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ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR ERMENİ KİLİSESİ; 
SURP YERORTUTYUN KİLİSESİ 

 

Erkan KAYA1 

Öz 

Bu çalışmada, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Surp Yerortutyun Kilisesi hakkında 
yapılan araştırmalar sunulmaktadır. Araştırma kapsamında, Surp Yerortutyun Kilisesi 
incelenerek ayrıntılı fotoğrafları çekilmiştir. Yapının tarihçesi, konumu, mimari ve süsleme 
özellikleri konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Mimari ayrıntılar tanımlanmış ve Ermeni 
kiliseleri ile karşılaştırılarak benzer mimari uygulamalardan bahsedilmiştir. Yapının mevcut 
durumu değerlendirilerek Ermeni kilise mimarisi içindeki konumu açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sivrihisar, Ermeni Kilisesi, Surp Yerortutyun Kilisesi, Eskişehir. 

AN ARMENIAN CHURCH IN SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR; 
CHURCH OF SURP YERORTUTYUN 

ABSTRACT 

In this study, the research about the Surp Yerortutyun Church is presented. In the content of 
the research Surp Yerortutyun Church has been examined and photographed in details. The 
history, location, architecture and decorative features are evaluated. The architectural details 
are defined and similar architectural applications are mentioned by comparing with the other 
armenian churchs. The place of the structure in the armenian church architecture is explained 
by it’s current situation. 

Key words: Sivrihisar, Armenian Church, Surp Yerortutyun Church, Eskişehir. 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşamakta olan Ermenilerin dini yapıları, Osmanlı 
Devleti’nin koyduğu kurallar çerçevesinde yapılmıştır. Gayrimüslimlerin azınlıkta2 olmasının 
da etkisiyle yapıların sayısı da azdır. Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin yoğun yaşandığı 19. 
yy.da ilan edilen fermanlarla gayrimüslimlerin hakları daha da artmıştır3 . 1839 Tanzimat 
                                                           
1  Yüksek Lisans, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 
erkankaya06@gmail.com  
2 A. S., Alkaya, Ermeni Tehciri ve Eskişehir Ermenileri, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2006, s.136. 
3 G., Sağır, Kayseri’de Osmanlı Döneminde İnşa Edilmiş Bir Grup Ermeni Kilisesi II, Türk Arkeoloji ve 
Etnografya Dergisi, sy.5, 2005, s.41. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 37       Temmuz – Ağustos 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

2 

 

Fermanı ve 1856 Islahat Fermanıyla Osmanlı toplumlarında gayrimüslim olan toplulukların 
sosyal ve siyasal statüsü değişmiştir. Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin yaşandığı bu dönemde, 
gayrimüslimler özellikle taşrada yoğun imar faaliyetlerine başlamıştır4. 19.yy.’ın ilk yarısında, 
yeni ve değişik bir anlayışın yönetime etkimesi yeni olayların, yeni oluşumların toplum 
katlarına yansımasına yol açmıştır. Bu da mimarlıkta, daha çok azınlıkların bulunduğu 
yörelerde, yeni kilise yapılarıyla somutlaşmıştır5. 

Araştırma konusu olan Surp Yerortutyun Kilisesi de Islahat Fermanı’ndan daha sonraki 
dönemde yapılmıştır. Kütahya nahiyesine bağlı Eskişehir yakınlarında yapılan yapı, 
günümüzde Sivrihisar olarak bilinen ilçede yer almaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırmaların başlangıç aşamasında bölge taraması ve kaynak araştırması yapılmıştır. Daha 
sonrasında ise Sivrihisar İlçesinde bulunan Surp Yerortutyun Kilisesi’ne gidilerek ayrıntılı 
fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Yapının mimarisi incelenerek gerekli notlar alınmış ve halktan 
da bilgiler toplanmıştır. Restorasyon projesinde kullanılan yapı planı, araştırmamızda 
kullanılmak üzere Autocad ile tekrar çizilmiştir. Son olarak da metin yazımı aşamasına 
geçilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda; temel amacımız, Surp Yerortutyun Kilisesi’nin 
tarih sürecindeki yerini değerlendirerek günümüzdeki durumuna dair bilgiler vermektir. 
Bunun yanı sıra yapının tarihçesine, mimari ve süsleme özelliklerine, Ermeni kiliselerindeki 
plan değişimini de ele alarak plan gelişimine dair bilgilerin verilmesi de çalışmanın ana 
konusu olmuştur. 

TARİHÇE 

Eskişehir’in Tarihi 

Arkeolojik araştırmalarda ilk yerleşmenin M.Ö. 3500 yıllarında bugünkü Şarhöyük’te olduğu 
bilinmektedir. Kalkolitik çağda ve takiben Bakır çağında (M.Ö. 3500-2000) Eskişehir çevresi 
ve özellikle Porsuk, Seydisu, Sarısu gibi çayların kenarlarında sık yerleşmelerin olduğu 
görülmektedir. Eskişehir, Anadolu’da bir yerleşim bölgesi olması nedeniyle sürekli değişik 
devletlerin etkisi altında kalmıştır. M.Ö. 1200 yıllarında Hitit egemenliğine son vererek geniş 
bir alana yayılan Frigler, Eskişehir ovasına yerleşerek bir krallık kurmuşlardı6. Eskişehir, 
Frigler’den Roma’ya, sonra Bizans’a geçmiştir. 708 yılında ise bu şehri Araplar aldılar, sonra 
yine Bizans’a geçti. 1080’li yıllarda Selçuklu Türkleri burayı fethettiler. Eskişehir 1176 
yılında kesin olarak Türklere geçti 7 . Orta Anadolu’da önemli bir konumda bulunan 
Eskişehir’e bağlı olan Sivrihisar İlçesi de, araştırmaya konu olan Surp Yerortutyun 
Kilisesi’nin bulunduğu ilçedir. 

Eskişehir Ermenileri 

                                                           
4 Sağır, agm, s.41. 
5
 F., İlter, Bazı Örneklerle Osmanlı Dönemi Mimarlığında XIX. Yüzyıl Ege Bölgesi Kiliseleri: Gökçeada (İmroz) 

– Ayvalık – Selçuk ‘Şirince – Kırkıca Köyü’, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994,  Ankara, s. 1988. 
6 Alkaya, a.g.t., s.23. 
7 V. Gültekin, Eskişehir, Yeni Hayat Ansiklopedisi, Doğan Kardeş Yayınları, Cilt 3, s. 1191. 
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Eskişehir Ermenileri konusunda ayrıntılı bilgi veren “Ermeni Tehciri ve Eskişehir 
Ermenileri” isimli tez çalışmasında, Eskişehir’de yaşayan Ermenilerden ilk bahseden kişinin 
seyyah Paul Lucas olduğu ve 1705 yılında Eskişehir’e uğrayan Lucas’ın Eskişehir’den 2 
kilometre uzaklıkta bir köye gittiği belirtilmektedir. Burada bir tepenin eteğinde Ermenilerin 
oturduğu aktarılmaktadır. Eskişehir’e XIX. yüzyılda gelen seyyah J. Macdonald Kinneir’in ise 
şu anda Eskişehir’in bir ilçesi konumunda olan Sivrihisar’da o dönemde 400’ü Hıristiyan 
olmak üzere toplam 1500 insanın yaşadığı bilgisini verdiği de aktarılmaktadır8. 

Eskişehir ve civarına XIX. yüzyılın ikinci yarısında gelen G. Perrot’un ise Sivrihisar’da 
yaşamakta olan Ermenilerin varlığından bahsettiği ve Sivrihisar’da bir de Ermeni Okulu 
bulunduğu bilgisini verdiği belirtilmektedir. 1882 yılında Eskişehir ve civarına gelen diğer 
gezginler Humann ve Puchstein’in, Eskişehir’in nüfusunu bir kısmı Ermeni olmak kaydıyla 
10.000, Sivrihisar’ın nüfusunu ise hane olarak. 2.000 Türk evi ve Sivrihisar’ın kuzeybatısında 
ise 800 hanelik bir Ermeni Mahallesi olduğu bilgisini aktardığı da belirtilmektedir9 . Bu 
rakamlardan da anlaşıldığı üzere Sivrihisar’da yaşayan Ermeniler XIX. yüzyılın ikinci 
yarısına gelindiğinde sayıları iyice artmış ve artık bir Ermeni Mahallesi oluşturmuşlardır. 
Bölge olarak bakıldığında, 19. yy.da Ermenilerin, toplum yapısında ve çevre bölgelerin etnik 
yapısında önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir10. 

Eskişehir’de yaşayan Ermenilerle ilgili ilk net bilgileri ise Düyun-ı Umumiye’nin Vital 
Cuinet’e Osmanlı İmparatorluğu’nun gelir kaynaklarını öğrenmek için hazırlattığı “La 
Turquie d’Asie” adlı kitapta rastlandığı belirtilir. Cuinet’in, bu eserinde, Eskişehir’in 
Hüdavendigar Vilayeti’nin Kütahya sancağına bağlı bir kazası olduğunu ve Seyitgazi’nin ise 
tek nahiyesi olduğunu belirterek toplam 152 köyün varlığından bahsettiği aktarılır. Bölgede 
48.200 Müslüman, 12.700 Ortodoks Rum, 6.074 Gregoryen Ermeni ve 100 Yahudi olmak 
üzere toplamda 67.074 kişi bulunduğu da bu bilgilere eklenmiştir 11 . Bu verilerden de 
anlaşıldığı üzere XX. yüzyıl başlarına gelindiğinde bu net nüfus bilgilerine göre Eskişehir ve 
köylerindeki Ermeni nüfusu toplam nüfusun % 10’una tekabül etmektedir. Ayrıca bu tarihte 
Cuinet’in Eskişehir’de bir de Ermeni Kilisesi’nin varlığından bahsettiği belirtilir ki, bu zaten 
Eskişehir’de Ermeni nüfusunun fazla olduğunu göstermektedir. 

Şemsettin Sami’nin ise Kamusu’l-A’lam adlı eserinde, Eskişehir’in toplam nüfusunu XIX. 
yüzyıl sonunda 27.242 olarak verdiğini, bunun 600’ünün Hıristiyan olduğu aktarılmaktadır. 
Şemsettin Sami’nin yine aynı eserinde Sivrihisar’ın nüfusunun da 4.000’i Ermeni olmak üzere 
toplam 34.902 olarak aktardığı bilgisi verilir. Tüm bu veriler de gösteriyor ki Eskişehir ilinde 
XX. yüzyıl başlarına gelindiğinde tren yolunun da yapılmasıyla nüfus artışına paralel olarak 
Ermeni nüfusu da artmıştır12. Ermeni nüfusun artmış olduğu bu bölgede, Sivrihisar İlçesinde 
bulunan ve 1881 yılında inşa edilen Surp Yerortutyun Kilisesi, bir Ermeni kilisesi olarak 
dikkat çekmektedir. 

 

                                                           
8 Alkaya, ay.t., s.151. 
9 Alkaya, ay.t., s.152. 
10  İlter, F., 19.yy. Osmanlı Dönemi Mimarlığında, Kayseri Yöresi Hıristiyan Yapıları: Germir ve Endüllük 
Kiliseleri, Belleten,  C. LII, Sayı 205, Türk Tarih Kurumu Basımevi , 1989, Ankara,  s.1664. 
11 Alkaya, ay.t., s.151. 
12 Alkaya, ay.t., s.151. 
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Sivrihisar 
Eskişehir’in ilçesi olan ve 98 km. uzaklıkta bulunan Sivrihisar İlçesi, batıda Mahmudiye, 
kuzeybatıda Beylikova, Kuzeyde Mihallıcık, doğuda Ankara, güneydoğuda Günyüzü, 
Güneyde Konya, güneybatıda ise Çifteler ile komşudur (Şekil 1). 

Sivrihisar İlçesi ünlü Kral Yolu (Şekil 2) üzerinde; Hitit, Phryg, Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde stratejik önemi yüksek olan bir yerleşim yeridir. Hititler tarafından 
“Sallopa” olarak adlandırılan, sonradan “Palia”, “Spalia” ve “Abrustula” olarak bilinen 
yörede, Bizans imparatoru İustinianos (527-565) kendi adıyla anılan İustinianopolis kentini 
kurdurmuştur. Sivrihisar’da bulunan kale, önemli bir yol güzergâhında olmasından dolayı 
İustinianus tarafından tamir ettirilmiştir. Antik çağda “Spaleia” adı ile tanınan ve I. 
İustinianus devrinde önem kazanan İustinianopolis (Sivrihisar) önce başpiskoposluk daha 
sonra da metropolitlik merkezi olmuştur13. 

SİVRİHİSAR SURP YERORTUTYUN KİLİSESİ 

Konum 

Surp Yerortutyun Kilisesi, Sivrihisar İlçe merkezinin kuzeybatısında, Yazıcıoğlu Kalesi’nin 
güneyinde, ilçe yerleşiminin daha dışında konumlanmış olan Gavur Hamamı’nın da 
güneydoğusundadır. Kilisenin doğusunda ise saat kulesinin de üzerinde konumlandığı yüksek 
kayalık alan bulunmaktadır. 

İnşa Tarihi Ve Geçirdiği Onarımlar 

Surp Yerortutyun Kilisesi’nin batı cephesinde bulunan üst sıra pencerelerin kilit taşlarına 
sayıların tek tek yazılmasıyla inşa tarihi verilmiştir (Şekil 3). Buna göre yapının inşa tarihi 
1881 yılıdır. Kilisenin batı giriş kapısı üzerinde Emenice yazılmış olan kitabesinde ise; 
günümüz Türkçesiyle; “Cemaat üyelerinin yardımlarıyla kutsal üçlü (Surp Yerrortutyun) 
adına bir kilise inşa edildi. Patrik Nerses hükümranlığında, Sivrihisar’ın imanlı cemaati, 
Minteş Panoyat mimarın 1881’ de unutulmaz eseri Surp Yerrortutyun Kilisesi inşa edildi.”14 
ibaresinden yapının Patrik Narses zamanında Mimar Minteş Panoyat tarafından yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Fakat önemli bir nokta olarak belirmeliyiz ki, kaynakta verilen bu Türkçe 
metinde Patrik Narses hükümdarlığında denilmektedir. Patrik Narses’in herhangi bir 
hükümdarlık dönemi olmadığı bilinmektedir. Bu bilgi de, kitabenin günümüz Türkçesine 
çevirisinde hatalar yapılmış olduğunu göstermektedir. İç mekândaki sütunlardan dördünün; 
kuzeybatı köşeden ikinci, üçüncü ve dördüncü sütunların üzerine tamir edildiğine dair bilgiler 
yazılmıştır. Kuzeybatı köşeden ikinci sütunda Ermenice metinden sonra “25 ….” ibaresi ile 
“…09” ibaresi bulunmaktadır. Tarafımızdan bunun da “25 ..... 1909” olabileceği 
düşünülmektedir (Şekil 4). Kuzeybatı köşeden üçüncü sütunda ise verilen Ermenice yazının 
altında “19..9” tarihi görülmektedir. Tarihteki üçüncü sayı tahribattan dolayı tam 
okunamamaktadır fakat kalan izlere bakılarak “0, 2 veya 9” sayılarından birisi olabileceği 
düşünülebilir. Okunamayan üçüncü sayının “0” olma ihtimali daha yüksektir. (Şekil 5). 
Kuzeybatı köşeden dördüncü sütunda ise Ermenice verilen bilgilerden sonra “1..05” sayılarını 
                                                           
13 E., Altınsapan, C., Parla, Eskişehir Selçuklu ve Osmanlı Yapıları I, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, Eskişehir, 2004, s.6. 
14A., Tetikoğlu, “Sivrihisar’a Gitmek İçin 25 Neden”, Eskiyeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi, T.C. Eskişehir 
Valiliği, sayı 22, Ankara, Aralık 2010, s.24. 
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içeren bir tarih yer almaktadır. Yine tahribattan dolayı okunamayan ve hafif izleri kalan ikinci 
rakamın “9” olması gerektiği düşünülmektedir (Şekil 6). 2001 yılında onaylanmış bir 
restorasyon projesi ise daha sonra uygulamaya geçirilerek 2012 yılında restorasyon 
çalışmaları başlamıştır. 

Yapı Tanıtımı 

Surp Yerortutyun Kilisesi, yapı kütlesi açısından doğu-batı yönünde dikdörtgen, planlanış 
biçimi açısından ise üç nefli bazilika planlıdır. Naosta kuzey-güney yönde iki sıra halinde 
dizilen ve birbirine sivri kemerlerle bağlanan dörder tane sütün ile üç nefli bir mekân 
oluşturulmuştur. Yapı, temelde üç nefli bir bazilikadır. Fakat yapı örtüsünde, merkeze 
yerleştirilen bir kubbeye, giriş ekseninde ve doğu batı yönünde yönelen beşik tonoz örtüler, 
yapının örtü sisteminde haç plana gidişi göstermektedir (Şekil 50). 

Batı cephe düşey olarak dört mermer plaster ile üç bölüme ayrılmıştır. “Şekil 7.” Kırma taşla 
yapılmış olan yapının kuzey, güney ve batı cephede eksenlerine yerleştirilen, toplam üç girişi 
bulunmaktadır. Tüm cephelerde çift sıra pencere düzenlemesi görülmektedir. Alt sırada yer 
alan pencereler dikdörtgen formlu ve üçgen çökertme alınlıklıdır. Pencerelerin kilit taşlarına 
ise kabartma haç motifleri yapılmıştır. Üst sırada yer alan pencereler ise yarım daire 
kemerlidir. Bu yarım daire kemer, tuğla kemer ile çevrelenmiştir. Üst sıra pencerelerin üzengi 
taşları ve kilit taşı yüzeyden daha yüksek görülmektedir. Aynı zamanda, pencerelerin 
tamamında aynı tarzda demir korkuluklar kullanılmıştır (Şekil 3). Doğu cephedeki pencereler 
ise diğer cephelerdeki pencerelerden daha küçük ve mazgal pencere olarak görülmektedir. Bu 
pencereler beyaz renkli taşlarla çevrelenmiştir (Şekil 8). Batı cephede alınlığa 4 yapraklı 
yonca formlu bir pencere yerleştirilmiştir. Bu pencere de boş alandaki monotonluğu 
gidermiştir (Şekil 9). 

Batı cephede yer alan giriş kapısı, yapının süsleme anlamında en zengin bölümüdür. Orta nef 
eksenine yerleştirilen giriş üçlü sivri kemerli düzenlemeye sahiptir. Eksende bulunan sivri 
kemer daha geniş, kuzey ve güney kenarlarındaki sivri kemerler ise daha dar yapılmıştır. 
Ortada bulunan geniş sivri kemer iki plaster arasında yer alan yarım daire kemerli giriş 
kapısını çevrelemektedir. Bu sivri kemer ise dıştan tuğla kemerle çevrelenmiştir. Kapı, 
plasterların taşıdığı kenger yapraklı başlıklarla taşınan yarım daire kemerli bir uygulamaya 
sahiptir. Yarım daire kemeri oluşturan taşlara, yüzeyden alçaltma ve yükseltmenin zıtlığıyla 
hareket kazandırılmış, kilit taşı ise zeminden daha fazla yükseltilerek yüzeyine kabartma haç 
motifi yerleştirilmiştir (Şekil 10). Batı cephenin kuzey ve güney köşesinde yer alan 
plasterların yüzeyine, iki sıra pencerenin üzengi taşları ile aynı hizaya gelen kabartma haç 
motifleri yerleştirilmiştir (Şekil 7). 

Giriş kapısının kuzey ve güney yanında bulunan dört plastera oturan kemerlerin batıya doğru 
devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu uygulama yapı girişinde bir porç oluşturulduğunu 
göstermektedir. Sivri kemer içerisinde yer alan kapının iki yanında, dikdörtgen prizma 
kaideler üzerinde yer alması gereken iki sütunçe bulunmamaktadır. Fakat sütunçelerin üzerine 
oturması gereken başlıklar ise cephe ile birleşik vaziyette zıvana girintileri ile birlikte 
görülmektedir (Şekil 11). Bu bölümde kenger yapraklı iyonik başlıkların üzerine oturan bir 
yastık üzerinde profilden S kıvrımlı ve kenger yaprakları ile kabartılarak bezenmiş olan geçiş 
öğeleriyle üstte ikinci bir başlığa geçiş sağlanmıştır. Bu iki yastık, başlığın diğer yandaki 
simetriği ile arasında yatay silmelerle birleştirilerek oluşturulan kitabe alanına ise kitabe ve 
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rulo halindeki kitabeyi açan melekler yerleştirilmiştir. Bu bölümün üst kısmına ise iki tane 
kanatlı başın taşıdığı dairesel bir alanda tasvir edilen ve kutsal ruhu temsil eden bir güvercin 
ile bir küre üzerinde sakallı iki insan figürü kabartılmıştır. Kuzeydeki yuvarlak haleli kişinin 
elinde bir haç, diğer üçgen haleli kişi ise bir yeri işaret eder biçimde tasvir edilmiştir. İki 
kişinin bulunduğu alanın evren, altlarındaki kürenin de Dünya olduğu tarafımızdan 
düşünülmektedir (Şekil 12). Bu alanı çevreleyen bir siviri kemerin yarım kalarak, tüm giriş 
alanını çevreleyen sivri kemer tarafından kesildiği görülmektedir. Bu durumun, yapının bir 
onarım geçirdiğini işaret edebileceği düşünülebilir. Girişteki bu uygulamalar beyaz kesme 
taşla yapılarak yapının kırma taş mimarisinden farklılık yaratılmıştır. Batı cephede köşelerde 
bulunan plasterlar çatı hizasında birer sütun başlığıyla son bulurken diğer iki sütun ise çatı 
eğimine göre kırılmaya uğramıştır. Saçak; düz-kaval-düz-içbükey-düz silmeli frizle 
sonlandırılmıştır (Şekil 13). 

Kuzey ve güney cephelerdeki kapılar beyaz mermer ile çerçevelenerek belirlenmiştir. Kuzey 
cephenin ortasından yan neflere açılan yarım daire kemerli kapı da üçgen alınlıklı bir 
uygulama ile görülmektedir (Şekil 14). Kuzey ve güney cepheler de batı cephede olduğu gibi 
beyaz mermer plasterlarla düşey olarak bölünmüştür. Bu cephelerde ise plasterlarla beş bölüm 
oluşturulmuştur. Güney cephe, kuzey cephe ile aynı özellikleri taşırken, yapının inşa edildiği 
alanın eğiminden kaynaklı bazı farklar görülmektedir. Bu farklardan biri şapel girişine ve yan 
neflere açılan girişe basamaklarla ulaşılmasıdır. 

Kuzey ve güney cephede, kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerde yükselen çan kulelerinin de 
birer mazgal penceresi bulunmaktadır. Doğu cephede, yapının kuzeydoğu ve güneydoğu 
köşelerinde, kare planlı ve dikey elips açıklıkları bulunan çan kuleleri yükselmektedir (Şekil 
15). 

Apsis kasnağı ise cephenin üst sınırından dışa yedigen olarak yansımaktadır. Kubbeli 
mekânın haç kollarından birinin apsis üzerinde pahlanmış çatı olarak dışa yansıdığı ve bu 
üçgen alınlığa da dört yapraklı yonca formunda bir pencere eklendiği görülmektedir (Şekil 
15). 

İç mekânda, orta nef yan neflerden daha geniş ve yüksektir. Birbirlerine sivri kemerlerle 
bağlanan sütunlar, profilli başlıklar aracılığıyla plasterlara oturmaktadır. Başlıklar arasına 
gergiler çekilmiştir. Kare payelere oturan dairesel planlı bağımsız sütunlar ise volütlü 
başlıklara sahiptir. Sivri kemerlerden volütlü başlıklara geçiş bir yastık aracılığıyla 
sağlanmıştır (Şekil 16). 

Naos, batı cephede alt sırada iki tane kare formlu, üst sırada dört tane yarım daire formlu 
olmak üzere altı pencere ile aydınlatılırken orta nef hizasına gelen en üst noktaya ise dört 
yapraklı yonca formlu bir pencere yerleştirilmiştir (Şekil 16). 

Kuzey ve güney cephelerde altta 4, üstte ise 6 pencere olmak üzere toplamda 10 pencere ile iç 
mekân aydınlatılırken kubbe hizasında en üst noktaya ise yine dört yapraklı yonca formlu 
birer pencere yerleştirilmiştir (Şekil 14). Alt sıra pencerelerin tamamı basık kemerli ve içe 
şevlidir. Üst sıra pencereler ise, kuzey ve güney cephelerin sadece doğudan dörder tanesi içe 
şevlidir (Şekil 16). 
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Doğuda üçlü apsis uygulaması görülmektedir. Orta nef doğuda apsis ile son bulurken yan 
nefler ise birer apsidiolle sonlandırılmıştır (Şekil 18). Bu alan naostan yüksek bir zeminle 
ayrılmıştır. Apsidiollerin de yüksek bir zeminle ayrılmış olması, apsidiollerin pastaforion 
hücresi olarak da kullanılmış olabileceğini göstermektedir (Şekil 18). 

Apsise iki, apsidiollere de birer kapı açılmaktadır. Apsise; kuzey, güney ve doğu yönlerde üç 
niş açılmıştır (Şekil 50). Doğuda açılmış olan nişte, alttaki daha geniş ve yatay dikdörtgen, 
üsteki ise düşey dikdörtgen iki nişin üst üste yerleştirilmesiyle iki bölümlü bir niş 
oluşturulmuştur (Şekil 19). Kuzey ve güneyde yer alan nişler ise üç kademelidir (Şekil 20-21) 
Dikdörtgen çerçeve içine, kaş kemerli ve dilimli kemerli üç nişin iç içe yerleştirilmesiyle 
oluşturulan bu nişler apsiste kuzey ve güney duvarlara simetrik yerleştirilmiştir (Şekil 22) 

Apsise ve apsidiollere açılan kapıların bağlandığı koridorun kuzey ve güney ucunda, 
kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerde yükselen kulelere dönerek çıkan merdivenler 
bulunmaktadır. Apsisin iki yanında devam eden bu koridorlara aydınlatma amaçlı birer tane 
mazgal pencere eklenmiştir (Şekil 50). Bu pencereler doğu cephede alt sırada dışa yansıyan 
pencerelerdir. Doğu cephede, şapele geçişi sağlayan koridorda mazgal pencereler haricinde 
bir açıklık yoktur. 

Örtü sistemi, kubbe, beşik tonoz ve haç tonoz saplanmış beşik tonoz örtüden oluşmaktadır. 
Dört sütunun taşıdığı pandantif geçişli kubbe, kuzey ve güneyde aynı eksenli birer beşik tonoz 
ile geliştirilmiştir. Merkezde yer alan kubbe, doğuda bir, batıda ise üç beşik tonoz ile aynı 
eksende geliştirilerek örtü sisteminde bir kapalı haç oluşturulmaya çalışılmıştır. Haç 
oluşumunun dışında kalan pastaforion hücreleri ve yan neflerin batı uzantıları ise haç tonoz 
saplanmış beşik tonoz ile örtülmüştür (Şekil 50). Yapı, doğu batı yönünde uzanan bir kırma 
çatı ile kubbe ekseninde bir kırma çatının dikey olarak kesmesiyle örtülmüştür. Haç kolları ise 
çift pahlı çatı ile örtülmüştür (Şekil 23). 

Yapının süsleme özelliklerinde ise sütunların renkli sıvandığı görülmektedir. Bu uygulama 
sütunların freskli olma ihtimalini düşündürebilir. Apsisin iki yanında kemerlere geçişin 
sağlandığı plasterların başlık kısmında beş yapraklı ve volütlü bitkisel kabartmalar yer 
almaktadır. Bu bitkisel kabartmaların alt kısmına ise birer haç yerleştirilmiştir. Fakat apsisin 
güney duvarının batı yüzeyine yerleştirilen haç yerinde yoktur (Şekil 24). Her iki apsidiolde 
de kemer kilit taşı olarak mermerden yapılmış tek çapalı Malta haçı yerleştirilmiştir (Şekil 
25). 

Kubbe pandantiflerinde ise freskler bulunmaktadır. Fakat günümüzde bu fresklerden sadece 
iki parça kalmıştır (Şekil 26). Geçiş öğelerinde bulunan bu iki parça fresk dışında kalan 
kısımlar tamamen dökülmüştür. Bu daire formlu fresklerden bir tanesinin büyük kısmı yok 
olmuştur. Bu freskte bir kitap, kitabı tutan bir el ve kitabı tutan kişinin diğer eli 
görülebilmektedir (Şekil 27). Freskteki renk ağırlığı bordo iken koyu gri, açık sarı, beyaz ve 
siyah renkler de görülmektedir. Diğer daire formlu freskte ise dairenin küçük bir parçası 
kırılarak düşmüştür. Fakat onun da boyalı kısmı kazınarak tahrip edilmiştir (Şekil 28). Bu 
yüzden, burada hâle olabileceği tarafımızdan düşünülen koyu sarı bir yay ile lacivert ağırlıklı 
bir bölüm kalabilmiştir. Bahsedilen daire formlu freskler kabara olarak görülmektedir. 
Freskler meandr ile çerçevelenerek en dışa ise içbükey ve dışbükey yivler yapılmıştır. Kuzey 
apsidiolde ise bir yazı bulunmaktadır. Bu yazı Latin harflerinin sayı formlarına 
benzemektedir. Siyah boya ile yazılan bu yazının çevresi sıvanarak kapatılmıştır (Şekil 29). 
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Apsis yuvarlağının iki ucuna simetrik yerleştirilen nişlerin üst kısmında ise yarım daire 
formlu bitkisel süslemeler bulunmaktadır (Şekil 20-21). Apsisin güney duvarında yer alan 
süsleme daha iyi korunarak günümüze ulaşırken, kuzey duvarındaki süsleme ise daha fazla 
tahrip olmuştur. Birbirleriyle aynı olan mavi renkli bu süslemeler, uçları palmet ve rozetle 
biten simetrik kıvrımlı bitkisel bezemelerdir (Şekil 30-31). 

Apsisin kuzeyinde yer alan nişin en iç kademesinde farklı boyutlarda haç figürleri yüzeye 
kazınmıştır (Şekil 17). Bu alanda, en çok Malta haçı görülmektedir. Farklı boyutlarda 
yapılmış haçların arasında Yunan haçı da bulunmaktadır. 

Apsis sivri kemerinin batı yüzeyinde ise tek sıra yazı dizisi yer almaktadır (Şekil 32). Dış hattı 
siyah, içi ise kırmızı tonda yazılmış olan yazının tamamı büyük harftir. Yoğun bir tahribat 
olduğu için yazının tamamı mevcut değildir. Yazının bittiği yerde ise iki satırlık bir not yatay 
olarak yazılmıştır. Apsis sivri kemerinin kilit taşına ise dairesel formlu gözleri ve burnu 
bulunan bir figür kabartması yapılmıştır (Şekil 33). Apsis duvarı ile yarım kubbe eteğinin 
ayrıldığı şeritte de tek sıra yazılmış bir yazı mevcuttur (Şekil 34). Sarı zemin üzerine lacivert 
ve büyük harflerle yazılmış olan bu yazının sadece çok az bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. 

Güney şapelin batı duvarına gelişigüzel yaslanmış olan iki mermer kitabe bulunmaktadır 
(Şekil 35-36). Fakat üzerlerinde Ermenice yazı ve haç olan bu taşların yapının neresinde 
bulunduğu bilinmemektedir. İki kanatlı melek figürünün bitkisel bezemeler arasında büyük 
bir haçı tutar biçimde tasvir edildiği taş, sarı renkli mermerdendir (Şekil 35). Bu alanın alt 
kısmında ise kabartılarak yazılmış dört sıra Ermenice yazı bulunmaktadır. Diğer taş ise gri 
renkli mermerden yapılmıştır (Şekil 36). Bu taşta ise birbirine kemerle bağlanan iki taşıyıcının 
arasına haç yerleştirilmiştir. Bu alanın alt kısmında ise kazınarak yazılmış beş sıra Ermenice 
yazı bulunmaktadır. 

Apsis kasnağının doğu cephesinde, iki taşıyıcı arasında tasvir edilmiş iki insan figürünün yer 
aldığı bir kabartma levha bulunmaktadır (Şekil 37). Bu levhanın üst kenarından bir kısmı da 
kırılmıştır. 

Kuzey ve güney cephelere birleştirilmiş birer mekân olarak görünen şapellerin; batı 
cephelerinden, yan neflerden ve apsidiollerden birer giriş olmak üzere üç girişi 
bulunmaktadır. Şapellere apsis ve apsidiollerden giriş, açılan bir hol ile sağlanmıştır (Şekil 
38). Şapellerin batı cephesinden giriş, yarım daire kemerli kapı ile sağlanmaktadır. Güney 
şapelin girişi kot farkından dolayı merdivenle sağlanırken kuzey şapelin girişi ise zemin 
hizasında kalmıştır. Şapeller tek sıra üçgen alınlıklı pencerelere sahiptir. Giriş cephesinin 
alınlığında ise daire formlu bir pencerenin yerleştirildiği görülmektedir. Bu pencereden 
şapelin doğu cephesinde de yer almaktadır (Şekil 39). Güneyde yer alan şapel, batı ve güney 
cephelerden; kuzeyde yer alan şapel ise batı ve kuzey cephelerden ikişer pencere ile 
aydınlatılmıştır. Ayrıca güney şapelin giriş kapısının üstünde boş bir kitabe levhası 
bulunmaktadır. Kuzey şapel giriş kapısı moloz taşlarla oluşturulmuş bir kemere sahipken 
güney şapelin giriş kapısı ise mermerdir. Her iki şapelin de pencere kilit taşları dikey 
yivlendirilmiş dalgalı bir yüzeyle hareketlendirilmiştir (Şekil 40). 

Şapellerde de doğu yöne birer apsidiol yerleştirilerek iki yanına dikdörtgen nişler açılmıştır. 
Kuzey şapelin kuzeyinde, güney şapelin ise güneyinde bulunan iki pencerenin arasına da birer 
tane apsidiol yerleştirilmiştir. Fakat kuzey şapeldeki apsidiolün işlevi farklıdır. Güney şapelde 
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yer alan sadece bir apsidiol iken, kuzey şapelde yer alan apsidiol ise havuzundan dolayı bir 
çeşme veya vaftizhane işlevi görmektedir (Şekil 41). Kuzey şapelde yer alan bu vaftiz 
havuzunun yarım daire formlu kemerinin üzerinde kemer formuna uygun iki sıra Ermenice 
yazı bulunmaktadır (Şekil 42). Güney şapelin güney kenarındaki nişin doğu kenarında plaster 
bulunmaktadır. Bu plasterın üzerinde ise yeşil renkli sıva kalıntıları vardır (Şekil 43). Doğu 
kenarda yer alan niş ise hiçbir özelliğe sahip değildir. Fakat bu nişin üzerinde dikdörtgen 
biçimli ve sarı renkli taş üzerine yazılmış beş satırlık Ermenice bir kitabe vardır (Şekil 44-45). 

Şapellere geçit veren koridorların kuzey ve güney köşelerinden kuleye çıkan merdivenler, 
dikdörtgen planlı tonoz örtülü, doğu cepheden tek mazgal pencereli dar bir mekâna 
ulaşılmaktadır (Şekil 46). Bu mekân girişinden birkaç basamak yükseklikle ayrılan, yan 
neflere yukarıdan bakan bir koridora ve iç mekâna bakan bir pencereye ulaşılmaktadır (Şekil 
47). Merdivenlerin devamı ise kare planlı çan kulelerine çıkmaktadır (Şekil 48). Her iki çan 
kulesinde de aynı uygulamalar görülmektedir. 

DEĞERLENDİRME 

19.yy.da yapılmış olan Surp Yerortutyun Kilisesi, dıştan doğu-batı yönünde dikdörtgen, içte 
ise üç nefli bazilika planlı bir kilisedir. Yapı örtüsünde, merkeze yerleştirilen bir kubbeye, 
giriş ekseninde ve doğu batı yönünde yönelen beşik tonoz örtüler, yapının örtü sisteminde haç 
plana gidişi göstermektedir (Şekil 49). Bu plan tipiyle benzeşen yapılar 5. yüzyılda görülmeye 
başlanmıştır. 

480’li yıllara tarihlendirilen Kars Tekor Kilisesi 15  (Şekil 51),  5-7.yy.lara tarihlendirilen 
Ermenistan Odzun Kilisesi16 (Şekil 52), 572 yılına tarihlenen Ermenistan Dwin Kilisesi17 
(Şekil 53). Sivrihisar Surp Yerortutyun Kilisesi ile benzer özellikler taşıyan erken dönem 
yapılarıdır. Bu üç yapıda da temelde üç nefli bazilikal plan ve örtü sisteminde ise haç plana 
yöneliş görülmektedir. Fakat Odzun Kilisesi ve Tekor Kilisesi’nde üçlü apsis uygulaması 
yoktur. Dwin Kilisesi ise üçlü apsis uygulaması bakımından da Surp Yerortutyun Kilisesi ile 
benzeşmektedir. Tekor Kilisesi’nde kubbenin dört yönden beşik tonozlarla vurgulanması, 
Surp Yerortutyun Kilisesinde de aynı biçimde görülmektedir. 

19. yy.da yapılan Surp Yerortutyun Kilisesi’ne planlanış bakımından benzeyen erken döneme 
ait yapılar farklı bölgelerde de görülmüştür. Buna en iyi örnek Constantinapolis’de yapılan 
Hagia Eirene Kilisesi’dir (Şekil 54). 6.yy’a yapılmış ve en son 8. yy.da onarım geçirmiş olan 
kilise18, üç nefli bazilikal plan oluşu ve örtü sistemindeki haç plana yönelim bakımından Surp 
Yerortutyun Kilisesi ile benzerlikler taşımaktadır. 

Surp Yerortutyun Kilisesi ile aynı dönemde yapılmış olan Ermeni kiliseleri incelendiğinde 
plan uygulamalarında yakın benzerlikler de görülmektedir. 18-19. yy.larda yapılmış yakın 
örnekler ise Kayseri’de görülmektedir. 

                                                           
15http://www.virtualani.org/tekor/turkish.htm 
16G., Capner, Armenian Architecture 4th to 17th century,  Paris, 1968,  Fig. 29. 
17G., Capner, ay. e., Fig. 24. 
18L., Daragó, Medieval Archıtecture,  Technıcal Unıversıty Of Budapest, Engıneerıng Programs In Englısh 
Faculty Of Archıtecture, Department Of Hıstory Of Archıtecture And Of Monuments, Budapest, 2007, s.13. 
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Kayseri’de yapılmış olan 1725 Agios Theodoros-Trinos Kilisesi (Şekil 55), 1835-37 Yanartaş 
Kilisesi (Şekil 56), 1837 Panagia Kimisistis Theotoku Kilisesi (Şekil 57), 1842 Balagesi 
Kilisesi (Şekil 58), 1857 Ağırnas Agios Prokopios Kilisesi (Şekil 59), 1858 Surp İstapanos 
Kilisesi (Şekil 60), 1886 Develi Surp Toros Kilisesi (Şekil 61), 19.yy. Endürlük Agia Triada 
Kilisesi (Şekil 62), 19.yy. Güzelköy Surp Toros Kilisesi (Şekil 63), 19.yy. Surp Tavlusun 
Kilisesi I (Şekil 64), Ioannes Prodromos Kilisesi (Şekil 65), Yeni Camii Mahalle Kilisesi 
(Şekil 66) ve Surp Asvadzadzin Kilisesi (Şekil 67), planlanış bakımından Surp Yerortutyun 
Kilisesi’ne benzer yapılardır. 

Agios Theodoros-Trinos Kilisesi, Yanartaş Kilisesi, Ağırnas Agios Prokopios Kilisesi, Surp 
Tavlusun Kilisesi I ve Endürlük Agia Triada Kilisesi; üç nefli bazilika planlı, üç apsisli bir 
uygulamaya sahip olmaları ve örtü sisteminde ise haç plana gidişin görülmesi bakımından 
benzer yapılardır. Endürlük Agia Triada Kilisesi’nde (Şekil 62), naosa yerleştirilen kubbe 
Surp Yerortutyun Kilisesi’nde de olduğu gibi beşik tonozlarla dört yönden vurgulanmıştır. Bu 
da örtü sisteminde haç plan oluşturması ve aynı örtü sistemini kullanmaları bakımından yakın 
bir benzerliktir. 

Panagia Kimisistis Theotoku Kilisesi, Balagesi Kilisesi, Surp İstapanos Kilisesi, Surp Toros 
Kilisesi, Ioannes Prodramos Kilisesi ve Yeni Camii Mahalle Kilisesi; üç nefli bazilikal plan 
ve üç apsisli bir uygulama görülmesi bakımından benzer yapılardır. Surp İstapanos 
Kilisesi’nde kuzey ve güneye yerleştirilen şapeller ve bu şapellere yan neflerden geçit 
verilmesi de Surp Yerortutyun Kilisesi ile benzer bir uygulamadır. 

Surp Yerortutyun Kilisesi, üç nefli ve örtü sisteminde haç plana gidişin görüldüğü Surp 
Asvadzadzin Kilisesi ile de benzer uygulamalara sahiptir. Bu kilisedeki porch uygulamasının, 
Surp Yerortutyun Kilisesinde de olduğu söylenebilir. Porch, Surp Asvadzadzin Kilisesi’nde 
olduğu gibi Surp Yerortutyun Kilisesi’nde de dört kemerli bir giriş mekânı olarak 
uygulanmıştır. 19. yy.da yapılan bazı yapılarda porch yerine, bu mekânlar narteks olarak da 
görülmektedir. Endürlük Agia Triada Kilisesi’nde narteks yapıyı U biçimli sararken, Surp 
İstapanos Kilisesi’nde de görüldüğü gibi sadece batıda konumlanan bir ön mekân 
olabilmektedir. 

Ermenilerin Hıristiyanlığı kabul etmesinden sonra, Ermeni mimarisinde görülmeye başlayan 
bu kiliseler, erken dönemde üç nefli bazilika, üçlü apsis uygulaması ve haç plana gidiş 
çabalarını gösteren örtü sistemindeki haç vurgusuyla öne çıkmaktadır. Bu uygulamada 
özellikle örtü sistemindeki haç plan ve görkemli yapı görünümüne ulaşma düşüncesi yapı 
temelinde bazilikal plan ve örtü sisteminde de haç plan vurgusuyla görülür. Bu tarz plan ve 
örtü sistemi uygulanmasının sebebi ise, iç mekânda geniş bir alan isteği ve dış görünümde ise 
görkemli bir görünüm ile haç görünümün öne çıkması isteği olmuştur. Surp Yerortutyun 
Kilisesi’nde de bu düşüncenin etkileri görülmektedir (Şekil 68). 

SONUÇ 

Ermenilerin 4. yy.da Hıristiyanlığı kabul etmesiyle yapılmaya başlayan Ermeni kiliseleri, 
mekân ihtiyaçlarına göre gelişerek farklı uygulamalarla günümüze kadar gelmiştir. 5.yy.da 
görülen yapılardaki bazilika plan şemasının temel alınmasıyla nef sayısında, örtü sisteminde, 
apsis uygulamalarında, pastaforion hücrelerinde ve giriş mekânlarında değişik uygulamalarla 
mimari şekillendirilmiştir. 
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5. yy.da uygulanan üç nef ve örtü sistemindeki haç plana gidişi işaret eden plan şeması, 19.yy. 
Ermeni kiliseleri mimarisinde yine kullanılmaya devam etmiştir. Kullanım amaçlarını ve 
mimari ihtiyaçları karşılayan bu plan tipinin, 19.yy. Ermeni mimarisinde çeşitli bölgelerde 
yoğun biçimde kullanıldığı da görülmektedir. 

Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, içte iki sıra sütunla üç nefe ayrılan ve üçlü apsis 
uygulaması görülen Surp Yerortutyun Kilisesi de, bu uygulamaların açıkça görüldüğü bir 
yapıdır. Örtü sisteminde, haç biçimi vurgulayacak şekilde yerleştirilen beşik tonozlarla 
kubbeye yönelim de yapının örtü sisteminde haç plana gidişin göstergesi olmuştur. 

Yapıldığı dönemin tarihini yansıtan, dönemin sosyal duruma dair bilgiler verebilen, erken 
dönemden yapıldığı döneme kadar olan sürecin izlerini taşıyan ve döneminin mimarisine dair 
bilgiler veren Surp Yerortutyun Kilisesi, tarih sürecinin bir parçası olarak korunmalı ve 
değerlendirilmelidir. Yapılan araştırma, bu konuda mevcut duruma dair bilgi vermesi ve 
yapının mimarisinin değerlendirilmesi bakımından önemli bir çalışma olmuştur. 
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Şekil 35. Güney şapel önündeki bağımsız 
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Şekil 45. Güney şapel doğu niş kitabesi 

 

 
Şekil 46. İkinci kat hücresi 

Şekil 47. İkinci kat açıklığı 
 

Şekil 49. Örtü sistemi haç plan vurgusu 
 
 

Şekil 51. Kars Tekor Kilisesi (virtualani.org) 
 

 

Şekil 48. Çan kuleleri 
 



          AKADE
                  Sayı: 37 
          Uluslararası H

            ISSN:1694-528X İktisa
           Kırgız – Türk Sosyal Bi

                                                     http://www
 

 

Şekil 50. Surp Yerortutyun Kilisesi Plan
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