photos4.gif Erişim tarihi: 23.11.2012. 
23 http://efkere.com/church.jpg  Erişim tarihi: 23.11.2012. 
24 BOA. C. ADL. 8/515, (1283 Z.3). 
25 Şeyda Güngör Açıkgöz, agt, s. 227; Şekil A. 27’den, Şekil A.32’ye kadar verilen çizimlerdeki ölçüler kubbenin 
olmadığı da hesaba katılarak düşünüldüğünde, belgedeki rakamlarla yaklaşık denk düşmektedir. 
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sayılabilir. Nitekim ölçülerin uyuşması bu talebin sonraki zamanlarda gerçekleştirildiğini 
düşündürmektedir. Anlaşılan o ki onarılamayacak durumdaki kilisenin yeniden inşa edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Kilisenin beden duvarlarının 1 m. seviyesine kadar eski, geri kalan 
kısımlarında ise yeni taşların kullanıldığı renk farklılığından anlaşılmaktadır. Bu farklılık inşa 
sürecinde, kilisenin bakiyesi olan sağlam taşların tekrar kullanıldığını göstermektedir. (Fot. 
19). 

 
Fot. 19: Cephenin inşasında kullanılan eski ve yeni taşların görünüşü. 

Yapıyı güçlendirmek adına, gergi-kılıç, kurşun-kenet ikilisinin kullanıldığı görülmektedir. 
Kilisenin güney cephesinde yer alan berkitme kılıcının içeri doğru gömülmesi yapı statiğinin 
bozulduğunu ortaya koymaktadır (Fot. 20-22). 

 
Fot. 20: Naosta yer alan gerginin genel görünüşü. 

   
Fot. 21–22: Naostaki gergiyi kuzey ve güney cephede berkiten kılıçların görünüşü. 



	
	
	
				

	 Remzi	AYDIN	
	

 
Journal of History Studies 

 
9	

 
Volume	10	
Issue	2		
March	
2018	

 

	
	

1.1.3. Surb Toros Kilisesi (Everek) 

Yapı, Kayseri’ye bağlı Develi İlçesi’nin Fatih Mahallesi’nde yer almaktadır. Camiye 
dönüştürülen yapının 1757 olarak kabul edilen inşa tarihinin26 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan 1720 tarihli tamir ruhsatından hareketle daha eskilere gittiği anlaşılmaktadır.27 
Bazilikal planlı kilise, üç neflidir. Naosun orta nefi kubbe ile örtülüyken yan nefler ve narteks 
ve galerinin üzeri çapraz tonozla örtülüdür. Naosun örtüsü altısı duvara gömülü altısı bağımsız 
on iki ayak tarafından taşınmaktadır (Fot. 23). 

 
Fot. 23: Everek Surb Toros Ermeni Kilisesi genel görünüşü. 

23 Mart 1895 tarihli evrak yapının daha önceki tamirleri için verilmiş fermanlara 
dairdir.28 Üç varaklık 1720-1721 tarihli ferman suretinin Everek Ermeni cemaatinin talebi 
üzerine hazırlandığı anlaşılmaktadır.29 27 Haziran 1895 tarihinde Ermeni Patrikliği, Everek 
Ermeni kilisenin harap vaziyetinden söz ettiği yazısıyla Adliye Nezareti’nden tamir ruhsatı 
istemiştir.30 19 Kasım 1895 tarihli evraktan, kilisenin tamiri için 1823 yılında bir ruhsat daha 
alındığı öğrenilmektedir. Ferman suretindeki bilgilere göre bahsi geçen tarihte, yapının örtüsü 
çökmek, duvarları ise yıkılmak üzeredir.31 1895 yılına kadar bir onarım talebinin bulunmaması 
bu onarımın 1823’te gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. 

20 Ağustos 1895’te Ankara’dan gönderilen yazı ile tamir ruhsatının akıbeti hakkında bilgi 
istenmiştir.32 Ankara Vilayeti’ne iletilmek üzere Kayseri Mutasarrıflığı’na Develi 
Kaymakamlığı’ndan kaleme alınan evrakta; 4000 kişiden oluşan dört mahallenin cemaatine 
hizmet veren kadim kilisenin eski şekline göre tamir edileceği, masrafların ise cemaat ve kilise 
görevlilerince ödeneceği yazılmış ve tekrar izin istenmiştir.33 

																																																													
26 Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian, age,  s. 229. 
27 BOA. Şuray-ı Devlet (Ş.D.) 1344/18–1, (1313 Ş.3). 
28 BOA. Bab-ı Ali Evrak Odası,  (BEO.), 2319/173910, (1322 S.10). 
29 BOA. ŞD. 1344/18–1, (1313 Ş.3). 
30 BOA. ŞD. 1344/18–2, (1313 Ş.3). 
31 BOA. ŞD. 1344/18–3, (1313 Ş.3). 
32 BOA. ŞD. 1344/18–4, (1313 Ş.3). 
33 BOA. ŞD. 1344/18–5, (1313 Ş.3). 
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14 Ekim 1895’te Develi Kaymakamlığı’nca hazırlanan mazbata, tamir malzemelerinin 
birim fiyat ve miktarları ile işçilik ücretlerine ilişkindir (Tablo 1).34 

Tablo 1: Onarımda kullanılacak malzeme ve işçilik ücretlerini gösteren rayiç mazbatası.35 

Kireç Kurşun Yonu taş Tahta 
Batmanı 
30 para 

Batmanı 
16 kuruş 

75 cm  uzunluk Adedi 
2 kuruş 10 para 

3 cm 
Kalınlıkta 

Metresi 
3 kuruş 50 cm  genişlik 

25 cm derinlik 
Kum Okluk Ağacı Cıvata Demiri Karpuse Çivisi 

Yükü 
7 para 

1 Yük: 10 
Batman 

Adedi 
2 kuruş 

Batmanı 
13 kuruş 

Batmanı 
13 kuruş 

Taşçı Ustası Dülger Ustası Sıvacı Ustası Amele Ücreti 
1 yevmiye 
10 kuruş 

1 yevmiye 
10 kuruş 

1 yevmiye 
9 kuruş 

1 yevmiye 
10 kuruş 

Toplam 12 kalem 

Aynı tarihli keşifte, Kayseri Belediye Mühendisi Mehmed Fevzi Efendi kilisenin rölöve 
planını çıkarmıştır. Rölöve üzerindeki lejant, tamiratın niteliğine açıklık getirmektedir. 
Çizimdeki harfler, yapılacak olan müdahalelere açıklık getirmektedir. Buna göre, “ م ” den “ و ,ا, 
“ ,a kadar olan 10.5 m. yüksekliğindeki eski duvarın üzerine 3.5 m. daha eklenecek” ن م” den 
“ ج” e ve  “ ج” den “ن”a doğru olan duvar yıkılacak ve yeniden yapılacaktır. Örtü ise çizimdeki 
gibi kubbe ve tonozlu olarak kapatılacaktır (Çiz. 1).36 68350 kuruş tutarındaki maliyetin  
%40’ını 27250 kuruş ile işçilik, %60’ını ise 41100 kuruş ile malzeme meydana getirmektedir 
(Tablo 2).37 

 

																																																													
34 BOA. Yıldız, Resmi Maruzat, (Y. A. RES.), 78/72–3, (1313 L.15). 
35 BOA. Y. A. RES. 78/72–3, (1313 L.15). 
36 BOA. Y. A. RES. 78/72–5, (1313 L.15). 
37 BOA. Y. A. RES. 78/72–1, (1313 L.15). 
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Çiz. 1:  Everek Surb Toros Kilisesi’nin rölöve planını gösteren çizim.38 

Tablo 2: Onarımda kullanılacak malzemeleri gösteren keşif defteri.39 

Kuru
ş 

Metreküp Metrekare Kıyye Adet Par
a 

Kuru
ş 

 

 Santim Metr
e  

Santim Metre      

828  36    12  23 Bir saat uzaklıktaki ocaktan 
kesilip inşaat alanına 
naklolunacak taş direk 

276  12    6  23 Yarım taş direk 
2116  92      23 Cephe duvarlarında kullanılacak 

kaplama yonu taşlarının ocaktan 
kesilip inşaat alanına nakli 

225  45      5 Dışarıdaki direklerin altına 
temel taşı 

6371  277      23 Tonoz ve kemer taşı 

																																																													
38 BOA. Y. A. RES. 78/72–5, (1313 L.15). 
39 BOA. Y. A. RES. 78/72–1, (1313 L.15). 
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726  32      23 Kubbe için taş 
6900  300      23 Kubbe üzerine 1 cm. kalınlıkta 

sal taşı 
7468  316      23 Üç cephenin üzerine ilave 

edilecek 3 m. yükseklikteki 
duvar için taş 

1050    350    3 3 cm. kalınlığında döşeme 
tahtası 

0400      200  2 Ahşap döşeme altına konacak 3 
m. uzunluk, 12 cm. çapta okluk 
ağacı 

3925     1500  26 2 Taş direklerin kaide ve 
başlıklarında kullanılacak 
kurşun 

4500     3600
0 

 5  Kireç 

645     300  6 2 Ahşap döşeme, kalıplar ve 
iskelede kullanılmak üzere 
karbiye çivisi 

2580     1200  6 2 Cıvata demiri 
280 0     1600 7 0 Kum (yükü 60 kıyye) 

0    400  0  0 Sıva 
2050

0 
     2050  10 Duvarların inşası için taşçı 

ustası 
2400      600  4 Taşçı amelesi 
450      50  9 Sıvacı ustası 
400      100  4 Sıvacı amelesi 

3500      350  10 Dülger ustası 
3000         Edevat ve iskele masrafı 
6835
0 

        Toplam 

15 Ekim 1895’te kilise görevlileri tarafından Sadrazama çekilen telgrafta, kilisenin tamiri 
için 60 sene önce alınmış bir ruhsat bulunduğu belirtilerek üzeri açık olan yapının daha da 
harap olmaması için izin talep edilmiştir. İlaveten kilisenin tamiri için usulsüz para toplandığı 
iddiasının asılsız olduğu da aynı telgrafta belirtilmiştir.40 19 Ekim 1895 tarihli evrak, usulsüz 
para toplanmasına göz yumduğu iddiasıyla Develi Kaymakamlığı’na soruşturma açıldığına 
ilişkindir.41 İlgili kurum iddiaları reddettiği 19 Ekim 1895 tarihli yazısında, örtüsü açık 
vaziyetteki kilisenin tamirine izin verilmesini dilemiştir.42 Sadaret’ten, Adliye Nezareti’ne 
yazılan 25 Ekim 1895 tarihli yazıda, beklenen iznin sağlanması durumunda, tamir işinin 
kanunileşeceği ifade edilmiştir.43 4 Kasım 1895 tarihli evrak soruşturmanın hızlandırılmasına 
dairdir.44 27 Kasım 1895’te Ankara’dan Adliye Nezareti’ne yazılan yazıda, kilisenin onarımına 
yeni ruhsat çıkmadan başlanması sebebiyle ilgili kaymakamın görevden alınma kararının 

																																																													
40 BOA. Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, ( A. MKT. MHM.) 618/1–2, (1313 R.26). 
41 BOA. A. MKT. MHM. 618/1–5, (1313 R.26). 
42 BOA. ŞD. 1344/18–6, (1313 Ş.3). 
43 BOA, A. MKT. MHM. 618/1–3, (1313 R.26). 
44 BOA, A. MKT. MHM. 618/1–4, (1313 R.26). 
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yerinde olmayacağı, eski onarım ruhsatlarının varlığına dayanılarak bildirilmiştir.45 Ankara 
Vilayeti’nin tamiratın yapılmasında sakınca olmadığını bildiren yazısı 5 Aralık 1895’te Adliye 
Nezareti’nden, Sadaret’e gönderilmiştir.46 23 Aralık 1895’te Sadaret konuyu bir kez daha 
müzakere etmek üzere Şuray-ı Devlet’e havale etmiştir.47 18 Ocak 1896’da tamiratta mahzur 
olmadığı belirtilerek nihai kararı vermek üzere konu padişah iradesine bırakılmıştır.48 
Sadrazam 30 Mayıs 1896’da konuyu padişaha bildirmiştir.49 

Ermeni Patrikliği’nin 8 Şubat 1904 tarihli evrakında, ibadet yapılamaz durumdaki 
kilisenin onarımına ruhsat verilmesi için Adliye ve Mezahib Nezareti’ne başvuruda 
bulunulmuştur. Bu başvuruda 1895 yılındaki yazışmalara dikkat çekilmiştir.50 İlgili nezaretten 
24 Şubat 1904 tarihinde Sadarete gönderilen yazıda, yapının tamiri için daha önce verilmiş 
ruhsatlar olduğu ifade edilmiştir.51 17 Mart 1904 tarihinde konu sadrazam tarafından padişaha 
sunulmuş ve 20 Mart 1904 tarihinde beklenen irade müspet yönde çıkmıştır.52 1904 yılına ait 
evraklardaki ifade ve 1895 yılındaki müracaatlara atıflar, o dönemki onarım çalışmalarının 
sonuçsuz kaldığını göstermektedir. Tamir işlemlerinin 1895 keşfine uygun olarak 
gerçekleştirileceğinin belirtilmesi de bunu doğrulamaktadır.  

Keşifte belirtilen hususların kilisede gerçekleşip gerçekleşmediğine dair 
incelemelerimizde, projede belirtildiği gibi eski duvar üzerine 3.5 m. eklemenin yapıldığı, 
örtüyü taşımak üzere taş direklerin konduğu, örtünün tonoz ve kubbe ile kapatıldığı, direkler 
arasının demir gergilerle birbirine bağlandığı tespit edilmiştir. Cephenin üst seviyesindeki 
silme kuşağı onarım öncesi ile sonrasına ait duvarı ayıran sınırı meydana getirmektedir (Fot. 
24–25). İçerideki demir gergiler dış cephede kılıçlar ile sağlamlaştırılmıştır. Cephelerdeki 
kılıçlardan bazıları onarımda kapatılmış orijinal pencerelerdedir (Fot. 26–29). Kullanılan 
malzemenin farklılığı batı cephenin tamamen yenilendiğini göstermektedir. Keşifte belirtilen 
altı yarım taş direğin cephenin galeri bölümünde kullanıldığı tespit edilmiştir (Fot. 30–31). 
Aynı şekilde defterde 12 adet olarak belirtilen tüm taş direklerin de naosta duvara bağımlı ve 
bağımsız olarak kullanıldığı görülmektedir (Fot. 32). Defterde cıvata demiri olarak belirtilen 
malzemenin eritilerek yapıdaki demir aksamda (gergi, kılıç, sütun bileziği, parmaklık) 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu aksamdan sütun bilezikleri üzerinde üreticiye ait olduğunu 
düşündüğümüz “F” damgası bulunmaktadır (Fot. 33-34). Defterdeki diğer malzemelere ilişkin 
tespit yapılamamıştır. 

																																																													
45 BOA. ŞD. 1344/18–7, (1313 Ş.3). 
46 BOA. ŞD. 1344/18–8, (1313 Ş.3). 
47 BOA. ŞD. 1344/18–9, (1313 Ş.3). 
48 BOA. Y. A. RES. 78/72–1, (1313 L.15); İrade Adliye Mezahib, (İ. AZN.) 55/11–1, (1322 M.2). 
49 BOA. Y. A. RES. 78/72–2, (1313 L.15). 
50 BOA. İ. AZN. 55/11–2, (1322 M.2). 
51 BOA. İ. AZN. 55/11-3, (1322 M.2). 
52 BOA. İ. AZN. 55/11–4, (1322 M.2). 
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Fot. 24: Everek Ermeni Kilisesi 3.5 m. yükseltilen güney duvarı. 

 
Fot. 25: Everek Ermeni Kilisesi 3.5 m. yükseltilen kuzey duvarı. 
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Fot. 26–27: Güney ve kuzey cephede kapatılan pencereler ve üzerinde yer alan kılıç uygulamaları. 

   
Fot. 28–29: Güney ve kuzey cephe üzerinde yer alan kılıçlardan detay. 

  
Fot. 30–31: Keşif defterinde belirtilen ve galeride kullanılan altı adet yarım taş direk ve detayları 
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Fot. 32: Keşif defterinde belirtilen ve naosta kullanılan on iki adet tüm taş direk ve aralarındaki demir 

gergiler. 

   
Fot. 33–34: Taş ayakların kaidelerindeki bilezikler üzerinde yer alan “F” damgası ve detayı. 

1895-1896 ve 1904 yıllarına ait arşiv evrakları, kilisenin daha önce de onarımlara tabi 
tutulduğunu göstermektedir. Onarıma ilişkin 1720 tarihli ferman sureti kilisenin bilinenden 
öncesine uzanan tarihi olduğunu belgelerken, 1823 tarihlisi fiziki özellikleri belirtmesi 
bakımından önem arz etmektedir. 

1.2. Günümüze Ulaşamayan Kiliseler 

1.2.1. Meryem Ana (Surb Asdvadzadzin) Kilisesi (Talas) 

Kayseri’nin Talas İlçesi’nde Yukarı Talas olarak anılan mahallede bulunan yapı, 
günümüze ulaşamamıştır. Kilisenin 1837 yılında inşa edildiği belirtilmekle birlikte53, yapıya 
ait 1835 tarihli arşiv belgesinin bulunuşu, kilisenin söz edilen tarihten daha önce inşa edildiğini 
göstermektedir.54 Kilisenin planı hakkında yayınlarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
Yapıya ilişkin tek fotoğraftan yapının kapalı haç planında olduğu ileri sürülebilir. Çekim tarihi 
bilinmeyen fotoğrafta yapının sağlam bir şekilde ayakta olduğu görülmektedir (Fot. 35). 

																																																													
53 Şeyda Güngör Açıkgöz, agt, s. 112. 
54 BOA. C. ADL. 48/2885–2, (1251 Ra. 29). 
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Fot. 35: Talas Meryem Ana (Surb Asvasdzadzin) Kilisesi (Raymond H. Kévorkian, Paul B. 

Paboudjian’dan).55 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 24 Ağustos 1835 tarihli onarıma ilişkin belgeden, 
Talas’ın Yukarı Mahallesi’nde bulunan harap haldeki Meryem Ana Kilisesi’nin 27 m. 
uzunluğunda, 16,5 m. genişliğinde, 9,75 m. yüksekliğinde olduğu ve yaklaşık 455 m2’lik bir 
alan üzerinde kurulduğu anlaşılmaktadır.56 

Belge; yapının harap bir vaziyette olduğunu belirtirken, hasarın nerelerde meydana 
geldiğine dair ayrıntı içermemektedir. Yapının günümüze ulaşamaması ve sonraki sürece dair 
başka yazılı belgelerin bulunmayışı onarımın yapılıp yapılmadığını öğrenmemize engel teşkil 
etmektedir. Elimizdeki tek fotoğrafın da çekim tarihinin bilinmemesi, varsayım imkânını 
ortadan kaldırmaktadır. Güneybatıdan çekilen fotoğraftan naos ve nartekste kullanılan taşların 
renk farklılığı ile naos-narteks birleşme noktasındaki dilatasyon izleri seçilebilmektedir. Bu 
izlerin, belgede bahsi geçen onarım sırasında gerçekleştiği ileri sürülebilir. Yayınlarda inşa 
tarihi olarak kabul edilen 1837 yılı57 1835 yılındaki onarım talebinin ardından 
gerçekleştirilmesi muhtemel imar faaliyetine atfen zikredilmiş olmalıdır. 

1.2.2. Surb Toros Kilisesi (Erkilet) 

Kayseri’nin günümüzde Yukarı Erkilet olarak bilinen mahallesinde yer alan kilise 
günümüze ulaşamamıştır. Kilisenin inşa tarihi ve planı hakkında herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak 1835 yılına ait Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeden 
hareketle, yapının bu tarihten önce inşa edildiğini öğrenebilmekteyiz.58 Kévorkian ve 
Paboudjian, Erkilet’in 17–18. yüzyılda gelişmiş, zengin bir kasaba olduğunu ve kasabada aynı 
dönemden kalma güzel bir kilisenin de bulunduğunu belirtmektedir.59 

24 Ağustos 1835 tarihli belgeden, kilisenin 18 m. uzunluğunda, 12 m. genişliğinde, 6.75 
m. yüksekliğinde, 220 m2’lik bir alanda kurulduğu ve onarıma muhtaç bir vaziyette olduğu 
öğrenilmektedir.60 Buna göre kilise muhtemelen doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir kütleden 

																																																													
55 Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian, age, s. 226. 
56 BOA. C. ADL. 48/2885–2, (1251 Ra.29). 
57 Şeyda Güngör Açıkgöz, agt, s. 117. 
58 BOA. C. ADL. 48/2885–2, (1251 Ra.29). 
59 Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian, age, s. 228. 
60 BOA. C. ADL. 48/2885–2, (1251 Ra.29). 
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meydana gelmekteydi. Kilisenin günümüze ulaşamaması bahsi geçen onarım faaliyetinin 
yapılıp yapılmadığını tespite imkan tanımamaktadır. 

1.2.3. Surb Toros Kilisesi  (Fenese) 

Kayseri’nin Develi İlçesi Fenese Mahallesi’nde bulunan yapı yıkılmış olup, günümüze 
sadece bazı kalıntıları ulaşmıştır (Fot. 36). Yayınlarda inşa tarihi olarak 1800 yılı belirtilmekle 
birlikte61 daha önceki yıllarda yapıldığı arşiv vesikalarından anlaşılmıştır.  

 
Fot. 36: Fenese Ermeni Kilisesi’nden günümüze ulaşabilen duvar bakiyeleri. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan evraklardan anlaşıldığına göre yapı, 1905’te 
kullanılır vaziyettedir. 26 Şubat 1906 tarihinde Develi Kaymakamlığı’ndan Kayseri 
Mutasarrıflığı’na gönderilen yazıda, kilisenin onarımı için Ermeni Cemaati’nin başvuruda 
bulunduğu belirtilmiştir. 13 Kasım 1905’te bu başvuru ile ilgili olarak verilen cevabi yazıda, 
gayrimüslimlerin inşa edecekleri kilise-mektep gibi binaların inşası öncesinde bazı hususların 
araştırılması gerektiği bildirilmiştir.62 Develi Kaymakamlığı bu hususların yeni inşa 
faaliyetlerini kapsadığını, bu kilisenin ise zaten ferman ile inşa edilen bir yapı olması ve 
dâhilindeki kadınlar mahallinin iki tarafındaki duvarının harap, örtüsünün ise çürümüş 
olduğunu belirterek, hasarlı kısımların yıkılıp aslına uygun olarak yenileneceğini ifade 
etmiştir.63 12 Şubat 1906’da Everek Belediye Kalfası, kilisede hasar tespiti için keşif 
yapmıştır. Keşif sonucunda, tamirat için 5000 kuruş gerektiği tespit edilerek, malzeme ve 
işçilik ücretleri belirlenmiştir (Tablo 3). Bu hesaba göre tutarın % 60’ı 3000 kuruşla malzeme, 
% 40’ı ise 2000 kuruşla işçilik ücretidir.64 14 Mart 1906’da Ankara Vilayeti’ne yazılan yazıda, 
kilisenin vaziyeti özetlenmiş, onarım için gereken 5000 kuruşluk tutarı Ermeni cemaatinin 
üstleneceği, tamiratın ekte sunulan rapora göre uygulanacağı ve bu işlemin yapılmasında 
siyaseten bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.65 17 Nisan 1906’da Ankara Vilayeti konuyu 
görüşülmek üzere Adliye ve Mezahib Nezareti’ne göndermiştir.66 9 Aralık 1906 tarihli 
belgede, yapının kadınlara ayrılmış kısmının Everek Belediye Kalfası Grigor ve diğer kalfa 
(Avgolof?) tarafından hazırlanmış çizimi yer almaktadır (Çiz. 2). Üzerindeki hasarlı yerlerin 

																																																													
61 Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian, age, s. 229. 
62 Bahsedilen hususlar; inşaya ihtiyaç olup olmadığı, inşaatın siyasi amaç taşıyıp taşımadığı, cemaatin nüfus 
miktarı, yapının Müslüman mahallesinde inşa edilip edilmeyeceği, masrafın nasıl karşılanacağı, arsanın mülk mü, 
vakıf mı, yoksa kira mı olduğu, kira ise vergi alınıp alınmadığı, alt-üst kaç odadan oluşacağı ve boyutunun ne kadar 
olduğuna dairdir. BOA, ŞD. 1358/25-2, (1326 Ra.3). 
63 BOA. ŞD. 1358/25–2, (1326 Ra.3). 
64 BOA. Y. A. RES. 155/16–3, (1326 Ra.13). 
65 BOA. ŞD. 1358/25–3, (1326 Ra.3). 
66 BOA. ŞD. 1358/25–4, (1326 Ra.3). 
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işlendiği çizim ve altındaki plan, rölöve çalışması niteliğindedir. Ölçekli çizimin kenar 
notlarında ölçü ile birlikte masraf tutarı da kaydedilmiştir. Bu ölçülere göre yenilenecek bölüm 
175 m2’dir (Tablo 4).67 

Tablo 3: Kadınlara mahsus bölümün keşif cetveli.68 

Masraf  Adet 
1200 Taş 1200 
500 Yontma ücreti 20 para 
600 Alçı Batman 400 fi 20 
500 Amele ücreti  
200 Kireç  Batman 250 
1000 Kereste  
1000 İşçilik  
5000   

Tablo 4: Rölöve planı ve cephe çizimi altında yer alan ölçüm notları.69 

Mesaha-i Sathiyye Cetveli 
21 Genişlik 304,5  

Mesaha-i 
Sathiyyesi 

145 Uzunluk 
06 Yükseklik 

Tablo 5: Fenese Surb Toros Ermeni Kilisesi masraf cetveli.70 

Masraf Cetveli 
  Adet Kıyye  
1000 Taş 1000  
500 Yontma için ücret   
600 Alçı  2400 
200 Kireç   1500 
1000 Kereste   
1500 İşçilik   
4800    

Çizimin kenar notlarındaki masraf listesine göre 4800 kuruşla kadınlara ayrılmış bölümün 
yenileneceği hesaplanmıştır (Tablo 5).Onarımda kullanılacak taşın miktarındaki (1200’den 
1000’e düşmekte), değişime bağlı olarak ilk masraf cetveli (Tablo 3) ile ikinci masraf 
cetvelinde (Tablo 5) 200 kuruş tutarında bir fark çıkmıştır. Buna göre malzemenin toplam 
maliyete oranı %57, işçiliğin ise % 43’tür.71 

Cephe çizimi üzerine, üst kat duvar ve çatısındaki çatlaklar işlenmiş ve “çatlamış olduğu 
cihetle hedm idilerek müceddeden aynıyla yapılacak kısmı” şeklinde not düşülmüştür. Çizimin 
altındaki yazılardan, iç kısmın ahşap aksamında da belgedeki ifadeyle “sakatlıklar” meydana 
geldiği öğrenilmektedir. Plandan anlaşıldığına göre kadınlar mahalline çıkış, yan cephede yer 
alan kapı açıklığından sağlanmaktadır. Cephe görünüşü ve plandan bu kısmın, ahşap direklerle 
taşınan üç bölümlü enine dikdörtgen bir alandan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 
																																																													
67 BOA. Y. A. RES. 155/16–1, (1326 Ra.13). 
68 BOA. Y. A. RES. 155/16–3, (1326 Ra.13). 
69 BOA. Y. A. RES. 155/16–1, (1326 Ra.13). 
70 BOA. Y. A. RES. 155/16–1, (1326 Ra.13). 
71 BOA. Y. A. RES. 155/16–1, (1326 Ra.13). 
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Çiz. 2: Kadınlar mahallinin naostan bağımsız olarak hazırlanan plan-cephe çizimi.72 

4 Şubat 1907 tarihinde Ankara Vilayeti, Adliye ve Mezahib Nezareti’nin istediği plan ve 
resmi göndermiştir.73 Tamir masraflarını üstlenen 35 bağışçı ve bağış miktarlarının listelendiği 
defter, 1 Nisan 1907 tarihinde hazırlanmış74 ve 20 Nisan 1907’de Adliye ve Mezahib 
Nezareti’ne yollanmıştır.75 Nezaret, tamiratta yasal bir sakınca bulunmadığını bildiren yazıyı, 
25 Mayıs 1907’de Bab-ı Ali Dahiliye Dairesi’ne76, 28 Mayıs 1907’de ise Sadaret Divan-ı 
Hümayun Dairesi’ne göndermiştir.77  Sadaret Divan-ı Hümayun Dairesi konuyu tekrar ele 
alması için Şuray-ı Devlet Dairesi’ne havale etmiştir.78 Daire tarafından istenen kilisenin 

																																																													
72 BOA. Y. A. RES. 155/16–1, (1326 Ra.13). 
73 BOA. ŞD. 1358/25–5, (1326 Ra.3). 
74 BOA. Y. A. RES. 155/16–2, (1326 Ra.13). 
75 BOA. ŞD. 1358/25–6, (1326 Ra.3). 
76 BOA. ŞD. 1358/25–7, (1326 Ra.3). 
77 BOA. ŞD. 1358/25–8, (1326 Ra.3). 
78 BOA. ŞD. 1358/25–9, (1326 Ra.3). 
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ruhsatı, Kayseri Mutasarrıflığı’nca 22 Ocak 1908 tarihinde Ankara Vilayeti’ne 
gönderilmiştir.79 Gönderilen ferman suretinden yapının onarımına 26 Temmuz 1676 tarihinde 
ruhsat verildiği anlaşılmaktadır. Ferman sureti 19 Şubat 1908’de Şuray-ı Devlet Dairesi’ne 
iletilmiştir.80 4 Nisan 1908’de tahkikat tamamlanarak padişahtan onay alınmak üzere Sadaret 
Amedi Divan-ı Hümayun Dairesi’ne Sadaret’e sunulmuştur.81 14 Nisan 1908’de Sadrazam 
Damat Ferit Paşa konuyu padişaha arz etmiştir.82 

Ele alınan belgelerden öğrenebildiğimiz en önemli bilgi, yapının tarihi hakkındadır. 
Yapının onarımına dair en eski belgenin 1676 yılına ait olması83 inşanın bu tarihten önce 
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 1906 yılındaki onarım talebinin gerçekleştirildiğini somut 
olarak kanıtlayacak veriler, yapının sadece kalıntıdan ibaret olması sebebiyle tespit 
edilememektedir. Bu konuya ilişkin eski bir fotoğraf kısmi bilgi sunmaktadır. Evraklar 
arasında yer alan plan ve cephe görünüşündeki onarımı tasarlanan gynaikon (kadınlar mahalli) 
bu fotoğrafta sağlam bir vaziyette görülmektedir. Fotoğraftan kadınlar mahallini oluşturan 
bölümün taşlarının rengi ve mimari tarzının farklılığı açıkça tespit edilebilmektedir. Söveleri 
dışarı taşırılmış yuvarlak kemerli pencerelerin diğer cephelerdekilerden farklılığı ortadadır 
(Fot. 37). 

 
Fot. 37: Fenese Ermeni Kilisesi, 1920 tarihli fotoğraftan detay (Nihat Karakaya’dan).84 

																																																													
79 BOA. ŞD. 1358/25–11, (1326 Ra.3). 
80 BOA. ŞD. 1358/25–12, (1326 Ra.3). 
81 BOA. Y. A. RES. 155/16–4, (1326 Ra.13). 
82 BOA. Y. A. RES. 155/16–5, (1326 Ra.13). 
83 BOA. ŞD. 1358/25–12, (1326 Ra.3). 
84 Nihat Karakaya, Fotoğraflarda Kayseri 1880–2006, Kayseri 2006, s. 155. 
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1.2.4. Surb Toros Kilisesi (Talas) 

Kayseri’nin Talas İlçesi’nde Aşağı Talas (Harman) Mahallesi’nde bulunan kilise 
günümüze ulaşamamıştır. Yayınlarda kilisenin inşa tarihi ve planı hakkında herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Kiliseye ilişkin 1835 tarihli onarım belgesi bahsi geçen tarihten önce inşa 
edildiğini ortaya koymaktadır.85 20. yüzyılın başlarına dair eski fotoğraflarda yapının oldukça 
iyi durumda olduğu görülmektedir (Fot. 38–39). 

 
Fot. 38: Surb Toros Kilisesi kuzey cephe görünüşü (Osman Köker fotoğrafından detay).86 

 
Fot. 39: Surb Toros Kilisesi kuzey cephe görünüşü (Arşag Alboyacıyan’dan).87 

24 Ağustos 1835 tarihli onarım talebine dair belgeden, yapının 25.5 m. uzunlukta, 15.75 
m. genişlikte ve 9.75 m. yükseklikte, 410 m2’lik bir alana sahip olduğu öğrenilmektedir.88 

Belgede belirtilen ölçüler ile eski fotoğraflar kilisenin doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir 
kütleden oluştuğunu ortaya koymaktadır. Yapının mevcut olmaması bahsi geçen onarımın 
yapılıp yapılmadığına tespit imkânı tanımamaktadır. Belgenin tarihi ile 20. yüzyılın başlarında 
çekilmiş fotoğraflardaki sağlam görünüş yapının onarıldığı şeklinde değerlendirilebilir. 

																																																													
85 BOA. C. ADL. 48/2885–2, (1251 Ra.29). 
86 Osman Köker, Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpostallarla 100 Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler, 
İstanbul 2005, s. 164. 
87 Arşag Alboyacıyan, Badmutyun Hay Gesaryo, Kahire 1937, s. 735. 
88 BOA. C. ADL. 48/2885–2, (1251 Ra.29). 
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2. Değerlendirme 

Yaptığımız incelemeler sonucunda, Kayseri’de onarımı Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
kayıtlarına yansıyan yedi adet Ermeni kilisesi tespit edilmiştir. Bu kiliselerden Talas Meryem 
Ana, Erkilet Surb Toros, ve Talas Surb Toros kiliseleri günümüze ulaşamamıştır. Fenese Surb 
Toros Kilisesi’nden sadece duvar bakiyesi günümüze ulaşırken, Efkere Surb Stephanos 
Kilisesi kısmen, Tomarza Bogos Bedros ve Everek Surb Toros kiliseleri ise tamamen sağlam 
durumdadır. 

Belgelerden anlaşıldığına göre diğer yapı türlerinde olduğu gibi kiliselerin onarım işleri 
de kuralları belirlenmiş hiyerarşik bir düzen dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Buna göre 
onarım süreci; başvuru, başvuruya istinaden keşif heyetinin kurulması, keşfin yapılması, keşif 
sonunda alınan kararın merkeze bildirilmesi, merkezden izin çıktıktan sonra onarıma 
başlanması, onarım tamamlandıktan sonra ikinci keşfin ilk keşifle karşılaştırılarak 
sağlamasının yapılması ve son olarak onarımın nihayetlenmesi şeklinde işlemektedir. Bahsi 
geçen sürecin hemen hemen tüm yapılar için aynı şekilde işlediği bilinmektedir. Kiliselerin 
onarımında ise bu süreçte fazladan konu ile ilgili olarak şeyhülislam veya Adliye ve Mezahib 
Nezareti’nin görüşüne başvurulmuştur. 

Onarım için yapılan ruhsat başvurularında, onarım gerekçeleri “müşrif-i harâb89, harâb90, 
mürûr-ı ezmân ile cidârat ve sakfı müşrif-i harâb91, mürûr-ı zemânla üzerindeki ağaçlar 
çürüyüb tehlikeli bir hale gelmesine binâen92, mâil-i inhidâm93” gibi ifadelerle dile 
getirilmiştir. Onarım talepleri, kilise cemaati tarafından yerel idarecilerin yanı sıra ruhani lider 
olan patrikler aracılığıyla merkez teşkilatına da yapılabilmektedir. Her iki durumda da onarım 
için merkezden izin istenmekte ve ona göre hareket edilmektedir. Gayrimüslim yapılarının 
onarımına ilişkin konular, çoğunlukla Adliye ve Mezahib Nezareti’ne havale edilmektedir. 
Nezaret yetkilileri onarım yapılmadan önce bazı hususların araştırılmasını istemektedir. Buna 
göre yapının bulunduğu alan, mülkiyeti, vergi durumu, hangi cemaate ait olduğu ve cemaatin 
nüfusu, Müslüman mahallesine olan uzaklığı, masrafların nasıl karşılanacağı, siyasi 
faaliyetlerle ilgisinin olup olmadığı gibi unsurlar onarım öncesi soruşturma konularındandır. 
Koşullara uygunluk halinde yapının onarılması için süreç başlayabilmektedir. 

Efkere Surb Stephanos Kilisesi’ne dair 17 Haziran 1866 tarihli evraktaki genele hitabeden 
şu ifadeler dikkat çekicidir. 

“… ba’de-zîn kangı şehr ve kasabada olur ise olsun bir kilise ve mekteb ve umûr-ı 
mahsûs saîr ebniye yapdırılmasına lüzûm göründük de evvelâ keşfi icrâ olunarak ve 
resm-i hey’et ta’yin kılınarak kaç arşun binâ yapılacak ise mahalli râyici vechle defter 
ve resm-i tanzîm ve rüesâ-yı millet tarafından en büyük hükûmet-i me’mûriyete takdîm 
ile münâkasası bi’l-icrâ müteahhidînden sened alınub yapılacak keşf defteri ve 
münâkasa senedinin harîtasıyla berâber bir sûret-i mahalli hükûmetlerine ve bir sûreti 
hattâ patrikhânelere irsâl ve nesh-i hasılaları rüesa-yı millet ___ hıfz-ı tevkif ve masârifi 
mahrûsada ne yolda tahsîl ve tezkîr olunacak ise o hatt-ı beyân ve ta’rif olundukdan 
sonra zikr olunan keşf defteri ve sened ve harîta sûretlerinin nasıl masârif-i inşâiyyenin 
mikdârı ve cihet-i tahsîliyesi derc ve ilâve olunarak patrikhâneler tarafından bâb-ı âlîye 
takdîmiyle anın üzerine icrâ-yı iktizâsı bu kerre meclis-i vâlâ kararı üzerine bi’l-cümle 
memâlik-i mahrûsa-i şâhâneye bi’l-emir-name-i sâmîye neşr-i i’lân kılınan nizâm 

																																																													
89 BOA. C. ADL. 48/2885–2, (1251 Ra.29). 
90 BOA. C. ADL. 8/515, (1283 Z.3), İ. AZN. 55/11–3, (1322 M.2). 
91 BOA. ŞD. 1344/18–3, (1313 Ş.3). 
92 BOA. ŞD. 1344/18–5, (1313 Ş.3). 
93 BOA. ŞD. 1358/25–2, (1326 Ra.3). 
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iktizâsından bulunmuş olmağla bu sûrette ba’de’l-iktizâsına bakılmak üzere evvel 
emirde bi’l-irâde muharrer usûl-i kaideye tatbîken mahallince îcâb-ı icrâ kılınarak vürûd 
edecek emr-i fermân ba-takrîr takdîmi elzem geleceği muhat-ı ilm-i âlîleri buyruldukda 
3 Safer 1283”.94 

Bu ifadelere göre; hangi şehirde olursa olsun kilise ve mektep gibi umumi yapıların 
inşasında, öncelikle oluşturulacak keşif heyetinin ölçümler yaparak, mahalli fiyata göre masraf 
defteri hazırlaması ve bu evrakların cemaat reisi tarafından en yüksek resmi makama 
sunulması gerektiği belirtilmiştir. İnşaat ihalesi yapıldıktan sonra ise müteahhitten alınacak 
senetle birlikte keşif defteri ve haritasının (çiziminin) mahalli hükümete, patrikhaneye ve 
merkezi hükümete gönderilmesi, inşa için gereken paranın nereden ne yolla temin edileceği ve 
ne yolda harcanacağına dair bir defter hazırlanması ve hazırlanan evrakların Bab-ı Ali’ye 
takdim edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu işlemlerin ardından konunun Meclis-i Vala’da 
görüşüldükten sonra karara bağlanacağı ifade edilmiş ve adeta inşa süreci kısaca özetlenmiştir. 
Bu işlemeler tamir süreci için de benzer şekilde uygulanmıştır. 

Belgelerde, dikkat çekilen bir başka husus ise “hey’et-i asliyesi / vâzı’ kadîm üzere 
ta’mîr” ifadesidir. Bu ifadeyle yapıların aslına sadık kalınarak ve eski ölçülerini aşmadan 
onarılması istenmektedir. Ancak bu kuralın zamanla değiştiği fiili uygulamalardan 
anlaşılmaktadır. Everek Surb Toros Kilisesi’nin onarımı için verilen 1720 ve 1823 yıllarına ait 
ferman suretleri Şeyhülislam’dan alınan fetvaları da içermektedir. Fetvalarda, yapının 
onarımına “bir nesne ziyâde itmeksizin bilâ-tevsi’ velâ-terfi enkaz-ı mevcûdesiyle vâzı’ kadîmi 
üzere ma’rifet-i şer’î ile …” şartıyla izin verilmiştir.95 Ancak bu ferman suretinde öne sürülen 
onarım şartlarıyla, 1895–1896 tarihli onarım projesinde öngörülen çalışmalar arasında 
çelişkiler mevcuttur. 1823 tarihli ferman suretinde yapıya, hiçbir şekilde ekleme 
yapılamayacağı, yükseltilemeyeceği, genişletilemeyeceği ve malzemelerin enkazdan temin 
edilmesinin gerekliliği belirtilmişken, 1895–1896 projesinde yapının mevcut duvarlarına 3.5 
m. eklenerek yükseltilmesi planlanmaktadır. Nitekim 1895–1896 tarihli proje 1904 sonrasında, 
yapının öngörülenden daha da genişletilmesiyle uygulamaya konulmuştur. Bu değişimin 
sebebi muhtemelen 1856 yılında çıkarılan Islahat Fermanı’nın hükümleridir. Bilindiği gibi 
ferman öncesinde gayrimüslimlerin ibadethanelerinin sadece aslına sadık kalınarak 
onarılmasına izin verilirken fermanla birlikte yeni kilise inşasına ve mevcut kiliselerin 
genişletilmesine de imkân tanınmıştır.96 Everek Surb Toros Kilisesi’nin genişletilmesi ve 
yükseltilmesine de bu kapsamda izin verilmiş olmalıdır. Ferman suretlerinde yer alan ifadeler, 
onarım işleminde kadıya da önemli görevler yüklendiğini göstermektedir. Bu görevlerin 
başında onarım sürecinde, gayrimüslim cemaatten haksız yere para alınmasını önlemek, 
muhalefet-müdahaleyi engellemek ve onarım için öne sürülen şartların dışına çıkılmamasını 
sağlamak gelmektedir.97 Sonraki dönemlerde bu sorumluluk yerel idareye yüklenmiştir.  

Kiliselerin onarımına, keşif kararıyla birlikte başlanmaktadır. Yerel idareciler, yapıda 
inceleme yapmak üzere bilirkişilerden oluşan bir komisyon (keşif heyeti) kurmaktadır. Söz 
konusu komisyon; kadı, konuyla ilgili meslek (mimar, mühendis, taşçı vb.) temsilcileri, 
Müslim ve gayrimüslim eşraftan oluşmaktadır. Bilirkişiler, yaptıkları incelemelerde; yapının 
ölçüleri, hasarlı bölgeleri, onarımda kullanılacak malzemelerin miktarı, ücreti, işçilik giderleri 
gibi hususları tespit etmektedirler. Gerekli görülmesi halinde yapının plan ve cephe 
görünüşüne dair çizimler de yaptırılmaktadır. Nitekim incelediğimiz belgelerin hepsinde, 
																																																													
94 BOA. C. ADL. 8/515, (1283 Z.3). 
95 BOA. ŞD. 1344/18–1, 3, (1313 Ş.3). 
96 Enver Ziya Karal, “Islahat Fermanı”, Tanzimat, (Ed.: Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu), İstanbul 2011, s. 21–
22; Cevdet Küçük, “Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi”, Osmanlı, (Ed.: Güler Eren), Cilt: 4, Ankara 1999, s. 213. 
97 BOA. ŞD. 1344/18–1, 3, (1313 Ş.3). 
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yapının uzunluk, genişlik ve yüksekliğine dair ölçümlerin kaydedildiği görülmüştür. Bununla 
birlikte iki yapıya ait daha detaylı çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Everek Surb Toros ve 
Fenese Surb Toros kiliselerinde inceleme yapan bilirkişiler, keşif defteri ve rayiç mazbatası 
hazırlamış, ilaveten de çizim yaptırmışlardır. Bu çizimlerde yapıların hasarlı bölgeleri özellikle 
belirtilmiştir.  

1856 tarihli Islahat Fermanı’nda, gerekli nitelikleri taşıyan gayrimüslimlerin devlet 
kadrolarında istihdam edilebileceği belirtilmektedir.98 Onarım projelerini hazırlayan ve 
yürütenler arasında Müslümanlar ile birlikte gayrimüslimlerin de bulunduğu incelediğimiz 
örneklerden anlaşılmaktadır. Nitekim Fenese Surb Toros Kilisesi projesinin Ermeni Cemaatine 
mensup Everek Belediye Kalfası Grigor ve diğer kalfa (Avgolof?), Everek Surb Toros Kilisesi 
projesinin ise Kayseri Belediye Mühendisi Es-Seyyid Mehmed Fevzi Efendi tarafından 
hazırlandığı belgelerden öğrenilmektedir. 1877 yılında çıkarılan Belediye Kanunu, imar 
işlerini yürütmek üzere belediyelerde mühendis ve kalfaların görevlendirilmesini 
içermekteydi99. Gerekli nitelikleri taşıyan gayrimüslimlerin de bu kadrolarda istihdam edildiği 
evraklardan tespit edilebilmektedir. 

Tamir masraflarının ne şekilde karşılanacağı devletin sorguladığı hususlardandır. 
İncelediğimiz örneklerden Everek Surb Toros ve Fenese Surb Toros kiliselerine dair evraklar 
konuya açıklık getirmektedir. Everek Surb Toros Kilisesi’nin tamir masrafları, kilise meclisi, 
papazları ve cemaatin zenginleri tarafından, karşılanacaktır.100 Evraklardan, kilisenin onarımı 
için ahaliden usulsüz olarak para toplandığı ve bu konuda soruşturma yapıldığı 
anlaşılmaktadır.101 Fenese Surb Toros Kilisesi’nin onarımı için yapılan başvuruda, masrafların 
kilise cemaatinin katkılarıyla karşılanacağı belirtilmiş102 ve iane (bağış) defteri hazırlanmıştır.  
Hazırlanan defterde, 35 hayırsever isimleri ve bağış miktarlarıyla birlikte kaydedilmiştir.103 Bu 
bilgiden devletin bağış da olsa onarıma katkı verenlerin bir defterle kayıt altına alınmasını 
istediği sonucu çıkmaktadır. 

Zikredildiği üzere belgeler, onarım sürecine dair oldukça detaylı verileri içermekle 
birlikte sürecin nasıl tamamlandığına dair malumat vermemektedir. Onarımın gerçekleştirilme 
düzeyini anlamak üzere gerçekleştirilen saha araştırması bazı örneklerin günümüze 
ulaşamadığını göstermiştir. Bu çerçevede; Talas Meryem Ana, Erkilet Surb Toros ve Fenese 
Surb Toros kiliseleri günümüze ulaşamadığından belgelerde bahsi geçen onarımların yapılıp 
yapılmadığı yerinde incelenememiştir. Her ne kadar günümüze ulaşamasalar da eski 
fotoğraflardan hareketle, onarıma dair birtakım bilgiler edinilebilmektedir. Onarımda 
kullanılan malzemenin niteliği, söz konusu çıkarımlara ulaşmakta, belirleyici kıstas olarak 
alınmıştır. Ocaktan yeni çıkarılan taş malzemenin açık renkli, eski taşların ise daha koyu 
renkte oluşu onarımın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini anlamamıza imkân tanımaktadır. 
Talas Meryem Ana ve Fenese Surb Toros kiliselerine ait eski fotoğraflarda bu husus net bir 
şekilde tespit edilebilmektedir. Talas Surb Toros Kilisesi’ne ait eski fotoğraflar bu noktada 
bilgi vermemekle beraber, sağlam görünüşü belgede bahsi geçen onarımın yapıldığı şeklinde 
değerlendirilebilir. 

Günümüze ulaşan örneklerden Efkere Surb Stephanos Kilisesi’nin 1913 ve öncesine ait 
eski fotoğraflarında sapasağlam ayakta olması, 1866 yılındaki harap haline binaen yeniden 

																																																													
98 Enver Ziya Karal, age., s. 21–22. 
99 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri, Ankara 2011, s. 190. 
100 BOA. ŞD. 1344/18–5, (1313 Ş.3). 
101 BOA. A. MKT. MHM. 618/1–2, 5, (1313 R.26);  ŞD. 1344/18–6, (1313 Ş.3). 
102 BOA. ŞD. 1358/25–3, (1326 Ra.3). 
103 BOA. Y. A. RES. 155/16–2, (1326 Ra.13). 
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inşasının gerçekleştirildiğinin delilidir. Ayrıca kilisedeki incelemelerimizde, zemin ve üst 
seviyede kullanılan taş malzemelerin farklılıklar göstermesiyle birlikte metal (gergi-kılıç-
kenet) kullanımı gibi dönem inşa tekniğine uygun veriler, yapının yeniden inşa suretiyle ibadet 
edilebilir hale getirildiğini göstermektedir. Tomarza Bogos Bedros Kilisesi’nde yaptığımız 
incelemede, hem süsleme karakteri hem de yapım tekniği olarak dönemsel veri sayılabilecek 
gergi-kılıç ikilisi, belgede bahsi geçen onarımın yapıldığına işaret etmektedir. Öte yandan keşif 
evrakında adı geçen onarım malzemelerini bile halen üzerinde görmenin mümkün olduğu 
Everek Surb Toros Kilisesi’nin belgelere konu olan onarımı kesin olarak geçirdiği tespit 
edilmiştir. 

Yaptığımız incelemeler neticesinde, arşiv belgelerine onarımı yansıyan yedi adet 
kiliseden altısında bahsi geçen tamiratların yapıldığı anlaşılmıştır. Bir tanesi hakkında ise 
fotoğraf dâhil hiçbir verinin bulunmayışı tespit yapmamıza engel olmuştur. Ancak bu onarımın 
gerçekleşmediği anlamına gelmemektedir. 

3. Sonuç 

Türkler geçmişten günümüze hâkimiyetleri altında yaşayan farklı milletlerin dini 
inanışları, gelenek-görenekleri ve yaşam tarzlarına toplumun genel düzenini bozmamak 
kaydıyla gerekli müsamahayı göstermiştir. Bu müsamahanın bariz örneklerini Osmanlı 
Devleti’nde de görmekteyiz. Kuruluş döneminden itibaren gayrimüslimlere; can, mal ve 
vicdan özgürlüğü tanınmıştır. Bu özgürlükler, Tanzimat Fermanı ile daha da genişletilmiştir. 
Ferman, Müslim ve gayrimüslim ayrımı gözetmeksizin tüm tebaaya yönelik olarak 
çıkarılmıştır. Islahat Fermanı ise sadece gayrimüslimlere tanınan hakları ihtiva etmektedir. Bu 
fermanla, gayrimüslimler, Müslümanlarla her alanda eşit konuma gelmektedir. Ele alınan 
konuyla ilgili hükümlerde, gayrimüslim ibadethanelerinin onarılmasına ilaveten, yeni mabet 
inşasına da serbestlik tanınmaktadır.  

İncelediğimiz kiliselerdeki imar faaliyetleri, bu tarihi seyir ile paralellik göstermektedir.  
Tanzimat ve Islahat fermanlarının ilgili hükümlerinin yürürlüğe konulmasıyla birlikte 
kiliselerin onarım ve inşa faaliyetlerinin hızla artışa geçtiği arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. 
Çalışma sonucunda onarım ve inşa için yapılan müracaatların, bu seviyede kalmadığı, fiili 
olarak uygulamaya girdiği tespit edilmiştir. Yazışmalar, bu süreçte devletin yine de özel bir 
hassasiyet sergilediğini ortaya koymaktadır. Osmanlı döneminde onarım ve inşasına izin 
verilen kiliselerden bazıları maalesef günümüze ulaşamamış, bazıları ise işlevlendirilmediği 
için harap bir haldedir. Ecdadın hoşgörüsünün timsali olan kiliselerin korunması ve gelecek 
nesillere ulaştırılması inşaları kadar önemlidir. 
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