KULA'DA IN~ASI ISTENEN B~R KILISEYE DAIR
OSMANLI AR~IVLERINDEKI BAZI BELGELER
RÜSTEM BOZER*, SERKAN SUNAY**
14.yüzy~hn ortalar~nda Germiyano~ullan Beyli~i'nin hakimiyetine, 1429
y~l~nda II.Yakup Bey'in vefat' sonras~nda da kesin olarak Osmanli topraklanna
kat~lan Kula, önce merkezi Kütahya olan Anadolu Eyaleti'nin Merkez Sanca~-~'na,
1864'te de Ayd~n Vilayeti'nin Saruhan Sanca~fna ba~lanm~~t~ri. S~ra d~~~~volkanik
co~rafyas~ndan dolay~~ çarp~c~~ silüete sahip mütevâz~~ bir Osmanl~~ kasabas~~
hüviyetindeki kent, dini ve sosyal binalanyla geleneksel Türk evlerinin meydana
getirdi~i rafine bir kentsel dokuya sahiptir. Bu bütünün içinde Rum cemaati
tarafindan yapt~nlm~~~kilise binalan da yer tutar. Daha önceleri Kula hakk~nda
çal~~malanm~z olmu~tu2. Bu yaz~m~zda 19. Yüzy~l sonunda Kula'daki Rum
cemaatin bir kilise in~as~~iste~iyle ilgili bilgiler bannd~ran Osmanl~~Ar~ivlerindeki bir
grup belgeyi ele almaktay~z.
Söz konusu belgeler, T. C.Ba~balcanhk Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü, Osmanl~~
Ar~ivi Daire Ba~kanl~~~~ ~uray~~Devlet Evraki, Do.9a No: 2655, Gömlek S~ra No: 23, Tarih:
1313.M27; Bab~ali Evrak Odas~, Dosya No: 662, Gömlek S~ra No: 49639, Tarih: 1313.5.9
ve Do.ya No: 711, Gömlek S~ ra No: 53282, Tarih: 1313, C.16; Irade Adliye Mezahip, Dosya
No:17, Gömlek S~ra No: 3, Tarih: 1313, C.2'de kay~tlid~r3. Belgeler, Rum cemaatin
1893 y~l~nda Kula'da yeni bir kilise ve baz~~mü~temilat binalar~~yapt~rmak istemesi
ile ba~layan süreçte makamlar aras~nda yap~lan yaz~~malar ile elderindeki çizimleri
konu al~r.
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Bkz., Talip Yücel, "Kula",Tiirk Ansiklopedisi, C.XXII, (1975), s. 336; Rüstem Bozer, Kula'da Türk
Mimarisi, Ankara 1990, s. 2.
2 Rüstem Bozer "Kula'da Türk Devri Mimari Ara~t~rmalar~~I: Sivil Mimari", D.T.C.F. Dergisi, C.
XXXII, s. 1 - 2, (1988), s. 3 — 21; Kula Evleri, Ankara 1988; Kula'da Türk Mimarisi, Ankara 1990.
3 Belgelerin temini için Osmanl~~Ar~ivlerindeki çal~~malar~ndan dolay~~ ~eyda ALPAY'a, metinlerin
okunmas~~hususunda yard~m~n~~esirgemeyen Prof. Dr. Abdülkadir DÜNDAR'a ve Doç. Dr. Mustafa
UYAR'a te~ekkür ederiz.
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Belgelerden 14'ü, izin talebi ve de~i~ik makamlann görü~leri ile bunlara dair
evrak kapdand~r, üçü ise yap~lmas~~dü~ünülen söz konusu kilise ve di~er binalar ile
kabristan düzenlemesini gösteren (kilise resmi4) projelerdir. Projelerde, kilise ve di~er
binalar çevresiyle birlikte plan, cephe, örtü sistemi gibi mimari özellikleriyle çizilmi~;
kullan~m i~levleri de yaz~l~~olarak belirtilmi~tir. Sanat tarihi aç~s~ndan ayr~ca önem
ta~~d~~~n~~dü~ündü~ümüz belgeleri kronolojik olarak ~u ~ekilde ele alabiliriz:
1-Patrikhane'den5 Ad4ye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi'ne6 in~a nihsat~~için talep dilekçeyi
(11 Aral~k 1893)7(Belge 1):
Bir sayfa haz~rlanan metinde Patrikhane, Ayd~n ili, Saruhan Sanca~~'na ba~h
Kula Kasabas~'nda kabristan yak~n~nda boyu 17 (12,8 m.), eni 9 (6,8 m.) ve kubbesi
de dâhil olmak üzere 16 zira8 (12,1 m.) yüksekli~inde kârgir bir kilise ile söz konusu
kabristamn hademeli~ine tahsis edilecek üç odal~~bir binay~~mücedrkden9 in~a etmek için
ruhsat talep etmekte; yan~~ s~ra defin i~lemleri için ayr~ca bir mahdl tahsisi ile
kabristamn çevre duvarlann~n tamirât~m yapabilmek için izin istemektedir.
Belgede bu faaliyetlerin ke~if bedelinin üç yüz elli Osmanl~~liras~~olarak
öngörüldü~ü ve masraf~n, aslen &dal~~olup Izmir'de ikamet eden ravakim o~lu
Hirala~nbo ve biraderi Nikolai° taraf~ndan kar~~lanaca~~; yapt~rd~-mu teklif edilen
kiliseye dair çizirnlerin yaz~~ekinde sunuldu~u bilgisi kaydedilmi~tir. Elimizde üç
çizim vard~r. Birincisi çan kulesiyle birlikte tasarlanan kilisenin hem plan~~hem de
cephesi ayn~~sayfada verilen çizlindir (Çizim 1). Ikinci ve üçüncüsü ise aym parsel ve
çevre düzeni içinde kilise binas~n~n farka bir tasannud~r. Bunlardan biri kilisenin
plan~n~~(Çizim 2), di~eri cephelerini (Çizim 3) sunar".
Söz konusu belgelerde bu çizimler kilise resmi olarak adland~r~lm~~t~r.
Yaznun sa~~üst k~sm~ndaki mühürde Pat~ikhane-i Millet-i Rum ibaresi mevcuttur. ilgili dilekçe
~stanb~d'daki Patrikhane taraf~ndan kaleme alimm~~olup sayfa alt~na bizzat ~stanbul patri~inin mühril
vurulmu~tur.
6 ~lgili dilekçe Adliye Bakanl~~~'n~n Mezhepler Dairesi'ne hitaben yaz~lm~~t~r.
Patrikhanenin 457 say~l~~yaz~s~~BOA, ~D /2655-23 ar~iv numaranyla kapthd~r.
8 Osmanl~~devrinde uzunluk ölçüsü birimi olan bir zira, mimari ar~m kal-Okulda kullan~lmakta
olup, bir zfra-i mimari 0,757728 metredir. Bkz., Neslihan Sönmez, Osmanl~~Dönemi nin ve Malzeme Terimleri
SöZlü~ü, ~stanbul 1997, s. 116.
9 Müeedde~len yeniden, yenileyerek anlam~na gelmektedir. Binalar~n tamir sürecinde ve yeniden
in~as~nda bu tabir hem yenilemek hem de yeni ba~tan in~a etmek için kullan~lm~~t~r. Bu hususta ayr~nt~l~~
bilgiler için bkz., Abdülkadir Dündar,"Osmanhlarda Tamir Süreci, Çe~itleri ve Baz~~Selçuklu
Yap~larmdaki Uygulamalar", L Uluslararas~~Selçuklu Kültür ve Mederüyeti Kongresi Bildiriler, I. Cilt, 11-13 Ekim
2000, (2001), s. 269-280.
10 isimler Osmanl~ca metinlerdeki okunu~larma sad~k kalmarak aktardnu~ur. Fakat ele ald~~~m~z
belgelerde isimlerin yaz~l~~~~ bak~m~ndan bir birlik yoktur. ravakim bazen Ayv~~ki~n, Hirala~nbo bazen
Hiratabos, Hiratbo, Hiratabo gibi de~i~ik ~ekillerde kar~~m~za ç~kmaktad~r.
1 ' A~a~~da da belirtildi~i üzere çizimlerdelci tarihler Patrikhane'nin yaz~smdan sonraya aittir. Bu
tarihler muhtemelen çizimlerin onay tarihi olmal~d~r.
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Patrikhane'nin talep dilekçesinde in~a edilecek kilisenin ölçüleri verilirken
kubbe yüksekli~inden de bahsedilir. Buna göre uygulanacak as~l proje "Çizim 2ve "Çizim 3" olarak adland~rd~~~= tasanmlard~r. Dilekçe ekine konmu~~"Çizim
rdeki farkl~~kilise projesinin hangi amaçla verildi~i anla~~lamamakla beraber,
bunun onay makam~ na muhtemel bir seçenek halinde sunuldu~u dü~ünülebilir.
Bununla birlikte, Ayd~n Vilayeti Meclis ~daresi'nden Adhye ve Mezahib Nezaret-i
Celilesi'ne gönderilen 10 ~ubat 1895 tarihli yaz~da 25 sene evvel ahalinin duvar ile
ku~aulan bir kabristan yapt~~~, bu s~rada kilise in~as~~için durumlann~n müsait
olmad~~~ ndan bahsedilir. "Çizim 1" belki de bu s~rada haz~rlanm~~~ve fakat
uygulanamarru~, yeni taleple birlikte tekrar alternatif proje gibi takdim edilmi~~
olabilir. Bu nedenle daha eski oldu~unu dü~ündü~ümüz bu projeyi öncelikle
tan~may~~uygun buluyoruz.
Çizim 1:
Çizimde in~a sahas~na dair parselin siyah renkte taranan çevre duvarlan ile
ku~auld~~~~görülür. Buna göre söz konusu arazi, kuzey-güney yönlerde uzand~ktan
sonra güneybauya do~ru bir lunlma yapar.
Esasen arazi s~n~rlar~n~n, çevresindeki yol ve parselizasyona göre ~ekillendi~i
çizimde belirli alanlar üzerine yaz~lm~~~Osmanhca aç~klamalardan anla~~lmaktad~r.
Çizimin alt k~sm~ nda okunabilen ifadelere göre parsel, Kuzguncuk Mahallesi'nde Has~m
Aras~~ mevkiinde yer al~r. Bu alan do~u ve güneybat~~taraflarda birer sokak, kuzeybat~~
ve güney yönlerde ise bahçe, kesik° 2 alanlar~~ile ku~at~lm~~; do~u ve kuzey taraflar~n
yan~k ta~~nam mevkii oldu~u yaz~lm~~t~r.
Söz konusu parsele bat~~ve do~u taraftan iki kap~~ile geçilir. Bat~~kap~s~n~n
güney tarafindaki çevre duvar~n~n üstüne, di~er çizimden fark edilece~i gibi babalar
yap~larak aralanna parmald~ldar konmu~tur.
Çizimde parselin merkezine yak~n bir k~sm~na kilise, bat~~tarafina yalda~~k kare
biçiminde dört oda ve giri~~mekân~ndan olu~an bir bina, do~u tarafa ise hemen
hemen e~~büyüldükte yan yana iki kabristan i~lenrni~tir. Kilise hem plan hem de bat~~
cephe görünü~üyle ölçekli verilmi~tir. Plan~n üstünde resm-i plan, cephe görünü~ünün
üstünde ise resm-i mücessem yaz~hd~r.
Kilisenin ad~, plan~n yukar~s~na dü~ülen notta Aya Hiratabos Kilisesi olarak
belirtilmi~tir. Cephe çizimi ve plan~ n alt lusnuna konulan ölçek çizgisinin" hemen
kullan~ld~~~~
12 Ba~, bahçe, tarla anlammdaki kesik tabirinin yak~n zamana kadar Kula'da s~kça
bilinmektedir.
tarafinda be~~mil metro bir ar~~na mutab~kt~r ibaresi görülür.
13 Olçek çizgisinin sa~~
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alt~nda Mühendis-i Belediye Manisa ibaresi ve 14 Te~rinisani 1310 (26 Kas~m 1894)
tarihi ile 1310 tarihli mühür yer al~r.
Kilise, plan bak~m~ndan do~u-bat~~do~rultusunda dikdörtgen, tek nem bir
yap~d~r. Do~u tarafta cephe aksi ortas~ ndan yanm daire biçiminde ta~~nt~h bir apsisi,
kuzeybat~~kö~esinde de ayr~~bir kütle halinde tasarlanm~~~çan kulesi yer al~r. Kiliseye
ve çan kulesine ait duvarlar k~rm~z~~renkte taranr~u~t~r.
Cephelerde kap~~ve pencere aç~ld~ldan vard~r. Bat~~tarafta cephenin ortas~na
büyükçe bir kap~, güney cephenin do~u tarafina tâfi bir kap~, kuzey cephenin bat~~
tarafina da çan kulesiyle ba~lant~y~~sa~layan di~er bir kap~~tasarlanm~~t~r. Güney ve
kuzey cephelere aç~lan üçer pencere benzer karakterdedir. Apsise de bir pencere
aç~ld~~~~dü~ünülmü~tür.
Çan kulesi ile birlikte tasvir edilen bat~~cephe, iki katl~~bir görünüme sahiptir.
Bu düzende alt kata cephe aksi ortalanarak bas~k kemerli bir kap~~yap~lm~~; her iki
yan~na da birer pencere yerle~tirilmi~tir. Bunlar~ n üstünde ikinci kat izlenimi veren
yan yana üç pencere alt kattaldlere göre daha küçüktür. Her bir pencere, sövesinden
daha geni~~ve ta~~nt~h birer denizfi~e sahiptir. Cepheye, neo-klasik tarzda
profilasyonlu silmelerle hareketlendirilrni~~üçgen bir ahnhk tasarlanm~~t~ r. Alu~l~~~n
ortas~na pencere (ocu/us) veya belki de madalyon olabilecek bir daire çizilmi~,
tepesine ise bir haç oturtulmu~tur.
Çan kulesinin kesme ta~~bloldarla in~a edilece~i anla~~l~r. Etkiyi güçlendirmek
ad~na kat ayr~m~n~~vurgulayan ta~~nt~h &izler yap~lm~~t~r. ~kinci ve üçüncü kat
seviyesinde yar~ m daire biçiminde kemerli birer pencere aç~ld~~~~tasarlanm~~, kemer
kavsini te~kil eden kesme ta~~bloklann derzleri, duvar örgüsündeki yatay derz
hizalarma uzat~larak bütünlük sa~lanm~~t~r. Kule, tepesine oturtulan büyükçe bir
haç ile son bulur.
Kabristan hademer
~~ine tahsis edilecek bina, parselin bat~~tarafinda çevre
duvanna biti~ik vaziyette, kuzey-güney do~rultuda boyuna dikdörtgen bir oturum
alamna sahiptir. Mekan taksimat~~bak~m~ndan odalar, binan~n kuzey ve do~u
kenarlan boyunca "L" biçiminde s~ralan~r. Kuzeydo~u kö~edeki oda di~erlerine
göre daha büyüktür. Odalar dikdörtgen planl~~bir sofaya pencere ve kap~~aç~kl~~~~ile
ba~lant~l~d~r. Sofa bölümünde dubbdt (bekçi/er) ibaresi yaz~hd~r. Bu ifadeden binan~n
hem hademelere hem de bekçilere tahsis edilece~i anla~~l~r.
Odalann parseli de çevreleyen kuzey duvannda bir aç~ld~~~~yoktur, bat~~
duvanna ise iki pencere aç~lm~~t~r. Do~u cephesinde her bir oda için iki~er pencere
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dü~ünülmü~; ayr~ca sofan~n do~usunda kalan odan~n güney cephesine de iki pencere
daha tasarlanm~~t~r.
Çizim 2:
Söz konusu çizim, ayn~~ mahalle, mevki ve kilise ad~~bilgileri kaydedilerek
yukar~da tarif edilen parseli tan~mlamakla birlikte, baz~~farld~l~klara sahiptir.
Çizimde, yukar~da tarif edilen kilisenin oturum alan~na, farkl~~mimari özellikler
arz eden ve daha küçük görünen bir ba~ka kilise plan~~yerle~tirilmi~; parselin güney
kenar~~boyunca ve do~udaki kabristanlann çevresine dar bir ku~ak halinde bahçe
alanlar~~i~lenmi~tir. Ayr~ca kilise binas~n~n kuzeybat~s~~ile parselin güneybat~~kö~esine
de birer bahçe yeri aynlm~~t~ r. Bahçe olarak belirlenen alanlar turkuvaz renkte
beneklidir. Parselin tamam~~ku~atma duvar~~ile s~n~ rl~d~r. Çevre duvar~ndaki kap~lar,
kabristan hademeli~ine mahsus mekânlar, kabristanlann yeri ve parsel çevresindeki
yol ile bahçe ve kesiklerin konumlar~~önceki çizimle uyumludur. Ancak bu çizimde,
hademelere ait binada üstleri yaz~l~~oda say~s~~ üçtür; bu durum üst yaz~da belirtilen
üç bab oda ifadesiyle örtü~ür. Buna kar~~l~k bir önceki çizimde görülen mekân
bölümlenmesi tekrarlanm~~; ba~ka bir deyi~le bina dört oda olacak biçimde
çizilmi~tir.
Kilise, do~u-bat~~ do~rultusunda dikdörtgen biçiminde tek neflidir. Do~u tarafa
cephe aks~ndan yar~m daire biçiminde ta~~nt~l~~apsis; örtü sistemi için de büyükçe bir
kubbe yap~laca~~~öngörülmektedir. Kubbenin ortas~ nda daire içinde alfigen çizilidir.
Bunun ayd~nl~k fenerine ait bir çizim çabas~~ oldu~u bir sonraki (Çizim 3) projeden
anla~~l~r.
Kilisenin bat~~ cephe ortas~nda ana kap~, güney cephenin do~u taraf~nda ise
görevlilerin kullanabilece~i daha küçük bir kap~~ vard~r. Güney ve kuzey cephelerde
iki~er mazgal pencere; apsiste de küçük bir pencere görülür.
Kilisenin iç mekân~~ bölüntüsüz bir hacimdir. Naosun bat~~tarafinda kuzey ve
güney duvarlara kar~~l~kl~~ olarak biti~tirilen ve konsol gibi izdü~üm yapan detaylar
vard~r. Bunlar kemerle ili~kilendirilebilecek detaylar m~, yoksa mahfil gibi
bölümlerin haz~ rl~~~~m~, anla~~lmas~~güçtür.
Naos ile bema aynm~n~~ vurgulamak üzere kilisenin zemini do~u tarafta üç
basamak halinde yükseltilmi~~gibidir. Basamaklar~ n orta k~sm~~ yar~m daire
biçimindedir. Bu bölümde üzerine kap~~ve pencere aç~kl~klan i~lenmi~~bir ikonostasis
izlenimi veren çizgiler dikkati çeker. Apsisin her iki yan~ na sembolik birer
pastophorium ni~i yap~lm~~; bemamn kuzey duvanna ise do~udaki daha büyük
olmak üzere iki ni~~daha konmu~tur.
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Çizim 3:
Bu pafta, Çizim 2'de sunulan mimari projedeld kilise ve hademe binas~~ile
çevre duvarlar~n~n cephe ve örtü sistemini yans~t~r. Dolay~s~yla ayn~~projenin
parçalar~~olmas~~münasebedyle, kabristanlar, bahçeler ve kesikler bir önceki çizimle
ayn~~düzendedir. Bu proje, bilhassa kilisenin birden fazla cephesini ve hatta örtü
sistemini tek çizimle ve genel hadanyla sunmaktad~r.
Çizimin alt~nda sa~da ölçek cetveli, solda ise üstteki Rumi olarak 29 Eylül 1310
(M.11 Ekim 1894), alttald ise 1 Te,crinie~mel 1310 (M.13 Ekim 1894) tarihleri ile
yakla~~k ayn~~bilgileri veren iki tasdik notu ve iki mühür yer al~r. Buradaki ifadelerde
Kula Kuzguncuk Mahallesi, Har~m Aras~~mevkiinde müceddeden in~a olunacak kilise,
kabristan ve üç bab odan~n i~lendi~i bu haritamn Kula Belediyesi Mühendisi
taraf~ndan tanzim edildi~i belirtilir. Mühürlerden üsttekinde Belediye Meclisi Kaza-i
Kula, alttaldnde ise ~dare-i Meclis-i Kaza-i Kula yaz~lid~r. Kilisenin ad~~güney cephenin
hemen alt~na Aya Hiratabos olarak yaz~lm~~t~r.
Parsele irtiban sa~layan bas~k kemerli kap~~açfid~ldanna üstte üçgen olu~turan
parmaldild~~kanadar talulid~r. Kap~n~n güneyinde uzanan bahçe duyan üstünde de
benzer form meydana getiren parmald~klar vard~r.
Hademe binas~n~n örtü sistemi k~rma çat~d~r.
Kilisenin bat~~ve güney cepheleri tek çizimde görülür. Duvar yüzeylerinin alt
k~sm~~gri renkte yatay bir ku~akla vurgulanm~~ur. Güney cephedeki pencereler
yar~m daire biçiminde kemerlidir. Malzemesi bak~m~ndan sövelerde ve kemerde ta~~
kullamlaca~ma i~aret eden bloklar detayland~nlm~~; aynca kemeri meydana getiren
ta~lar iki ayr~~renkte i~lenmi~tir. Pencereler ta~~nt~li birer denizli~e sahiptir. Cephe,
üstte profilli bir saçak frizi ile suurlamr.
Simetrik düzendeki bat~~cephe sahip oldu~u dekoratif özellikleri ve yiilcselici
karakteriyle öne ç~kar. Burada dikkati çeken husus, plan çiziminde naosun ortas~nda
yer alan kubbenin do~rudan cephe üstünde gösterilmesidir.
Alt kat seviyesinde cephenin ortas~na bas~k kemerli bir kap~~ aç~kl~~~~
yerle~tirilmi~tir. Kap~~önüne bir çift basamak ya da kap~~ önü dö~emesini
çerçeveleyen ta~~dizisi olabilecek çizgiler konulmu~tur. Cephe çat~~formuyla uyumlu,
profilasyonlu bir saçak frizi ile sonlamr.
Örtü sistemine ait veriler naos ve ayd~nl~k feneri kubbelerinin yar~m daire
biçimindeki görünü~lerinden ibarettir. Kubbelerin iki yan~na saçak frizi ile benzer
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tarzda ta~~nnli frizler yap~lm~~t~r. Ayd~nlik feneri kubbesinin tepesine ise alt k~sm~~
yar~m kürevi bir kaide üzerine oturtulmu~~büyükçe bir haç yerle~tirilmi~tir.
Ayd~n Vilayeti Meclis ~daresi'nden Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi'ne gönderilen
yaz~~ (10 ~ubat /895)"(Belge 2):
Patrikhane'nin talebine istinaden kaleme al~ nan yaz~da özetle, istelder
belirtildikten sonra, in~aatm yap~laca~~~arazi özellikleri, cemaatin ba~ka kiliselerinin
olup olmad~~~, kaç hane ve ne kadar nüfusa sahip olduklar~ , kilisenin in~as~nda bir
sak~nca bulunup bulunmad~~~ , harcanacak tutann Patrikhane'nin dilekçesindeki
miktarla m~~ s~mrli kalaca~~~gibi hususlar irdelenmi~tir. Devam~nda kilise in~as~yla
ilgili daha önce al~nm~~~kararlara atfen kilisenin in~a edilece~i arazinin devlet arazisi
oldu~u, söz konusu kabristan ile ilgili bundan yirmi be~~y~l önce "...duvar ile ihata
olunarak kabristan..." yap~ld~~~, fakat o vakit cemaatin kilise yapt~rmaya "...vakit ve
hallerinin müsait olmad~~~", Rum cemaatinin be~~yüz hane ve üç bin nüfusa hav" iki
mahallede sakin olduklar~~ ve iki mahallede de birer kiliselerinin bulundu~u
belirtilmi~; masraflann Izmir'de ya~ayan Kula% ki~ilerce15 kar~~lanaca~~n~n taahhüt
edildi~i ve in~aatta bir mahsur olmad~~~~ifade edilerek harital 6 ile birlikte makama
sunulmu~tur. Yaz~n~n alt~nda (H.) 15 ~aban 312/ (R.) 29 Kanunisani 310 tarihi ve
Ayd~n Valisi ile azalann adlar~~ve mühürleri vard~r.
Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi'nden Sadrazaml~~a gönderilen yaz~~(17 Nisan
1895)17:
Yaz~da özetle, Patrikhane'nin Ayd~ n Vilayeti'ne sundu~u dilekçe ile Vilayet
Makam~'n~n tahkikat' neticesinde buna verdi~i cevaba dair izahata atfen istenilen
izin ile ilgili bir sak~nca görülmedi~i belirtilmi~, ilgili yaz~~malar~~ ve elden
beraberinde sunularak emir ve ferman üst makam~n takdirine b~rak~lm~~t~r. Altta
(H.) 22 ~evval 312, (R.) 5 Nisan 311 tarihleri ile Adliye ve Mezahib Naz~n R~za ad~~
yaz~lid~r.
Sadrazaml~ktan Divan-~~Hümayun'a gönderilen yaz~~(1 May~s 1895)18 (Belge 3):
Yaz~da in~as~~öngörülen binalar ile ilgili daha önceki yaz~~ malarda belirtilen
hususlar özedenerek ruhsat izni kapsam~ nda Patrikhane'nin yapt~~~~ba~vuru, Ayd~n
Ayd~n Vilayeti Meclis Idaresi'nin 424/46 say~l~~yaz~s~~ BOA, ~D/2655-23 ar~iv numaras~yla
kay~tl~d~ r.
'5 Masraflar~~ kar~~layacak ki~iler yaz~n~ n ba~~nda ravakim o~lu Hiratbo ve Aikola, sonunda ise Hiratabo
ve ,Nikola olarak ifade edilmi~tir. Patrikhanenin dilekçesindeki yaz~l~~lar asl~ na daha uygun olmal~d~r.
Çizimler yaz~da harita olarak adland~ nlm~~t~ r.
1 ' Adliye Bakanl~~~~Mezhepler Dairesi'nin 72 say~l~~ yaz~s~~BOA, ~D/2655-23 ar~iv numaras~yla
kay~ tl~d~r.
'8 Sadrazaml~~m yaz~s~~BOA, ~D/2655-23 ar~iv numaras~yla kay~tl~d~r.
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Vilayeti'nin tahkikat' sonucu sundu~u mazbata, Adliye Mezahib Nezareti'ne
sunulan tezkire Divan-~~Hümayun'a havale edilmi~; kasabada be~~yüz hanede üç bin
gayrimüslim bulundu~u, ilgili çizim ve elderdeki kilise, hademe binas~~ ve di~er
in~aya dair masrafin daha önceki yaz~~malarda belirtti~imiz zatlar tarafindan
kar~~lanacak'', bu uygulamada herhangi bir sak~nca görülmedi~i belirtilerek ruhsat
tahsisi için emir ve ferman Padi~ahm takdirine b~rak~lm~~t~r. Altta (H.) 6 Zillcade 312,
(R.) 19 Nisan 311 tarihleri ve Divan-~~Hümayun Kalemi yaz~l~~mühür bulunur.
Hülasa-i Evrak (2 May~s 1895)19:
Konu haklundaki evrak listesini gösteren yaz~d~r. ilgili ekler ~u ~ekilde s~ralan~r:
Divan-~~Hümayun Kalemi Müzekkiresi (1 Adet)
Adliye ve Mezahib Nezareti Tezkiresi (1 Adet)
Ayd~n Vilayeti Meclis idaresi Mazbatas~~(1 Adet)
Patrik Talcriri (1 Adet)
Harita (3 Adet)
Yaz~da (H.) 7 Zilkade 312, (R.)20 Nisan 311 tarihleri bulunur.
~ura-y~~Devlet Ddhi4ye Dairesi'nden Dclhiliye Nezareti'ne gönderilen yaz~~(27 Haziran
1895)20 (Belge 4):
Belgenin ba~~nda, Patrikhane isteklerinin Divan-~~Hümayun'da görü~üldü~ü,
bir karar verilmeden önce bu hususta ~ura-y~~Devlet Dâhiliye Dairesi'nce bir
müzakere yap~lmas~~istendi~i, bu sebeple Divan-~~Hümayunca bir müzekkere
haz~rlat~larak, ekine Ayd~n Vilayeti'nin mazbatas~~ ile Adliye ve Mezahib
Nezareti'nin tezkiresinin konuldu~u bilgisi verilir. Belgenin devarrunda Patrikhane
taleplerinin uygulanmas~nda bir mahsur görülmedi~ini belirten Ayd~n Vilayeti'nin
mazbatas~~özetlendikten sonra ilgili dairenin konu hakk~ndaki görü~ü ~u ~ekilde
aktanlm~~t~r:
Vaktiyle Trabzon'da, Rum kabristan~na "...defin edilen emvalat içün ~nerasim-i
mez,l~ebiye icras~"n~~ kolayla~t~rmak ad~na bir kilise in~as~na dair talep edilen ruhsat için
7 Eylül 1892 tarihli yaz~da belirtildi~i gibi, ölüler için merasimlerin mahallelerdeki
kiliselerde icra edildi~i ve her kabristanda bir kilisenin bulunmad~~~, dolay~s~yla
böyle bir ihtiyac~n gerekli olmad~~~~ifade edilmi~tir. Buna ba~l~~olarak Kula'da da iki
19 Evrak bilgisini kaydeden yaz~~Dersaadet 15/789 say~s~yla BOA, ~D/2655-23 ar~iv numaras~yla
kay~tl~d~r.
20
Belge LAZN-17-3 ar~iv numaras~yla kay~tl~d~ r.
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mahallede sakin cemaatin her iki mahallesinde de birer kilisesi oldu~u vurgulanarak
ilgili talebin bir gerekçeye dayanmad~~~~ve böyle bir kilisenin in~a edilmesine
"...mahal görülemedi~inin" Adliye ve Mezahib Nezared Celilesi'ne tebli~~ve mahalline
bilgi verilmesi için Dâhiliye Nezareti'ne havale edildi~i yaz~l~d~r. Üstte 949 say~s~,
altta (H.) 4 Muharrem 313, (R.) 15 Haziran 311 tarihleri ve Dâhiliye Dairesi Reisi ile
azalann adlar~~ve mühürleri vard~r.
Ekinde ~uray~~Devlet Dâhiliye Dairesi Mazbatas~~Bulunan Belge (8 Temmuz
1895)2°:
Belgede mazbatamn içeri~i "Kula kasabas~nda Rum cemaatine mahsus kabristan
derununa müceddeden in~as~~istenilen kilise içün mezuniyet itas~na mahal görülemedi~inden
bg,an~na dair" ~eklinde özedenerek, 949 numaral~~bu mazbatamn ekte sunuldu~u
belirtilmi~tir. Belgede (H. )15 Muharrem 313 tarihi vard~r.
~ura-y~~Devlet Dâhiliye Dairesi Mazbatas~n~n Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi'ne
gönderildi~ine dair Evrak Müdünyeti Belgesi (31 Temmuz 1895)22
Yaz~da Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi'ne bildirilen mazbatan~n özetle
içeri~i ve evrak bilgisi belirtilmi~tir. Sa~~üstte (H.) 8 Safer 313, (R.) 18 Temmuz 311
tarihleri bulunur.
Adliye Mezahib Nezaret-i Celilesi'nden Sadrazamh~a gönderilen yaz~~ (15 A~ustos
1895)23 (Belge 5):
Yaz~da ~ura-y~~Devlet Dâhiliye Dairesi'nin olumsuz görü~~bildiren mazbatas~~
özedendikten sonra, gayrimüslim cemaatin ihtiyaçlar~na dair daha önce al~nm~~~bir
karara auf yap~larak, kilise in~as~~için devletçe bir masraf olunmayaca~~, ruhsat
verilmesinin ~slahât Fermam usufierine ayk~r~~olmad~~~, mahalli idaresi tarafindan
da bir mahsur görülmedi~i beyan edilerek arz-~~mütealaya mahal olmad~~~, yani
in~aatta bir sak~nca bulunmad~~~~belirtilmi~, ancak karar üst makam~n takdirine
b~rak~lm~~t~r. Sa~~üstte 353 say~s~, altta (H.) 24 Safer 313, (R.) 3 A~ustos 311 tarihleri
ve Adliye ve Mezahib Naz~n ibaresi vard~r.
Konuyla ilgili olarak bir de Kas~m 1895 tarihli Evrak Katipli~i kay~t belgesi
vard~r24.

2 ' Ilgili yaz~~Dersaadet 15/789 say~l~~olup BOA, ~D/2655-23 ar~iv numaras~yla kaptl~d~r.
Belge BE0 662-49639 ar~iv numaras~yla kapthd~r.
Belge I.AZN-17-3 ar~iv numaras~yla kay~thd~r.
24 Belgede dosya ile ilgili giden baz~~yaz~lann say~~ve tarih bilgisi bulunur. Bunlar: Ortada Divan-~~
Hürnayun'a, (H.) 15 Cernaziyelevvel 313 (M. 3 Kas~m 1895), 1092; sol altta Adliye ve Mezahib 3, (H.) 9
Cemaziyeleuvel 313 (M. 27 Kas~m 1895); sol üstte Emr-i Ali'si, (H.) 4 Cemaziyelahir 313'de (M. 22 Kas~m
22
22
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10-Divan-~~Hümayun Karar~~(17 Kas~m 1895)25:
Belgenin sol üstüne dü~ülen notta, öncelikle mevzuata göre konunun ~ura-y~~
Devlet'çe ve Mezahib Nezaret-i Celilesi'nce tetkild istendi~i belirtilmi~tir. Tarih (H.)
12 Muharre~n 313 (M. 5 Temmuz 1895)26.
Belgede ayr~~bölümler halinde iki karar vard~r.
Üstte, ~ura-y~~Devlet Dâhiliye Dairesi konu hakk~ndaki görü~ünü tekrarlam~~,
Trabzon'daki benzer talep için verilen kararla uyumlu bir karar verilmesi" istenip
takdir üst makama b~rak~lm~~t~r. Yaz~n~n bitiminde (H.) 27 Muharre~n 313, (R.) 8
Temmuz 311 (M.20 Temmuz 1895) tarihi ile ~ura-y~~Devlet Dâhiliye Reisi ve
azalann mühürleri vard~r.
Alttaki bölüm, konu hakk~nda ~ura-y~~Devlet Dâhiliye Dairesi'nin mazbatas~~
ile Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi'nin tezkiresinde belirtilen kar~~t görü~leri
zikrederek son sözü Padi~aha b~rakan bir karard~r. Karann alt~nda (H.) 29
Cemaziyilevvel 313, (R.) 5 Te~rinisani 311 (M17 Kas~m 1895) tarihleri ile Sadrazam ve
Divan-~~Hümayun üyelerinin28 adlar~~ve mühürleri bulunur.
11-Sadrazamdan Padi~aha sunulan yaz~~(17 Kas~m 1895)29 (Belge 6):
Belgede konu ile ilgili ~ura-y~~Devlet Dâhiliye Dairesi'nin mazbatas~~ile Adliye
ve Mezahib Nezaret-i Celilesi'nin tezldresi Padi~aha arz edilmi~~ve karar takdirine
b~rak~lm~~t~r. Altta (R.) 5 Te~rinisani 311, (H.) 29 Cemayelevvel 313 tarihi ve Sadrazam
yaz~s~~yer al~r.
Bunun alt~nda ba~katip tarafindan konu hakk~ndaki karar~n Padi~ah iradesine
b~rak~ld~~~~kaleme al~nm~~t~ r. Altta (H.) 2 Cemaziyelahir 1313, (R.) 7 Te~ rinisani
1311, (M.19 Kas~m 1895) tarihi ile Ba~katip yaz~hd~r.
12- Evrak Defteri Sayfas~~(2 Aral~k 1895)30:
Bu yaz~da Padi~ah~n konuyla ilgili bir karar verdi~i ve bunun icras~~için Adliye
1895); sa~da Adliye ve Mezahib Nezaretine buyuruldu (H.) 16 Cemaziyelahir 313 (M. 4 Kas~m 1895) 53282
ibareleridir.
25 Belge LAZN-17-3 ar~iv numaras~yla karthd~r.
26 Yaz~n~n orta k~sm~nda 949 sa~da ise 1236 say~s~~dikkati çekmektedir.
27 Buradaki ..... Trabzon hakk~ndaki karar-1 esasiye tevfik muamele olmas~na karar ve~ilmesi..." ibaresinden
Trabzon'da Rum kabristan~na in~a edilmesi istenen kiliseye izin verilmedi~i anla~~lmaktad~r.
28 Toplant~ya Sadrazam, ~eyhülislam, Meclis-i Mülkiye Memuru, Adliye Naz~n, Serasker, Bahriye
Naz~n, ~ura-y~~Devlet Reisi, Hariciye Naz~r', Dâhiliye Naz~n, Tophane-i Amire Mü~iri, Evkaf-~~
Hümayun Naz~n, Maarif Naz~n, Sadaret Müste~an, Maliye Naz~n kat~lnu~t~r.
25 Belge LAZN-17-3 ar~iv numaras~yla kay~thd~r. Aym yaz~~ BE0 711-53282 numarada da
kay~thd~r.
" Belge BE0 711 -53282 ar~iv numaras~yla kay~thd~r.
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ve Mezahib Nezareti'ne, gere~i için ise Dahiliye Nezareti'ne buyuruldu~u ifade
edilir. Sa~~üstte (R.) 20 Te~rinisani 311, (H.) 15 Cemayelal~ir 313.
Belgelerin bütünü göz önüne al~nd~~~ nda ilgili süreç ~u ~ekilde
erlendirilebilir.
Patrikhane taraf~ndan Adliye ve Mezahib Nezareti Celilesi'ne
de~
isteklerinin dile getirildi~i yaz~~gönderilmi~; Adliye ve Mezahib Nezareti Celilesi bu
hususta önce Ayd~ n Valili~i ~dare Meclisi taraf~ ndan bir tahkikat yap~lmas~n~~
istemi~ tir. Tahkikat sonucunda isteklerin uygulanmas~nda bir sak~nca görülmedi~i
Bakanl~~a iletilmi~; böylece Bakanl~k ve Sadrazaml~k makamlannca da istelderin
Divan-~~ Hümayt~ n'a havale edilmesinde bir mahsur görülmemi~tir. Divan-~~
Hümayun talebin ~ura-y~~ Devlet Dahiliye Dairesi ile Adliye ve Mezahib
Nezareti'nce müzakere edilmesini istemi~tir.
Ilgili çal~~ malar neticesinde iki kurum da kar~~t görü~~bildirmi~tir.
Adliye ve Mezahib Nezareti, kilise için hazineden bir masraf olunmayaca~~m,
Rum cemaatin ihtiyaçlar~na dair al~nm~~~karara ve islahat Fermam'na atfen ruhsat
verilmesinin usullere ayk~r~~ olmad~~~n~, mahalli idaresi tarafindan da bir mahsur
görülmedi~ini beyan eder.
~ura-y~~Devlet Dahiliye Dairesi ise, mevta için merasimlerin mahallelerdeld
kiliselerde icra edildi~ini, her kabristanda bir kilise olmad~~~n~, Kula'da iki
mahallede yerle~mi~~cemaatin iki mahallede de birer kilisesi bulundu~unu
vurgulayarak Patrikhane'nin iste~inin bir gerekçeye dayanmad~~~n~, kilisenin in~a
edilmesine lüzum olmad~~~n~~ifade eder. Aynca Trabzon'daki bir Rum
kabristan~nda ayn~~amaçla bir kilise in~ a edilmek istendi~ini, bu hususta 7 Eylül
1892 tarihli mazbatalanyla daha önce de benzer görü~lerinin sunuldu~unu belirtir.
Divan-~~Hümayun toplant~s~ nda olumlu ya da olumsuz bir karar almmadan iki
ayn görü~~Padi~aha sunulur ve son karar onun iradesine b~rak~l~r.
Izin talebiyle ilgili Padi~ah~n bir karar verdi~ini 12 numaral~~belgeden
anl~yoruz; fakat karar~ n ne yönde al~nd~~~n~~ ~imdilik belgeleyemiyoruz. Bununla
birlikte, Padi~ah~ n takdirinin ne yönde olabilece~i, Divan-~~Hümayun toplant~s~nda
kayda geçen ~ura-y~~Devlet karanndan anla~~labilir. Yaz~da "... Trabzon hakk~ndaki
karar-~~esasiye tevfik muamele olmas~na karar verilmesi..." ibaresi dikkati çekmektedir.
Burada Kula'daki kabristana in~a edilecek kilise için, Trabzon'da al~nan karar~n
emsal te~kil etmesi gerekti~i, bir ba~ka ifadeyle al~ nacak kararlar~ n birbiriyle uyumlu
ve tutarh olmas~n~n alt~~çizilmi~tir. Bu ifadeden de anla~~lmaktad~ r ki Padi~ah
Trabzon'da ayn~~amaçla in~a edilecek kiliseye ruhsat vermemi~tir. Gerek Kula'mn
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sözlü tarihinden ve böyle bir mimari dokunun günümüze hiç ula~an~amas~ndan
gerekse emsal karardan dolay~~Padi~ahm bu in~aata onay vermedi~ini söyleyebiliriz.
Patrikhane'nin 11 Aral~k 1893 tarihli müracaat~~ile ba~layan sürecin en geç 2
Aral~k 1895'te karara ba~land~~~, ba~ka bir deyi~le konunun yakla~~k iki y~lda
sonuçland~~~~anla~~lmaktad~r.
Belgelerde Kula'daki Rum cemaati hakk~nda nüfus, hane, kilise say~s~n~~içeren
bilgiler yer al~r. Bu bilgilere göre an~lan dönemde Kula'da yakla~~k be~~yüz hanede
üç bin nüfus mevcuttur. Bunlar~n iki mahallede yo~unla~t~klan ve her iki mahallede
de birer kiliseleri oldu~undan bahsedilir. Bu kiliselerden birisi Meryem Ana Kilisesi,
di~eri ise Aya Yorgi Kilisesi olmal~d~r. Bununla birlikte Kula'da baz~~yay~nlarda da
sözü edilen31 ve halk aras~ nda bilinen üçüncü bir kilise vard~r; ancak bulundu~u yer
d~~~nda gerek tarihi gerekse mimarisi hakk~nda herhangi bir bilgiye sahip de~iliz.
Yaz~m~zda tan~tt~~muz belgelerde, 1895'te Kula'da iki kilisenin varl~~~ndan
bahsedilmesi üçüncü kilisenin o tarihlerde mevcut olmad~~~n~~gösterir32.
Çizimlerde Kuzguncuk Mahallesi Harun Aras~~olarak nitelenen mevkinin
s~n~rlar~n~~bugünkü Kula kentinin fiziki dokusu içinde tam olarak belirlemek güçtür.
Buna kar~~l~k eskiden Kuzguncuk Mahallesi olan ve fakat sava~tan sonra de~i~tirilen
ad~yla Zaferiye Mahallesi s~n~ rlar~~dâhilinde kalan, halk aras~nda halen Hanm veya
Hanm Moylam olarak adland~r~lan bir mevkii bulunur. Burada vaktiyle Rum
cemaatin yo~un olarak yerle~ti~i belgelerimizden de bilinmektedir. Bu mevkinin
güney ucunda kitabesine göre 25 Mart 1837'de in~a edilen33 ve yak~n zamanlarda
restorasyonu yap~lan Meryem Ana Kilisesi yer al~r.
Bu kilisenin do~u tarafinda bulunan baz~~mezar ta~lanndan ve halk~n
haf~zas~na dayanan söylemlerden, vaktiyle burada bir kabristan oldu~u
bilinmektedir. Ayr~ca, güneybat~da biraz da kiliseye do~ru yakla~an bir ev
bulunmaktad~r. Bu evin parseli Çizim 2 ve Çizim 3'te belirtilen ve bahçe alan~~
olarak ayr~lan saha ile benzerlik gösterir. Bu haliyle Meryem Ana Kilisesi'nin
bulundu~u parsel, çizimlerde yer alan parselle ortak özellilder ta~~r. Bundan dolay~~
çizimlerdeki yap~n~n Meryem Ana KilisesPnin bulundu~u parsele in~a edilebilece~i
31 Bkz., Ela Çil, "Kula Tarihsel Kentinin Yirminci Yüzy~ldalci Fiziksel Dönü~
ümünün Mekân
Dizim Yöntemiyle incelenmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl~k Fakültesi Dergisi, Cilt 23, No.2,
(2008), s. 283-293.
32 ~emseddin Sami'nin 1898'de yay~nlanm~~~Klimüsu'l- All~n kitab~n~
n Kula maddesinde de
sadece iki ldliseden bahsedilir. Ayr~nt~l~~bilgiler için bkz., ~emseddin San~ii, Kümüsul- A ./itm, C.5, Istanbul
1314, s. 3766-3767.
33 Kilise hakk~nda bkz., Fügen ~lter, "Korun(a)mayan Bir Kültür Varli~~
nuz: Kula-Meryem Ana
(Theotoku) Kilisesi ve Ah~ap Kap~s~", Güni~~~u~da Anadolu Cevdet B~ryburtluo~lu için Yaz~lar, D~rylight in Anatolia
Esscrys in Honour of Cevdet Bcyburtluo~lu, (Eri: C.Ozgünel-O.Bingöl-V.Idil, vd.), (2001), s. 139-155.
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akla gelse de, hem arazinin iki kilise in~as~~için yetersiz kalmas~ndan hem de parsel
çevresinde 19. yüzy~lda yap~ld~~~~belli olan evlerden dolay~~ bu mümkün
gözükmemektedir.
Meryem Ana Kilisesi'nin kuzeyinde eski kent dokusuna göre büyükçe
say~labilecek Hanm Mo,dan~~ uzan~r. Meydan~n kuzey tarafinda bir-iki ev s~ras~ndan
sonra da bugün Karata~~diye an~lan, çizimlerde ise Yan~k Ta~~olarak ifade edilen
volkanik arazi vard~r. In~a edilecek kilise yerinin ve dolay~s~yla o gün için mevcut
olan mezarli~~n bu civarda bulunmas~~beklenir. Ne var ki mezarliktan günümüze bir
iz kalmam~~t~r.
Çizimdeki parsel, do~u ve kuzey taraflardayamk ta~~nam mevkii, di~er k~s~mlarda
ise bahçe ve kesikier ile çevrelenerek kentin mimari unsurlanndan annd~nlm~~~bir
görüntü sunar.
Söz konusu projeler, çizimlerin üzerine dü~ülen notlarda harita, Patrikhane'nin
yaz~s~nda ise kilise resmi olarak adland~nl~r.
Patrikhane'nin yaz~s~, ekinde kiliseye dair projenin sunuldu~u belirtilerek 11
Aral~k 1893 tarihinde kaleme al~nd~~~~halde, çizimler üzerinde 26 Kas~m 1894
(Çizim 1) ve 11 Ekim 1894 (Çizim 3) tarihleri vard~r. ~~te bu tarih fark~= sebebini
~imdilik tam olarak çözemesek de, çizimlerin üstündeki tarihlerin, sonradan yap~lan
tahkikat s~ras~nda yerel idarelerce incelendi~i ve konu hakk~nda görü~~bildirildi~i
s~rada dü~üldü~ü, bir nevi onay zaman~n~~gösterdi~i söylenebilir. Ba~ka bir deyi~le
ilk olarak Patrikhane tarafindan haz~rlat~lan çizimler, tahkikat s~ras~nda yerel
yönetimlerce onaylanm~~~olmal~d~r.
Çizimlerin hepsinde kilisenin ad~~ Hiratabos olarak yaz~hd~r. Buna kar~~n
yaz~~malarda kilise ad~ndan bahsedilmez. Fakat Patrikhane'nin dflekçesinde
yap~lacak in~aaun masraf~m kar~~layacaklardan Hiralambo'nun di~er yaz~larda
Hiratbo, Hiratabo gibi de~i~ik türde yaz~lmas~, kilise ad~nda da bir yaz~m veya ifade
hatas~~olabilece~ini dü~ündürür. Zirâ kiliseler azizlik mertebesine yükselenler ad~na
yap~lmaktad~r. Hiratobos ad~nda böyle bir aziz oldu~una dair elde bilgi
bulunmad~~~na göre, bu isme en yak~n aziz ad~~ Hiralambo'dur34. Dolay~s~yla, yeni
kan~tlar bulununcaya kadar kilisenin bu azize atfen adland~nlaca~~~varsay~labilir.
in~a edilmesi tasarlanan kilise, plan, cephe ve dekoratif özellikleri dikkate
al~nd~~~nda 19. yüzy~l sonu kilise be~enisini ve üslubunu aç~kça yans~tan niteliktedir.
Bu dönemde üç nefli ve kubbeli bazilikalar ile tek nefli, kubbe ve tonozla örtülü
34 Belki de bir tesadüf eseri olarak kilisenin in~a masraflar~n~~kar~~layacak ki~ilerden birinin ad~~da
Hiralanabo'dur.
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bölüntüsüz bir iç mekâna sahip eserler a~~rl~kl~~olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Mimaride simetriyi esas alan bu tarz binalar, genellikle in~a edildilderi bölgenin
yerel malzemesini ve tekni~ini gösterirler. Bugün Kula'da mevcut Meryem Ana
Kilisesi'nde uyguland~~~~gibi bazen ba~dadi tekni~inde in~a edilen tonozlu örtü
sistemleri, Kapadokya bölgesinde kesme ta~~malzemeye, s~k arahld~~takviye
kemerleriyle desteklenmi~~masif tonozlara, kubbelere dönü~ebilmektedir. in~a
edilmesi dü~ünülen kilise, plan~~bak~m~ndan bu kriterlere uymaktad~r. Boyuna
dikdörtgen biçiminde tek nefli, iç mekâna hakim kubbesiyle benzerlerini çok farkl~~
yerlerde bulmak mümkündür. Kayseri Surp istepanoz (Evkere/Ellere) Kilisesi35
(1871) ile Aksaray Güzelyurt Analipsis (Yüksek) Kilisesi36 (1894) sadece plan ve örtü
sistemi bak~m~ndan benzemekle kalmaz; ayn~~zamanda bat~~cephede esas olarak
belirmelde birlikte, cephe düzenlemesi ve neoldasik bir üslupta yorumlanabilecek
estetik anlay~~~~ile de ortak zevlder ta~~maktad~r.
19. yüzy~l sonunda Osmanl~~Devleti'nin içerisinde bulundu~u siyasi durum
çerçevesinde yap~lan reformlar, memleket dâ'hilinde ya~ayan gayrimüslimlere ve
di~er zümrelere verilmi~~haldar, sadece Bat~~Anadolu'da de~il, ba~ta Anadolu olmak
üzere bütün Osmanl~~topraldannda yank~~uyand~rm~~; bu kapsamda an~lan dönem
içerisinde çok say~da kilise in~a edilmi~tir. Kula'da kabristan yan~nda in~as~~istenen
kilise ise "...mevtaya dua okumaya mahsus", "...yaln~z mevta zuhurunda ayin-i ruhani icras~~
ifiin... "37 tasarlanm~~, fakat proje a~amas~nda kalm~~t~r.
Yaz~~malarda mahalli idarelerce onaylanan projelerin biçimi, boyutu, yeri ve
düzeni ile ilgili bir tart~~man~n bulunmad~~~, as~l olarak böyle bir ibadethaneye
ihtiyac~n olup olmad~~~~üstünde duruldu~u dikkati çeker. Bilinen bir husus olmakla
birlikte burada tekrar etmekte bir sak~nca yoktur. Yaz~~malar en alt !Rakamdan
Padi~aha kadar hiyerar~ik bir düzen içinde ve son derece titiz bir ~ekilde
yürütülmü~; her kurum bir üst makama ve nihai olarak karar Padi~ahm takdirine
b~ralulsa bile görü~ler gerekçeli bir ~ekilde aç~k ve serbest bir irade ile ifade
edilmi~tir.
Kilise in~aat~~için nüfus, hane ve di~er kiliselerin say~s~n~n ara~t~r~lmas~~ihtiyac~~
kar~~layacak kadar kilise in~asma izin verildi~i yönünde izlenim uyand~r~r. Bu türden
" F. Ilter, "Kayseri'de XLX. Yüzy~ldan iki Kilise", Anadolu (Anatolia) AkurgaPa Arma~an, Festschnj1
Akurgal, XXII, 1981/1983, (1989), s. 363; G. Sa~~r, "Kayseri'de Osmanl~~Döneminde In~a Edilmi~~Bir
Grup Ermeni Kilisesi H", Türk Arkeoloji ve Etno~rafta Dergisi, Y~l 2005, S. 5, (2005), s. 31-32.
S.S~may, "Aksaray Güzelyurt Manast~r ve Kilise Binalar~~Hakk~nda Bir Mimari De~ellendinne"
(Editör: Yrd.Doç.Dr. Adem Oger),/. Uluslararas~~Nev~ehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Cilt 7, (2012),
s.207-230.
37 Ayd~n Vilayeti Meclis Idaresi taraf~ndan Adliye ve Mezahib Nezareti'ne gönderilen yaz~da
kilisenin in~a gerekçesi bu ifadelerle belirtihni~tir.

KILISEYE DAIR OSMANLI ARS~VLER~NDEKI BAZI BELGELER
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izin talepleri sadece kiliselere has bir durum de~ildir. Memleketin çe~itli yerlerinde
in~a edilecek cami ve mescitlerde, hatta bunlar~n onanmlarmda dahi benzer
kriterlerin gözetildi~i ar~iv kaptlanndan ö~renilmekteclir38.
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