XIX. YÜZYIL OSMANLI DÖNEM~~M~MARLI~INDA,
KAYSERI YÖRES~~H~R~ST~YAN YAPILARI: GERM~R
VE ENDÜLLÜK K~L~SELER~~
FÜGEN ILTER
Kayseri yöresi ara~t~rma-inceleme gezilerimiz, ço~u bilinen Türk
dönemi mimarl~k örneklerine ili~kin gözlemlerimizi yo~unla~t~ran olanaklar verirken, yan~~ s~ra hemen hiç bilinmeyen baz~~ hiristiyan yap~lanyla da
tan~~mam~za yol açt~.
Özellikle, Kayseri çevresindeki küçük yerle~melerde kar~~m~za ç~k~veren kiliselerin, giderek de~i~en çevre düzeni içinde zamana direnen yap~sal
nitelikleri, Osmanl~~ Dönemi mimarl~~~n~n unutulmu~~bu tarihsel yap~lar~na e~ilmemize, onlar~~ tan~ma-tan~tma çal~~malar~na ba~lamam~za neden
oldu. Ara~t~rmalar~m~z ilerledikçe, Erciyes Da~~n~n eteklerinde, Ali Da~'~n
yamaçlanndaki ba~~ve bahçeler aras~nda yerle~mi~~küçük Hiristiyan köylerinin varl~~~n~~ kan~tlayan birçok kiliseye raslad~k. Kiliseler, Osmanl~~ döneminin son zaman~nda, yörenin Hiristiyan yerle~melerinde yo~un bir yap~la~man~n gerçekle~ti~ine i~aret ediyorlard~. Merkeze yerle~me~~Türk dönemi Kayseri'sini çeviren halkalarda, ençok da güney-do~uda toplanm~~~bu
yerle~me alanlar~ndan baz~lar~: Talas, Zenci Dere, Hisarc~k, Hac~lar gibi
yerle~melerdi. Yine bu yerle~melerde, XIX. y.y.~n ortalar~nda kiliselerin
yan~s~ra, pek çok da Manast~r yap~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Kayseri
yöresi manast~rlan içinde, Rum Manast~rlan olarak bilinenler aras~nda
Yanar Ta~~(Taxiarchi) ile, Zenci Dere Manast~rlann~ , Ermeni Manast~rlan
olarak da, Surp Daniel, Surp Sergis, Surp Karabet ve Peri Karabet gibi
manast~rlar~~ sayabiliriz.
Rum ve Ermenilerin birarada ya~ad~klar~~ köylerin büyük bir bölümü
ise Talas yöresinde toplan~yordu. Darsiyak, Evkere, Germir, Gesi,
Endüllük ve Derevenk bunlardand~.
Burada, daha önce tan~tt~~~m~z Darsiyak ve Evkere kiliselerinden
sonra, Germir ve Endüllük'de ya~am~~~az~nl~klar~n, Rum ve Ermenilerin
kiliselerine yer vermek istiyoruz.
' bkz. Ilter, F., "Kayseri'de XIX.y.y.dan iki Kilise: Darsiyak ve Evkere", Anadolu
-Anatolia- (Festschrift Akurgal), XXII, Ankara, "1981-1982", (bask~da).
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Yüzy~ llar boyu, Kayseri ve çevre yerle~melerinin etnik yap~s~ nda,
Müslümanlar~ n yan~~ s~ ra Rum ve Ermenilerin önemli bir yer tuttu~unu
biliyoruz. Hiristiyanl~~~ n bu yörede yay~ lmaya ba~lad~~~~erken yüzy~ llardan, XX.y.y. ba~lar~ na gelene dek, Rum ve Ermenilerin bölgenin sosyoekonomik yap~ s~ nda etkin bir rol oynad~ klar~~ gerçektir. Osmanl~~ yönetiminin Tanzimatla tan~ d~~~~geni~~haklar, toplumun bu kesiminde yeni olu~umlara, düzenlemelere yol açm~~t~r.
Osmanl~~ toplumuna yeni bir düzen getiren Gülhane Hatt-~~ Humayunu 839) ile ba~ layan Tanzimat döneminde, `Hiristiyan ve Müslüman
halk~n kanun önünde e~itliklerinin sa~lanmas~ ' ilkesi, üzerinde önemle durulmas~~ gerekenlerdendir. Ne var ki, yürütülmesi güç olan bu ilkeyi halka
daha iyi aç~ klamak için, Padi~ah ve Sadrazam~ n s~ k s~ k bu konuda konu~malar yapma gere~ini duydu~unu ö~reniyoruz. Sadrazam R~za Pa~a'n~ n
konu~mas~ , bu ilkeyi ~öyle dile getirmektedir: "Müslüman, Hiristiyan,
Musevi hepiniz bir hükümdar~ n uyru~u, bir baban~ n çocuklar~sm~z. Padi~ah efendimiz bütün uyruklar~ n~n ~ rz, namus, can ve mal~ n~~ güvence alt~na alan yasalar~na, Osmanl~~ ülkesinin her taraf~nda eksiksiz uyulmas~nda
kesin kararl~~ bulunduklar~~ için, içinizden haks~zl~~a u~rayan ve zulüm
gören kimseler varsa, hemen meydana ç~ks~nlar; adaletin gereklerinin yerine getirilmesini istesinler. Müslüman ve Hiristiyan, zengin veya fakir, askeri ve sivil memurlar veya din adamlar~ , sözün k~sas~~ bütün Osmanl~~ uyruiclar~, adaleti herkes için e~ it olarak kullanan padi~ah~ n iyi niyetlerinden
tamamen emin olmal~d~ rlar"'.
Osmanl~~ imparatorlu~unun geni~~topraklar~ nda yan yana ya~ayan,
Hiristiyan ve Islam topluluklar~ nda; Rum ve Ermenilerin Müslümanlara
göre say~sal durumlar~ , ilk kez 'modern anlamda', II.Mahmut döneminde
Rumeli ve Anadolu'da ayn~~ zamanda yap~ lan nüfus say~ m~~ ile belirlenmi~tir. Ancak bu say~ m, her iki tarafta da, erkek nüfusunu belirleme amac~yla yap~lm~~t~ r. Buna göre Rumeli'de 800.000 hiristiyana kar~~~500.000
müslüman saptan~ rken, Anadolu'da 2.000.000 Müslümana kar~~~4.00.000
Hiristiyan belirlenmi~tir'.
Öte yandan, Kayseri yöresini dola~an gezginlerin verdi~i genel bilgiler
içinde bulabildi~imiz nüfusa ait dökümler, de~i~ken olsalar da, az~ nl~~~ n
2 Karal, E.Z., Osmanl~~ tarihi V, (Nizam-1 Cedid ve Tanzimat Deyirleri-1789-1856),
Ankara, 1983 s. 171.
3 Karal, E.Z., ayn~ , s. 155-156.
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say~s~n~n Müslümanlar~n nerdeyse yar~s~na yakla~t~~~n~~ göstermektedir'.
Bu da yöredeki farkl~~ inançdaki toplumlar aras~~ ili~kiler boyutlanna önemli bir kriter olu~tururken, Tanzimatla tan~nan hak ve hukukun de~erlendirilmesi aç~s~ndan oldu~u kadar, XIX.y.y. Osmanl~~ dönemi mimarl~~~nda,
Hiristiyan yap~lar~n~ n da kültürel birikimdelci etkin yerini gösteren ayd~nlat~c~~bir dayanak olmaktad~r.
GERMIR
Kayseri'ye 5 km. kadar uzakl~kta, Sivas yolu yak~n~nda, kayal~k bir
vadinin yamaçlanna yerle~mi~~olan Germir, ba~l~k, bahçelik bir köydür.
Yeni ad~~ Konaklar olan köyün, halk dilinde hâlâ Germir diye an~ld~~~~
gözlenmektedir.
Ye~ili ve bahçeleri genellikle yüksek duvarlarla çevrili köy konutlar~~
ba~lamadan, Ger~nir'e geleni, küçük bir köprü kar~~lamaktad~r (res.A).
Düzgün kesme ta~larla yap~lm~~, yuvarlak kemerli, üç gözlü köprüyü a~~ nca girilen köy, giderek kayal~ k tepelere yaslanan setler üzerindeki yap~larla
ilginç bir görünüm kazan~r. Baz~~yay~nlarda "Ghirmi" ad~yla tan~nan bu ilginç yerle~me 5, Kiepert'in haritas~nda "Germir" olarak yer alm~~t~r'.
Gezgin Notlannda "Gen~zir'in" konumu ve halk::
XIX.y.y. boyunca Anadolu pekçok gezginin büyük ilgi duydu~u yerlerden biri olmu~tur. Anadolu'da gezip görülen ve incelenen kent ve kasabalar içinde Hiristiyan yerle~meleri de özel bir ilgi toplam~~t~r. Germir de
bu yerlerden biridir. örne~in Naumann'~n gezi notlannda Germir, önemle i~aret edilen bir yerle~medir. Söyle tan~t~r Germir'i Naumann: "..Kayserrnin do~usunda yer alan, duvarlarla teraslanm~~~tepeyi a~~nca, Germir
Ainsworth, W.F. Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea
and Armenia, I, London, 1842, S.221-222. Texier, C.,Asie Mineure, II, Paris, 1882, 5•544-,
Reisen in Kleinasien,
Cuinet, V.,La Turguie D'Asie, I,Paris, 1892, s. 304. Hamilton,
Pontus und Armenien, II, Leipzig, 1843, s. 267. Bu arada, Osmanl~~ imparatorlu~unun
günümüz Anadolusunu kapsayan topraklar~nda, 153o larda nüfusun O/08 kadar~n~n Hiristiyanlardan olu~tu~unu (Barkan, Ö.L. Osmanl~~ imparatorlu~unda Nüfus ve Arazi Say~mlan
ve istatistikleriyle ilgili Defter-i Hakaniler" Iktisat Fak. Mccmuas~, Cilt I, Istanbul, 194o),
ancak bu oran~n 1844 lerde Hiristiyanlar aç~s~ndan geli~erek °/020 ye ula~t~~~n~~ da ö~reniyoruz (Yerasimos, S.,Az Celi~mi~lik Sürecinde Türkiye, 2, -Tanzimattan I.Dünya Sava~~na- Istanbul, 1976 S. 608.)
5 Hamilton, W.J., Reisen in Kleinasien, Pontus und Armenien, II, Leipzig 1843, s.
264.
Kiepert, H., Karte von Kleinasien, Berlin, 1844.
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vadisine geldik. Kay-seri'nin küçük kenti Germir'in halk~ , ya orada sürekli
oturanlardan ya da zaman zaman kalanlardan olu~uyor. Geni~~ve kayal~ k
bu çukur yerde, çizgiler çizercesine yanyana dayanm~~, kiliselerden daha
büyük konutlar dokuyu veriyor... Kayseri'de olsun, Germir'de olsun konutlar birbiriyle iyice biti~mi~~olarak yap~ lm~~lar. Böylece insan damlar
üstünden kolayl~ kla yürüyüp gidebilir" 7.
Yöredeki incelemelerinde, Yanarta~~Manast~ r~ na yapt~~~~bir gezi s~ ras~ nda Germir'e u~rayan gezginlerden biri de Hamilton. Hamilton Germir
izlenimlerinde bak~ n~z ne diyor: ".... 2-3 mil sonra, volkanik tüflerden olu~an tepelere ç~ kt~ k. Sar~ msakl~~ suyun güney-do~u s~ n~ r~~ bu tepelerle biçimlenmekteydi. Buradan `Ghirmi' ad~ndaki büyük bir kasabaya indik. Ayn~~
~ekilde biçimlenmi~, dar ve derin bir vadinin basamakl~~ ini~lerine kurulmu~~bu yer, pekçok ma~arayla delikli bir görünümde. Yerle~me ba~~ve
bahçelerle ku~at~ lm~~. Konutlar~ n ço~u ta~tan, büyük ve görkemli. Sokaklar genellikle kald~ r~ m dö~emeli. Bu nedenle bir Türk kasabas~ na pek benzemiyor. Gerçekten de nüfusun büyük bir k~sm~ n~~ Rumlar olu~turuyor" 8.
Nüfusla ilgili olarak Naumann'da da baz~~ kay~ tlara rastlan~yor: "..yaln~z Germir'de 450 Rum, 220 Ermeni ve ~~ ~~ o Türk konutu bulunmakta.
Vasilaki'nin 9 söyledi~ine göre, son otuz y~ l içinde .400 aile de Germir'den
ayr~larak Yozgat'a, Izmir'e, Konstantinopolis'e ve ba~ka yerlere gitmi~ler.
~imdi de y~ lda, yakla~~ k 10-20 aile konutlar~ n~~ b~ rak~ p, Germir'den
göçmekteymi~" 1°.
Germir Ad::
Germir ad~n~~ Ermenice `Garmir'den alm~~t~ r. Garrnir ermenicede, k~ rm~z~~ anlam~na gelir. ~~3o y~ l kadar önce, Djirlakh'da oturan halk, bura ko~ullar~ n~ n uygun olmay~~~~nedeniyle, Taulussun vadisinden a~a~~ya inmi~ler, Tirem diye de bilinen k~ rm~ z~~ toprakl~~ Germir'e yerle~mi~ler. Böylece
ilk konutlar kurulmaya ba~lam~~... Daha önceleri burada yaln~z `Elekçiler'
otururmu~. Elekçilere Kayseri ve çevresinde s~ kça raslan~yor. Ermeni
kökenli olan elekçiler, genellikle çingenelerle kar~~t~ r~ l~ rlar. `Elekçi' ya da
`Bosha' ile ilgileri tef üretimi ile u~ra~malar~ ndand~r. Germir'in birkaç y~ l
öncesine dek bölgesel sicillerde geçen ad~~ ise "Bosha Deresi"dir ~ .
- Naumann, E., Vom goldenen Horn bis zu den Ouellen den Euphrat, 1893, s.207,
21 3.

Hamilton, W.J., a.g.e. S. 264.
9 Dr. Vasilaki, çevreyi Naumannla gezen ve O'nu konuk eden ki~idir.
Naumann, E., a.g.e. S. 208.
il ayn~, S. 209.
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Germir Kiliseleri:
Cuinet, Germir'le ilgili notlar~nda, "..burada ~~ büyük cami, iki Rum
kilisesi var. Denildi~ine göre buras~, Zincidere Ortodoks-Rum bölgesinde
papaz~n oturdu~u yerdi" demekte ve eklemektedir; "..Germir'de bir de,
daha yeni bir Ermeni Kilisesi bulunuyor. Ayr~ca bir de okullar~~ var. Bu
okulda, Türkçe, Ermenice ve Frans~zca ö~retiliyor" 12.
Biz de Germir incelemelerimizde, zaman~nda hiristiyan az~nl~~~n
önemli yerle~melerinden oldu~unu ö~rendi~imiz bu köyde, üç kilisenin
varl~~~n~~ saptad~ k. Bunlardan ikisi Rum, biri de Ermeni Kilisesi. Rum kiliseleri özgün özelliklerinden ço~unu, yer yer y~ k~lm~~~da olsalar, günümüze
ula~t~rabilmi~lerdir. Ermeni Kilisesi ise, d~~~duvarlar~~ d~~~ nda, hemen tüm
bölüm ve ögelerini yitirmi~~durumdad~ r.
Kiliseleri, yap~sal ve bezemesel özellikleriyle olabildi~ince tan~ t~rken,
Rum Kiliselerini, numaralayarak vermeyi uygun bulduk (Kilise I, Kilise II
gibi). Ermeni Kilisesi ise, tek oldu~u için, numara verme gere~i duyulmam~~t~ r.
KILISE I
Banarya Mahallesinde (yukar~~ mahalle diye de biliniyor) bir tepe
üstündeki kilise, Germir'in en görkemli yap~lar~ ndand~ r. Kayal~ k tepenin
düzle~tirilen kesimine abanm~~~olup, giri~~taraf~ ndan yüksek bir yamaçla
ku~at~lm~~t~r. Yamaçda, çe~itli seviyelerde, set set oturtulmu~~ve zamanla
elden geçirilmi~, yenilenmi~~duvarlar ilgiyi çeker. Duvarlardaki kap~lar, çe~itli hac~ mlar~~ i~aret etmektedir. Bu mekanlar~n, bir zamanlar kilisenin
görevini yürütmeyi üstlenenlere hizmet verdi~i anla~~lmaktad~ r.
Sa~lam ta~~yap~s~~ ile do~u-bat~~ yönde yamaca do~ru sokulmu~~kilise,
kasabadan bak~ld~~~nda, kübik beden duvarlar~~ üzerindeki yüksek kasnakl~~
kubbesi ve kuzey-bat~s~ ndaki çan kulesiyle hemen belirmektedir (res.1,2).
Do~u yönde bir patikadan t~ rman~larak, kilise düzlü~üne ula~il~r. Kilisenin
do~u yüzü, apsis ç~kmalar~ n~~ gizleyen düz bir yap~dad~ r. Kesme ta~larla
örülmü~~duvar düzleminde, ortaya toplanm~~, dört küçük dikdörtgen pencereyle hafifleyen duvar, üst iki uçtan ç~kma yapan bir yükseli~le son bulur. Pencerelerin üstünde, yan söveler geni~li~ince aç~lan, konsollarla ta~~nan gölgelikleri bulunur.
Cuinet, V., La Turguie D'Asie, I, Paris, 1892, s.3 19.
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Yan yüzlerde pencereler, iki kat üzerinde düzenlenmi~~dikdörtgen
aç~ kl~ klar halindedir. Alt katta, pencerelerin yan~~ s~ ra, kap~~ aç~ kl~ klar~~ da
ilgiyi çeker. Ne var ki, gerek kap~ , gerekse pencerelerin ço~u ta~larla
örülerek kapat~ lm~~t~ r.
Kayal~ k yamaca bakan, d~~a kapal~ , gizemli bir konuma sahip giri~~
yüzü, iki katl~~ bir narteks düzeniyle, yap~ n~ n a~~r, statik görünümünü hareketlendirir. Kuzey-bat~~ bölümünün y~ k~ lmas~yla hemen yar~s~ n~~ yitirmi~~
olan narteks, yine de yuvarlak kemerleri, sütun ve tonozlar~~ ile yap~ n~ n genel özellikleri içinde önemle yerini al~ r. ~çeriyle ba~lant~s~, ana eksen üzerindeki tek aç~ ld~ kla, ana kap~ yla olmaktad~r.
D~~~görünü~te, gerek kubbe gerekse çan kulesi bol kemerli, bol aç~ kl~ kl~~ kurulu~lar~yla, yuvarlak, e~ri ve do~ru çizgilerin, loplu profilli plastik
ögelerin k~ vrak yanyanal~~~ nda, masif, statik beden duvarlar~n~ n a~~r etkisini, d~~a kapal~~ havas~ n~~ hareketlendirmekte ve hafifletmektedirler. Sanki
mistik atmosferle ya~am~n gere~i k~vrak geçi~ler, biraraya gelmekte,
bütünle~mektedir.
Yap~ , genel çizgilerini belirtirken i~aret etti~imiz gibi, yer yer y~ k~lm~~t~ r. Ortülerden, d~~~kaplamalardan ençok da bat~~ yüzde, narteksten kay~ plar vermi~tir. Bugün yüklendi~i i~lev nedeniyle de, çe~itli aç~kl~ klar~~ kapat~ lm~~, bu arada pekçok döküntü iç ve d~~~k~s~ mlarda y~g~ lm~~t~ r. Bak~ ms~z
yap~da, örtü yer yer otlar ve çal~larla kaplanm~~t~r.
D~~ tan d~~a 28.80 x 17.80 m. boyudar~ ndaki kilise, boyuna planl~ , üç
sah~ nl~~ ve nartekslidir (Plan I). Sütun ve sivri kemerlerle birbirlerinden
ayr~lan sah~ nlar, sivri-be~ik tonozlarla örtülmü~tür. Do~u-bat~~ do~rultusunda uzanan tonozlar, orta sah~ n üzerinde, merkezde, bir kubbeyle kesilmektedir.
Kilisenin ön yüzü, ençok zarar görmü~~k~s~mlardand~ r. Be~~bölümlü
ve iki katl~~ nartekste, giri~~ünitesini de içine alan sa~~taraf (güney-bat~) tonoz ve kemerlerinden yaln~z üçü ayakta kalabilmi~tir. Sol kanad~~ olu~turan bölümlerden d~~ta kalan~~ tümüyle y~k~lm~~, giri~e biti~ik olan
bölümden ise, tonoz ve kemerden baz~~ parçalar günümüze ula~abilmi~tir.
Y~ k~lma heriki katta da görülür (Res. 3-4).
Narteks galerisi; önde be~~yanlarda da birerden yedi yuvarlak kemere
sahiptir (Res. 5). Kemerlerin, bas~ k ba~l~ klar~, prof~llerle hareketlenmektedir. Ba~l~ klar üzerinde, prizmal yast~ ldar vard~r. Üzengi üzerinde görülen
delikler, geçmi~te var olan demir gergileri i~aret etmektedir. Nitekim baz~~
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kal~nt~lar, bunu aç~kça göstermektedir. Düzgün kesme ta~larla kaplanm~~~
giri~~galerisinde, örtü, haç tonozdur. ~ri blok ta~lardan yap~ lm~~~ayaklar,
ba~l~ k, tonoz ve kemerler üzerindeki s~valar yer yer dökülmü~tür. Sol kanattan geriye kalabilmi~~tonoz ve beden duvarlar~ nda, kaplamalar dü~mü~,
moloz dolgu aç~~a ç~km~~t~r. Haç tonozlar~~ do~u-bat~~ do~rultusunda ta~~yan kemerler, do~u duvar~ ndan öne uzanan, gömme desteklere ba~lan~ rlar. Bunlar da kar~~lar~ndaki ba~l~ klara benzer ba~l~ k ve yast~ klarla taçlanm~~lard~ r. Bat~~ yüzü ortalayarak aç~lm~~~ana kap~~ 'organik' niteliktedir.
Portal, yal~ n olup beden duvarlanyla kayna~m~~~ bir yap~dad~ r.
Günümüzde geli~i-güzel ta~larla örülerek-s~vanarak kapat~lm~~~giri~~aç~kl~~~yla de~i~ik bir görüntü kazanm~~t~ r (Res.6). Dikdörtgen biçimli kap~~
aç~kl~~~~geni~~ta~~sövelerle çevrilmi~tir. Sövelerin d~~~kenar~nda, d~~a do~ru
set set yükselen profilli çeviri, kap~y~~ yüzde belirginle~tirir. Kap~n~ n üzerinde bo~~bir yaz~t yuvas~~ vard~ r. Ancak yaz~t~ n~ n bulunup bulunmad~~~ , var
idiyse ne oldu~u bilinmemektedir.
Kilise düzlü~ünün kuzey-bat~s~nda, duvarlar içine al~ nm~~~çan kulesi,
katl~~ ve bol aç~kl~ kl~~ uzun boyu ile uzaklardan belirir (Res.7). Tabandan
kubbesine dek ta~la örülmü~tür. Dikdörtgen priznial kaidenin üzerinde sekizgen kesitli, üç katl~~ gövde uzan~ r. Üstü kubbeyle kapat~lm~~t~ r. Gövdede
alt parçan~n sa~~r yap~s~ na kar~~n, üst katlar, zarif ba~l~k ve ayaklar üzerindeki yuvarlak kemerleriyle, sekizgen planl~~ aç~k mekanlar halindedirler.
Kemer üstleri, silme çevirileri, kabaralar, serpme kabartma motiflerle bezenmi~tir. Çan biçimli kubbesi nervürlüdür.
Çan kulesi ile kilisenin yüksek kasnakl~~ kubbesi birçok özellikleriyle
benze~irler (Res.8). Hemekadar kilise kubbesinin yüksek kasna~~, tepeleri
üç loplu katl~~ kemerlerle taçlanan aç~ kl~klar gibi de~i~ik biçimli ögelerle
düzenlenmi~se de, bol aç~kl~~ bir kompozisyon ile kubbeyi ta~~mas~, çan
kulesinin üst katlar~n~ n genel kurgusuyla ba~da~mas~ n~~ engellemez (Res.9).
~ç Özellikkr:
Sütunlarla üç sahna ayr~lm~~~olan yap~, kuzey, güney ve bat~~ yönlerde
üst kat galerileriyle iki katl~~ bir kurulu~a sahip olmu~tur. Ortada, yüksek
bir kasnak üzerinde kubbe yükselir. Do~u k~sm~, sah~nlar geni~li~ince aç~lan ana ve yan apsislerle son bulur. Sah~ nlar alt katta, ilk üniteler d~~~ nda
be~ik, üst kat galerilerinde ise haç tonozlarla örtülmü~lerdir.
6 m. geni~li~indeki ana sahn~~ ortalayan kubbeye pandantiflerle geçilmektedir. Kubbe de kapat~lan öteki aç~ kl~klar gibi, at~lan ah~ap kiri~lerle
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doldurularak, kasnak agkl~ldar~ndan ve üst yap~s~ndan kopar~lmak istenmi~tir. Kapama i~lemleri, ~u anda gördü~ü i~levi nedeniyle yap~~ içini d~~~
etkilerden, hava ko~ullar~ndan korumaya yönelik olsa gerektir.
Bölgenin öteki kiliselerinde oldu~u gibi, gerek plan özellikleri gerekse
sütun ba~l~klar~~ ya da kalabilmi~~izlere göre pandantiflerdeki resimleri, tonoz ve kemerleri ile bu yap~~ da, XIX.y.y.~n ortalar~na verebilece~imiz,
görkemli kiliselerden biri olmaktad~r. Yap~~ içinin ne denli bezeli oldu~unu
Cuinet'in anlat~mlanndan da ö~renmekteyiz. ~öyle anlatmaktad~r Cuinet
kiliseyi: "..Rum kiliselerinden bir tanesi, Meryem Ana'ya adanm~~~olan~,
pekçok freskle bezenmi~tir. Bir çok da tablo bulunmaktad~r. Bir de acayip
bir eser vard~r. Bu bak~r üzerine yap~ lm~~, dövme-kabartma örnek ~sa'n~n
mezara giri~ini simgeleyen bir konuyu i~lemekte. Papaz bunun ederini belirlemek için 'eserin üzerini tümüyle kaplayacak Türk Liralar~~ de~erindedir' ~eklinde konu~mu~. Oysa öylesine de~erli ki, belirtilen paralar bu de~eri biçmeye yetmez" 13.
Her ne kadar günümüze tüm bu anlat~ lan freskler, tablolar ve çok
de~erli oldu~u söylenen madeni eser (pano) ula~amam~~sa da, biz Germir'deki iki Rum Kilisesinden bunun, gerek boyutlar~~ gerekse Kilise Bay~r~ ndalciyle kar~~la~t~nnca, çok daha özenli i~çili~i, vars~l ögeleri ve silikle~mi~~olsa da fresk kal~ nt~lar~~ hatta ayncal~kl~, gizemli konumu ile Meryem
Ana'ya adanm~~~olan kilise oldu~unu kabullenmek istiyoruz. Böylece de
Cuinet'in görkeminden, fresklerinden söz etti~i kilise bu olmal~d~r diyoruz.
Bu arada yeri gelmi~ken bir noktaya de~inmek istiyoruz; bugün Kayseri
Etno~rafya Müzesinde bulunan resimli-ah~ap panolar ", ah~ap kürsü parçalar~~ is ve kap~-pencere pervazlan 16 ço~unlukla bu kiliseye ait olmal~d~ rlar.
Ancak bir k~sm~n~ n öteki kiliselerden gelmi~~olabilece~i dü~ünülebilir.
Böylece, yerle~menin öteki kiliselerine k~yasla, ayr~cal~ kl~~ konumu ve
seçkin özellikleriyle öne ç~kan Kilise I, yaln~z Germir'de de~il yörede de
özel bir yere sahip olmal~yd~. Yine ku~ku yok ki, zaman~nda, Ortodoks'3 Cuinet, V., a.g.e.s. 319. Frans~ zca çeviriler için Doç.Dr. Gönül Y~ lmaz'a ~ükranlar~ m~~ belirtmek isterim.
14 Örneklerin Müze kay~ tlar~ nda, geli~~yeri hakk~ nda aç~ klay~ c~~ bilgi yoktur. Panolarda,
~sa ve Incil yazarlar~~ resmedilmi~tir.
15 Örneklerin geli~~yeri olarak, Müze kardan "Germir Kilisesi"ni, Müzeye geli~~tarihi
olarak da 1934 y~ l~n~~ vermektedir.
16 Bu örnekler için de, geli~~yeri olarak "Germir Kilisesi" aç~ klamas~ n~~ veren Müze kay~ tlar~, geli~~zaman~~ olarak da yine 1934 y~l~ n~~ göstermektedir.
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Rum bölgesinde Papaz~ n bulundu~u ba~~kilise olma niteli~i ta~~yan önemli bir yap~yd~.
KILISE II
Kilise Bay~ r~'nda bulunan yap~ , Germir'in topo~rafik durumundan
kaynaklanan, geleneksel yap~~ konumunun ilginç bir örne~ini sergilemektedir.
Yukar~da de~inildi~i gibi, Germir konutlar~~ kayal~ k, dar bir vadide,
setler üzerine yanyana, biti~ik düzende yap~lm~~lard~ r. Ayr~ca da, arkalar~n~~ yaslad~ klar~~ kayalarla, ço~u kez iç içe girmi~lerdir. Böylece kazan~lm~~~
hac~mlarla, do~al-yapma; yani karma biçemde konut özelli~i gösteren bir
türün olu~turdu~u 'kent dokusu' ortaya ç~ kmaktad~r.
Yap~sal Özellikler:
Kilise Bay~r~ ndaki II no:lu Germir Kilisesi de, do~u yönde, apsis ve
apsis ötesi hac~ mlanyla, kayal~k yamaca k~smen girmi~~durumdad~ r. Kilise
d~~tan yine konutlarla özde~le~en bir görünü~e sahiptir. Düzgün kesme ta~~
duvarlar~~ ve yal~ n kurulu~u ile konutlardan pek farkl~~ de~ildir. Güneyinde,
birkaç metre ötesinde yer alan ve "Rahip Evi" diye bilinen konut kadar
bile göze çarpmayan kilise, günümüzde `Sah~s mal~' olarak kullan~lmaktad~ r. Buna ba~l~~ olarak yüklendi~i i~lev nedeniyle, giri~~ana ve yan kap~ lar~~
(?) örülerek kapat~lm~~t~ r. istendi~inde yandaki pencerelerin birinden zorla
da olsa içeri girilebilmektedir. Pencereden geçi~~zor, ancak pencereye ula~mak kolayd~ r. Çünkü kilise, her yönden dökülen ta~~ve toprakla sar~lmakta, giderek gömülmektedir. Yöredeki birçok yap~~ gibi bak~ms~zd~r ve do~aya b~ rak~lm~~t~r. Duvarlar ve baz~~ ögeler, güçlü kurulu~lar~yla günümüze
gelebilmi~lerse de, kubbe çökmü~tür.
Içten içe ~~ 9.60 m. x 13.40 m. boyutlar~ ndaki kilise, boyuna düzenli, üç
sah~ nl~~ ve narteksli olarak yap~lm~~t~ r (Plan II). Ancak narteks y~ k~larak ortadan kalkm~~t~r.
Kilisenin do~u bölümü yani apsisler, kayal~k yamac~n oyulmas~yla kazan~lm~~~hac~ mlar halindedir. Yine, güney-do~u apsisinden aç~lan bir kap~yla da, kayalar içine oyulmu~~uzun mekanlara var~ lmaktad~ r. Bu mekanlar, kilisenin ana yap~s~~ gibi düzgün olmay~p, geleneksel mahzen biçiminde bir yap~~ göstermektedir.
Sah~ nlar birbirinden ayaklar ve sivri kemerlerle ayr~lmakta olup, do~u-bat~~ do~rultusunda sivri-be~ik tonozlarla örtülmü~lerdir. Ana sah~ n
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merkezde kubbe ile kapat~lm~~t~ r. Böylece boyuna düzene, kubbeyle merkezi vurgulayan bir kurulu~~kazand~ r~ lmak istenmi~tir.
Bat~da, giri~~yüzünde var oldu~u anla~~lan narteksten hiçbir kal~ nt~~
kalmam~~t~ r. Yüzü ortalayarak aç~ lm~~~dikdörtgen biçimli, 1.4.0 m. geni~likteki ana kap~~ gibi, bat~-güneydeki yan kap~~ da, ayn~~ biçimde ve yal~ n
kurulu~tad~ r. Her ikisi de, ta~larla geli~i güzel örülerek kapat~ lm~~lard~ r.
Yan yüzlerdeki pencereler, bas~ k dikdörtgen aç~ kl~ klar halindedir.
~ç Özellikler:
Çöken kubbenin gö~e aç~lan bo~lu~una kar~~ n, iç k~s~ m oldukça lo~tur. Göz al~~t~ kça, ayaklar, sivri kemerler, tonozlar, pandantiflerdeki fresk
kal~nt~ lar~-figürler daha iyi seçilmeye ba~lamaktad~ r. Giderek biçimler
renklerle bütünle~mekte, duvarlardaki konsol ve kemer içlerindeki mavi çiçek ve ~eritlere, geçi~~ögelerindeki figürlerin mavi ve kahverengileri katilmaktad~~r.
Yine bu arada çöken kubbeden tabana saç~ lm~~~ta~lar, baz~~ yerlerdeki
bozulmalar, iç yap~y~~ hemen tümüyle kaplayan s~ valar üzerindeki kaz~ nm~~, çizilmi~~yerler de kendini gösterir.
Duvarlardaki oyuklar, özgün ta~~örgüde kullan~ lan ah~ap hat~ llar al~ nd~ ktan sonra geriye kalan izleri i~aret etmektedir. Yine kemer üstlerindeki
delikler de, kesilerek al~ nm~~~demir gergilerin varl~~~ n~ n kan~ tlar~d~ r.
5.80 m. geni~li~indeki orta sah~n, 3.80 m. geni~li~indeki yan sah~ nlardan bir kenar~~ 0.65 m. olan ta~~ayaklarla ayr~lmaktad~ r. Ayaklar~ n profilli,
kübik ba~l~ klar~~ üzerinde, sivri kemerler yükselir. Sivri-be~ik tonozlar
örtüyü verir.
Tam ortada yer alan 5.80 m. çap~ ndaki kubbe, tümüyle çökmü~tür.
Kubbe ete~ini alttan di~li bir çember halinde destekleyen konsol dizisi ise,
günümüze ula~abilen ögeler aras~ ndad~ r. Kubbeye geçi~~pandantiflerledir.
Pandantifler üzerindeki figürlü fresk kal~nt~lar~~ ilgiyi çeker.
Bat~~ yüzde ana eksen üzerinde yer alan giri~~kap~s~, içten hemen beliren hareketli bir yap~~ gösterir. Kap~~ sövelerinin tek parçal~~ iri blok-ta~~çevirisini üstten ve yanlardan vurgulayan profilli ku~ak, tepede "ka~kemer"
biçimli bir yalanc~~ kemere dönü~mektedir. Kemer, yanlara do~ru birer
kez daha iç ve d~~~bükey kavislerle dalgalanarak a~a~~ya yönetmekte, düz
bir çizgi halinde tabana inmektedir.
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Do~u bölümü olu~turan ana ve yan apsisler, sah~ nlarla bütünle~irken
bir yandan da yap~sal özellikleriyle ilgi çekerler. Kayalar içine oyularak
yap~ lm~~~ana apsis, 3.80 m. geni~likte olmas~na kar~~ n, 0.85 m. gibi az bir
derinli~e sahiptir. Yar~~ kubbesel do~al kaya örtüsü ise, desteklere kadar
uzanarak, derinli~i artt~ ran bir etki yarat~ r. Apsis içine sonradan bir ni~~
aç~lm~~t~ r. Güneye do~ru kayd~ r~ larak oyulmu~~bu ni~, yap~ n~ n bir süre
cami olarak kullan~ ld~~~ na i~aret eder. Yan apsislere gelince: birbirinden
farkl~~ biçimdeki bu ögeler, derinli~i az, düzgün olmayan ni~ler halindedirler. Kayalara oyulmu~~apsislerin gerisinde, yine kayalara oyulmu~~mahzen
gibi hac~ndar, do~u-güney yan apsisi içindeki bir kap~yla kiliseye ba~lanmaktad~ r.
Güney ve kuzey duvarlar~ nda, tek s~ ra halinde, ayn~~ seviyede yer alan
pencerelerin ~~ m.ye yakla~an derinlikleri tonozlarla örtülendirilmi~tir.
Yöredeki öteki kiliselerde de görüldü~ü gibi, pencereler, dü~ümlü demir
parmakl~klarla kapat~ lm~~t~ r.
Bezeme/er: Yap~ n~ n ana malzemesi olan ta~, örtülerin ve öteki iç ögelerin de malzemesidir. Ta~~duvarlar, tonozlar, kemerler, apsis örtüleri, pandantifler, kubbe (y~ k~lm~~) ve ayaklar beyaz bir s~vayla kaplanm~~t~ r. S~ va
üzerine de yer yer, özellikle kubbe çevresinde yo~unla~acak biçimde,
figürler ya da motifler i~lenmi~tir. Pandantifler d~~~ nda, s~valarm ço~unun
dökülmü~~olmas~~ nedeniyle, herhangi ba~ka bir figürlü konuyu saptayabilme olana~~~kalmam~~ t~ r. Ancak duvarlarda, kemer içlerinde, çizgilerle s~n~ rlanm~~~ya da vurgulanm~~~alanlarda, çiçek ve y~ ld~za benzeyen serpme
motifler yan~s~ ra, birbirine tutunmu~~dallar~n olu~turdu~u, sarkma-bitkisel
kompozisyonlar da i~lenmi~tir.
Figürlii Bezemeler.. Kubbe alt~~ d~~~ nda, s~valar~ n bozulmu~~olmas~~ nedeniyle, belirli dinsel konulara, ya da figürlere yer verilip verilmedi~ini bilemiyoruz. Yaln~zca çölcmü~~olan kubbe alt~ nda, pandantiflerde, ~ ncil yazar~~
Azizlerin resmedildi~i görülmektedir. Ancak, günümüze oldukça bozulmu~, özellikle de üst k~s~ mlar~~ dökülerek gelebilmi~~bu fresklerde ~ncil yazarlann~ n (bozulmu~~ve silikle~mi~~olarak), tan~ t~c~~ yaz~lar~~ ve simgeleriyle
i~lendi~i ilgiyi çekmektedir. Bunlar:
Kuzey-do~uda : Aziz Lukas (

) kanad~~ öküz ile, (Res. I o)

Güney-do~uda : Aziz 2 (
) kitap ile, (Res.
Bu fresk, dört Aziz içinde bütüne en yak~ n kalabilmi~~
olan~d~ r. Aziz hafif yan dönmü~~olarak oturmakta, ya-
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n~ ndaki masada da kitab~~ bulunmaktad~r. Gö~sünden
yukar~s~, dökülen s~v~larla yok olmu~tur. Do~u kö~ede
ve pandantifin alt~nda yaz~lar vard~ r.
Kuzey-bat~da

: Aziz

Güney-bat~da

: Aziz
(
) figürden yaln~z ayaklar ve bacaklar~n
bir k~sm~~kalabilmi~tir. Altta da bir yaz~dan arta kalm~~~
baz~~ harfler gözlenmektedir (Res.~~3).

(

) simgesi aslan ? sililde~mi~tir (Res. i 2).

Figürler ve simgeleri, pandantifleri ortalayarak yerle~tirilmi~lerdir. Genellikle alt uçlara, ayr~ ca da yanlara yaz~lar yaz~lm~~t~r. Pandantiflerin kenarlar~n~~ çeviren kal~nca, mavi çizgiler, kompozisyon alan~~ s~n~r~n~~ bir kez
daha vurgulayarak belirtmektedir. A~~r basan mavinin yan~~ s~ra kahverengi, sar~~ ve ye~il renkler de kullan~lm~~t~ r.
Öteki Bezemeler: Kilisenin duvarlar~nda, kemer içleri ve kemer kö~eliklerinde, maviyle yap~lm~~~çizgiler, serpme rozetler, dal ve çiçeklerden olu~mu~~sarkma dal kompozisyonlar~, figürsüz bezemenin ana motiflerini ver:
mektedir.
Böylece kubbede odakla~an bezeme program~, yatay, dü~ey ya da e~ri
yüzeyler arac~l~~~yla, kilisenin dört bir yönüne do~ru da~~lmaktad~r.
Büyük bir olas~l~kla, gerek kubbede, gerekse apsis yar~~ kubbelerinde varoldu~unu dü~ündü~ümüz dinsel konular, aç~larak da~~lan serpme motiflere
merkezlik eden, ana konular~-ba~~figürleri olu~turuyorlard~.
Ana çizgileriyle tan~tmaya çal~~t~~~m~z Germir'in II nolu Kilisesi, yap~sal özellikleri kadar bezeme program~ yla da yöre kilise mimarl~~~nda
önemli bir yer almaktad~r.
Kilisenin tarihini veren bir yaz~t~~ olmamas~na kar~~ n 17, yöre kiliselerinin hemen ço~unun yap~ld~~~~XIX.y.y. ikinci yar~s~~ ba~lar~, bu kilisenin
de yap~ m~n~~ tarihlemektedir kan~s~ nday~z. Kilise yak~n~ndaki 'Rahip Evi'
diye bilinen konutdaki 1878 tarihi, bu zamanlaman~n do~rulu~unu göstermekte, ancak kan~ m~zca üst s~ n~r~~ vermektedir (Res.14).
Bu s~n~rlamada tarihi 1 85o lere yakla~t~ran bir ba~ka neden de,
günümüze ula~abilmi~~insan figürlü bezemenin, yörenin önemli yap~lar~nçevresinde rastlad~~~m~z yaz~tl~~ bir ta~~n kiliseye ait olup olmad~~~n~~ henüz
çözememi~~olmam~z, belki de kesin bir tarihlemeden bizi yoksun b~ rakm~~t~ r. Ancak, yaz~tl~~
bu örnek üzerindeki çal~~malar~m~z~~ sürdürmekteyiz.
17

GERM~ R VE ENDÜLLÜK K~ L~SELER~~

1675

dan Darsiyak Kilisesi figür program~~ içinde hemen seçilen "Incil yazarlar~"n~~ veren fresklerle (Res.15-17), renklerde oldu~u kadar biçem yönünden
de benzer özellikler göstermesidir.
ERMENI KILISESI
A~a~~~mahalledeki kilise, Cuinet'in Rum kiliselerine göre "daha yeni"
olarak belirtti~i ve yine "güzel bir de okulu var" dedi~i 18 Ermeni kilisesidir.
Geni~çe bir düzlü~e oturtulmu~~büyük boyutlu yap~, günümüze hemen tümüyle içi ortadan kalkm~~, d~~~duvarlar~~ kalm~~~bir halde gelebilmi~tir. D~~~duvarlar da yer yer y~ k~ lm~~t~ r. Do~usunda, iki yan odayla d~~a
ta~an apsis bölümü görülebilmektedir. Narteksi de, de~i~tirilerek konuta
dönü~türülmü~, iki katl~~ bir bölüm halindedir (Res.~~ 8). Narteksin bat~s~ nda, ön taraftaki okul ise y~ k~ larak ortadan kalkm~~t~ r. Kilisenin naosu
tümüyle aç~ kt~ r. içte sah~ nlar~~ veren destek ve kemerlerden, örtüden hiçbir
~ey kalmam~~t~ r.
~çten içe 23.15 m.x 17.65 m. ölçülerindeki kilise, boyuna düzenli, üç
sah~ nl~~ ve iki katl~~ nartekslidir (Plan Il!). Do~u-bat~~ do~rultusunda sah~ nlar~~ örten be~ik tonozlar~ n, yöredeki benzer öteki kiliselerde oldu~u gibi,
merkezde bir kubbeyle taçland~~~~söylenebilir.
Narteks k~sm~~ konut olarak kullan~ ld~~~~için, bugün kiliseye kuzey-bat~ daki yan kap~ dan girilmektedir. Yöre kiliseleri gibi, tümüyle kesme ta~tan yap~lm~~~yap~da, yer yer beyaz s~valar ve baz~~ ögelerde de mavili, morlu boyalarla yap~ lm~~~bezeme kal~nt~ lar~~ hala gözlenebilmektedir.
Orta sahn~ n 7 m., yan sah~ nlar~ n da 4,5 m. oldu~u anla~~lan kilisede,
sah~ nlar~~ örten tonoz izlerini ve kemer ayaklar~ ndan arta kalanlar~, narteksin do~u yüzünde görebilmekteyiz. Yine bu yüzde, günümüzdeki i~levi
nedeniyle narteksten naosa geçiren kap~ lar~ n doldurularak kapat~ ld~~~~ilgiyi
çekmektedir. Ayr~ca sah~ nlar aras~ nda, tonoz a~~rl~~~ n~~ payla~an gömme
ayaklar, ayaklar üzerindeki ba~l~ klar ile kemer üzengileri, narteks do~u
duvar~n~n naosa bakan yüzünde, kalabilen ögeler olarak seçilirler.
Narteks üst kat~ , kemer içi dolgular~ ndan hemen anla~~ld~~~~üzere,
moloz ta~~bir örgüyle sonradan kapat~ lm~~t~ r. Kapat~ lma i~lemi s~ ras~ nda,
Cuinet, V., a.g.e. S. 319
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ortaya iki, yanlara da birer küçük boyutlu pencere aç~lm~~t~ r. Narteksin
d~~a ta~an kanatlar~, düzgün kesme ta~~yüzeyleriyle, özgün yap~dan arta
kalan bölümler olmaktad~ r.
Ayn~~ ~ekilde do~uda, yan apsislerin kuzey ve güney taraflanndaki hac~ mlar da, kesme ta~~duvar örgüleriyle günümüze ula~abilmi~lerdir. Bu
odalar, simetrik olarak kuzey-do~u ve güney-do~u kö~elerden iki yana
do~ru ta~arlar. Odalara içten, yan apsislere yak~n kap~larla girilmektedir.
Kilisenin güney taraf~ na, bir konut yerle~mi~tir. Böylece, içindeki hal~~
tezgahlyia, yörenin geleneksel hal~~ üretimine katk~da bulunan bu konutla,
kiliseden yararlan~larak kurulmu~~konutlara bir yenisi daha eklenmi~~olmaktad~ r.
Yan apsislerin yan kubbesel örtülerine kar~~n, ana apsisin daha geni~~
ve yüksek olan örtüsü y~k~lm~~t~ r (Res. ~~ 9). Üçlü apsis grubunda, kalabilen
k~s~ mlarda kal~n beyaz s~valar üzerinde, geometrik, ya da bitkisel baz~~ bezemeler yer almaktad~ r. Genellikle mavi rengin ço~unlukta oldu~u resimlerde ayr~ca; san ve ye~ile de yer verilmi~tir. Bezemelerde, perde saça~~~
tipli motifler, k~vr~ k dallar ilgiyi çeken biçimler olmaktad~r (Res.2o). Yöre
kiliselerinde, s~va üzeri f~gürsüz bezemelerde çok görülen mavi renk, motif
ve kemer içi çizgili desenlemelerde yine ana renk olma özelli~ini korumaktad~ r. Nitekim, narteks yüzünde, yukar~da de~inilen üzengi kal~nt~lar~~
ve kemer iç yüzlerinde, yine beyaz s~va üzerine çekilmi~~kar~~l~ kl~~ çift çizgiler de, ayn~~ rengi sergilemektedir. Ayr~ ca mavinin altlardaki, payanda
ayaklar üzerinde kareli bir desenlemede kullan~lan renk olmas~, maviyi bezemede 'ana renk' yapmaktad~ r.
Görülmektedir ki, ~u haliyle bile; bas~ k, boyuna düzenli plan~~ içinde,
do~u ve bat~da yanlara ta~an hac~ mlan, be~ik tonozlu örtüleri ile yuvarlak
kemerli aç~kl~klan i~aretleyen kal~ nt~lanyla bile etkin özelliklere sahip bir
kiliseyle kar~~~kar~~ya bulunuyoruz.
Kan~m~zca, plan özgün durumunda, merkezi bir kubbe ile vurgulan~ yordu. Yine yap~ n~n içinde, öteki yöre örneklerinde oldu~u gibi, figürlü
bezemelere de yer veriliyordu. Ne var ki, Germir'in XIX.y.y. ikinci yar~s~ nda yap~lm~~~tek Ermeni kilisesi, günümüze büyük bir k~sm~n~~ ve birçok
özelliklerini yitirmi~~olarak ula~abilmi~tir. Böyle de olsa, yöre kilise mimarl~~~n~n unutulmamas~~ gereken bir örne~i oldu~unu belirtmek istiyoruz.
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ENDÜLLÜK
Kayseri-Tomarza yolunda, Talas'~~ geçip Tomarza aynm~ na
Tomarza'ya do~ru gidilmezde, sa~a ayr~lan yola girilirse, 6 km. kadar
içerde "Endüllük" köyüne vard~ r. Buras~~ Kiepert'in haritas~ ndaki "Enderlik"dir19. Naumann'~n Kayseri yöresini tan~tan gezi notlannda,
Endüllük'le ilgili ilk izlenimleri de ~öyledir: "...Germir'in arkas~ ndaki teraslarla biçimlenmi~~tepeye ç~kt~~~m~ zda, görkemli Erciyes Da~~n~ n eteklerindeki Y~lanl~~ Da~~ile Ali Da~~ n yükseltilerine uzand~~ balu~lanm~z. Vasilaki bana buradan Kayseri'nin kasabalar~n~~ gösterdi: Germir, Taulussun,
Talas, Istafane, Ukdjakana, Zincidere,Endiir/iik. Tüm bu yerle~meler, do~udan güney-do~uya uzanan bir kemer gibi merkezi çevreliyorlard~ 2°.
KILISE
Sapaktan sonra ye~ilsiz, boz yolda ilerledikçe, aralar~ na seyrek de olsa
ye~ili alm~~~konutlar görünmeye ba~lar. Giderek daha da ye~illenen köyde,
bat~ya do~ru yo~unla~an yerle~mede, küçük pencerelerle d~~a aç~lan ta~~
konutlar aras~ ndan bir çan kulesi görünüverir. Kuleyi ta~~beden duvarlar~;
kubbeyle vurgulanarak dört yöne aç~ lan, üçgen al~nl~kl~~ örtülerle plastikle~erek yükselen bir yap~~ tamamlar: Kuleyle bütünle~en bu yap~~ köyün kilisesidir (Res.2 ).
Kilisenin rap~sal özellikleri:
Kilise düzle~tirilmi~~bir araziye yerle~tirilmi~tir. Etraf~~ 4,5 m.yi a~an
yükseltide duvarlarla çevrilmi~tir (Res.22). Bat~~ k~sm~nda, set set ba~lar,
bahçeler, a~açl~ k alanlar görülür. Yak~n~ndaki konutlardan, ayn~~ ta~~malzemeyi ayn~~ tekni~i payla~mas~~ nedeniyle, yaln~zca yap~sal ögelefinin de~i~kenli~iyle ayr~lmaktad~r. Yatay uzant~l~~ beden duvarlar~, üstten silme
ku~aklanyla çevrilmi~ tir. Bu çeviriler, yatay biti~leri birbirinden ay~ ran çizgiyi belirginle~tirir. Yap~n~ n genel görünümünde, yüzleri taçland~ran
üçgensel al~nl~ klar ilgiyi çeker. Kubbeye aç~ lan ve bir haç olu~turan kollar,
üçgen al~nl~ klardaki yuvarlak biçimli aç~ kl~ klarla bir kez daha vurgulanmaktad~ rlar.
Kilisenin kuzey ve güney yüzlerinde pencereler iki kat üzerine düzenlenmi~ tir. Üsttekilerin dikdörtgen biçimli ve yal~n kurulu~ta olmalar~na
kar~~ n (Res.23), alt kattakiler yuvarlak kemerli, kemer üstleri üçgen al~nl~kl~~ daha hareketli aç~ kl~klard~ r. Kubbeye aç~ lan kollann, saçak üstüne otu" Kiepert, H., a.g.e.
20 Naumann, E., a.g.e. S. 208.
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ran üçgen al~nl~ klannda ise, daha de~i~ik, dalga!' yuvarlak çizgili aç~ kl~klar
ilgiyi çeker (Res.24). Ortadakiler elips, yandakiler ise daha alçak, yat~k
yüre~e benzer biçimlidirler. Bunlar üstten; ortada k~rmal~ , yanlarda ise
boylar~ nca uzanan yat~k silmelerle s~n~rlanm~~lard~ r.
Do~u yüz, üçlü apsis ç~ kmalar~yla dalgalanan oldukça sa~~r bir yap~dad~ r. ikili ayaklar üzerinde iki katl~~ yap~s~yla bat~~ yüzü hareketlendiren
narteks galerileri, bu yüzle s~ n~ rlanmay~p, kuzey ve güney yüzlere dönerek,
bu yüzleri de yanlar~na dek ku~at~rlar. Narteksin haç tonozlu örtüsü, kemer içlerinin renkli freskleri, ana giri~ten ba~ka iki yan kap~s~n~n daha bulunmas~~ ve ögelerin profilli özenli yap~lan bölümün etkinli~ini artt~nr.
Düzgün kesme ta~larla örülmü~~yap~, bak~ ms~z olup, yer yer y~k~lm~~t~ r. içten içe: 24.50 m.x 15.80 m. boyutlarmdaki kilise, boyuna düzenli, üç
sah~nl~~ ve nartekslidir (Plan IV). Narteks galerileri, kuzey ve güney yönlere
dönerek yap~ n~n ortalar~na dek uzan~ r (Res.25). Sah~ nlar yüksek ve katl~~
dörtkö~e kaideler üzerinde yükselen sütunlar ve yuvarlak kemerlerle ayr~lmaktad~r.
Orta sah~nda apsise do~ru kayd~ nlm~~~kubbeye dört yönden uzanan
hac~mlar, be~ik tonozlarla örtülürken, yan sah~nlarda geri kalan k~s~ mlann
haç tonozla kapat~ld~ klan görülür. Böylece, boyuna düzenli plan~ n içinde,
merkezi kubbeyle vurgulanm~~~kapal~~ bir `latin haç~' kurgusu gerçekle~tirilmi~~olmaktad~ r. 6.85 m. çap~ndaki kubbeye dayanan kuzey ve güney
kollar, 4.55 m. derinlik gösterirken, do~u kol apsis derinli~i de eklenerek
7.40 m.ye ula~makta, en uzun bat~~ kolda ise derinlik 13.55 m.yi bulmaktad~r.
Bat~da giri~~yüzünde, ikili ayaklara oturan yuvarlak narteks kemerlerinin, kö~elerde tek ayak üzerinden dönerek, kuzey ve güneyde yine ayn~~
ikiz ayak sistemiyle, yan beden duvarlar~n~n yar~s~na dek sürdü~ü gözlenir
(Res.27). Böylece narteks kemerleri, önde be~~yanlarda dörderden sekiz
büyük gözle, onüç kemerli bir galeri olu~turur. Ayr~ca, ikiz ayaklar aras~ndaki küçük kemerlerle aç~ kl~klar ço~al~ rsa da, bunlar ta~~y~c~~ olmaktan
çok, hareketlendirici ögeler olarak özel bir durum gösterirler. Galerinin
üst kat~~ kapal~~ olup, masif duvar örgüsünde, alttaki herbir ana kemeri ortalayarak yerle~tirilmi~~dikdörtgen biçimli birer pencere yer al~ r. Kenar
uzunlu~u 0.50 m. olan, kö~eleri yuvarlat~lm~~~ayaklar üzerinde, profilli yal~n ba~hldar bulunur. Üzengiler aras~ nda, kuzey-güney ve do~u-bat~~ do~rultusunda uzanan demir gergiler, yap~y~~ güçlendirici giri~imlerin somut
örnekleri olarak, narteksi dolan~ rlar. Nartekste örtü tonozdur. Haç tonoz-
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lar aras~ nda, ikiz desteklerin bat~ ya uzanan kemer atk~ lan aras~nda da dar
be~ik tonozlar vard~ r. Kemer karmlann~ n uçlar~na, figürler resmedilmi~tir.
Kaz~ narak ve çizilerek yer yer bozulmu~~figürlerin, aziz resimleri oldu~u
anla~~lmaktad~ r (Res.28). Üstteki yaz~ lar da bunu do~rulamaktad~r. Ne var
ki, narteksin çok daha yo~un oldu~u anla~~lan figür program~, s~valann
dökülmesiyle pekçok örne~ini yitirmi~~olarak günümüze birkaç resimle gelebilmi~tir.
Narteksten naosa ana giri~~kap~s~ndan ba~ka, iki de yan kap~~ aç~lmaktad~ r. Taç kap~~ yüzü ortalayarak yerle~tirilmi~tir (Res.29). Gerek ana kap~~
gerekse );an kap~lar, geli~i güzel üst üste y~~~lm~~~ ta~larla yar~lar~na dek
kapat~lm~~lard~ r. Narteks taban~ nda, sa~a sola saç~ lm~~~ ta~lardan, zaman
zaman kapama i~ leminin tüm kap~lar~~ örtene dek yap~ld~~~~anla~~lmaktad~ r.
Yan kap~ lardan daha yüksek ve daha geni~~olan ana kap~, yanlardan
gömme ayaklarla ku~at~lm~~t~ r (Res.3o).Ayaklann prof~lli, katl~~ ba~l~ klan
aras~ nda uzanan yatay silme ku~a~~~ile üstteki üçgen al~nl~k aras~nda, yat~ k
dikdörtgen bir pano vard~ r. Pano, büyük bir olas~l~ kla, bugün art~k yerinde olmayan yaz~ t~n yeridir. Ayak ba~l~klar~na tutunarak panoya do~ru
uzanan ucu volutlu, e~meçli bezeme motifleriyle, üçgen al~ nl~~~ n alt kö~esinden ba~l~~a inen çizgi yumu~amaktad~ r. Böylece tüm bu ögeleri içine
alarak ku~atan yuvarlak kemere de uyum sa~lanm~~~olmaktad~r.
Yan aç~kl~klar ise; ana kap~ ya göre daha yal~n kurulu~tad~rlar. Hemen
tüm özelliklerini, benzer dikdörtgen kap~~ aç~ kl~~~~ile üstteki üçgen al~ nl~ k
olu~turmaktad~r.
Nartekste,ikili ayaklar~ n haç tonozlar aras~~ kemer uzant~lar~, bat~~ duyar~na kavu~tuktan sonra, duvarla kayna~arak son bulmakta, duvardan
a~a~~ya do~ru sarkarak, gittikçe daralan profillerle katland~ nlm~~~uzant~lar
halinde bitmektedir.
Anakap~n~n sa~~ nda, çifte kemer kannlann~n alt~ndaki Aziz figürleri
narteksin en az bozulmu~~resimleridir. ~zleyene dönük, ayakta i~lenmi~~
figürler, uzun giysileri, haçl~~ asalan, haleli ba~lar~~ ile, de~erli kal~nt~lar olmaktad~ r. Yüzleri bozulmu~tur. Ba~lar~~ üstündeki yaz~ lar, kimliklerini aç~klamaktad~ r.
Ku~atma duvarlar~n~ n güney-do~u kö~esinde yer alan çan kulesi, katl~~
kurulu~u, aç~kl~~~~bol yap~s~ yla yükselmektedir (Res.31). Giri~ i, güney-do~udad~ r. Hemen hemen sekizgen kaidesinin bitimine dek yükselen ku~at-
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ma duvarlar~~ nedeniyle, d~~a alt k~sm~~ kapanmaktad~ r. Üst iki kat~ n,
sütunlu kemerli yap~s~ , sivri tepelikli kubbeyle taçlanmaktad~r.
Gövdede alt k~s~ m, düzgün kesme ta~~iç duvarlar~ n~~ d~~tan saran,
sütunlu kemerli sa~~ r galeriyle, çift halkal~~ bir yap~~ gösterir. Üst kat ise
sütunlara oturan yuvarlak kemerleri ile sekizgen plan~~ sürdüren, her yöne
aç~k bir kurulu~tad~ r. Yuvarlak kemerlerin ku~att~~~~büyük aç~kl~klar yan~ ndaki dar aç~kl~ klarla, narteks galerisindeki arkad esprisi kulede de
gözlenmi~~olmaktad~ r. Kemer içlerinin di~li yap~s~, kubbe saçaklann~n dilimli sarkmalar~~ ve kemer aralar~ ndaki kabartmalar, kulenin bezeyici ögelen olarak say~labilir.
~ç Özellikler:

Kilise içine girildi~inde, boyuna bir düzende, sütunlar, kemerler galerilerle, kubbe ve pandantiflerle, volütlü destek ba~l~klan ile duvar resimlerinden arta kalm~~~desenlerle -ye~il, mavi renklerle- hareketli bir ortamla
kar~~la~~l~r.
Yap~~ bak~ms~zd~ r, kirlidir. Dö~emeler sökülmü~, duvarlarda yer yer
bozulmalar, karalamalar, kaz~ malar olmu~tur.
6.85 m. geni~li~indeki orta sah~n, 4.55 m. geni~li~indeki yan sah~nlardan, yüksek, kö~eli ve iki katl~~ altl~klar üstünde yükselen sütunlar ve yuvarlak kemerlerle aynlmaktad~ r. Beyaz mal~~ ta~~sütunlar, iki bölümlü,
gösteri~li ba~l~ klarla taçlanmaktad~ r. Ba~l~ klarda üst bölümde, volutlu uçlar
aras~ , elips biçimli yuvarlak dizilerle ba~lanmaktad~r (Çizim 1-A). Alt
bölümse, sivri uçlar~~ yukar~ ya dönük dilimlerle hareketlendirilmi~tir.
Güneydeki yan sahn~~ ana sah~ndan ay~ran, do~udan ikinci sütunda, ba~l~k
alt~ nda, bir yaz~ t bulunmaktad~r. S~vayla kap~t~lm~~ken, s~van~n kaz~ nmas~yla aç~~a ç~ kar~lan yaz~ tta, bir de tarih bulunmaktad~ r. En altta yer alan
tarih, "183 " y~l~ n~~ vermektedir.
Kemer üzengilerinden, nartekste de görüldü~ü gibi, demir gergiler
geçmektedir. 8 cm. geni~li~indeki gergiler, desteklerin aras~n~~ hem boyuna
hem enine ba~lamakta, duvarlara dek uzanmaktad~rlar. 4.55 m. aç~kl~kla
yerle~tirilmi~~sütunlar, ortaya gelindi~inde, bat~ya do~ru daha geni~~aç~kl~k
b~ rakarak, 6.85 m. öteye oturtulmu~lard~r. Böylece olu~an kare alanda,
pandantiller üzerinde kubbe yükselmektedir. Kubbeye dört yönden, be~ik
tonozlu kollar aç~ lmaktad~ r. Bat~-do~u do~rultusunda, orta sah~ n, kubbeye
ac~lan tonozlu hac~ mlar~ n en uzunu olmaktad~r. Yanlardaki sah~ nlar, daha
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alçak haç tonozlarla örtülerek, orta sah~ ndaki haç kolu vurgusu güçlendirilmi~tir.
Do~uda, ana ve yan apsisler sah~ nlarla bütünle~irler. Ana apsis, 5.6o
m. yan apsisler ise: 1.20 m. aç~kl~ktad~ rlar. Ana apsiste derinlik 2.85 m.
yanlarda ise 1.6o m.dir. Ana apsisi yan apsislerden ay~ran duvarlar~ n ön
yüzlerine, yuvarlak kemerlerle çevrilmi~, dört kö~e birer ni~~aç~lm~~t~ r. Apsis al~nl~~~~üzerine, ortadaki elips, yanlardaki yat~ k yürek biçimli üçlü bir
aç~ kl~ k grubu yerle~tirilmi~tir. Kubbeyi vurgulayacak biçimde, ayn~~ sistemin dört yönde yinelendi~i gözlenir. Yine ayn~~ motif kubbeye aç~lan kuzey-güney kollar~n beden duvar~ nda üstte, bat~da da üst galerinin ana sahn~~ üzerindeki duvar~ nda görülür. Kuzey ve güneyde, duvar~ n en üstüne
aç~lm~~~bu üçlü grubu, altta iki kat üzerine yerle~tirilmi~~ikili pencere
aç~kl~ klar~~ omuzlam~~t~r. Böylece, yatay düzlemde olu~an bu dikine kompozisyonla merkezi yükseklik olgusu peki~tirilmi~~olmaktad~ r. Alt kat pencereleri genelde özgün yap~lar~ n~~ korurken, güneyde, orta pencere kapat~larak, yap~ n~ n cami i~levi gördü~ü dönemde, mihrap görevini üstlenmi~tir.
Tepesi ilginç aç~k bir yap~~ sergileyen kubbe. ete~inde, her yönde bir
tane olmak üzere, dört elips biçimli pencere vard~ r. Kubbeye geçiren pandantiflerle kubbe aras~ nda da di~li bir ku~ak dolan~ r.
Bat~~ kö~elerdeki bas~k yuvarlak kemerli kap~lardan geçilerek ve merdivenlerden ç~k~larak, üst galeriye ula~~lmaktad~ r. 1.5 m.ye yak~ n k~sa boylu,
bas~k destekleri ba~layan yuvarlak kemerler, ta~~örgülü haç tonoz örtüler,
yine kö~eleri volutlu ilginç ba~l~ klar, üst galerilerin önemli ögeleri olmaktad~ r. Kuzey ve güney yönlerde, yap~y~~ ortalayarak son bulan galeri destekleri, kilise içine yuvarlat~lm~~, galeri içine ise kö~eli yap~lanyla bakmaktad~rlar (Çizim 1-B). Volutlu ba~l~klar, üzengilerden öne konsollu ç~ kmalarla
uzan~ rken, a~a~~ya do~ru daralan katl~~ kurulu~larla incelerek son bulurlar.
Bat~~ galeride, orta sahna aç~lan k~s~ m, iki büyük ayak aras~ na oturtulmu~~
iki sütunla, ortadaki geni~~ve yüksek üç kemerli bir aç~ kl~ k olu~turmaktad~ r. Yer yer görülen iri ta~~taban kaplamalar~~ da, galerilerin özgün yap~sal
özelliklerini tamamlayan önemli kal~nt~lard~ r.
Bezemeler: Yap~n~ n d~~~ nda narteks bölümünde kalabilmi~~figürlü duvar resimleri ile içteki, fresk kal~nt~lar~, kilisenin zaman~ nda yo~un bir bezemeye sahip oldu~unu göstermektedir. Bugüne gelebilmi~~bu resimlerden, fresklerin topland~~~~k~s~mlar~~ ~öyle belirtebiliriz:
Belleten C. LII, 106
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Narteks; Daha çok kemer içlerinde (do~u-bat~~ ba~lant~ l~)
Apsis; Ni~in yan kubbesel tepeli~inde,
Kubbe ve geçi~~ögelerinde,
Tonozlarda.
Narteks, günümüze ula~abilen ve bütünü hakk~ nda ençok fikir verebilen kal~ nt~ lara sahip bulunmaktad~ r. Yanlar~ ndaki aç~ klay~ c~~ yaz~ lanyla,
Aziz resimleri oldukça ayr~ nt~ l~~ fresk örneklerini olu~turmaktad~ r.
Kubbede ve apsis yar~~ kubbesinde ise, yaln~zca baz~~ izler ve figürsüz
kal~ nt~lar~~ veren desenler görebilmekteyiz. Bunlar, her iki ögede de, iki yana toplanm~~~perde resimleridir. Figürlerden kal~ nt~~ yoktur. Perde desenlerinde, ye~il renk belirgindir.
Pandantiflerde ve tonozlarda yer yer kalabilen izlerden, konu hakk~ nda fikir vermese de, f~gürlü resimlerin varl~~~ n~~ dü~ünebiliyoruz.
Görülmektedir ki, Endüllük kilisesi, yöre kiliseleri içinde, önemli bir
örnek olu~turmaktad~ r. Günümüze daha çok yap~sal özelliklerini yans~tan
ögeleriyle ula~an yap~, içte sütun üzerindeki tarih de bildiren yaz~tla, özel
bir yere sahip olmakta, 1831 gibi kesin bir tarihi duyurmaktad~ r. Bu tarihi
kilisenin yap~ l~~~tarihi olarak kabul edersek, yöre kiliselerinin yap~ m tarihlerine de yakla~~r~z. Ancak bu durumda, kilisenin 1835 depreminde y~ k~ lmad~~~ n~, deprem sonras~~ zarar gören k~s~ mlar~n~ n onar~larak i~levini
sürdürdü~ü ve böylece günümüze ula~t~~~~sonucuna varaca~~z. Böylece de
yap~ , grubunun erken örneklerinden biri olacakt~ r.
Sonsöz olarak, Müslümanlarla yüzy~ llar boyu ya~amlar~ n~~ yanyana
sürdüren Rum ve Ermenilerin Anadolu Mimarl~~~~bütünü içindeki yerlerine, Kayseri yöresi Germir ve Endüllük kiliseleriyle ~~~ k tutmaya çal~~t~~~belirtmek istiyoruz. inan~yoruz ki, yörenin unutulmu~~tarihsel yap~ lar~ n~ n ayd~ nlanmas~~ ile, Osmanl~~ dönemi mimarl~~~~da, daha geni~~aç~ l~~ de~erlendirmeler kazanacak, böylece bütünlü~e ula~abilecektir.
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