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ÖZET 

Diyarbakır tarihin her evresinde bulunduğu coğrafya içe

risinde inancın, ticaretin ve kültürün merkezi olmuştur. Bu 

merkezi durum kentin kozmopolit yapısını da beraberin

de getirmiştir. Tarih boyunca Diyarbakır'da farklı inançlara 

mensup halklar beraber yaşamışlardır. Bunlardan biri de Hı

ristiyan dinine mensup insanlardır. Diyarbakır'a Huistiyanhk 

miladi 1. yy. da gelmiş olup; Roma'nın Huistiyanlığı kabul et

mesiyle daha serbest bir ortam bulan şehirde Huistiyan dini

ne ait mabetler yapılmaya başlanmıştır. Diyarbakır'da yaşayan 

Hıristiyanlığı benimsemiş milletler Ermeni, Süryani ve Kel

danilerdir. Bu mezheplere ait mabetlerden dokuz'u günümü-

ze ulaşabilmiştir. Günümüze ulaşabilen kiliselerden Meryem 

Ana (Süryani III. yy.) ve Mar Petyun Kilisesi (Keldani XVII. 

yy.) ibadete açıktır. İç kalede bulunan Sen George Kilisesinin 

(III. yy.) restorasyonu tamamlanmış olup, sanat galerisi olarak 

işlevlik kazanmıştır. Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan ki

liselerinin onarımı Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 

tamamlanmış olup Surp Giragos Kilisesi'nin restorasyonları 

devam etmektedir. Kiliselerden en erken tarihli olanları Sen 

George ve Meryem Ana Kilisesidir. 

Anahtar kelimeler: Kilise, Apsis, Naos, Nartex, Nef, İkon. 

DiYARBAKIR CHURCHES 

ABSTRACT 

Diyarbakir is located in every stage of history, geography 

in the faith, became the center of commerce and culture. This 

is the center of the city's cosmopolitan nature of the situation 

brought about. Peoples of different faiths have lived together 

throughout history in Diyarbakir. One of these is the Chris

tian citizens. Gregorian Christianity Diyarbakir 1. century has 

coıne in, the adoption of Christianity in the novel, temples 

ınade of Christianity began to find a more liberal environ

ınent. Christianity adopted the nations living in Diyarbakir, 

Armenian, Assyrian and Keldani. The temples belong to sects 
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nine reached today. Churches that survived the Virgin Mary 

(Syrian ili. yy.) and Mar Petyun Church (Chaldean XVJI. 

yy.) is open for worship. Restoration of the Arrnenian Catho

lic and Armenian Protestant churches have been completed. 

Inside the castle is the Church of Saint George (III century 

AD.), as a functional key has an art gallery. Giragos Church 

St., the restoration continues. The earliest ones of the churches 

of Saint George and the Virgin Mary Church. 

Key Words: Church, Abscissa, The Naos, Nartex, Nave, 
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GİRİŞ 

Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Diyarbakır'da mev

cut birçok anıt, kenti süslemekle beraber kültürel tarihi gü

nümüze taşımaktadır. DiyarbakırCla İslam öncesi birçok farklı 

din ve inançlara mensup halklar birlikte yaşamışlardır. Bu 

inançların en hakim olanları Şemsiler/Harraniler (Güneşe Ta

panlar), Museviler ve Hıristiyanlardır. Diyarbakır'da yaşayan 

Hıristiyanlar da kendi aralarında millet statüsüne bağlı ola

rak Gregoryen (Ermeni), Yakubi (Süryani Kadim), Ortodoks 

(Rum), Asuri (Nasturi) ve Keldani olmak üzere beşe ayrılmış

tır (Yıldız, 2010, s.194). 

XlX. yy. da Diyarbakıır nüfus dağılımına baktığımızda; Di

yarbakır nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturdu

ğunu görmekteyiz. Diyarbakır nüfusu 312.444 kişi verilmekle 

birlikte; nüfusun 240.574'ünü Müslüman, 45.291 'ini Erme

ni, l.437'sini Rum, 6.332'sini Katolik, 13.649'unu Süryani, 

3.975'ini Protestan ve l. l 70'ini Yahudi halklarından oluştuğu 

görülmektedir (Yılmazçelik, 1995, s. 103). 

Diyarbakır'a Hıristiyanlıl< miladi 1. yüzyılda Şanlıurfa ile 

aynı dönemde Hz. İsa'nın öğrencilerinden Adday tarafından 

ulaşmıştır. Diyarbakır<ia Hıristiyanlığı ilk benimseyen millet 

Süryanilerdir. Hıristiyanlık, 313 yılında Mil an o Fermanıyla 

Roma İmparatorluğunun resmi dini haline gelmiştir. Devlet

ten yarım gören Hıristiyanhk süratle gelişti, bölgede birçok 

kilise yapıldı (Beysanoğlu, 1987, s.129). Diyarbakır da tüm 

mezheplere ait mabetlerin varlığına ait izler bilinse de birço

ğu günümüze ulaşamamıştır. Farklı dönemlerde Diyarbalar'ı 

ziyaret eden seyyahların eserlerinde (1612 yılında Polonyalı 

Simeon, 1804 yılında İnciciyan, 1815 J.S. Buckingam, 1853 

yılında H. Petermann 1940 da A.Gabriel'in) Diyarbakır Ki

liseleri hakkında bilgilere rastlamak-tayız. Bu araştırmalara 

baktığımızda Diyarbakır Sur İçinde dokuz kilisenin varlığın

dan bahsedilirken bunların dördünün büyük ölçekli diğer beş 

kilisenin daha küçük ölçekli ve evlerin içinde yapıldığı anla

şılmaktadır (Yılmazçelik, 1995, s.80). Günümüze ulaşabilen 

dokuz kiliseden ikisi Süryani, dördü Ermeni, biri Keldani, biri 

Nasturi mezhebine aitken, bir kilisenin ise hangi mezhebe ait 

olduğu bilinmemektedir. Latin ve Süryani Katolik kiliseleri 

günümüzde okul olarak kullanılmakta olup, Süryani Katolik 

Kilisesinin mevcut yığma dış beden duvarları hariç yapıya ait 

herhangi bir iz bulunmamaktadır. Latin Kilisesi'nin ise bir bö

lümü ayaktadır. Yapıların durumuyla ilgili katalog kısmında 

bilgi verilmiştir. (Çizim: 1) 

Meryem Ana Süryani Ortodoks (Büyük ölçekli) IIl. yy. 

Sen Corc (Kara Papaz) Nasturi II l. yy. 

Mar Petyun (Piyon) Keldani Katolik (Büyük ölçekli) XVTI. yy. 

Çizim: 1- OiyarbakJr Kiliseleri'nin Sur içinde Dağılımı 
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Latin (Süleyman Nazifİ.Ô.O) 

Süryani Katolik (Yavuz Selim l.ô.O.) 

Surp Sargis (Hızır İlyas) Ermeni Ortodoks (Büyük ölçekli) 

Protestan Cemaati Kilisesi Ermeni Protestan (Büyük ölçekli) 

Katolik (Hoca Hosep) Kilisesi Ermeni Katolik 

Surp Giragos Ermeni Ortodoks 

Diyarbakır'daki kiliselerin birçoğu sur içi bölgesinde inşa 

edilmiş olup; önemli bir kısmının yapım tarihi bilinmemek

tedir. Kiliselerin birçoğu sayısız onarımlar, eklemeler, değişik

likler geçirmiş; özgünlüğü azalmış ve dahası birkaç kez yıkılıp 

yeniden yapılırken kimi de Surp Giragos gibi iyice büyütüJ

müştür (Tuncer, 2002, s.18). 

Meryem Ana Kilisesi 

Mülkiyeti Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Cema

ati Vakfına ait olan, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Lala Bey ma

hallesinde bulunan, tapunun 15 pafta, 311 ada ve 1-8 notu 

parsellerinde kayıtlı Meryem Ana Kilisesi DKTVKK'nın1 

10.09.1980/ A/2082 tarih ve kararı ile tescil edilmiştir. Mer

yem Ana Kilisesi vaziyet planına bakıldığında yapının Puşu

cular, Hambeli ve Ana Sokakla çevrelendiği görülmektedir. 

Meryem Ana Kilisesinin yapım tarihi bilinmemekle beraber 

farklı görüşler öne sürülmektedir. Önceleri şemsilerin tapın 

dığı bir tapınak işlevini görmesi muhtemel olup; i.S. 280 yılın 

da kiliseye çevrilmiştir (Tezkur, 2010, s.190). Diyarbakır Ar

keoloji Müzesi müdürlüğünce hazırlanmış envanter fişlerin 

de yapı III. yy olarak tarihlendirilmiştir. Yapı kompleksinde 

toplam 14 yazıt bulunmakla beraber bunlar yapıların onarım 

ve eklemelerine ait kitabeleridir. Bu yazıtlardan en eskisi 1533 

tarihli olup; bu kitabede yapmın yenilendiği yazılm ıştır. Yapı 

İ.S. 1648 ve 1297 de yangın, 1533 yenileme, 1689'da apsis bö

lümü, 1 693'teMorYakupkısmı, 1719, 1850, 1881ve1914yıl

larında onarım ve yenilemenin yanında eklemeler yaptlmıştır. 

Kilise günümüzdeki halini 2004 - 2005 yılları arasında yapılan 

restorasyon ile almıştır (Melek, Demir, 2009, S.257). Son ola

rak 2005 ytlında yurt içi ve yurt dışında yaşayan Diyarbakırlı 

Süryanilerin ortak girişimiyle kapsamlı restorasyondan geçi

lerek, tarihi kimliğini tümüyle yansıtan bugünkü görünümü

ne kavuşturulmuştur (Şimşek, 2006, s.150). Restorasyon ça

lışmasında kireç sıvalardan arınd ırılmış özgün dokusu gözler 

önüne serilmişti r. Diyarbakır ve yakın çevresinin en önemli 

tapınaklarından biridir (Şimşek, 2006, s.152). Süryani Kadim 

Meryem Ana ve Suruçlu Mar Yakup Kiliseleri, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü veri tabanında 21.00.01/115 envanter numarası 

ile " Türkiye Kültür Mirasları" arasında kayıtlı bulunmakta

dır.2 

Yapı birbiriyle organik bağı olan ve farklı dönemlerde ya

pılmış değişiklikler ve ihtiyaçtan kaynaklı ek yaptlar ile komp-

1. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu. 

leks bir yapı grubu oluşturmaktadır (Çizim:2). Yapı komplek

si içinde; Meryem Ana Kilisesi, Mor Yakup kutsal alanı, dört 

avlu, derslik ve lojman mevcuttur. Yapı kompleksine açılan 

üç kapı mevcuttur. Ancak günümüzde güney cepheden (ana 

sokakta) basık keırıer açıkltldı ve yedi dilimli kemer alınlıklı 

forma sahjp kapı kullanılmaktadır. Gerek kemer alınlığının 

içi, gerekse konsül araları kireç harç (Cas) malzeme kullana

rak lale ve çeşitli soyut bitkisel motifler ile bezenmiştir. Di

limli kemerin her iki yanında birer adet aslan kabartmasına 

yer verilmiştir. Tonozlu giriş eyvanından birinci avluya geçiş 

sağlanmaktadır. 

1' 1 
MCQYG:M ""'44 O:ILIS~l 

["0] 

o SıtJ1f:" 

Çizim: 2- Meryem Ana Kilisesi (0.C. Tuncer,, 2002) 

Birinci avlunun batısında derslik doğusunda lojman bu

lunmaktadır. Yapı kompleksinin güneydoğu köşesinde patrik 

2. hııp://www.kulrurvarliklari.org/kve/index.php?ke)"~Ord=meryem+ana&s_f= 1&the_page=1&the_ts=1294 l 81590&vtadi= VGM&cwid=3 / (06.01.2011). 
3. Süryanice- Bu kapı Şımmas Hana Asfar'ın eşi Makdariye Sare tarafından 1914 yılında yapılnııştıc. 
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kapısı bulunmakla beraber günümüzde kullanılmamaktadır. 

Kilise ile ana sokak boyunca sıralanan derslik, lojman ve pat

rik kapısını oluşturan kısmı, ikinci avlu ayırmaktadır. Birinci 

avlunun güneyinde ana avlu bulunmaktadır. Ana avlunun gü

ney kanadında derslik, batı kanadında bahçe, kuzeyi eskiden 

okul günümüzde papaz evi olarnk kullanılmakta ve ana avlu

nun doğu kanadında kilise yer almaktadır. Kilisenin nartcks 

bölümünün güneydoğu köşesinde basık kemer açıklıklı bir 

kapıdan üçüncü avluya geçiş sağlanmaktadır. Kemer alınlı 

ğında iki sua halinde pal met süsleme mevcuttur. Kemerin her 

iki köşesinde vazodan çıkan çiçek desenleri, bunun üstündeki 

taş sırasında ortada kitabe~ yanlarda soyut bitkisel bezemeler 

göze çarpmaktadır. Kapı çerçevesinin son taş sırasında ise ki

tabenin tam üstüne denk gelecek şekilde çapa haç formunun 

palmet şeklinde uygulandığı görülmektedir. Üçüncü avlunun 

güney kanadında kfüse beden duvarı, doğu kanadında Mor 

Yakup kutsal alanı bulunmaktadır. Yapının güneydoğu köşe

sinde kilisenin çan kulesi yükselmektedir. Çan kulesi bazalt 

rak apsise vurgu yapılmıştır. Apsise açılan bu kemerin iç kıs

mında mukarnas dizili basık kemer ile birbirine bağlanmış iki 
mermer sütun kullanılmıştır. Doğu duvarında dikkat çekici 

bir başka öğe ise daha önceki dönemlerden kaldığı hatta öz-

Foto: 2- Meryem Ana Kilisesi Apsis Çıkın tıs ı 

taş ile dört sıra yükseltilmiş kare kaide üzerine oturan, dört gün yapıya ait olduğu düşünülen akantüs yapraklı sütun baş

adet sütunce ile yükseltilmiş ve tüm yönlerden üç dilimli ke- lığı ve ona oturan kemer kalıntılarıdır. Apsis ile naos'u ayıran 

mer açıklıklarına sahip, üzeri 1-.'Ubbe ile örtülüdür. Çan kule

sinin kaide taşlarında motifli taşlara yer verilmiştir. Bunlar 

mezar taşları olabilir. Kemerlerin üstündeki taş sırasında lale 

motifli korniş süslemeye yer verilmiştir. 

Kilise; narteks, naos, mezbah4 ve Kduşkudşin5 (Apsis) 

mekanlarından oluşan merkezi plana sahiptir 

Kubbe örtüye sahip kilisenin, bazalt taş ve tuğlanm kul

lanımıyla örülmüş almaşık beden duvarları tüm cephelerde 

saçaklı silme ile sonlandırılmıştır (Foto:l). Kuzey cephede 

Mor Yakup kutsal alanına açılan iki adet dikdörtgen formlu 

kapı ve iki adet dikdörtgen formlu pencere açıklığına yer ve

rilmiştir. Doğu cephe apsis duvarını teşkil etmekte olup, apsis 

dışa kademeli yarım daire şeklinde taşıntı yapmıştır (Foto:2). 

Batı cephe, Meryem Ana Kilisesi'nin narteks kısmını oluştur

makta olup, narteks dört kısa pembe mermer sütuna oturan 

üç yuvarlak kemer açıklıklıdır. Narteksin arkasında kademeli 

şekilde daralarak ve üç yuvarlak pencere açıklığına sahip, batı 

cepheden kubbeyi arkasına gizleyen yapıya iki katlı görünüm 

veren beden duvarı yükselmektedir. Narteksin orta kemer hi

zasındaki kapı açıklığmdan naosa geçilmektedir. Naos 13,70 x 

28,50 m ölçülerine sekizgen plana sahiptir. Naos, dördü du

var payesi dördü ise serbest paye olmak üzere toplam sekiz 

payeye oturan sekizgen yıldız desenli aynalı tuğla kubbeyle 

örtülüdür (Foto:3). 10,19 m çaplı kubbeye geçiş pandantiflerle 

sağlanmıştır. Payelere oturan kemerler farklı açıklık ölçüleri

ne sahiptir. Apsise açılan kemer daha yüksek ve geniş tutula-
r._ 

Foto: 3- Meryem Ana Kilisesi Üst Örtü 

4. Mezbah: Süryani Kiliselerinde apsisin önünde, naosa göre yüksek tutulmuş platform niteliğinde olan, dini ayinler sırasında kurban olarak adlandırılan 
ekmek ve şarabın cemaate verildiği mekan, sunak, Mensa.(Ayin esnasında diyakoslann kaldıkları bölüm.) 
5. KutsaJJarın Kutsalı (Akyüı, 2000, s.59). 
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demir korkulukların baş, son ve orta kısmında apsise açLlan 

bir kapı görünümünde şemsiler tapınağında kaldığı savunu

lan dört adet sütunceli mermer kanatlar mevcuttur (Foto:4). 

Doğu cephe Apsis ve apsidyolleri içinde bulunduran kanadı 

oluşturmaktadır (Foto:S). Apsis ve apsidyollere açLlan üç adet 

görülmeye değer ahşap kapı bulunmaktadır. Apsis ve apsid

yollerde ahşap kduşkudşine yer verilmiştir. Apsiste yer alan 

ahşap kduşkudşinin kaidesi ve iki sütw1cesi taş malzemeden

dir. Üst !asını yarım daire şeklinde olup içi mukarnas dolgulu

dur. Sütunceler sekizgen gövdeli ve yerel üsluba uygun sütun 

başlığına sahiptir. Sütunceler üzerinde altın yaldızlı Süryanice 

(Estrangeli hattı) yazılar mevcuttur. Bu yazıtlar Kutsal Kitap-

Foto: 4- Şemsi Tapınağından Kaldığı Dl4ünülen Mermer Kanatlar. 

tan ayetler, Süryani Mor Efrem'in şiir ölçüsünden bölümler 

ve Kilise'nin yenilenmesiyle ilgilidir (Akyüz, 2000, s.2). Sol 

süıtuncede " Tamından dilediğim tek bir şey vardır. Öm

rüm boyunca O'nun evinde yaşamak ve hoşnutluğuyla mut

lu olmaktır:' Sühınce başlığında "Küçüklüğümü mutlu eden 

Tanrının tahtı yanına geliyorum. Bu kutsal taht 2000, Yunan 

yılında:l689 da yenilendi:' Sağ sühıncede şiir yazmaktadır. 

Sütunce başılığında " Ey Rab Allah! Bütün bayramlarımızı 

tahtın köşelerine kadar zincirle bağla. 2004 Yunan:l693" yaz

maktadır Tuncer, 2002, s.32). Altar sivri kemer çerçeveli beş 

dil imli kemer oyuklu ve mukarnas kavsaralıdır. Apsis Bizans, 
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Foto: 5- Meryem Ana Kilisesi Naos'tan Genel Görüntü 

kapı Roma sitilinde inşa edilmiş olup, yapı büyük bir sanat 

eseridir (Beysanoğlu, 1987, s.130). Naos toplam 12 pencere 

açıklığı ile aydınlatılmaktadır. 

Yapıda genel olarak, ana yapı malzemesi olan voll<anik ba

zalt taşın yanı sıra toprak, tuğla, ahşap ve kireç harcı, kulla

nılmıştır. Duvar örgüsünde taş ve tuğla, döşemede blok taş 

kullanılmıştır. Tonozlarda hafıfletme an1acıyla tuğla, bazalt 

taşın işlenmesindeki zorluk nedeniyle Diyarbakır'daki tüm 

yapılarda olduğu gibi süslemede kireç harcı ve mobilyada ah

şap malzeme kullanılmıştır. Kilise ibadete açıktır. 

Mor Yakup Kilisesi 

Mor Yakup Kilisesi Meryem Ana kompleksine daha son
radan eklenen yapılardandır. Kesin yapım tarihi bilinmemek

tedir. Üçüncü avlunun doğu kanadında yer alan kilise Mer

yem Ana Kilisesinin kuzey kanadın doğu köşesine bitişik inşa 
edilmiştir. Yapıya giriş sağlayan iki kapı mevcuttur. Bunlar

dan ilki Meryem Ana Kilisesinin kuzeydoğu köşesinde daha 
sonradan açLlan basık kemer açıklığa sahip kapı, bir diğeri ise 

üçüncü avlunun doğu kanadındaki üç dilimli kemer alınlığa 

sahip düz lentolu ası l kapıdır. Günümüzde güvenlik nedeniy
le avluya açıJan kapı kullanLlmamaktadır. Üç dilimli kemerde 

iki renkli taş işçiliği görülmektedir. Kapı lentosu iki sıra ha
linde haç motifi ve sekiz kollu yıJdız deseni ile bezenmiştir. 
Kemer alınlığında kalker taş üzerine işlenmiş haç motifi ve üç 
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Foto: 6 - Mor Yakup Kilisesi İç Mekan 

satırlık Süryanice yazılmış kitabe mevcuttur. Yapı dört beşik 

tonoz örtülü mekandan oluşmaktadır (Çizim:2}. Tonozları 
bölen kemerler iki yönden duvar payelerine oturtulmuşlardır 

(Foto:6}. Kuzey kanattaki dördüncü tonozlu mekan diğerleri

ne oranla daha dar tutulmuştur. 

Sen George (Kara Papaz) Kilisesi 

Diyarbakır ili, Sur İlçesi, Cevat Paşa mahallesinde bulu

nan, tapunun 41 pafta, 32 ada ve 11 nolu parselinde kayıtJı 

Sen George Kilisesi DKTVKK'nın 19.01.1980/A/2082 tarih 

ve karar ile tescil edilmiştir. Sen George (Kara Papaz) Kili

sesi Vakıflar Genel Müdürlüğü veri tabanında 21.00.01/108 

envanter numarası ile " Türkiye Kültür Mirasları" arasında 

kayıtlı bulunmaktadır.6 Yapının üzerinde inşa kitabesi bulun

mamaktadır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 

genel kanı IV-V yy. da yapıldığına dairdir. Diyarbakır Arke

oloji Müzesi müdürlüğünce hazırlanmış envanter fişlerinde 

yapı III. yy. olarak tarihlendirilmiştir. Kilisenin batı kanadı

na Artuklular döneminde kubbeli hamam eklenmiştir. Yakın 

tarihlere kadar ceza evinin bir bölümü olarak kullanılmıştır. 

Yapı, 2010 yılında tamamlanan restorasyon sonucunda sanat 

galerisi olarak işlevsellik kazanmıştır. 

lç kale, Diyarbakır'ın ilk yerleşme yeri olarak kabul edil

mektedir. tç kale kompleksi içerisinde yer alan Sen George 

Kilisesi Diyarbakır da yapılan ilk taşınmaz eserlerdendir. Yapı 

Dicle vadisine bakar şekilde iç kalenin doğu ucuna inşa edil

miştir. Kilisenin hangi mezhebe ait bir ibadet mekanı olduğu 

bilinmemektedir. 

Kilise; narteks, naos ve apsis mekanlarından oluşan, üç 

nefli doğu-batı yönde gelişen 9,04 x 11,97 m ölçülerinde ka

reye yakın dikdörtgen plana sahiptir (Çizim:3, Foto:7}. Yapı 

kilise mimarisi içerisinde kubbeli bazilika plan şemasındadır. 

8,90 m çapında eliptik kubbe örtülü, kalın masif kütlesi ile 

cephelerdeki sadelik genel yapı malzemesi ile ilişkilendirile-

bilinir. Kuzey ve güney cephede iki kadı pencereler ile masif 

duvarlar hafifletilmiş ve bu sayede naos aydınlatılmıştır. Yu

varlak kemer açıklıklı pencereler zemine kadar inmekte olup; 

kemer bitim noktalarında ahşap kirişlerin atılmasıyla pence

reler iki bölüme aynlmıştJr. Yuvarlak kemerli pencerelerin 

üzerinde düz lentolu dikdörtgen formlu üst pencerelere yer 

Ç izim: 3- Sen George Kilisesi (0.C. Tuncer,, 2002) 

Foto: 7- Sen George Kilisesi 

verilmiştir. Pencere kemerleri tuğla malzeme ile örülmüştür. 

Doğu kanadı kilisenin kutsal mekanlarını içinde barındır

maktadır. Batı kanadını oluşturan narteksten naosa açılan üç 

adet kapı açıklığı mevcuttur (Foto:8}. Yan neflere açılan ka

pılar yııvarlak kemer açıklığa sahipken, orta nefe açılan kapı 

düz lentolu dikdörtgen forma sahiptir. Bu kapının narteksin 

özgün dokusuyla bütünlük arz etmediği kanaatindeyiz. Dik

dörtgen formlu kapı bordürü ve üst çerçeve bitkisel motiflerle 

bezenmiştir. Bu kapı bezemelerinin özgün olmadığı ve daha 

sonra kiliseye eklenen hamamın inşası sırasında narteksin 

dış cephesinin yenilenmiş o lduğu anlaşılmaktadır. Ana kapı 

açıklığının çerçevesini oluştu ran bordürlere kaş kemer motif-

5. http://www.kulturvarliklari.org/kve/indeıı:.php?keyword=st. +george+kilisesi&s_f= 1&tbe_page=&the_ts=1294539547 &vtadi= VGM&cwid=3 / 
{06.0ı.20ı ı). 
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leri işlenmiştir. Kapının üst kısmında sekiz kollu yıldız motifli 

çerçeve içinde oyma tekniği ile beş adet sıralı lale motifine yer 

verilmiştir. 

Dört yuvarlak kemerli narteksin çapraz tonozlu ana aks 

girişi dışından diğer dört birimi eliptik kubbe örtüye sahip

tir. Kubbeler düz yükselen beden duvarlarının köşelerine atı-

Foto: 8- Sen George Kilisesi Naosa Açılan Kapılar 

lan ahşap kirişlere oturtulmuştur. Üç nefli naosun yan netleri 

yarım eliptik tuğla kubbe örtüye sahiptir. Orta nef ise tromp 

geçişli eliptik tuğla kubbeyle örtülmüştür. Geçiş öğeleri mu

karnas kavsaralıdır. Yan netlerde kemerlerin oturduğu paye

lerin naosa bakan yüzlerinde mermer sütun kullanılmış olup, 

yekpare mermer sütunlar kare tabanlı kaidelere oturmaktadır. 

Sütun gövdesi dış bükey silmeler ile son bolmuş ve sütunlar 

abakus kısmıyla payelere bağlanmaktadır (Foto:9). Naos, ku

zey ve güney yönlerinde yuvarlak kemer açıklıklı toplam 19 

pencere açıklığı ile aydınlatılmıştır. Doğu kanadı apsis, apisd

yol ve pastoforyon bölümlerinden oluşmaktadır. Apsisin her 

iki yanındaki apsidyoller simetrik değildir. Bu durum kilise

nin yapıldığı alanın topografık yapısından kaynaklıdır. Kuzey 

apsidyol niş şeklinde düzenlenmiş olup, bu kısımda vaftiz 

kurnasının bulunması muhtemeldir. Güney apsidyollün ya

nında pastoforyon hücresi yer almaktadır. Apsis, apsidyol ve 

pastoforyon hücresi yuvarlak kemer açıklıklı ve çapraz tonoz 

örtüye sahiptir. Apsis kısnu 25 cm yükseltilmiş bir platform 

şeklinde düzenlenmiş, apsiste tüm cephelerde olduğu gibi iki 
katlı pencere düzeni görülmektedir. Alt pencere yuvarlak ke

mer açıklıklı ve büyük ölçeklidir. Üst pencere ise düz lentolu 

dikdörtgen formlu ve daha küçük ölçeğe sahiptir. Tüm pence

re sövelerinde göze çarpan delik izleri bize pencerelerin daha 

önceki dönemlerde demir parmaklıklara sahip olduğunu dü

şündürmektedir. Kuzeydoğu köşede yuvarlak kemer açıklıklı 

orta kısmına atılan düz lento ile iki bölüme ayrılan pencere 

açıklığı mevcuttur. Yapının zemini narteksin bazalt taş döşe

me, naosun ise orijinalinde mermer ile kaplı olduğu kalan taş 
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suasından anlaşılmaktadır. Yapılan restorasyonda naos bazalt 

taş bloklarla döşenmiştir. 

Yapıda ana yapım malzemesi volkanik bazalt taş kulla

nılmış olup; beden duvarları volkanik bazalt taş ve tuğladan 

almaşık duvar tekniği ile örülmüştür. Ayrıca yapıda ahşap, 

metal ve kireç harcı kullanılmıştır. Üst örtüde, kubbe, tonoz 

ve tromp içlerinde, duvarlara ve taşıyıcı öğelere ağır yük bin

dirmemek için tuğla malzeme kullamlmıştır. Yapılan restoras

yon çalışmasının sonucunda kapı ve pencere açıklıkları cam 

şebekelerle kapatılmıştır. Ancak kapı ve pencere sövelerinde 

bulunan mevcut demir parmaklık izleri özgün donanım izle

rini bize vermektedir. Kilisenin çan kulesi bulunmamaktadır. 

Foto: 9- Sen George Kilisesi Naos 

Mar Petyun Keldani Kilisesi 

Mülkiyeti Keldani Katolik Kilisesi Cemaati Vakfma ait 

olan, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Özdemir Mahallesi'nde bulu

nan, tapunun 45 pafta, 198 ada ve 14 - 18 nolu parsellerinde 

kayıtlı Mar Petyun Kilisesi DKTVKK'nın 19.01.1980/A/2082 

tarih ve kararı ile tescil edilmiştir. Mar Petyun Keldani 

Kilisesi'nin vaziyet planına bakıldığında Dicle Sokağı, Şeftali 

Sokağı ve Yenikapı Caddesi ile çevrelendiği görülmektedir. 

Mar Petyun Kilisesi'nin kesin tarihi yazılı kaynakların ye

tersizliği ve kitabenin olmayışından bilinmemektedir. Ancak, 

Berchem yapıyı XVII. yy:a tarihlendirmektedir (Tuncer, 2002, 

s.123). Kiliseye giriş sağlayan kuzeybatı köşedeki kapının üs

tünde 1834 yazılı kitabeye yer verilmiştir. 1834 onarım tarihi 

olarak kabul edilmektedir. Diyarbakır Arkeoloji Müzesince 

hazırlarımış envanter fişlerine yapım tarihi işlenmemiştir. 

Günümüzde Katolik mezhebine mensup Keldaniler tarafın

dan kullanılmakta olan kilise, Vakıflar Genel Müdürlüğü veri 

tabanında 21.00.011114 envanter numarası ile" Türkiye Kül

tür Mirasları" arasında kayıtlı bulunmaktadır.6 

Mar Petyun Kilisesi, birbiriyle organik bağı olan ihtiyaçtan 

kaynaklı ek yapılar ile kompleks bir yapı grubu oluşturmakta

dır {Çizim:4). Yapı kompleksi içirıde Mar Petyun Kilisesi, Loj-
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Çizim: 4- Mar Petyun Kilisesi (Tuncer, 2002) 

man ve üç avlu mevcuttur. Kilisenin içinde yer aldığı komp

leks yapı grubu, avlu etrafında düzgün olmayan, U şeklinde 

bir düzenlemeye sahiptir. Avluya giriş kuzey cephedeki (Şef

tali Sokakta) basık kemer açıklıklı bir kapı ile sağlanmaktadLr. 

Bastk kemer açıklıklı kapı yedi dilimli kemer alınlıklı forma 

sahiptir. Kemer alınlığında baş ve ön ayakları birbirine birle

şik başları sokağa dönük iki aslan kabartması mevcuttur. Kapı 

üstündeki konsolların ön yüzleri koçbaşı şeklinde işlenmiştir. 

Avluya geçildiğinde giriş kısmının yanlarda duvar payelere, 

ortada tek bir sütuna oturtulmuş iki kemer açıklıklı revak şek

linde düzenlendiği görülmektedir. Revağın üst katı lojmandır. 

Avlunun güney kanadı da aynı şekilde düzenlenmiş olup, üst 

iki duvar suası ve üst örtü günümüze ulaşmamıştır. Ana av

lunun kuzeydoğu köşesinde yuvarlak kemer açıklıklı kapıdan 

ikinci avluya geçilmektedir. İkinci avlunun kuzey ve doğu ka

nadında 'T' şeklinde iki katlı bölüm patriklik kısDllnı oluştur

makta ve bu kısım günümüzde harabeye dönüşmüştür. Yapı

da çokça çörten mevcuttur. Patrik kısmının doğu köşesindeki 

çörtene insan başı figürü işlenmiştir. Ana avlunun batı kanadı 

Mar Petyun kilisesinin doğu beden duvan (Apsis) ile Sllllflan

mıştır. Giriş revakın doğu kanadında düz lentolu dikdörtgen 

formlu kapı açıklığı ile üçüncü avluya geçilmektedir. Üçüncü 

avlu dar tutulmakla beraber Mar Petyun kilisesinin kuzey be

den duvarındaki payanda duvarları ( 0,65 x 1,10 m) avluyu 

daha da daraltmıştır. Payandalar arasında bazalt çörtenlere 

yer verilmiştir. Kiliseye üçüncü avlunun sonunda yuvarlak 

kemerli eyvan şeklindeki mekanın güneybatı köşesinde yer 

alan düz lentolu beş dilimli kemer alınlığa sahip kapıdan giriş 

sağlanmaktadır. Kapı kemer alınlığında onarım kitabesi oldu

ğu savunulan üç satırlık kitabe bultınmaktadır. 

Kilise; naos ve apsis mekanlarından oluşan bazilika plan 

şemasında ve doğu-batı doğrultuda atılan ahşap kirişli düz üst 

örtüye sahiptir. Kalın masif kütlesi ile cephelerindeki sadelik, 

gayrı müslim yapılarında görülen bir özellik olmasının yanı 

sıra, bazalt taşının işlenmesindeki zorlukla da ilişkilendirile

bilir. Sade bir görünüme sahip yapıda simetrik düzenlenen 

ve bölünmesi vurgulanan kuzey ve güney cephelerinde dış 

beden duvarında payandalar, içte taş sualı pılastırlar, duvar 

yüzeylerini düşey parçalara ayırır. Bu parçaların her birinde 

kapı, pencere açıklıkları ya da nişler yer alır. Bu uygulama 

masif duvara bir hareketlilik kazandırmıştu. Tüm cephelerde 

beden duvarları saçak silmeyle son bulmuştur. Batı cephede 

üç adet yuvarlak boşaltma pencere kullanılmış ve bu şekil

de yükün hafiflemesi sağlaıunıştu. Doğu cephede apsis dışa 

beşgen şekilde taşıntı yapmış olup, yarım külahla örtülüdür 

(Foto:lO). Doğu cephenin orta kısmında kilisenin çan kulesi 

bulunmaktadır. Çaıı kulesi, dört ma bazalt taştan kare kaide

ye sahip dört sütunceye oturmuş dört yönde üç dilimli kemer 

açıklığa sahip olup, dilimli kubbe ile örtüJü vaziyettedir. Naos 

toplam 23 pencere açıklığı ile aydııılatılmaktadLr. Naos beden 

duvannda üç mezar taşına yer verilmiştir. Bunlardan ikisi 

doğu cephede apsis kanadında bir diğeri batı beden duvarın

da bulunmaktadır. 

Yapıya; kuzeybatı köşede yer alan düz lentolu be.ş dilimli 

kemer alırılığa sahip kapı açıklığı ile giriş sağlanmaktadır. Üç 

nefti naos doğu-batı yönde atılan ahşap kirişli düz dam ile ör

tülmüştür (Foto:ll). Naos 13,10 x 21.75 m ölçülerinde olup; 

ortada altı sütuna oturan yanlarda ise dış beden duvarında 

payandalarla desteklenen içte taş sıralı pılastrlara oturan, 

toplam dokuz kemer açıldığa sahiptir. Doğu kanatta kilisenin 

kutsal mekanlarını içinde barındumaktadır. Bu kanatta yarım 

kubbe örtüye sahip apsis ve beşik tonoz örtülü apsidyoller 

bulunmaktadır (Foto:l2). Apsiste üç adet dikdörtgen formlu 

pencere açıklığına ve doğu apsidyolde bir pencereye yer ve

rilerek cepheye hareketlilik kazandırmakla beraber naosun 

aydınlatılması sağlanmıştır. Apsis ve apsidyoller tuğladan ya

pılan beşik tonozla örtülmüştür. Tuğla sıraları arasında sıra 

sıra ses yutucu küpler yerleştirilmiştir. Doğu kanadın güney 

köşesinde üç dilimli kemer alın l ıklı nişin içi ahşap malzeme

den burmalı sütunceye sahip, mukarnas kavsaralı, bir düze 

sahiptir. Sütunceler ejder başı ile sonlandırılmış olup; ejder-

6. hllp://www.kulturvarliklari.org/kve/index.php?keyword=ınar+petyun&s_f=l &the_page=&the_ts=&vtadi= VGM&cwid=3/ (06.01.201 J ). 
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ler kendi gövdelerini ısırır şekilde tasvir edilmiştir (Foto:l3). 

Batı kanadın iç kısmında 17 adet nişe yer verilmiştir. Nişlerin 

içi boş tutulmuş ve herhangi bir süsleme öğesi bulunmamak

tadır. Kuzey kanatta altta beş pencere açıklığı üstte ise yedi 

pencere açıklığına yer verilmiştir. Güney kanatta üst kısımda 

yedi pencere açıklığı ve güneybatı köşede dikdörtgen formlu 

bir kapı açıklığı mevcuttur. Kapı günümüzde kullanılmamak

tadır. 

Yapının taşıyıcıları, duvarlar, sütunlar ve payandalardır. 

Orta sütunların kaideleri yoktur. Sütunlar zemine oturtulmuş 

olup, sütun gövdesi bir bilezik silme ile sonlandırılmıştır. Sü

tunlar küp başlığa sahiptir. Sütun ve duvarlara kemerler vası

tasıyla yük aktarılmaktadır. 

Kilisede, donanımla ilgili olarak göze çarpan öğeler nişler

dir. Kutsal eşyaların, ikonların konulınası için, apsis, apsidyol 

ve naos duvarlarında çok sayıda niş açıklığına yer verilmiştir. 

Apsiste sütuncelere oturmuş yedi dilimli kemer çerçeveye sa

hip kademeli formda yanları kapalı ahşap bir altar ve altarın 

önünde İncil kürsüsü mevcuttur. Apsis önünde zemin 5 cm 

yükseltilmiş ve iki renkli taş işçiliği kullanılarak bak.lava dili-

Foto: 1 O- Mar Petyun Kilisesi Doğu Cephe 
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Foto: 11- Mar Petyun Kilisesi Naos Duvarı Apsis Çıkıntısı 

mi şekli verilmiştir. Bu uygulama Lle apsis önüne hareketliJik 

kazandırılmıştır. 

Kilise, gerek cephe, gerekse iç bezemesi açısından yerel üs

lubu yansıtmaktadır. Yapının özellik.le, nişleri, dilimli kemer 

ve mukarnas dolgulu kavsaraları, taş bezeme öğeleri açısın

dan İslam üslubunu daha fazla barındırdığı söylenebilir. Ap

sis, silme, çörten gibi unsurlar ve cepheleri bölen plastırlar, 

pencere-kapı korniş ve söveleri yerel üslubun izlerini yansıtır. 

Yapıda ana yapım malzemesi volkanik bazalt taş kullanıl

mış ve beden duvarları kiklop duvar örgüsü tekniği ile örül

müştür. Ana yapı malzemesi olan volkanik bazalt taşın yanı 

sıra toprak, ahşap ve kireç harcı kullanılmıştır. Duvar örgüsü 

ve döşemede blok taş kullanılmıştır. Tonozlarda hafifletme 

amacıyla tuğla, bazalt taşın işlenmesindeki zorluk nedeniyle 

DiyarbakırCiaki tüm yapılarda olduğu gibi süslemede kireç 

harcı (cas) ve mobilyada ahşap malzeme kullanılmıştır. Demir 

kemer karınlarında kandil asılması için, Pencere pa1-mak.lıkla

rı, demirin kullanım alanlarını göstermektedir. Kilise günü

müzde ibadete açıktır. 
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Foto: 12- Mar Petyun Kilisesi Apsis 

Latin Kilisesi 

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Fatih Paşa mahallesinde bulu

nan, tapunun 45 pafta, 189 ada ve 20-21 nolu parsellerinde 

kayıtlı Latin Kilisesi (Süleyman Nazif İ.Ö.Ö) DKTVKK'nın 

19.01 .1980/ A/2082 tarih ve karar ile tescil edilmiştir. Latin Ki

lisesinin vaziyet planına bakıJdığında Fatih ve Süleyman Nazif 

Sokağı ile çevrelendiği görülmektedir. 

Latin KiJisesinin kesin yapını tarihi yazılı kaynakların 

yetersizliği ve inşa kitabesinin olmayışından bilinmemekte

dir. Latin Kilisesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü veri tabanında 

21.00.01/117 envanter numarası ile "Türkiye Killtür Mirasla

rı" arasında kayıtlı bulunmaktadır.7 Diyarbakır Arkeoloji Mü

zesi Müdürlüğünce hazırlanmış envanter fişinde yapım tarihi 

verilmemiştir. Yapı günümüzde SüJeyman Nazif İ.Ö.0 oku

lunun toplantı ve müsamere salonu olarak kullanılmaktadır. 

Kilise doğu-batı yönde dikdörtgen tek nefli ve çapraz to

noz örtülü bir plan şemasına sahiptir. Kilise de bodrum katı 

mevcuttur. Bodrum gönümüzde su ve çöplerle dolu olduğun

dan çalışma kapsamında incelemeye alınamamıştır. Kilise be

den duvarları dıştan sade tutulmuş olup kalın masif duvarlar 

pencere ve kapı açıklıkları ile hareketlendirilmiştir (Foto:l4). 

Kuzey kanadın batı köşesinde bulwıan iki adet kapı açıklığı

nın alt kısımları daha sonraki dönemJerde bazalt taş ile ka

patılarak üst kısmında dikdörtgen formJu pencere açıklıkJarı 

oluşturulmuştur. Kapı açıkJıklarının sütunceleri ve kemer iz-

Foto: 13- Mar Petyun Niş Detayı 

!eri günümüze ulaşmıştır. Sütunce gövdesi ve başlığında se

kiz kollu yıldız ınolifleri kazıma tekniği ile işlenmiştir. Kapı 

açıklıklarının arasında iki renkJi taş ile örillmüş beden duvarı 

yapının özgün dokusunun bu şekilde olduğu kanısını uyan

dırmaktad ı r. Kapı açıklığının olduğu kısımda 4 m yüksek

likte açılan delikJer bu kısmın ahşap kirişli düz dam örtüye 

sahip bir giriş mekanı olabileceğini düşündürtmektedir. Ku

zey cephede altlı üstlü dörder pencere açıklığı mevcut olup, 

bunlardan üstteki pencereler yuvarlak kemer açıkJıklı forma 

sahipken alt sıradaki pencereler düz lentolu dikdörtgen forma 

sahiptir. Güney cephede altlı üstlü dörder pencere yer veril

miş olup; üst pencereler yuvarlak kemer açıkJıkJı forma sahip

ken, alt pencereler düz lentolu dikdörtgen formludurlar. Tıirn 

cephelerde beden duvarları koçbaşı konsollara oturan saçaklı 

silme ile son bulmuştur. 

Günümüzde yapıya kuzey cepheden basık kemer açıklıkJı 

kapı ile girilmektedir. Kuzey-güney doğrultuda uzanan giriş 

mekanı aynalı tonoz örtüye sahiptir. Giriş bölümünden do

ğu-batı yönlü uzanan beşik tonoz örtülü ikinci koridora geçil

mektedir. Koridordan naosa, dikdörtgen formJu kapı açıkJığı 

ile girilmektedir. 

Naos, apsise yönelen tek nefli bir plana sahip olup; çapraz 

tonoz örtülüdür. Tonozlar kuzey-güney yönde atılmış kemer

lerle bölünmüştür. Kemerler kuzey ve güney kanatlarda bulu

nan beşer adet duvar payesine oturtulmuşlardır. Naos 11,75 

x 20,00 m ölçülerinde olup, batı duvarının ortasında basık 
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Foto: 14- Latin Kilisesi Güney Beden Duvarı 

kemer açıklıklı bir kapı ve kapının her ilci yanında sivri ke

mer alınlıklı nişler yer almaktadır. Kuzey ve güney duvarlarda 

pencere açıklıkları doğu kanadında giriş kapısı kapının her iki 

yanında ikişer adet niş mevcuttur nişler farklı formlara sahip

tir. Kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerdeki basık kemerli niş

ler birer kapı açıklığı olma ihtimalleri vardır. Güney duvarın 

doğu köşesinde düz lentolu dikdörtgen formlu kapı açıklığı 

bulunmakta, ancak günümüzde bu kapı kullanılmamaktadır. 

Naos toplam 16 pencere açıklığı ile aydınlatılmıştır. 

Yapıda ana yapım malzemesi volkanik bazalt taş kullanıl

mış ve beden duvarları Rustik duvar örgüsü tekniği ile örül

müştür. Ana yapı malzemesi olan volkanik bazalt taşın yanı 

sıra tuğla, toprak, ahşap ve kireç harcı kullanılmıştır. Yapının 

çan kulesi bulunmamaktadır. 

Süryani Katolik Kilisesi (Yavuz Selim İ. Ö. O) 

Müllciyeti İl Özel idaresinde ait olan, Diyarbakır İli, Sur 

İlçesi, Dabanoğlu mahallesinde bulunan, tapunun 36 paf

ta, 163 ada ve 1 nolu parsellinde kayıtlı Yavuz Selim İ.Ö.O. 

DKTVKK'nın 19.01.1980/A/2082 tarih ve karan ile kilise ola

rak tescil edilmiştir. Kilisesinin vaziyet planına bakıldığında 

Çiçekçi ve Bıyıklı Mehmet Paşa Sokağı ile çevrelendiği görül

mektedir. 

Süryani Katolik Kilisesinin kesin yapım tarihi yazılı kay

nakların yetersizliği ve inşa kitabesinin olmayışından bi

linmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü veri tabanında 

21.00.01/l 19 envanter numarası ile "Türkiye Kültür Mirasla

rı" arasında kayıtlı bulunmaktadır.8 Diyarbakır Arkeoloji Mü

zesi Müdürlüğünce hazırlanmış envanter fişinde yapım tarihi 

verilmemiştir. 

Kiliseden günümüze hiçbir yapı elemanı ulaşmamıştır. Yapı 

malzemesiyle Yavuz Selim İ.Ö.0.nun dış beden duvarları inşa 

edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İnşa edilen okulun giriş kıs

mında özgün yapıya ait olduğu düşünülen dört yekpare bazalt 

sütuna oturan bir giriş kısmı oluşturulmuştur (Foto: 15). 2002 

yılında O.C. Tuncer'in yaptığı çalışmada yapıdan kalma bende 

duvarlarının olduğu okulun avlu duvarı olarak görülmektedir. 

Foto: 15- Süryani Katolik Kilisesi (Yavuz Sellin İ.Ö.O.) 

Surp Giragos Kilisesi 

Mülkiyeti, Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır 

llyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı'na ait olan, Diyarbakır İli, 

Sur İlçesi, Özdemir mahallesinde bulunan, tapunun 45 pafta, 

198 ada ve 4 nolu parsellinde kayıtlı Surp Giragos Kilisesi, Er

menilerin Ortodoks Mezhebi mensuplarının ibadeti için inşa 

edilmiştir. 

Tarihçi G. İnciciyan, 1515 veya 1518'de Surp Teodoros Ki

lisesi camiye dönüştürüldükten sonra, kilisenin mezarlığında 

yeni bir kilise inşa edildiğini belirtir. <seyfeli, 2004, s.769) 

Polonyalı Simeon'un 1608-1619 yılları arasında Amid 

şehrini anlattığı seyahatnamesinde, kentteki Ermenilerin ya

şayışını anlatmasımn yanı sıra Surp Giragos Kilisesi'nden de 

bahsetn1ektedir. 

"Şehirde, psikoposluk dairesi ve mektep binaları ile birlikte 

Surp Kiragos ve Surp Sargis adlarını taşıyan iki büyük kargir 

Ermeni Kilisesi vardı. Şehirde bin hanelik Ermeni nüfusu var

dı ve darbhane, gümrük, hanlar ve diğer muhim işler onların 

elinde olduktan başka, aşçılar, kebapçılar, ekmekçiler, bakkal

lar ve kasaplar hep Ermeni idi. Bir gün Surp Kiragos Kilisesi'ne 

gittiğim vakit, kilisenin beş horanının önünde ayrı ayrı ayin 

yapıldığını gördüm. Orada, vardapet, keşiş ve piskoposlardan 

başka yirmi beş papaz saydım" (Korkusuz, 2003, s.15) 

7. http://www.kulturvarliklari.org/kve/index.php?keyword=latin&s_f= 1&the_page=1&the_ ts=l294869609&vtadi= VGM&cwid=3/ {06.01.201 !). 
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Ermeni mimari tarihinin önemli eserlerinden birisi olan 

Surp Giragos Kilisesi OrtadoğuClaki en büyük Ermeni kilise

sidir. Ermeni Patriği Bedros Vartabet tarafından 1722 yılında 

restore edilmiş daha sonra 1729 yılında Ermeni mimarlar Şa

hin, Saruhan ve Yarem tarafından daha da büyütülerek tekrar 

inşa edilmiştir. 1 O Haziran 1881 yılındaki büyük yangında 

tamamen harap olmuşsa da 1883 yılında tekrar inşa edilmiş

tir. Bu tarihi bilgilere kilise duvarlarına yerleştirilen 9 adet taş 

kitabelerden günümüze ulaşmıştır. Kilisenin soğan başlı ilk 

çan kulesi yıldırım çarpması sonucunda yıkılınca yerine Tavit 

Hızarcıyan adlı Ermen i taş ustası tarafından eskisinden daha 

görkemli, 29 melre yüksekliğinde yenisi inşa edilmiştir. Bu 

yeni kuleye meşhur Zilciyan'ların döktüğü çan takılmışhr. En 

üstüne 3 metrelik 24 ayar ahın haç yerleştirilmiş, 1914 yılın 

da top ateşiyle yıkılmıştır. 1915 yılından zarar gören kilise l. 

Dünya Savaşı sırasında Alman subaylar tarafından karargah 

olarak kullanılmıştır. (Tuğlacı, 1991, s.263). 

Almanların şehri terk etmelerinden sonra kiliseye el ko

nulmuş ve bina Sümerbank'ın bez deposu olarak kullanılma

ya başlanmıştır. Depo olarak kullanıldığı dönemde tahribata 

uğrayan kilise, 2009 yılında cemaat vakfı tarafından onarıma 

alınmıştır. 

Kilise, beş nefti bazilikal planlıdır. (Çizim:S). Güneydeki 

avluya açılan basık kemerli kapı yonu taşı duvar içerisine yer

leştirilmiştir. Cephenin moloz örgüsüne karşın, yonu taşıyla 

yükselen silmeyle tamamlanan bu bölüm kilisenin büyüklü

ğüne oranla sade kalmış olsa da cephenin sokağa bakan yüzü-

nün tek düzeliğini yok etmektedir. 

Giriş kapısından, eserin güney avlusuna girilmektedir. Av

luya girerken liturjik işlevinin ne olduğu bilinmeyen ancak, 

önünde ermenice yazılı ve motifli mezar taşlarının sıralana 

rak seki oluşturduğu ve bu seki üzerinden içerisine girilebi

len bir oda bulunmaktadır. Odanın duvarlanna bakıldığında 

moloz taş örgüsü ve düzensiz görünümüyle yapıdan ayrı bir 

dönemde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Güney avlusunda ese

re bitişik hemen sağ tarafta bulunan bu oda, tuğladan imal 

edilmiş çapraz tonoz ve bu tonozlarm içine hafifletme ve ses 

yutucu olması amacıy l a yerleştirilmiş kilden yapılmış eleman

lar görülmektedir. Bu odanın, içeri bakan doğu cephesinde, 

sivri kemerli bir niş bulunmakta ve bu nişin etrafında dört

gen kesitli düz atkılı nişler sıralanmaktadır. Bu nişlerin hemen 

üzerinde moloz taşlarla doldurulmuş sivri kemerH nişler bu

lunmaktadır. 

Güney cephesi üst kat odalarının ve üst kat odalarının he

men altına denk gelen ayin hazırlık odasının dışa taşıntı ya

pan cephesiyle naosun duvarlarından farklılığı vurgulanmış 

gibidir. Üst kat odaJarımn güney cepheden dışarı bakan bir 

dehliz penceresi ile iki adet basık kemerli penceresi mevcut

tur. Ayin hazırlık bölümünün ise, üst kat odalarının pence

resinden daha büyük boyutta düzenlenmiş basık kemerli 2 

adet penceresi mevcuttur. Pencerelerin alt lentoları çatlamış 

durumdadır. Bu bölümden hemen sonra naosa bakan bölüm 

başlamaktadır. 

Çizim: 5- Surp Giragos Kilisesi (Semra HILLEZ, 20 10) 

8. http://www.kuhurvarliklari.org/kve/index.pbp?keyword=s%FCryani+katolik&sJ= 1&ıhc_page= 1&the_Ls"' 1294869617&.'Vtadi= VGM&cwid=3/ 
(06.01.2011 ). 
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Foto: l6- Surp Giragos Kilises i Güney Cephe 

Güney cephenin naos bölümündeki kısmı aydınlatan pen

cerelerden alttaki iki tanesi yuvarlak kemerli ve büyük boyut

lu iken, üstteki pencereleri basık kemerlidir. Yükselen duvar 

üst üste bindirilmiş bingiler ve üzerinde saltaşlı silme ile son

lanmaktadır. 

Güney cephede, yuvarlak kemerli pencerelerin kilit ta

şmın son noktasına kadar kare bir kaide üzerinde yükselen 

dairesel kesitli payandalar pah yapan bir başlıkla yukarı doğ

ru dikdörtgen kesite dönüşür. Payandadan hemen sonra yine 

alttaki iki yuvarlak kemerli üstteki iki basık kemerli pencere 

düzenlemesi devam eder. Tekrar bir payandayla tek düzelik 

bozulur. Bu sistem narteksin güneyini saran kısmın başlangı

cına kadar devam eder. (Foto:l6) 

Narteksin güneye uzanan bölümüne basık kemerli bir 

açıklıkla girilmektedir. Bu açıklığm hemen üzerinde 5 dilim

li kemerle çevrelenmiş pencere ve ferforje demir korkuluğu 

mevcuttur. Narteksin güneye bakan kısmında ise üç kemer 

açıklığı mevcuttur. Sivri kemerli açıklıklarla bölünmüş nar

tekse bakan yuvarlak kemerli 2 adet pencerenin hemen ya

rımda naosa girişi sağlayan, muhtemelen kadınların girişleri 

için tasarlanmış basık kemerli yalın düzenlemeli kapı açıkl ığı 

bulunmaktadu. 

Batı cephesi narteksin bulunduğu cephedir. Narteks 7 ke

merli açıklıkla hareket kazanmıştu. Narteks üzerinde hemen 

galeri katının beden duvan yükselmekte ve ana giriş aksının 

üzerinde galeri katından daha yüksekte bulunan yuvarlak 

formlu bir balkon çıkıntı yapmaktadır. Narteksin batı bölü

münden naosa giriş, biri ana aksta ve daha geniş olan ana giriş 

kapısı ile sağ ve sol uçlarda yer alan kapılardan sağlanmaktadır. 

Naosa girişin sağlandığı, güney uçtaki kapı, 7 dilimli ke

mer alınlıklı, basık kemer açıklıklıdır. Alınlık üzerinde şimdi 

yerinde mevcut olmayan bir kitabe boşluğu mevcuttur. Kapı

nın hemen yanında sıralanan basık kemerli demir korkuluklu 
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Foto: 17- Surp Giragos Kilisesi Batı Cephe Narteks 

pencereler güneye doğru uzanmaktadır. Pencerelerin hemen 

yanında kaş kemerli bir niş ve n işin üzerinde balık sırtını an

dırır biçimde yapılmış kaplama taşları görülmektedir. Surp 

Sarkis kiJisesinde de görülen bu özellik, Ermenilerin kendi

lerini ifade konusunda yerel usluba ne kadar bağlı oldukları

nı gösterir gibidir. Nişin hemen yanında yer alan ana akstaki 

kapı ise 9 dilimli kemer alınlıklı ve basık kemer açıklıklıdır. 

Basık kemerin kilit taşının hemen üzerinde dışa taşıntı yapan, 

uçları palmet şeklinde düzen lenmiş haç motifi yer almaktadır. 

Kemer aynasındaki kitabelik sökülmüştür. Ana giriş kapısının 

sağında yer alan kapılı, pencereli ve nişli düzenlemenin simet

riği solunda da mevcuttur. (Foto: 17) 

Narteks ve galeri katı naosa bakan kıstrnJarda, narteksten 

naosa bakan yüzeyde, giriş kapılarının çıkıntı yaptığını gör

mekteyiz. Üstteki galeriye güney cepheye bitiştirilmiş 18 ba

samaldı merdivenle çıkılmaktadu. Galeri bölümünün narteks 

duvarı üzerinde taşınan kısımlarında naosa bakan bölümün 

sal taşları bingi taşlarıyla taşınmaktadır (Foto:l8) 

Yedi kemerli açıklıklı galeri katında kemerler yek pare da

iresel kesitli sütwılarla taşınmaktadır. Sütun başları yalın dü

zenlenmişken, başlık çevresi burgulu silmeyle çevrelenmiştir. 

Galerinin naosa bakan duvarında ise bir düz lentolu niş bir 

basık kemerli pencere açıklığı şeklinde sistematik olarak iler

lemektedir. Bu düzenlemeyle beş niş ve dört basık kemerli 

pencere açıklığı, ortada dışa yuvarlak taşınış balkonun içe ta

şan bölümü -aynı zamanda yıktırılmış çan kulesinin kaidesi

ve tekı·ar aynı niş ve pencere düzenlemesi devam etmektedir. 

Galeri katının kuzey kanadında 2 adet basık kemerli pen

cere vardır. Güney ucunda ise, narteksin güney kolu üzerinde 

yükselen ve onarım esnasında modern malzeme ile kapattla

rak oluşturulmuş kapalı birime geçişi sağlayan galeriye ba

kan bölümü 5 dilimli kemer alınlıklı olan dıştan basık kemer 

formlu bir kapı bulunmaktadır. 
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Foto: 18- Surp Giragos Kilisesi Naostan Batı Cephesindeki Galeri 
Katına Bakış 

Modern malzemeyle kapatılmış olan bu bölümde dört 

adet dörtgen kesitli pencere açıklığı ve güneyden gelen mer

divene açılan bir kapı açıklığı buJunmaktadır. 

Narteksin güney kanadının batıya bakan bölümünde si

metrik olarak (batı ve doğu) 3 dilimli kemerli pencereler yer 

almaktadır. 

Apsisin güney ucunda yer alan aynalı tonozlu ayin odası 

7 dilimli kemer alınlıklı basık kemer açıklıklı bir kapıyla na

osa açılınaktadır. Hazırlık bölümünden dört basamakla yan 

apsise çıkıJabiliyor. Bu merdivenden anlaşıldığı kadarıyla bu 

birim ruhbanJar için düzenlenmiş olmalıdır. Bu odanın gü

ney duvarında 2 sivri kemerli pencere ve ortalarında bir sivri 

kemerli niş buJunmaktadır. Dışarıda güney cephede ilk kapı 

açıklığıyla girilen bölümden bu bölüme doğudan giriş sağlan

maktadır. Yuvarlak kemerli bir niş içersine yerleştirilmiş basık 

kemerli kapı ile kapının yanında basık kemerli ve kaş kemer

li nişler ile diğer nişlerden yüksek basık kemerli bir niş dü

zenlemesi göze çarpmaktadır. Dairesel kesitli bir ana apsis ile 

ana apsisin hemen yanında düz duvarlı sağlı sollu sıralanmış 

ikişer yan apsisin meydana getirdiği 5 gözden oluşmaktadır. 

Gözler arasında geçiş basık kemerli kapılardan yapılmaktadır. 

Kaptlardan biri hemen altarın önünde düzenlenmişken öbür 

kapı altarların arkasında şekillendirilmiştir. Altarın önündeki 

kapılardan kuzeye doğru ilerlerken dört basamaklı bir dü

zenlemeyle kuzey doğu kısmında yer alan, kuzey üst kat köşe 

odasının hemen altında vaftizhane mevcuttur. Aynalı tonozlu 

örtüsü, nişle hareketlendirilmiş cephelerinin yanında kuzey 

Foto: 19- Surp Giragos Kilisesi Galeriden Doğu Cephesindeki Apsis Kısmına Bakış 
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Foto: 20- Surp Giragos Kilisesi Kuzey Cephe 

cephesinde sivri kemerli bir niş içerisine yerleştirilmiş vaftiz 

kurnası vardır. Ana apsisin yanında düzenlenmiş olan yan ap

sislerden kuzey ve güney uçtakilerinin arkalarında doğu du

varı içerisine gömülmüş merdivenlerden üst kat odalarına çı

kılmaktadJr. Doğuya bakam cephede güneyden kuzeye doğru, 

üst kat odasının kemerli açıklığı, yuvarlak boşaltma penceresi 

ve bir niş bulunmaktadJr. Niş, 5 dilimli kemer alınlıklı mu

karnas kavsaralı olup kemer yüzeyleri caslı ve aynasında cas

la haç motifi yapılmıştır. Üst kat odalarını birbirine bağlayan 

koridora bakan penceresiyle hareketli bir görünüme sahiptir. 

(Foto:l9) 

Birbirini tekrarlayan bir sistem içerisinde tekrar yuvarlak 

pencere ve az önce anlatılan düzende nişle devam ederken, 

haç şekli verilmiş casla süslenmiş sağ ve solunda yazıtlar bu

lunan bir açıkhk bulunmaktadır. Bu açıklık bir simetri aksı 

oluşturur gibidir ve yukarıda anlatılan düzenin aynısı bu açık

lığm sol tarafı -kuzey cepheye doğru- için de geçerli olınak

tadır. Naosa bakan kuzey cephede üstte 10 adet basık kemerli 

pencere mevcuttur. Pencereler ikişerli olarak, duvarlara sapla

nan kemerlerin aralarına yerleştirilmiştir. 

Alt katında ise, yuvarlak kemerli bir pencere ile hemen al

tındaki bir nişin solunda düzenlenmiş olan kuzey duvarında 

vaftizhaneye girmek için kullanıldJğını düşündüğümüz basık 

kemerli bir kapı ile kapı üzerinde yükselen yuvarlak pencere 

bulunmaktadır. Kapının yanında üst pencereleri karşılayan 

ancak daha büyük boyutlu tasarlanmış yuvarlak kemerli 8 

adet pencere bulw1maktadJr. Her pencerenin altına bir niş 

gelmektedir. 

Güney cephede görülen yuvarlak kesitli başlayıp kare ke

sitle devam eden sütun düzenlemesi kuzey cephede de görül

mektedir. Ancak güney cephede 2 adetken burada 4 adet olan 

bu payanda sisteminde, her payanda arasında iki altta, ikisi 

üstte olmak üzere dörder pencere yerleştirilmiştir. Vaftizhane 
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için kullanılan kapının kilit taşında haç işareti mevcut olup, 

hemen üzerine 1883 tarihi yazılmıştır. (Foto:20) 

Eser, Cemaat Vakfı tarafından onarıma alınmış olup, iba

det mekanı olarak işlevlendirilecektir. 

Protestan Cemaati Kilisesi 

Tapusunda millet adı verilmeden, Protestan Cemaati Vak

fına ait gözüken, Diyarbakır İli Sur İlçesi Muallak Sokakta bu

lunan ve tapunun 32 pafta, 246 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 

Protestan Kilisesi'nin eser üzerinde kitabe ya da yapım tarilii

ni gösterir herhangi bir ibare olmayışı, ulaşılabilen kaynakla

rın yetersiz oluşu gibi nedenlerden ötürü, bir tarihlendirme 

yapılamamaktadı r. 

Osmanlı yönetimindeki bölgelerde, bugün algıladJğımız 

anlamda ulus an lamında ayrıştırma değil, millet anlamın da 

ayrışma ve bu cemaatlere yönelik uygulamalar görülmektey

di. Osmanlı'da, din ya da mezhep esasına göre örgütlenmiş 

topluluklardan zimmi hukukuna konu teşkil eden Hıristiyan

lar, Katolikler ve Ortodokslar şeklinde iki ana kategoriye ay

rılmıştı. Topluluğa XIX. yüzyılın başlarından itibaren İngiliz, 
daha çok da İngiliz destekli Amerikan Protestan misyoner

lerinin hedef kitle olarak seçtikleri Ermenileri Protestanlaş

tırmasıyla (Sayar, 2001, s.285), 1846 yılında İstanbul, İznik, 

İzmit, Adapazarı ve Trabzon başta olmak üzere Anadolu'nun 

her tarafında kiliseler açılmıştır (Küçük, 2009, s. 164). Sultan 

Abdülmecid'in izniylel847 tarihinde Protestan Ermeniler, 

millet statüsüne kavuşmuştur. Bu sürecin sonunda, 19. yüz

yılın sonlarında Gregoryen Ermeni Milleti, Katolik Ermeni 

Milleti ve Protestan Ermeni Milleti olarak ayrılmıştır (Adıbel

li, 2009, s.317). 

Diyarbakır'daki, gayrimüslim zümre içinde en kalabalık 

olanının Ermeniler olduğu (Taş, 2003), her ne kadar kendi

lerini o dönemde etnik aidiyetlerine göre tanımlamasalar da 

Protestanların çoğunluğunun Ermeni kökenlilerden müte

şekkil olduğu bilinmektedir (Atalay, 2006, s.149). Protestanlı

ğın Ermeniler üzerinde yaygınlaştığı, bu sebeple Protestan Ki

lisesinin, Ermenilere ait olduğu ve olası inşa tarihinin 1846-47 

yıllarından soma olabileceği, Diyarbakır Vilayet Gazetesi'nin 

1870-1871 tarihli haberlerine bakılırsa (Atalay, 2006, s.154) 

da 1870-1871 ytlları arasında inşa edilmiş olabileceği kanısı 

uyanmaktadır. 

Yapı, Diyarbakır'daki diğer Ermeni kiliselerinde görülme

yen kapalı Yunan haçı plan şemasındadır (Çizim:6). Narteks 

yapının batısmda kuzey güney doğrultusunda yönelmek

te olup tek birimden oluşmaktadır. Kareye yakın dikdört

gen planlı kilisenin merkezinde ahşap iskeletli kubbe, yan 

mekanlarında ahşap kirişlemeli düz dam mevcuttur. Ana gi

riş, batıdaki ana girişin dışında, kuzey ve güney cephelerden 
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de sağlanmaktadır. Eserin bitişik parselinde yer alan ve mül

kiyeti şahsa ait olan konul ile naos arasında bağlantıyı sağla

yan bir zamanlar ruhban sınıfının giriş çık.ışı için düzenlen

miş olduğu düşünülen başka bir kapı daha apsis bölümünde 

mevcuttur. 

Kilisenin apsisi, dıştan vurgulu olup, içten de yuvarlak 

planlıdtr. Apsis dıştan düz damla örtülüdür. Apsisin önünde 

bir bema podyumu düzenlenmiş olup, podyuma iki basamak

lı bir merdivenle ç ı kı lmaktadır. (Foto:21) 

Kilisenin batı, kuzey ve gi.'ıney kanatlarını U şeklinde dö

nerek saran, kuzey ve güney iç cephelerde yer alan konsollar 

üzerine doğu batı doğrultusunda yerleştirilen kirişlerin, pa

yeler arasına altlan doğu batı yönündeki kirişlerle kuzey gü

ney doğrultusunda yerleştirilen atkılarla bağlanan galeri katı 

mevcuttur. Ahşaplan yapılmış kata yine ahşap merdivenlerle 

ulaşılmaktadır. Merdivenler naosun kuzeybatı ve güneybatı

sında düzenlenmiştir. 

Apsisin aksında şimdiki haliyle küçültülmüş, doldurul

muş ve sıvanmış yuvarlak kemerli bir pencere bulunmak-tadır. 

izlerden anlaştldığı kadarıyla pencere göründüğünden daha 

büyük boyutta olmalıdır. Kubbede dokuz adet basık kemer

li pencere açıklığı mevcullur. Kuzey ve güney cephede 11 er, 

doğuda 2'şer batıda ise 3'er kemerli pencere bulunmaJ...'tadtr. 
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Yapı, yalın bir cephe düzenine sahiptir. Batı cephesi, altta 

narteks, üstle galeri duvarlarından oluşur Narteks üç kemer 

açıklığı ile cepheye yansımıştır. Yapının kuzey cephesinde si

metrik ve aydınlık düzeyi yüksek olacak şekilde düzenlenmiş 

tuğla kemerli pencere açıklıklık:ları mevcuttur. Alt sırada beş, 

üst sırada 6 adet olan pencere açıkl ı kları simetrik olarak gü

ney cephede de görülmektedir. Her iki cephede de nartekse 

yakın uçtaki pencere açıklığının hemen altma kapılar gelmek

tedir. Cephelerin tümünde de gözlemleneceği üzere yonu ta

şıyla yapı lmış ikişer adet payanda bulunmaktadır. 

Bat ı cephede üç adet kemerli pencere mevcuttur. Pence

relerden apsis aksmda olanının girişi vurgulamak maksadıyla 

olsa gerek daha büyük tutulmuştur. Batı cephede ve kuzey

de yer alan pencere içersinde, onarım esnasında, işlevinin ne 

olduğu bilinmeyen ve bölgede kullanımına rastlanamamış 

olunan iki adet basamak mevcuttur. Doğuda ise kuzeybatı ve 

güneybatı köşe mekanlarına açılan kemerli pencere açıklıkla

rı bulunmaktadır. Kuzeybatı köşesinde dört ayak üzerine inşa 

edilmiş, kurşun kaplı bir çan kulesi bulurımaktadtr. Kilise, 

yığma teknikle inşa edilmiş olup, su basman seviyesine kadar 

yonu taş üst kısımlar moloz taş örgüsüyle yapılmıştır. Geçiş 

elemanlarında ve pencere kemerlerinde tuğla kullanılırken, 

payandalarda ve kemerlerde yonu taş kullanılmıştır. Bunların 

yanı sıra kubbeyi örten kurşun, ahşap elemanlar, dolgu, sıva 
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Çizim: 6- Protestan Kilisesi (Diyarbakır VakıOar Bölge Müdürlüğü Arşivi, 2008) 
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Foto: 21- Protestan Ki lisesi Galeri Katından Apsis Bölümüne Bakış 

ve derzde kullanılan kireç harcı ve demirler yapımda kulla

nılan diğer malzemelerdir. Kareye yakın naos, merkezde dört 

serbest desteğin üzerine oturtulmuş yüksek kasnaklı ve kur

şun kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Sekizgen kemer ayaklarının 

taşıdığı kubbeye geçiş, paodantifle sağlanmaktadır. Kubbenin 

ağırlığını payelere aktaran kemerler paye başlıkları üzerine 

yerleştirilmiştir. Kuzey güney ve doğu batı doğrultularında 

atılan üçlü kemer dizisinin ikisi sivri, diğeri yuvarlak kemer 

olarak düzenlenmiştir. Kubbeyi taşıyan kemerler payelere 

oturarak merkezi mekanı, kuzey ve güneyde yer alan doğu batı 

doğrultusundaki kemerler ise hem payelere hem de duvarlara 

oturarak kuzey güney haç kollarını sarma1.1:adır (Foto:22) 

Mimari donanımla ilgili fazla öge yoktur. Yapının dış cep

hesindeki yalın düzenleme iç mekana da yansımıştır. Apsiste-

Medeniyetler Mfrası Diyarbakır Mimarisi ----

ki, bema podyumunun önüne sıralanmış büyük boyutlu blok 

taşlar, liturjik bir parça gibi durmaktaysa da bu parçaların 

ne tür bir sistemin devamı olduğuna ilişkin elimizde net bir 

kanıt yoktur. Yapıda, gerek plan tipi gerekse cephe özellikleri 

bakımından, sade duruşunu bir yana bırakırsak, XIX. yüzyıl 

etkisinde arayışlar izlenmektedir. Cephelerde, dekoratif değer 

yüklenen ögeler; saçak silmesi ve nartekse girişte sağlayan üç 

adet profıl silmenin hareketlendirdiği, kademeli sivri kemer

li kapıp ıdır. Bu kapının varlığı gotik üsluba işaret etmektedir. 

İçeride ise kubbe etrafmı saran mavi renkte fresko hat mev

cuttur. Narteksten ulaşılan ana giriş kapısı üzerindeki kitabe 

ise sökülmüştür. Eser, 2008 yılrnda Diyarbakır Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünce onarılmış olup, eğitim merkezi olarak kulla

nılmaktadır. 

Ermeni Katolik Kilisesi 

Mülkiyeti, Ermeni Katolik Vakfi'na ait olan, Diyarbakır ili 

Sur ilçesi Cemal Yılmaz Mahallesi Muallak sokakta bulunan, 

tapunun 231 ada, 50 pafta, 4 nolu parselinde kayıtlı Ermeni 

Katolik Kilisesi, bir dönem tavuk çiftliği ve yağ fabrikası ola

rak da kullanılmış durumda iken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

tarafından 2008 yılında proje kapsamında onarılmıştır. Yapı

lan araştırmalarda Ermeni Katolik Kilisesi'nin tarihçesine dair 

detaylı bilgilere ulaşılamamıştır. Yapıya ilişkin tarihlendirme 

önerileri ancak, bölgedeki benzer örneklere ve yapıda izle

nen süslemelerin üslupsal analizine dayalı olarak yapılmaya 

çalı şılmıştır. Yapıda bulunan çini süslemeler Klasik Osmanlı 

döneminin üslupsal özelliklerini yansıtmasına rağmen, söz 

Foto: 22- Protestan Kilisesi Kubbeye Bakış 
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konusu çini plaka motif patenlerinin bütünlük arz etmemesi 

ve gelişigüzel yerleştirilmiş olması çinilerin devşirme olduğu

nu düşündürtmekte, bu yüzden çinilere dayalı olarak tarih

lendirme önerisi getirmeyi zorlaştırmaktadır. Ancak, yapısal 

açıdan kilisenin inşasıyla çağdaş olduğu anlaşılan mihrap süs

lemelerinin kıvrımlı şekilleri bazı ipuçları sunmaktadır. Buna 

göre, Osmanlı sanatında Barok üslubun 18. yy dan 19. yy baş

larına değin süren dönemde yayguı olduğu (HasoJ, 2008, s. 72) 

düşünüldüğünde Ermeni Katolik Kilisesi'nin 18. yy ve 19. yy 

tarih aralığında inşa edilmiş olabileceğine ilişkin kanaate ula

şılmaktadır. 

Bunun yanı sıra I950'lere kadar kilisede yaşamış olan 

hane halkıyla yapılan görüşmelerde hafızaya dayalı bilgiler

den faydalanılarak yapının Hoca Hosep adlı bir ermeni tüc

carın kiliseyi evinin hemen karşısında 1890'lı yıllarda yap

tırnuş olduğu, kilisenin ac:lının Hoca Hosep Kilisesi olduğu, 

1950 lere kadar dedelerinin ve kendilerinin kilisede yaşadığı, 

1950-1970 lere kadar Kilisenin tavuk çiftliği ve yağ depo

su olarak kullanıldığı sözlü bilgisine ulaşılnuştır (Hillez vd., 

2009, s.615). Ayrıca Şevket Beysanoğlu'nuıı Mehmet Akif 
Tütenk'ten aktardığı "Diyarbekir'de 93 harbinden sonra ( ... ) 

Koca Osep, hükümetin zaafından faydalanarak evinin civa

rında Ermeni Katolik Cemaatine bir kilise yaptırdı" (Beysa
noğlu, 1996, s.700). bilgjsi de edindiğimiz bilgiyi doğrular ni

teliktedir. Ayrıca sözü edilen tarihte, katoliklik Diyarbakırda 

yayılma sürecini devam ettirmektedir. Tanzinıat fermanı son

rasına gelen bu zaman diliminde kilise inşa edilmiş olabilir. 

Ancak her durumda yapının tanzimat öncesi olan 1834 ten 

dalıa önce inşa edilmediği sonucuna ulaşılabilinir 

Ermeni Katolik Kilisesi, tapınma için ayrılmış olan ana 

mekanın c:lışında, farklı işlevleri olan binalardan oluşmuş bir 

yapı topluluğu olup, yapısal hiyerarşiye dayalı olarak; kilise 

ana giriş kapısının hemen solunda yer alan misafir konakla

ma binası ile sağ tarafında bulunan bekçi odası, çan kulesine 

bitişik mezar odası, kapatılmış kendine özel bir avlusu olan 

diaconikon konutu, kilisenin kuzey doğusunda bir presbiter 

konutu ve presbiter konutu avlusunda yer alan mezarlık bölü

münden ibarettir (Şekil 7). 

Kilisenin kuzey doğu köşesinde yer alan ve bu gün konut 

olarak kullanılan mekanlar ise daha az özenli mekansal kur

gusu ve mütevazı boyutları nedeniyle hiyerarşik olarak daha 

alt rütbeli din görevlilerine tahsis edilmiş olmalıdır. Böylesi 

bir işleve sahip olduğunun düşünülmesinin nedeni, kilise de 

uyguJanan litürjik törenlerin işleyişine uygun konumlanc:lırıl

mış ve kilisenin kuzey - doğu apsisinin batısına açılmış olan 

kapıdır. Bu kapı vasıtası ile Katolik Kilisesi hiyerarşisine uy

gtın olarak kilisenin günlük ve rutin işlerini üstlenmiş olan 

presbiter veya presbiterlerin ana mekana kolay ulaşması da 

sağlanmıştır. Bu kapı aynı zamanda yapısal bütünlüğü kanıt-

layacak biçimde kilisenin kuzeyinde yer alan mekanlarla kili

senin ana mekanı arasında organik bağlantıyı sağlamalctadır 

(Hillez vd., 2009, s.616). 

Presbiter konutw1uı1 avlusunun güney kısmında yer alan 

ve boş gözüken alan ise olasılıkla mezarlık olmalıdır. Diyar

bakır Ermeni Katolik Kilisesi sadece tapınmaya tahsis edilmiş 

bir kilise olarak değil aynı zamanda bir yapı topluluğu olarak 

değerlendirilmek zorundadır. Yüksek duvarlarla çevrilmiş 

olan bir avlu içerisinde birbiri ile rasyonel ve organik bağ

lantısı bulunan bu yapılar, mekansal olduğu gibi malzeme ve 

teknik açıdan da üslupsal ortaklık sunmaktadır. Çalışmalarda 

1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde bulunan yapılarla (diakon ve 

presbiter konudan) bağlantıların olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bağlantılar söz konusu yapıların kilisenin müştemilatı olduğu 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu yapıları birbirine 

bağlayan duvarlardaki kapı ve pencerelerin kapatılmış olması 

yapılar arası akışın ve bütünlüğün kaybolmasına neden ol

muştur. 

Muallak Sokak'tan ana giriş kapısı ile ön avlu ve güney 

avluya girilmektedir. Ön avlu aynı zamanda nartekse ve ora

dan da naosa girişi yönlendirmektedir. Kilise; üç netli bazili

ka! planlıdır. Batıda, kilise plan tipolojisine uygtın olarak bir 
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Çizim: 7- Ermeni Katolik Kilisesi (Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlü
ğü Arşivi, 2008) 

narteks bulunmaktadır. Ahşap kirişlemeli düz dam örtüsüne 

sahip olan revaklı narteks bölümü üç birimden oluşmaktadır. 

Narteksteki üç kemerle vw·gulanmış olan üçlü giriş açıklığı

nın dışında naosa cemaat girişin i ve çıkışını sağlamak amacıy

la, güney ve kuzey cephelere birer, rahiplerin giriş ve çıkışları 

içinse kuzey - doğu köşeye bir kapı dal1a açılmıştır. Güney ve 

batı cephelerindeki ile kuzey doğu köşesindeki kapı doğrama

ları günümüze ulaşmışken, kuzey cephedeki özgün kapı yok 

olmuştur. 15, 91 x 14,12 m boyutlarındaki naos, küp başlık

lara oturan ikişer sütunla üç nefe ayrılmıştır. Ana nef yan nef

lerden daha geniş düzenlenmiştir. Her nef sütunlarla, bunları 
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birbirine bağlayan sivri kemerlerden oluşmaktadır. Kilise ana 

mekanına girişinde karşımıza çıkan ilk kemer dizisinde ses 

akustiği ve hafifletmeyi sağlayan boşaltma pencereleri bulun

mazken 2. ve 3. kemer dizilerinde boşallma pencereleri vardır. 

Netlerin doğusunda yarını daire planlı ana apsis ile ana 

apsisin sağ ve solunda yan apsisler yer almaktadır. Kuzey

deki protesis ve giineydeki diakonikon, ortadaki ana apsisle 

beraber, üçlü apsis düzenlemesi dıştan düz ve vurgusuzdur. 

Ortada bulunan ana apsis protesis ve diakonikona göre daha 

yüksek ve dolayısı ile ana netle birlikte kutsal yönelişi vurgular 

niteliktedir. Apsisler arasında bağlantıyı sağlayan geçişler bu

lunmaktadır. Diakonikon hücresinin hemen önünde bir vaftiz 

kurnasının olduğu ancak bu kurnanın çevrelerdeki kişilerce 

çalındığı söylenmektedir. Protesis hücrelerinin yan tarafında 

bir kemerli girişi olan, üstü ahşap kirişlemeli dam ile kapalı 

bir mezar alanı bulunmaktadır. Protesis kanadında duvar içi

ne yerleştirilmiş bulunan merdiven, dört sütun üzerinde yük

selen bazalt malzemeden oluşan, kurşun kaplamalı kubbesi 

olan çan kulesine çıkmaktadır. 

Naosu batısında narteksin üst katında konumlandırılmış 

galeriye, kuzeybatı ve güneybatıdaki merdivenlerle çıkılmak

tadır. Kuzey ve giiney duvarlarında alt ve üstte yer alan dörder 

pencere ile apsisteki, protesis ve diakonikondaki birer dehliz 

pencere ve batıda altta ve üstteki ikişer pencere mekanı aydın

latmaktadır. 

Kilisenin cephesi, bazalt malzemenin sertliğinden dolayı, 

Diyarbakır'da diğer geleneksel yapılarda görüldüğü gibi sade

dir. Bu sadelik, saçaklar, kapı boşluklarında, çan kulesinde, 

bekçi ve misafirhane evlerinin dış yüzeylerinde yapılan cas

larla zenginleştirilmeye çalışılmıştır. 

Yapının dış cepheleri içerdeki kemerlerin dışa taşmış 

destekleriyle, dikdörtgen kesitli pencereleri, ahşap pencere 

kapaklan, taş bingiler ile çörtenlerdeki ince işçiliklerle hare

ket kazanmaktadır. Bütün cephelerde, yalın yükselen yüzey

ler saçak silmesiyle son bulur. Kuzey ve giiney cephelerde ise 

plastırlarla bölümlenmiş yüzeyler ve bu yüzeylerde yer alan 

dikdörtgen açıklıklı pencereler cephelerdeki tek düzeliği boz

maktadır. 

Batı cephesi, kemerli açıklığa sahip ayrılan narteks ve üs

tündeki dikdörtgen kesitli pencerelerden meydana gelen gale

ri duvarlarından oluşur. Narteks, kare kaide üzerine yerleşmiş 

küp başlıklara oturan masif gövdeli sütunlu kemerlerle üç bi

rime ayrılmıştır. Kemer arkadlarmda yuvarlak kemerli aydın

lık işlevi gören boşluklar oluşturulmuştur. Narteks üzerinde 

yükselen galeri duvarı düz lentolu dikdörtgen kesitli pencere

lerden oluştur. Ortadaki birim, cephenin simetri aksındadır. 

Narteksten naosa üç kapılı bir giriş mevcuttur (Foto:23). 

Doğu cephesi, düz duvarlarla yükselmiştir. Duvarların 

plandan gelen düzlüğünün yanında küçük dehliz pencere-
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teri mevcuttur. Simetrik düzenlenen ve bölünmesi vurgula

nan kuzey ve güney cephelerinde plastırlar, duvar yüzeylerin i 

düşey parçalara ayırır. Bu parçaların her birinde kapı ya da 

pencere açıklıkları yer alır. Bütün pencereler düz sövelerle sı

mrlanmış ve üzerleri düz lentolarla geçilmiştir. Alt kat pence

releri, üsttekiler ile aynı etki ve düzenlemeye sahiptir. 

Yapı, yığma yapım sisteminde inşa edilmiştir. Ana yapım 

malzemesi, bölgedeki taş ocaklarından çıkarılarak işlenen ba

zalt taşıdır. Yapının duvarları, narteks iç ve dış yüzü, kemerle

ri, destek ve koltukları, döşemesi gibi elemanların ana yapım 

malzemesi ince yonu taştır. Duvarların iç ve dış yüzü arasında 

kalan bölümler moloz dolgudur. 

İç duvarlar kemer üzengi noktalarına kadar ince yonu taş 

olup, alt pencere araları çinilerle süslenmiştir. Üzengi nok

tasından sonraki duvar moloz örgülü ve sıvalıdır. ince yonu 

olan bölümler çıtalı derz sistemi ile derzlenmiştir. 

Üst örtü ise Diyarbakır'da yaygın olarak kullanılan kemer

ler üzerine bindirilmiş ahşap kirişler ve bu kirişler üzerine 

toprak serilmesiyle oluşturu lmuştur (Ttıncer, 2002, s.89). 

Harman tuğla ve pişmiş topraktan imal edilen kaplar apsis 

tonozunda ve alçı bezemeleri taşıyan duvarda kullanılmıştır. 

Demir stüktürel bir öge olarak, sadece altarlarda kullanıl 

mış, kemer karırılarında ise kandil asılması için kullanılmış

tır. Pencere parmaklıklarındaki lokma demirli parmaklıklar, 

pencere kenarlarındaki kepenkler için yapılmış menteşeler ile 

kapılarda görülen demir elemanlar, demirin kullanım alanla

rını göstermektedir. 

İç mekanlarda sıva kalıntılannın varlığı, moloz yüzeylerin 

sıva ile kaplandığı, kıtıklı kireç harcı kullanıldığını düşündürt

mektedir. Yapının taşıyıcıları, duvarlar, sütunlar ve galeriler

deki ayaklardır. Kuzey ve güney duvarları 75 cm, batı duvarı 

72 cm kalınlığında, sütunlar yaklaşık 60 cm çapındadır. Sütun 

ve duvarlara sivri kemerler vasıtasıyla yük aktarılmaktadır. 

Kemerlerde yuvarlak boşaltma pencere tanzim edilerek, yü

kün hafülemesi sağlanmıştır. Buradaki yük dağılınıı, ortadaki 

sütun dizisi ve yan galerilerin seviyesinden başlayan ayak

lar aracılığıyla sağlanır. Kemerlerin yük aktardığı ayakların 

ve duvarların kesitleri plastırlarla genişletilerek desteklenir. 

Avlusuna girişi kitabesi sökülmüş bir taç kapısı ile sağlanan 

Kilise, gerek cephe, gerekse iç bezemesi açısından yerel üslu

bun izindedir. Alçı ve çini bezemelerinin yoğunlaştığı apsis 

kısmının iki yanda bulunan nişlerinde birer adet demir iskelet 

desteği ile yapılmış olan taş ayaklı alçı al tarlar bulunmaktadır. 

Altarların yerden yaklaşık 75 cm yüksekte başlaması, içinde 

heykellerin olduğuna ve ön kısmının mum yakmaya elverişli 

olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Özellikle apsis içlerinde yer 

alan altar mihraplarında alçı kalıp tekniği ile uygulanmış olan 

figiirlü ve bitkisel süslemeler dikkat çekicidir. Bunların arasın 

da Meryem ve çocuk İsa, kutsal aile ve çarmıhta İsa sahneleri 
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Foto: 23- Ermeni Katolik Kilisesi Güneybatı Cephesi 

Foto: 24- Ermeni Katolik Kilisesi Çini ve Alçı Paternlerden Örnekler 

figürlü; bordürler içinde ve geniş yüzeylerde yer alan çiçek ve 

kıvrun dallar ise bitkisel süsleme patenlerini oluşturmaktadır. 

Yapıda, kuzey - doğu apsisin batısında yer alan vaftiz nişinde 

ise geometrik süslemeler, cephe duvarlarında olduğu gibi çini 

panolar ve almaşık teknikte düzenlenmiş dilimli kemerlerle 

de karşılaşılmaktadır. Cephenin naosa bakan iç yüzeyinde 

görülen motifler ve kabartma haçlar, yahnhğmı bozmadan 

cepheye katılan simgesel bezeme öğeleridir. Yapının güney 

cephesinde vaftiz nişinin aksında yer alan alçı si.islemeli bir 

diğer nişte iç mekana hareket katmaktadır (Foto:24). 
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Yapıdaki en büyük özellik, bölge kiliselerinde görülmedik 

şekilde düzenlenmiş olan çini süslemelerdir. Çiniler, farklı 

dönem, teknik ve üslup ile yapılmış olup, mihrap bölgesi du

varları ile yapı yan duvarlarına yerJeştirilmiş olanlar da ebat 

olarak farklılık göstermektedir. Laleli, hataili, çintemani ve 

rumi desenlerin işlenmiş olan çinilerin konservasyonu yapıl

mış olup kilise içersine monte edilmiştir. Onarımı tamarnJan

mış yapı günümüzde işlevsizdir. 

Surp Sarkis Kilisesi 

Mülkiyeti Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İl

yas Surp Gregos Kiliseleri Vakfına ait olan, Diyarbakır ili Sur 

ilçesi Ali Paşa Mahallesi Atalar Sokak'ta bulunan, tapunun 

285 ada, 17 pafta 3 nolu parselinde kayıtlı Surp Sarkis KiHsesi, 

bir dönem çeltik fabrikası olarak da kullamlmış olup, günü

müzde yıkık ve boş durumdadır. Bitişiğine inşa edilmiş gece

kondu sakinleri avluyu evsel amaçlar için kullanmaktadırlar. 

Kilisenin tam tarihi yazılı kaynakların yetersizliği ve ki

tabenin olmayışı nedenlerinden ötürü tam olarak bilinme

mektedir. Ancak, Berchem ve Stryzgowski 16. yya tarihle

mektedirler (Gökçe Korkmaz, 2006, s.58). Yılmazçelik ise, 

Surp Sargis Kilisesi'nin Hoca Ahmet Mahallesi'nde bulunan 

yapının Hızır İlyas Kilisesi ve Ermenilere ait olduğuna Yıl

mazçelik, 1991, s.81) dikkat çekmiştir. Devlet arşivlerinde ise, 

Surp Sarkis Kilisesine, hicri 21/B /1319 tarihli onarım izni 

"Diyarbakıröa vaki Sürob Serkiz nam-ı diğer Hıdırilyas" şek

linde verilmiştir9• 

Kilise; üç nefli bazilika! planlı-

dır (Çizim 8). Batıda, bugün yıkık 

durumda olan ancak kalan izlerden 

ahşap kirişlemeli düz dam örtü

sü hakkında net bir fikir yürüte

bildiğimiz beş birimden oluşan 

narteks yer almaktadır. Narteksin 

orta birimindeki ana kapı ile ya-

pıya giriLnektedir. Ana girişe ek 

olarak, narteksin kuzey duvarı ile 

güney duvarında birer yan kapı 

bulunmaktadır. Naos, kare kaide

lere oturan ikişer sütunla üç nefe 

ayrıJmıştır. Netlerin doğusunda 

yarım daire planlı ana apsis ile ana 

apsisin sağ ve solunda yan apsisler 

yer almaktadır. Kuzeydeki protesis 

ve güneydeki diakonikon, ortada

ki ana apsisle beraber dıştan tipik 

Medeniyetler Mirası Diyarbakır Mimarisi ----....ı 

Suriye yapılarında olduğu gibi düz duvarlarla sınırlanmıştır. 

Diakonikon ve protesis hücrelerinin yan taraflarında yer alan 

vaftizhane ve ayin hazırlık odasının çift cidarlı duvarlarının 

içinde üst kat köşe odalarına çıkan merdivenJer bulunmak

tadır. Surp Giragos Kilisesinde de; galeriden bağımsız olarak 

doğudaki merdivenlerden ulaşılan ve bazı örneklerde kori

dorlarla birbirlerine bağlanabilen benzer üst kat kullanımları 

görülmektedir. 

Erken dönem Suriye kiliselerinde sıkça görülen ve "üst kat 

köşe odaları" olarak adlandırılan mekanlar, rahiplerin özel 

ibadetleri için ayrılmış şapcller olarak değerlendirilmektedir 

(Açıkgöz, 2007, s.53). 

Naosun batısında narteksin üst katında konumJandırılmış 

galeriye, güney cephede ayakta kalmış merdivenle ulaşılmak

tadır. Kuzey ve güney duvarlarında alt ve üstte yer alan dör

der pencere ile apsisteki iki, protesis ve diakonikondaki birer 

dehliz pencere ve batıda altta ve üstteki ikişer pencere mekanı 

aydınlatmaktadır. 

Günümüze dam örtüsü yıkık olarak gelmiş kilisenin; düz 

damlı, küçük kütlesi ile cephelerindeki sadelik, gayrı mi.islim 

yapılarında görülen bir özellik olmasının yanısıra, bazalt taşı 

nın işlenmesindeki zorlukla da açıklanabilir. Yapının yalın bir 

cephe düzenine karşın, üst kat köşe odalarından naosa açılan 

pencerelerdeki kalker si.ituncelerdeki sekiz kollu yıldızlı süs

lemeler ile, yek pare sütunlarda görülen haç kabartmalar iç 

mekanda süslemeden kaçınılmarnasının bir sonucudur. Bü

tün cephelerde, yalın yükselen yüzeyler saçak silmesiyle son 

BIRINd Kı\ T PLAN Ü 

Çizim: 8- Surp Sarkis Kilisesi (N.G.KORKMAZ, 2006) 

9. 21/B / 1319 (Hicri) Dosya No:1478 Gömlek No:l4 Fon Kodu: ŞD 
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bulur. Kuzey ve güney cephelerde ise plastırlarla bölümlenmiş 

yüzeyler ve bu yüzeylerde yer alan dikdörtgen açıklıklı pence

reler cephelerdeki tek düzeliği bozmaktadır. 

Batı cephesi, kemerli açıklığa sahip narteks ve üstündeki 

dikdörtgen kesitli pencerelerden meydana gelen galeri du

varlarından oluşur. Narteks, kare kaide üzerine yerleşmiş küp 

başlıklara oturan masif gövdeli sütunlu kemerlerle beş birime 

ayrılmıştır. Ortadaki birim, cephenin simetri aksındadır. Nar

teksin gerisinde; kapatılmış kapısı ve iki yanındaki dikdörtgen 

açıklıklı pencereleriyle beden duvarı yer almaktadır. Profilli 

bir söve ile kuşatılan kapının üzerinde bulunan dikdörtgen 

pano, büyük olasılıkla yazıtlıktır. Galeri duvarı, kemer açıklık

ları ile hareketlenen naıteksin aksine pencerelerle tamamlan

mıştır. Doğu cephesi, apsis ve yan hacimlerin dışa yansıtıldığı 

düz duvarlarla biçimlenmiştir. Duvarların plandan gelen düz

lüğünün yanında küçük dehliz pencereleri mevcuttur. Ana 

apsisi yanlardan ayıran ayaklar erkek bazaltla yükseltilmiştir. 

Cephenin naosa bakan iç yüzeyinde görülen motifler ve ka

bartma haçlar, yalınlığını bozmadan cepheye katılan simgesel 

bezeme öğeleridir. 

Simetrik düzenlenen ve bölünmesi vurgulanan kuzey ve 

güney cephelerinde plastırlar, duvar yüzeylerini düşey parça

lara ayırır. Bu parçaların her birinde kapı ya da pencere açık

lıkları yer alır. Halkın, belki de kadınların kullanımına açık 

olan batı uçtaki kapılar profilli sövelerle vurgulanmış iken, 

güney duvarının doğusunda din görevlilerine ayrılan kapı 

sövesiz bir geçişten ibarettir. Bütün pencereler düz söveler

le sınırlanmış ve üzerleri düz lentolarla geçilmiştir. Alt kat 

pencereleri, üsttekiler ile aynı etki ve düzenlemeye sahiptir. 

Ancak, cephelerin iki ucundakiler altlarında bulunan kapılar 

nedeniyle küçük tutulmuştur. 

Kilise, düzgün kesme taş bloklar kullanılarak yığma yapım 

tekniğinde inşa edilmiştir. Ana yapı malzemesi olan volkanik 

bazalt taşına; demir, toprak, ahşap ve kireç harcı, eşlik etmek

tedir. 

Duvar örgüsü ve döşemede taş kullanılmıştır. Duvarlar, 

yanaşık derz tekniğinde ve çift cidarlıdır. İç ve dış cidarlar, 

27-32 cm yüksekliğinde taş sıralarından oluşur. Ayin hazırlık 

bölümünde görülen aynalı tonozda ve apsis üzerindeki tonoz

da hafıfletme amaçlı tuğla öğeler kullanılmıştır. Apsis önün

de, galeride, üst kat odalarında ve duvar kenarlarında kalan 

kısımlar, döşemenin de yerel geleneğe uygun olarak taş kaplı 

olduğunu göstermektedir. Eski fotoğraflardan ve kalan birkaç 

kirişten anlaşıldığı üzere, ahşap doğramanın yanı sıra üst örtü 

malzemesi olarak da yapıda yerini almıştır. Geleneklere uy

gun olarak da ahşap üzeri toprakla örtülmüş olmalıdır. 

Demir strüktürel bir öğe olarak, kullanılmamış ancak, 

kandil asıldığı düşünülen halkalar sütun yanlarında ve kemer 

karınlarında kullanılmış ve pencere parmaklıkları geçme

li demirden yapılmıştır. Bazı sövelerde mevcut parmaklığın 

dışında yuvalar bulunması, bu taşların devşirme, olduğunu 

düşündürmektedir. Pencere kenarlarındaki demir menteşeler, 

kepenklerin varlığına işaret etmektedir. Bu ayrıntı, Ermeni 

Katolik Kilisesinde de görüldüğünden önemlidir. Bugüne ha

rap olarak ulaşan kimi yerde menteşeleriyle varlıklarından iz 

bırakan kepenkler ahşaptır. İç mekanlarda sıva kalıntılarının 

varlığı, moloz yüzeylerin sıva ile kaplandığı, kıtıklı kireç harcı 

J...-ullaruldığıru düşündürtmektedir. 

Yapmın taşıyıcıları, duvarlar, sütunlar ve galerilerdeki 

ayaklardır. Kuzey ve güney duvarları 185 cm, batı duvarı 150 

cm kalınlığında, sütunlar yaklaşık 60 cm çapındadır. Sütun ve 

duvarlara kemerler vasıtasıyla yük aktarılmaktadır. Kemer

lerde yuvarlak boşaltma pencere tanılın edilerek, yükün ha

fiflemesi sağlanmıştır. Buradaki yük dağılımı, ortadaki sütun 

dizisi ve yan galerilerin seviyesinden başlayan ayaklar aractl ı

ğıyla sağlanır. Kemerlerin yük aktardığı ayakların ve duvarla

rın kesitleri plastırlarla genişletilerek desteklenir (bkz. Kuzey 

cephe) (Foto:25). 

Kilisede, donanımla ilgili olarak bugüne ulaşan öğeler; 

nişlerdir. Kutsal eşyaların konulması için, apsiste ve bema du

varlarında nişler yapılmıştır işlevi ve yeri bilinmeyen ancak 

liturjik bir anlamı olduğu tahmin edilen, cam parçalarıyla 

süslenmiş ve yerde kırılmış durumda bulunan mukarnaslı taş, 

altarın parçası olmalıdır. 

Kilise, gerek cephe, gerekse iç bezemesi açısından yerel ge

leneği sürdürüyor görünmektedir. Yapının özellikle, nişlerde 

dilimli kemer ve mukarnas dolgulu kavsaraları taş bezeme 

öğeleri açısından İslam üslubunu daha fazla barındırdığı söy

lenebilir. Apsis, silme, çörten gibi unsurlar ve cepheleri bölen 

plastırlar, pencere-kapı korniş ve söveleri yerel üslubun izin

dedir. Narteks, galeri ve bemadak:i başlıklar Dor etkisi gös

terirken, sütunce başlıklarında bitkisel bezemeler yalın anla

tımdan ayı·ılınışlardır. 

Özgün mimari şemasını koruyan yapının girişi örülerek 

kapatılmıştır. Fabrika olarak kullanıldığı sırada yapıldığı dü

şünülen ayrıcı duvarlar ve niteliksiz eklemeler görülmektedir. 

Dam yıkılmış, parçaları kilisenin içine yığılm ıştır. Düşen taş

lar ve toprak naos döşemesini kapatmış ve bema bölümünün 

büyük bölümünü tahrip etmiştir. Batı cephesinin kuzey ucun

da, yer alan çan kulesi de yıkılmıştır (Foto:26). 

Çan kulesinin yıkılması ve kitabenin sökülmesi yapının 

maruz kaldığı tahribatın boyutlarını göstermektedir. Define-
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Foto: 25- Surp Sarkis l(j(isesi Kuzeybatı Cephesi 

cilik kapsamında yapıldığı düşünülen kazılar ve du

var içlerinin boşaltılması da tahribatı gözler önüne 

sermektedir. 

Apsis kısmında ve batı girişinde yapılan kazı

larla döşeme tahrip edilm iştir. Duvarlardaki kimi 

taşlar, pencere kepenkleri, galeri korkulukları ve 

oval pencerelerin demirleri söki.Umüştür. Bemanm 

kuzey duvarındaki nişlerde de yağma nedeniyle ya

pılan tahribat görülmektedir. 

Üst örtünün olmaması ve bakımsızlık, doğal ne

denlerden kaynaklanan bozulmayı hızlandırmak

tadır. Dam tamamen yok olduğundan duvarların 

üst kısımları su almış ve derzler boşalmaya başla

mıştır. Çatı kaplamasının bir kısmı harap olmuş, 

bu durum tonozlarda ve apsis yarım kubbesinde 

neme dayalı sıva dökülmelerine yol açmıştır. örtü 

ve duvar derzlerinde yoğunlaşan bitkiler yapı için 

önemli bir tehlike oluşturmaktadır. 

Foto: 26- Surp Sarkis Kilisesi Narteksten Apsise Bakış 
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DEGERLENDİRME VE SONUÇ 

DiyarbakırC!a Kiliseler genel olarak isimlerini önemli aziz

lerden veya ait oldukları mezheplerden almışlardır. Bir kısım 

da daha sonra kullanım koşullarına göre yeniden isimlendi

rilmişlerdir. Ermeni Katolik Kilisesi bir zamanlar Hoca Hosep 

Kilisesi olarak bilinirken şu an cemaatinin adıyla anılmakta

dır. Protestan Cemaati Kilisesi için millet adı verilmezken, 

kimi kayıtlarda Surp Giragos Kilisesi'nin adı Küçük Kilise 

olarak geçmektedir. Surp Sarkis Kilisesi'nin adına kayıtlar

da Surp Sargis, Hıdırilyas, Hızırilyas, Mar Duymana olarak 

rastlanırken çeltik fabrikası olarak kullanıldığından bu isimle 

de bilinmektedir. Latin ve Süryani Katolik kilisesi şu an okul 

olarak kullanılmakta ve okulların isimleri ile anılmaktalardır. 

St. George Kilisesi ise halk arasında Kara Papaz Kilisesi, Mar 

Petyun Kilisesi Keldani Kilisesi olarak, Meryem Ana Kilisesi 

ise Kadim Süryani Kilisesi olarak bilinmektedir. 

DiyarbakırC!aki kiliselerin büyük kısmı sadece ibadet 

mekanlarından ibaret değiller birbiriyle organik bağı olan 

ihtiyaçtan kaynaklı ek yapılar ile kompleks bir yapı grubun

dan oluşturmaktadırlar. Ermeni Katolik Kilisesi, Surp Gira

gos Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi ve Mar Petyun Kiliselerinin 

bünyesinde eğitim birimleri, misafirhane, lojman ve papaz 

evi bulunmaktadır. Bölge içersinde İdil Mor Eseyo Kilisesi ve 

Mor Dodo Kilisesi'nde (Yıldız-Koç, 2010, s.350; Top, 2010, 

s.318-20) olduğu gibi, günümüzde Selahattin Eyyubi Cami 

olarak bilinen Şanl ıurfa Surp Asvatvatzin Kilisesi de benzer 

özelliklere sahiptir. 

Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi, Surp Sarkis Kilisesi, 

Mar Petyun Kilisesi ve Sen George Kilisesi üç nefü bazilika! 

planlı iken, Surp Giragos Kilisesinde nef sayısı artırılmış olsa 

dahi bazilika! planın tekrarının gözlemlenmesi bir bakıma 

üslubun tekrarı mahiyetindedir. Bahsi geçen kiliselerde, ba

zilika! şema tekrarlanmış, protestan kilisesinde ise plan kur

gusundaki değişimin habercisi olan haç plan denenmiştir. Bu 

kurgu, merkezi planlı ve silindirik ya da çokgen kasnaklı kub

beleriyle gelenekselleşen Ermeni kiliselerinin, kentte benzer 

tek örneği konumundadır. Sen George Kilisesi erken dönem 

Suriye mimarlığında karşımızı çıkan plan tipinde olup üç 

nefli, yan nefler dar ve orta nef daha geniş tutulmuş bir plan 

sergilemektedir. Meryem Ana Kilisesi parokial plana sahiptir. 

Bu plan bölgede sıkça kullanılan bir plan şemasıdır. Midyat 

Mor !zozoel, Mor Kuryakos Kiliseleri ve Savur Mor Yuhan na 

(Yıld ı z, 2011, s.241-42) kilisesinde benzer plan şemasını gör

mekteyiz. 

Kiliselerin girişinde genellikle üç ya da beş birimli düz ör

tülü narteksler bulunmaktadır. Ermeni Katolik, Surp Sarkis 

ve Surp Giragos Kiliselerinde, İstanbul Ermeni kiliselerinin 

çoğunda olduğu gibi, narteks, galerinin altında, içte konum

landırılmış ancak büyük olasılıkla iklim koşullarından dolayı 

revaklı bir düzenleme geliştirilmiştir. Sıcak iklimlerde karşı

mıza çıkan revaklı narteks uygulamasın ı Ermeni Kiliselerinde 

olduğu gibi Meryem Ana Kilisesi'nde de görmekteyiz. 

Diyarbakır'daki kiliselerin tümü, yakın çevresindeki ör

nekler gibi, apsisin dairesel d uvarlarla doğu cephesine yansı

d ığı yapılard ı r. Diyarbakır Kiliselerinde apsis dış cepheye düz 

olarak yansırken, apsisin d ış cepheden taşıntı yaptığı örnekler 

Mar Petyun ve Meryem Ana kiliseleridir. Kiliselerin azınısan

mayacak bir bölümünde ise, büyük olasılıkla Suriye etkisi ile 

doğu duvarı, dışta düzdür. 

Galeriler, kiliselerde plan tipolojisini etkileyen bölüm

lerdendir. Diyarbakır kiliselerinin tümünde galerinin yeri, 

narteksin üstüdür. Daha çok batı duvarına yakın olan galeri 

merdivenlerinin duvar içlerine yerleştirilmesi, Diyarbakır ki
liselerinde görülen Suriye etkisini bir kez daha hatırlatmakta

dır. Diyarbakır Kiliseleri ile Kayseri Kiliseleri (Açıkgöz, 2007) 

ve erken dönem Suriye kiliseleri arasındaki bir benzerlik de; 

"üst kat köşe odalarıdır''. Bu odaların, Naosa doğudan bakan 

"balkon"lar biçiminde tasarlanmaları Surp Sarkis ve Surp Gi

ragos ki liselerinde kabul görmüşken, 19. yy da yapılmış olan 

Ermeni Katolik Kilisesinde yapılmayışı bu kurgunun çeş itlen

mediği ve kabul görmediği anlam ına gelebilir. Plan kurgusun

da, yapıya daha çok kuzeydoğudan eklenen vaftizhanelerin 

bulunması ise Mardin Surp Kevork Kilisesi ile Surp Sarkis ve 

Surp Giragos kiliselerinin ortak özelliği olmaktadır. 

Diyarbakır'da Protestan Kilisesi'nde ve Meryem Ana 

Kilisesi'nde yüksek kasnaklı kubbeli örnek olmasının dışında 

Sen George Kilisesi'nde orta nef kubbeli örtüye sahipken yan 

nefler yarım eliptik kubbe ile örtülmüştür. Apsis önü çapraz 

tonoz örtüye sahiptir. Geriye kalan kiliselerin tümü ahşap ki

rişlemeli düz damlıdır. ŞanlıurfaClaki tüm kilise örnekleri ge

nellikle yan neflerde beşik tonoz, orta nefin apsis önündeki 

ya da bir sonraki biriminde yüksek kasnaklı kubbelerle ör

tülmüştür. Orta nef birimlerinin kubbelerle örtülmesi ya da 

bazilika! planın, ana kubbenin dört tarafını saran kubbelerle 

haçvari etki kazanması bölge kiliselerinin örtü sisteminde, 

farklı denemeler olarak yer alır. Mardin de ise kurgu değ iş

meksizin Mardin Surp Hovsep Kilisesi'nde çapraz tonozlu 

düz damlı, Mardin Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde ise beşik 

tonozlu düz damlıdır. 

Diyarbakır kiliseleri volkanik kesme taşlarl a yığma tek

niğinde inşa ed il miştir. Yanaşık derzli ve çift cidarlı duvarlar, 
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saltaşı döşemeler, dam üstünde toprak örtü, kubbelerde kur

şun, kireç harçlı sıvalar, mevcut örnekler ve izlerin işaret et

tiği ahşap galeri korkuJuklan, lokmalı pencere parmaklıkları 

bölgedeki yapım tekniği ve malzeme kullanımını genel olarak 

özetlemektedir. Kimi kiliselerde görülebilen düşey bağlantı

larda kullanılan kurşun ve apsis yarım kubbelerinde yer alan 

akustik küpleri; kiliselerin konstrüksiyonuna ilişkin diğer ay

rıntılardır. 

Çan kulelerinin yapdması VU yy. tarihlendirilmektedir. 

Çan kuleleri Diyarbaku kiliselerinde görsellikten ziyade iş

levsel bir öğe olarak tasarlanmış ve sade tutulınuşlardır. Gü

nümüze ulaşan 4 çan kulesi mevcuttur. Meryem Ana Kilise-

si, Mar Petyun Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi ve Protestan 

Kilisesi'nin çan kuJeleri günümüze ulaşmıştır. 

Diyarbakır'daki kiliseler, yerel üslupların görüldüğü, batı

lı etkilerin ise hemen hiç görülmediği yapılardır. Bezemenin 

içte yoğurılaştığı, sade ve masif etkili bazilika! kilise mimarisi 

tipik Suriye mimarlığını yansıtmaktadır. Kiliselerde genelde 

bitkisel ve geometrik motifler kullanılmıştır. Bölgenin bezeme 

tekniğine aykırı olarak, Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesin

de çini ve alçı kullanıJmıştır. Bina yapıcıların yörelerde kulla

nılan bezeme ve süslemelere sadık kalmış olınası, süslemeler

de yerel üslubun değişmezliğini göstermektedir. 
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