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7Takdim

Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Günümüzde belediyeler, bulundukları yerin yol, su, yeşil alan veya temizlik gibi rutin ihtiyaçlarını 
karşılamakla beraber sosyal ve kültürel hayatına renk katacak aktivitelerin de lokomotifi haline 
gelmiş durumdadır. Çok değil bundan 15-20 yıl öncesine kadar belediyeciliği yol yapmak, su ge-
tirmek, şehrin çöplerini toplamak veya toplu taşıma hizmetlerini yerine getirmek olarak gören 
anlayışın yerine yukarıda saydığım belediyeciliğin temel görevleri olan rutin hizmetlerin yanına 
sosyal, kültürel ve sportif alanda da faaliyetler ekleyen, tarihi dokuya sahip çıkan bir anlayış hakim 
olmuştur. Son yıllarda artarak devam eden bu anlayışın sonucu belediyelerimiz çok önemli kül-
türel ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline geldiği gibi geçmişi geleceğe bağlayan tarihi eserleri de 
hayata kazandıran kurumlar olmuştur. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak da bizler, Türkiye’ye örnek olmuş yatırım ve hizmetler-
in yanına şehrimizdeki tarihi eserleri ayağa kaldıracak ve bunları gelecek kuşaklara aktaracak 
projelere imza atıyoruz. ‘Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi’, ‘Kayseri Mahallesi’, ‘Kültür Yolu’ ‘Milli 
Mücadele ve Cumhurbaşkanlığı Müzesi’ ‘Selçuklu Müzesi’ gibi içerisinde tarihi ve tarihî eserleri 
barındıran kültürel projelerde çalışmalarımız sürüyor. Bunları yaparken bir yandan da mevcut 
değerlerimizi koruma ve kayıt altına almak amacıya Kayseri’nin en eski yerleşim yerlerinden birisi 
olan ve halen içinde barındırdığı geleneksel mimarî yapı ile sahip çıkılması gereken bir konuma 
sahip olan Germir’i bir kitapta toplamak istedik. 

Kayseri’nin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan ve sosyal, kültürel, yapısal ve tarihsel boyutuyla 
gerçekten incelemeye değer eserleri içinde barındıran Germir’i bize anlatan bu kitabı yayınlayarak 
şehrimizin kültür ve tarih hayatına çok önemli bir kaynak eser kazandırdığımız kanaatindeyim. 
Bu kitap, Germir ve civarını her yönüyle anlatmakla kalmayacak, Germir ve civarı ile ilgili bir 
kaynak eser arandığında ilk başvurulan kitap olacaktır.
 
Yayın hayatına kazandırdığımız bu eserin tüm araştırmacılara, meraklılarına ve de okuyuculara 
yararlar getirmesini temenni ediyorum. 



Gine yeşillendi de ağam aman Germir Bağları hey
Bakarım erimez erimez  dağların karı hey
Bergüzar yollamış da ağam aman ellerin yari hey

Saçını boynuma ağam aman dolar ağlarım 
Verseler yarimi yanıma da güler oynarım hey

Gine güzler geldi de ağam aman yollar işledi hey
Gözüm yaşı durmuş iken aman gine başladı hey
Benim yarim suna boylum aman nerelerde kışladı hey

Saçını boynuma ağam aman dolar ağlarım 
Verseler yarimi yanıma da güler oynarım hey

                                                              Anonim



9Germir
Kayseri‘nin doğusunda, şehir merkezine yaklaşık 6 km. uzaklıkta Derevenk Vadisi içinde yer 
almaktadır. 

Germir’deki yerleşik hayat Hitit, Kapadokya, Roma-Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar dönemini 
kapsayan geniş bir zaman dilimini içerisine almaktadır.

Türk, Ermeni ve Rumların uzun yıllar bir arada yaşadığı Germir’de konuşulan dil her zaman 
Türkçe olmuştur. 1500 tarihli Osmanlı Tahririne göre, Koramaz Nahiyesine bağlı Germir’in 
gelirleri Melikgazi Medresesi Vakfına ve Kayseri Kalesi muhafızlarına tahsis edilmiş olup, köyde 
oturanların %95’i gayr-i müslim idi. Mahsulleri arpa, buğday, meyve ve bağ ürünleri olup, arıcılık 
ve hayvancılık da yapılmakta idi. 1584 Osmanlı Tahririnde ise Sahra Nahiyesine bağlı Melik 
Mehmed Gazi (Ulu Cami) Medresesinin vakfı ve tımar olduğu , köyde az miktarda müslümanın 
ve çok miktarda gayr-i müslimin yaşadığı kayıtlıdır. Aynı kayıtta Tuti ve Soma isimli iki mahallesi 
olan Germir’in vergiye tabi varlıkları buğday, arpa ve diğer tahıllar, koyun, arı kovanı, bağ, bostan, 
sebzelikler, meyve, bezirhane ve değirmen olduğu belirtilmiştir. 1875 senesi nüfus sayımında köyde 
203 hane Türk, 405 hane Ermeni ve 606 hane Rum’dan oluşan toplam 1214 hane ve 6070 nüfus 
vardı. Köyün toplam arazi genişliği de 8194 dönümdü. 

Germir’de 2 adet Rum kilisesi, 1 adet Ermeni kilisesi, 2 adet camii, 1 adet hamam, 1 adet sarraf, 
15 adet bezirhane, 20 adet mağaza, 65 adet dükkan, 1 adet mezbaha (kanara) bulunuyordu. 
Gezginlerden Hamilton Germir’i “ ….. 2-3 mil sonra volkanik tüflerden oluşan tepelere çıktık. 
Sarımsaklı suyun güney-doğu sınırı bu tepelerle biçimlenmekteydi. Buradan “Ghirmi” adındaki 
büyük bir kasabaya indik. Aynı şekilde biçimlenmiş, dar ve derin bir vadinin basamaklı inişlerine 
kurulmuş bu yer, pek çok mağarayla delikli bir görünümde. Yerleşme bağ ve bahçelerle kuşatılmış. 
Konutların çoğu taştan, büyük ve görkemli. Sokaklar genellikle kaldırım döşemeli. ….” diye tarif 
etmiştir.
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Fransız seyyah ve araştırmacı Vıtal Cunnet, Germir’in XIX. yy’da  alçı işletmeleri, bezirhane ve 
çömlek imalathaneleriyle önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirtmiştir.
Çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturduğu dönemde köy halkı geçimini ağırlıklı olarak ticaretten 
sağlamış, Avrupa’ya kadar uzanan ticaretleriyle giderek zengin bir köy haline gelmiştir. Bunlar 
ağırlıklı olarak buğday tüccarı, pamuk tüccarları ve pamuk işleyicileridir. Ticareti yapılan 
ürünlerden biri de sanayide önemli bir yere sahip olan cehri bitkisidir. Bir boya hammaddesi olan 
cehri ihraç edilen ürünler arasında olup Germir için bir gelir kaynağıdır. Ticaretinin doruğa çıktığı 
XIX.  yüzyılda Germir’de toplam 42 adet cehrilik bulunmaktadır.
Bezir yağı üretilen zeyrek, ızgın ve belemir bitkileri ile ticareti yapılan cehri ve buğday dışında arpa, 
meyve ve bağ ürünleri de yetiştirilmiştir.  Avrupa’dan getirilen tarım aletleri, tekstil maddeleri, 
parfümeri, zücaciye gibi ithal ürünlerin yanında şekerleme çeşitleri, saraciye, hayvanlar için 
veteriner ilaçları, ıtriyat malzemesi, köydeki ticaretin parçası olmuştur. Germir’de yetiştirilen siyah 
ve beyaz üzümlerden şarap imal edilmiş, kurutulan fasulye, üzüm ve kayısı gibi yemişlerin bir 
kısmı ile birlikte çevre illere satılmıştır. Hizmet sektörü ve kuyumculuk, marangozluk, terzilik, 
kavaflık, halıcılık ve pastırmacılık gibi el sanatları Ermenilerin elinde olmuştur. Ayrıca XVIII. ve 
XIX. yüzyıl yapılarına damgasını vuran taş ustaları ve marangozların pek çoğunluğu Ermeniler 
olmuştur. Germir’de zanaat dışında arıcılık ve büyükbaş hayvancılığı ile de uğraşılmıştır.
Germir, üç kez Oscar kazanmasının ve beş kez de aynı ödüle aday gösterilmesinin yanı sıra çok 
sayıda prestijli ödül sahibi, dünyaca ünlü Rum asıllı Amerikalı yönetmen, aktör, prodüktör, senarist 
ve yazar Elia Kazan (1909-2003)'ın da memleketidir.







13Germir Aşağı Mahalle Camii

Aşağı Mahalle Camii (1)

Camide tarih verecek bir kitabe yoktur ancak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olduğu tahmin 
edilmektedir. Genel olarak duvarları düzgün kesme taş malzemeli, Kuzey-güney doğrultuda 
dikdörtgen planlıdır. Caminin tek şerefeli minaresi güneydoğu köşede yer alır. Kuzey cephesinde 
üç bölmeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin mihrabında barok nitelikli süslemeler 
bulunmaktadır.





15Germir Yukarı  Mahalle Camii
Caminin üzerinde inşa ya da onarım kitabesi olmadığından, binaya ait kesin bir inşa tarihi söylemek 
mümkün değildir. Fakat yapının, plan ve kullanılan malzeme itibariyle 18. yüzyılın sonlarında 
veya 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olması muhtemeldir. Caminin beden duvarlarında kaba 
yonu taş, üst örtüde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir alan 
üzerinde yer alan caminin, kuzeyinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Yapının içi oldukça sade 
olup, bezeme yoktur. Caminin iç mekanında kuzey cephesi kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir. 
Dışında ise doğu tarafında, cemaat fazla olduğu zaman namaz kılınabilmesi için yapılmış bir 
namazgah vardır.

Yukarı Mahalle Camii (2)



16 Germir Surp Stepanos Ermeni Kilisesi
1858’de yanan eski kilise yerine, 1860 yılında 1500 altın harcanarak tamamlanan yapının 
örtüsü ve yan duvarlarının büyük bölümü bugün mevcut değildir. Narteks ve galeri kapatılarak 
eve dönüştürülmüş, ek duvarlarla, diakonikonun önünde ikinci bir “ev” daha yapılmış, naosun 
ortasında, muhtemelen kilisenin taşlarıyla örülen duvarlarla sınırlandırılmış bir bahçe 
oluşturulmuştur.
Doğu ve batı duvarları, kilisenin üç nefli bazilikal planlı olduğunu göstermektedir. Narteks eve 
dönüştürüldüğünden, giriş özgün durumunu yitirmiştir. Doğuda, yarım daire planlı apsis ve iki 
yanında pastoforion odalarıyla bu odaların kuzey ve güneyine bitişik mekanlar bulunmaktadır. 
Dışarıdan da girilebilen bu mekanlardan kuzeydeki vaftizhane, güneydeki şapel olmalıdır. 
Narteksin kuzeyindeki merdivenle galariye ulaşılmaktadır. 
Kesme taştan yapılan kilisede, mevcut kısımlardan anlaşıldığı kadarıyla iç yüzeylerin yer yer 
kalem işi tekniğinde bezendiği görülmektedir. Batı duvarında; kapı ve pencere çevrelerinde, stilize 
edilmiş bitkisel motiflerden oluşan mavi kenar şeritleri ve prostesisteki sarı ve yeşille renklendirilmiş 
silmeyle, silmenin altındaki perde saçakları ve yeşil kuşak, yapının bezeme üslubunun ipuçları 
olarak değerlendirilmelidir.

Germir Surp Stepanos Ermeni Kilisesi (3)





18 Germir Agios Teodoros Rum Kilisesi 
(Aşağı Mah. Kilisesi – Rum Kilisesi II)
Yerleşimin kuzeydoğusundaki kilise, eğimli bir alanda konumlandığından, doğusu kayalara 
yaslanmaktadır. Germir’deki en eski kilise olan Aziz Teodoros Kilisesi, bugün mevcut olmayan 
Grek harfleri ile yazılı kitabesine göre 16 aralık 1725’de inşa edilmiş, bir diğer kitabeye göre ise 
1835 yılında yenilenmiştir.
Yığma tekniğiyle yapılan kilise, üç nefli bazilika şemasındadır. Batı cephesindeki kemer ve tonoz 
kalıntıları, üç bölümlü narteksin varlığına işaret etmektedir. Naos, birbirinden dörder ayakta 
ayrılan üç neften oluşmaktadır. Orta nefin 2. Ve 4. Ayakları arasını örten kubbenin yerine sonradan 
betonarme döşeme yapılmıştır. Diğer birimler beşik tonozlarla örtülüdür. 
Hayli yoğun devşirme malzemenin kullanıldığı görülen cephelerde, işlevin gerekleriyle sınırlı 
kalınmış, bir üslup gözetilmemiştir. Narteks ve galeri yıkıldığından batı cephesi özgün durumunu 
büyük ölçüde kaybetmiş, üst bölümde kemerler arasına duvar örülmüştür.
Bezeme, sütun başlıkları ve kemer üzengilerinden görülen profiller ile kemer ve örtü yüzeylerindeki 
resimlerle sınırlıdır. Beyaz zemin üzerine mavinin hakim olduğu resimlerde vazoda çiçek 
betimlemeleri ve bitkisel motifler ağırlıklı olarak yer alır. Pandantiflerdeki İncil yazıcı figürler, 
resim programına dini konuların da dahil edildiğini göstermektedir.

Germir Agios Teodoros Rum Kilisesi II (4)







Germir Agios Teodoros Rum Kilisesi II (4)





23Germir Panagia Rum Kilisesi 
(Yukarı Mah. Kilisesi – Rum Kilisesi I)
Germir’i batıdan sınırlayan vadi yamacında bulunan kilise ve kuzeybatısındaki çan kulesi 
yerleşimin genel mimari dokusu içinde oldukça etkileyici görünmektedir. Yapının kitabesi yerinde 
değildir. Ancak, Meryem’in ölümüne adandığı ve 1837’de inşa edildiği bilinmektedir.
Yığma yapım tekniği ile kesme taşlarla inşa edilen kilise, üç nefli bazilika şemasındadır. Çapraz 
tonoz örtülü beş bölümlü narteks, batı girişini vurgulamaktadır. Kuzey ve güney duvarlarının batı 
ucunda yan girişler vardır. Ayrıca kuzeyden bemaya giriş sağlanmıştır. Nefler birbirinden ikişer 
sütun ile ayrılmaktadır. Orta nefin 1. Ve 2. Sütunları arası pandantiflerle geçilen oval kubbe, yan 
nefler; beşik ve çapraz tonozun birlikte kullanıldığı karma bir sistemle, batı galerisi ise çapraz 
tonozlarla örtülüdür. Narteks ile kuzey ve güney duvarları üzerine yerleştirilmiş galeri, naosu 
“U” biçiminde kuşatmıştır. Kilise, neoklasik ayrıntılarıyla dikkat çekmekle birlikte sade cephelere 
sahiptir. 
Yapının bezemeleri; saçaklar, pencere üstlerindeki kornişler, kubbe kasnağındaki plastır ve silmeler, 
sütun başlıkları, yan galerilerdeki üç plastır düzeni ve resim programında izlenebilmektedir. 
Cuinet, yapının pek çok freskle bezendiğini ve birçok tablo bulunduğunu belirtmektedir. Yazar, 
İsa’nın mezara girişinin işlendiği bakır dövme-kabartma eser üzerinde özellikle durmuştur. Dini 
figür ve konuların ağırlıklı olduğu resimlerde, bugüne ulaşabilenlerden anlaşıldığı kadarıyla, beyaz 
zemin üzerine mavi renkler hakimdir. Başlık ve konsollar, yumurta dizileri ve akantus yaprakları 
ile bezenmiş, batı girişinin çevresine, pandantif ve kasnak ile batı galerisindeki sügövdelerine, 
doğudaki pencerelerin üzerine ikonografik figürler resmedilmiştir.
Yapının çan kulesi, birbirinden silmelerle ayrılan üç kademeden oluşur. Kare planlı alt bölümden 
girilerek sekizgen sağır gövdeye ulaşılmaktadır. Üstteki iki kademe, sütun ve kemerlerle sekizgen 
planı sürdürmektedir. Kare kesitli ayaklar, taş parapetler ve kemerlerle biçimlenen katlardan 
alttakine merdivenle ulaşılmaktadır. Çanın bulunduğu kısım kubbe ile örtülmüştür.

Germir Panagia Rum Kilisesi  (5)
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Germir Panagia Rum Kilisesi (5)
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Germir Panagia Rum Kilisesi  (5)



Kaya Kilise
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Kaya Kilise (6)



30 Germir Köprüsü
Köprü Germir Mahallesi’ni ikiye ayıran dere üzerinde, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. 
Üç gözlü olarak yapılan köprünün orta gözü diğerlerinden daha geniştir. Eserin ne zaman yapıldığı 
bilinmemekle birlikte, Germir’de yapılaşmanın daha çok 19. yüzyılda olduğu dikkate alınarak, o 
dönemde yapıldığı düşünülmektedir.

Germir Köprüsü (7)





32 Germir Mektebi
Kuzeydeki giriş kapısının üzerinde bulunan kitabesinden anlaşıldığına göre okul, giriş revakında 
tuğrası işlenen Sultan Reşad döneminde Germirli İmamzade Ali Efendi tarafından H.1329 
(M.1911) yılında inşa ettirilmiştir. Yapı, bodrum kat üzerine tek katlı olarak düzgün kesme taş 
kullanılarak inşa edilmiş olup, taban döşemesinde ve örtüsünde ahşap kullanılmıştır. Giriş kuzey 
cepheden iki taraflı taş merdivenle sağlanmıştır. Yapının güneyinde iki, doğusunda bir derslik 
bulunmaktadır. Doğudaki derslik sokak üzerini kapatan tonozlu geçidin üzerine inşa edilmiştir.

Germir Mektebi (8)





Çeşme I (9)
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Çeşme II (10)

Çeşmeler



Dükkanlar



Dükkanlar (11)



38 Germir Bezirhanesi
Çok miktardaki Germir bezirhanelerinden bugüne kalabilmiş bir endüstriyel yapı olan bezirhane, 
biri doğu-batı, diğeri kuzey-güney doğrultuda uzanan ve birbiriyle ilişkilendirilen iki mekandan 
oluşmaktadır. Kaba yonu taş malzemeyle inşa edilen bu eserin kitabesi yoktur. Mahalle sakinleri 
19. yüzyılda yapıldığını söylemektedir.  Yapıya, diğerinden daha küçük ölçekte düzenlenen ve kuzey 
tarafa inşa edilen bölümün batı duvarına açılan kapıdan girilmektedir. Yapının giriş mekanında 
yağ üretiminde kullanılan çeşitli bitki tohumlarının ezildiği taş ve yalağı dikkat çekmektedir. Giriş 
mekanının güneyine açılan kapıdan, doğu-batı doğrultuda uzanan ve hezen denilen burgulu 
ağaç aksamın bulunduğu asıl üretim mekanına geçilmektedir. Yapının üst örtüsü güney-kuzey 
doğrultuda atılmış ahşap kirişler üzerine düz damdır.

Germir Bezirhanesi (12)
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Bezirhaneler (13)



Bezirhaneler



Germir Mezarlığı
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Germir Mezarlığı (14)



44 Yukarı Mahalle Camii Mezarlığı 

Yukarı Mahalle Cami Mezarlığı (15)





Sadık Çelen Konağı Hamamı



Sadık Çelen Konağı Hamamı (16)



Fırın I
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Germir Fırın (17)



Fırın II
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Germir Fırın II (18)



52 Konutlar
Germir evleri,  farklı etnik grupların bir arada yaşamasından dolayı çok zengin ve renkli bir mimari 
karaktere sahiptir. Kayalık, dar bir vadide, setler üzerine yan yana bitişik düzende yapılmışlardır. 
Arkalarını yasladıkları kayalarla çoğu kez iç içe girmişlerdir. Germir’de  ithalat ve ihracat yapan 
ünlü tüccarlar kazandıkları paralar ile çok görkemli taştan konak ve evler yapmışlar, bütün cadde 
ve sokaklarına kaldırım döşemişlerdir. 
Edmund Naumann, 1890 yılında yaptığı Kayseri gezisinde Germir’in dar sokakları ve dükkanları 
ile farklı bir görünüme sahip olduğunu söylemiştir.
Germir’de Müslüman evleri daha sade yalın düzenlemeler, Hıristiyan evleri ise güç ve zenginliğin 
yansıtıldığı mimari unsurlar olarak biçimlendirilmişlerdir.
Çevresi bağ ve bahçelerle süslü olan Germir Köyü’nün fiziki yapısını tüm bu kaya bloklar, arada 
oyulmuş mağaralar, pek çoğu dönemin gayrimüslimlerine ait olan ve taş işçiliğinin güzel örneklerini 
oluşturan evler ve yeşil bandın koordinasyonunu oluştururdu.
Germir’de taş malzeme kullanılarak inşa edilen evler, dar sokaklar boyunca birbirinin görüş 
alanını etkilemeyecek şekilde tek katlı, iki katlı ve daha çok konak niteliğinde değerlendirilmiştir.  
Dış mimaride hareketli cepheler, açık köşkler, kat aralarındaki konsollar ve balkonlarla evler, ev 
sahibinin maddi gücünü temsil eder şekilde tasarlanmıştır. Sokaktan avluya veya avludan eve 
geçişi sağlayan girişler, genelden özele geçişi belirleyen ev mimarisindeki en önemli unsurlar olarak 
dikkat çekmektedirler.   



Konut (19)
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Fırıncıoğlu Konağı (20)
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Fırıncıoğlu Konağı (20)
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Konut (21)
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Nuh Mehmet Deneme Evi (22)
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Mehmet İlhan Evi (23)
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İbrahim Sağ Evi (24)
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Konut (25)
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Baki Köse Evi (26)
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Konut (27)
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Konut (28)
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İbrahim Akdağ Evi (29)



76

İbrahim Akdağ Ev (29)



İbrahim Akdağ Ev (29)
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Mehmet Pehlivan Evi (30)
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Konut (31)
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Bilal Türk Evi (32)
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Konut (33)
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Konut (34)
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Nuh Fırıncı Evi (35)
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Papaz Evi (36)
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Ali Hisar Evi (37)
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95

Ömer Hisar Evi (38)
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Konut (39)
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Konut (40)
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Nazım İamamoğlu Evi (41)
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Konut (42)
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Bakkaloğlu Evi (43)
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Nuh Mehmet Bakkaloğlu Evi (44)
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Nuh Mehmet Bakkaloğlu Evi (44)





Konut (45)
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 Konut (45)



Konut (46)
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Konut (47)
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Konut (48)
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Ali İhsan Erbil Evi  (49)
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İkiz Evler (50)
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Talas Bulvarı

M
alatya Yolu

Kocasinan Bulvarı

0 1 2

Kilometre

Lejand

Konum

İlçe Sınırları

Yollar

Germir Mahlle Sınırı






