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ORTODOKS KİLİSELERİ TARİHİ KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 

 Yücel Öztürk∗ 

Sözlerime başlamadan önce sempozyum camiasını ve izleyicileri saygıyla 
selamlarım. Mevcut sempozyumun konusu “Ortodoks Kiliseleri Tarihi” olarak son 
şeklini aldı ve huzurlarınıza çıktı. Meselenin tasnif, tarif ve tahkikinin zorluğunu daha 
ismin tespitinde yaşamaya başladık ve aşama aşama bu zorluklarla mücadele etmek 
zorunda kaldık. Bu zorluklar, esasında meselenin karmaşıklığı yanında Türkiye’de 
alışık olmadığımız sahalar olmalarından da kaynaklanıyordu. Bu bakımdan, 
karşılaştığımız zorluklar bizi yıldırmaktan ziyade konuyu ele almaktaki isabetliliğimizi 
ortaya koyuyordu. 

 Ortodoks kiliselerinin tarihi Anadolu, İstanbul, Balkan, Ukrayna, Rusya 
coğrafyalarında yaşayan geniş çaplı bir nüfusu ilgilendirmektedir. Bahsedilen coğrafya 
yaklaşık bin yıldan beri Türk Milleti’nin tarihinin de bir parçası olmuştur. Bu 
bakımdan, Biz Türk akademisyenleri Ortodoks Medeniyeti’ni akademik etkinlik 
konusu olarak belirlemekten gururluyuz, mutluyuz. 

Hristiyanlık iki buçuk milyara yaklaşan nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusuna 
sahip dindir. Kitabi dinlerin Allah, Kitap ve Peygamber temelinde tüm vasıflarına 
sahip, tek tanrılı, İbrahimi din olarak tanımlanmıştır.  

Kurucu lideri, Hazreti İsa’dır.  İsa isminin etimolojik kökeni Aramice 
Yeşua’dan gelir. Yehova aynı kökle mana ve şekil itibariyle irtibatlıdır. Batı dillerinde 
kullanılan Jesus ismi de aynı kökten gelir. Jesus of Nazareth, İsa Peygamper’in 
Roma’nın bir vilayeti olan Nazareth’de doğmuş olmasına atfen   Nazaret’li Jesus 
anlamında kullanılır. Hristiyan peygamberi için Grekçe’de  Jesus Christ terimi 
kullanılmıştır. Christ, Hristos’un Batı dillerindeki kullanımıdır.  Arapça ve İslami 
kaynaklarda kullanılan İsa kelimesi de kök itibariyle Yeşua’nın bir varyantıdır. İslami 
kaynaklarda Hristiyanları belirtmek için Nasara terimi de kullanılır ki, bu da doğum 
yerine atfen yapılan bir tasarruf biçimi olup Batılı tasarruf şekilleriyle paralellik 
taşımaktadır. 

Hristiyanlığın ilahiyat ve tarihsel bağlamda oluşmasında Roma İmparatorluğu 
birincil faktördür. İkinci Mabet Dönemi olarak adlandırılan Yahudi İlahiyat sistemi 
içinden çıkan Hristiyanlık özellikle Hz. İsa’nın Çarmıha gerilişinden sonra temel 
vasıflarını kazanacaktır.  Pagan inancının evrensel uygulayıcısı olan Roma 
İmparatorluğu ile Hristiyanlık arasındaki ilişki Miladi dönemden itibaren Dünya 
tarihini etkileyen başlıca faktör oldu. Hazreti İsa’nın tarihi rolünü ifa ettikten sonra 
öldürülmesi, Hristiyanlığın sonunu getirmedi, aksine, tarihsel anlamda ortaya 
çıkmasını sağladı. Hz. İsa’nın havarileri Kudüs bölgesinden hızla uzaklaşarak 

∗  Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
yozturk@sakarya.edu.tr 
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Akdeniz, Avrupa, Anadolu, Kuzey Kafkasya, Mısır, Etyopya gibi ülkelere gittiler ve 
Hristiyan teolojisinin akide ve uygulama esaslarını inşa ettiler. 

Hristiyanlık Eski Ahit ve Yeni Ahit olarak iki kısımdan oluşur. Tevrat ve diğer 
kitabi dinlerden ibaret Eski Ahit, Hristiyan teolojisinin ana referans kaynağı 
niteliğindedir. Yeni Ahit olarak adlandırılan İncil, Mark, Matthew, Luke ve John 
incilleri olarak anılmaktadır. Yeni Ahit’in tespit, tasnif ve tahkiki tarih içinde tedricen 
ortaya çıkmıştır. Miladi birinci yüzyılın ikinci yarısında İkinci Mabed’in tahrip edilişi 
ve Yahudilerin toplu olarak sürgün edilişinden sonra Hristiyanlık Judaism’den 
bağımsız bir din haline geldi. Dört varyantı bulunan ve tamamı Grekçe olan Yeni Ahit 
kitaplarının yazıya geçiriliş tarihi kesin olarak bilinmemekte, ancak, takriben Miladi 
66 – 110 yılları arasında yazılı hale getirildikleri kabul edilmektedir. Matthew, Mark, 
Luke incilleri, büyük çapta aynı muhtevaya sahip olmaları dolayısıyla synoptik inciller 
olarak kabul edilir. John incili diğerlerinden hayli farklılık taşır. İncil’in Latince 
çevirisi hayli sonra Hieronymus (Aziz Jerome doğumu yaklaşık 347 – öl. 420) 
tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Hristiyanlık akide, kültür ve kurumsal olarak farklı boyutlar taşımaktadır. 
Siyaset, coğrafya ve inanç temelli bu farklılıklar pek çok milletin tarihsel kültürüne 
damga vurmuş, onların milli kimliklerinin ayrılmaz parçası olmuştur. Bu bakımdan, 
Hristiyanlığın yayıldığı coğrafya ve üzerindeki halklarla en fazla muhatap olan, sosyal, 
kültürel, siyasi ilişkiler kuran Türkler, bahis konusu meselelere uzak kalamazlar. 
Hristiyanlığın tarihi Türkleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bugün ki seminerin 
ortaya çıkışında rol oynayan en önemli faktörlerden birisi budur.   

Hristiyanlığın tarih sahnesine çıkışı, ilk teolojik oluşum safhası ve devlet dini 
haline gelişinden sonraki tarihsel aşamaları Roma İmparatorluğu’nun kurumsal 
yapısına göre gelişmiş ve şekillenmiştir. Hz. İsa’nın çarmıha gerilişi, Roma 
İmparatorluğu’nun pagan sisteminin bir ürünü idi. Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi, 
Hristiyan teolojisini baştan başa şekillendiren çok temel bir vakadır. Bu olay, 
Hristiyanlığın ontolojik ve teolojik alt yapısını belirlemiştir.  Hristiyan teolojisine göre 
Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşur. İnanç itibariyle çarmıh olayı zahiri, 
görünüş olarak yorumlanır. İsa, çarmıha vücuduyla konuldu, Ruhu ise Baba’nın 
katına yükseldi ve onunla buluştu. Hristiyan inancına göre İsa’nın çarmıha gerilmesi 
tüm insanlığın işlediği günahlara kefaret olarak yorumlanmış, bu olayın insanlığın 
kurtuluşu için Baba Tanrı tarafından taktir edilmiş ilahi bir kurgu olduğuna 
inanılmıştır.  

Miladi birinci ve dördüncü yüzyıllar arasındaki üç yüz yıllık periyod, 
Hristiyanlığın teolojik ve akaid safhasının oluştuğu kritik bir zaman dilimidir. 
Evrensel egemenlik anlayışına tabi Roma İmparatorluğu bu periyod içinde 
Hristiyanlığı yok etmek için her çareye baş vurmuş, ancak, Hristiyan inancı tüm 
engelleri aşarak Roma’ya karşı var olmayı sürdürmüştür. Anti dünyacı bir ontolojinin 
köklü bir şekilde yerleştiği manastır hayatı bu zaman diliminin ürünüdür. Kilise 
babaları olarak adlandırılan ilk Hristiyan önderler dünyadan uzak, züht esaslı teolojiyi 

Platform of International European Studies | 8



CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

manastır hayatı içinde inşa etmişler, manastır bu inanç sisteminin mayalandığı yer 
olmuştur.  

Nihayet evrensel nitelikli Roma İmparatorluğu, evrensel mesaja sahip 
Hristiyanlığın inançtan gelen gücünü keşfetmiş ve onu kendi hakimiyetinin bir 
vasıtası haline getirmeyi düşünmüştür. Hristiyanlık bu aşamada da Roma’nın 
kendisine biçtiği dost rolüne göre yeniden şekillenecek, tarihsel değişimlere 
uğrayacaktır. Roma’nın ilk dönemlerdeki düşmanca yaklaşımı Hristiyanlığın 
oluşumu ve kökleşmesinde ne kadar önemli rol oynadıysa, Roma’nın dost ve faydacı 
yaklaşımı da aynı oranda, ancak, ters, aksi istikamette rol oynamıştır. Hristiyanlık 
devlet ideolojisi haline geldikten sonra siyasi problemler üst üste gelecek, siyasi 
kırılmalar ile teolojik kırılmalar iç içe geçerek seyredecektir. 

Roma İmparatoru Büyük Konstantin, 313 Milan Fermanı ile Hristiyanlığı suç 
olmaktan çıkarttı; 325 tarihinde Hristiyanlık tarihinde büyük önem taşıyan İznik 
Konsülünü topladı; Teslis inancı karşısında 318 tarihlerinde ciddi bir muhalefet odağı 
haline gelmiş olan Ariusçuluğu mahkûm ederek Kilise’nin birliğini tesis etti. Arius 
heretik addedilerek muşruiyetin dışına itildi. Roma İmparaorluğu 380 tarihinde 
Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti ve bu tarihten itibaren Kilise Devlet kurumu 
haline geldi.  

Constantin’in  müdahalesi Kilise’nin birliğini sağlamaya yönelik olsa da, bu 
siyasetin gücü ile olmuş, Kilise şiddetli şekilde bastırılmış, dini otorite siyasi otoritenin 
emrine sokulmuştu. Bu bakımdan, İznik Konsülü Arius’u sürgün edip cezalandırmak 
suretiyle Kilise’nin birliği istikametinde atılmış bir adım olsa da, siyasi nitelikli olduğu 
bilinen bu karar, tarihsel süreçte akidevi açıdan bir etki yaratmayacak, tersine, 
Ariusçuluk yanında başka mezheplerin de doğması kaçınılmaz olacaktır. İstanbul – 
Anadolu sathında Onbirinci asra kadar yedi adet büyük konsül yapılacak, ancak, bu 
konsüllerin tamamında ana fikir Kilise’nin birliği olmasına rağmen görüş ayrılıkları 
kapanmak yerine derinleşecektir.  

Hristiyan teolojisinde temel öneme sahip Kristoloji, Ariusculuk ile mücadele 
ederken yüzyıl sonra yeni bir ihtilaf baş gösterecektir. İstanbul Patriği Nestor, 
Kristoloji’ye yeni bir ihtilaf eklemişti. Dyophysitism, olarak Hristiyan ilahiyatındaki 
yerini alan bu anlayış 431 Efes Konsülü’nde heretik addedilerek dışlandı. Efes 
Konsülü’nün yeni akideyi dışlama kararı tarihsel olarak akidenin ortadan kalkmasını 
sağlayamayacak, aksine daha güçlenmesine yol açacaktır. Aynı zamanda Pers Kilisesi 
veya Nestori Kilise olarak da bilinen Doğu Kilisesi’nin Büyük Kilise’den ayrılması 
bahis konusu kararın doğrudan bir sonucudur. Bu ayrışmayı engellemek için yapıldığı 
anlaşılan 451 tarihli Kadıköy Konsülü bir önceki konsülde heretik addettiği 
Dyophysitism’i tüm kilisenin resmi inancı olarak ilan etse de ayrışmalar sonraki 
periyodlarda artarak devam edecektir.   

Hristiyanlık tarihindeki en büyük ayrışma,  İstanbul merkezli Doğu Ortodoks 
Kilisesi ile Roma merkezli Katolik Ortodoks kilisesinin birleşmemek üzere 
ayrılmasıdır. Büyük Kilise anlayışı, şiddetli ihtilaflara rağmen Hristiyan inancının 
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birliği istikametinde hareket etti. Ancak, inanç ihtilaflarına bir şekilde konsüllerde 
alınan kararlarla çare aranırken, coğrafi, siyasi, jeopolitik gerçekler tarihsel olarak 
aşılmaz şekilde kendini dayatıyordu. Birbirinden uzak, iki siyasi egemenlik alanına ait 
İki kutuplu Hristiyan âlemi teşekkül etmişti. 1054 tarihine kadar tek kilise anlayışına 
göre sürdürülen ilahiyat çalışmaları bu tarihten itibaren iki kutuplu anlayışa yerini 
terk etti. Söz konusu tarihten itibaren Doğu Ortodoks Kilisesi ile Batı Katolik Kilisesi 
arasındaki iletişim koptu. Teolojik ve politik açıdan Batı ve Doğu Hristiyanlığı 
birbirinden ayrıldı, farklı tarihsel seyir izledi. 1054 tarihinde gerçekleşen büyük 
ihtilafın temel sebebi, siyasi – jeopolitik kırılma idi. Doğu Ortodoks Kilisesi kendisini 
İstanbul merkezli olarak tanımlıyor, Batı Katolik Kilisesi ise Roma’yı tek ve değişmez 
merkez olarak değerlendiriyordu. Bu ihtilaf jeopolitik gerçeklere bağlı olarak tarih 
içinde derinleşerek iki kilisenin kesin hatlarla birbirinden kopmasına yol açacaktır. 

 XVI. yüzyılda gerçekleşen yeni ayrışmalar ile Hristiyanlık tarihi farklı bir boyut 
kazandı. Reformcu çizgideki yeni mezhepler, aynı zamanda Avrupa uluslaşmasının alt 
yapısını da meydana getirdi. 

Mevcut etkinliğin sınırları burada belirttiğimiz Ortodoks Doğu Kiliseleridir. 
Doğu Kiliseleri, başta merkezi Ortodoks Doğu Kilisesi ve ona bağlı veya inanç birliği 
içinde bulunan kiliselerdir. Doğu Ortodoks Kilisesi de uluslaşma sürecinde Batı 
Kilisesi’ne benzeyen, ama geç uluslaşmaya bağlı olarak daha geç dönemde başlayan 
bir ayrışma yaşamıştır. 

 Ermeni Kilisesi ve onun uzantısı olarak ortaya çıkan Gürcü kiliseleri Ortodoks 
Doğu kiliseleri içinde hususi bir önem taşırlar. Hristiyanlık tarihi, bize ilk Hristiyan 
ulusun Ermeniler olduğun söylüyor. Kendisini Doğu Ortodoks geleneği içinde gören 
Ermeni ve Gürcü Kiliselerinin farklı bir tarihsel ve teolojik gelişme geçirdikleri izaha 
ihtiyaç duymayan bir durumdur. 

Batı ve Doğu Hristiyanlığının tarihi, Batı ve Doğu Roma tarihinden ayrı 
düşünülemez. Batı Roma’nın beşinci asrın son çeyreğinde yıkılması hem Hristiyanlık 
tarihi, hem Avrupa tarihi, hem de Dünya tarihi açısından dönüm noktası oldu. Batı 
Roma’nın Kuzeyden gelen Germen kabilelerinin tazyiki ile yıkılması, Batı Katolik 
Kilisesi’nin dini lideri olan Papa’nın aynı zamanda politik otorite haline gelmesini 
sağladı. Marovenj ve Karolenj İmparatorluklarının kuruluşuna kadar Batı Avrupa 
Hristiyanlığı hem dini hem politik açıdan Papa’nın otoritesine girdi.  Katolik 
Kilisesi’nin altın çağı olarak nitelenen bu dönem, Onuncu asırda sona erdi. Avrupa’da 
yeni imparatorluğun tesis edilmesi ile Papa – İmparator ihtilafı doğdu. Karolenj 
İmparatorluğu’nun yıkılması ve Avrupa tarihinin Feodal Çağ’a girmesi sürecinde 
Papa’nın otoritesi yeniden canlansa da, bu dönem fazla uzun sürmeyecek, Feodadilzm 
ulus monarşilerine evrilme aşamasında Papa bu kez ebediyyen ruhani otorite ile 
sınırlanacak, ayrıca, Reform süreci ile Avrupa nüfusunun önemli kısmı Papa 
otoritesinin dışına çıkacaktır. 

Doğu Ortodoks Kilisesi Batı’daki ikizinden tümüyle farklı bir çizgi izlemiştir. 
Kendisi Hristiyan olmadığı halde İznik Konsülünü toplayan ve Kilise’nin birliğini 
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dikte eden Constantin ve halefleri Patriği ikinci mevkiye mahkûm etmişler, kiliseyi 
adeta devletin birleştirici unsuru olarak görmek istemişlerdir. Devletten bağımsız bir 
patrik olmamış, Batı kilesesinde Petrus’un varisi ve ilahi güçle donatılmış bir Papa 
devlet karşısındaki müstakil konumunu sürdürmüştür. İstanbul merkezli Doğu Roma 
İmparatorları Batıdaki Papa gibi kabul edilmişlerdir. Önde gelen Hristiyan 
ilahiyatçılarının üzerinde durduğu gibi, Batı ve Doğu Kiliseleri arasındaki ihtilaf dini 
değil politik karakterdedir. Papa devletten bağımsız müstakil bir dini lider iken 
Doğu’da patrik imparatorun yardımcısı ve meşruiyet kaynağı konumundadır. Papa 
imparator karşısında ikinci mevkiye indirilmiş bir patriklik ile eşit olma anlayışına hiç 
sıcak bakmamış, daima Roma’nın üstünlüğünü şart koşmuştur. 1054’deki ebedi 
kırılmanın baş konusu da bahis konusu problemdir. 

Hristiyan teolojisinde inanç – akide temelindeki ihtilaf Arius ve Arianism ile 
merkezi kiliseler olan Ortodoks – Katolik kiliseleri arasında bulunmaktadır. İlahiyat 
sistemi açısından Arius, hem Ortodoks hem de Katolik kiliselerinden kesin hatlarla 
ayrılmaktadır. Arius, Baba Tanrı üzerinde durur ve Oğul’un tanrısal vasıftan uzak, 
mekân – zamana bağlı fani bir varlık olduğu tezinde ısrar eder. Bu anlayış hem 
Ortodoks, hem de Katolik kiliseleri tarafından kesinlikle kabul edilmemiştir. Problemi 
teolojik ve ontolojik olarak çözmek için çok karmaşık ve çeşitli nazariyeler ortaya 
atılmış, ancak, bu temel husus belirgin şekilde merkezi niteliğini korumuştur. 

Hristiyanlığın yayıldığı en önemli coğrafya olan Anadolu, bugün Türk 
milletinin vatanıdır. On birinci yüzyılda başlayan Türk yayılması on üçüncü yüzyılda 
Anadolu’nun tümüyle Türk egemenliğine girmesi ile sonuçlanmıştır. Dünya tarihini 
en az Batı Roma’nın yıkılması ile başlayan büyük dönüşüm kadar etkileyen bu süreç 
yanlış şekilde Türk-Grek karşıtlığı üzerinden değerlendirilmiştir. Selçuklunun 
yıkılışını sağlayan süreç yeterince analiz edilmediği gibi, Osmanlı’yı tarih sahnesine 
çıkaran süreç de gerek kaynak yokluğu gerek se ideolojik sebeplere bağlı olarak 
bilimsel bakış açılarına konu olmamıştır. Bu nedenle Osmanlı’nın kuruluşu hakkında 
birçok nazariye üretilmiştir. Özellikle Paul Wittek’in gaza üzerine kurulu tezi, İslam – 
Hristiyan çatışmasını işlemekte, Osmanlı’nın kuruluşunu adeta etnik temelden ziyade 
dinsel bir anlayışa bağlamaktadır. İdeolojik bakımdan her iki tarafa da cazip geldiği 
görülen bu tez ilginç şekilde Türkiye’de önde gelen pek çok tarihçi tarafından da 
benimsenmekte ve tekrarlanmaktadır.  

Annal Okulu izinden giden Ömer Lütfü Barkan ve aynı şekilde söz konusu 
okulun anlayışını araştırmalarında gayet iyi değerlendiren Mehmet Fuat Köprülü 
meselenin tarihsel yönünün bu kadar basit olamayacağını, daha somut tarihi faktörler 
üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu arayış, Türklerin XIII. 
Yüzyılda maruz kaldığı büyük göç olgusunun hem Selçuklunun yıkılışında hem de 
Osmanlı’nın kuruluşunda rol oynayan temel faktör olduğu üzerinde bina edilmiş 
sağlam bir tez haline gelmiştir. Bu anlayışın temelinde nazariye değil, tarihsel gerçeklik 
yatmaktadır. 13. Yüzyılda Türkleri ve Grekleri merkezi güç olmaktan çıkaran ve 
kenara iten büyük bir tarihi süreç yayılmıştır. Bunu kısa ifadeyle Moğol – Latin 
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yayılması olarak tanımlayabiliriz. Maveraünnehr’den başlayan Moğol yayılması tüm 
Doğu Avrupa’yı hakimiyeti altına aldı. Bu alanda birçok devlet yıkıldı, yenileri 
kuruldu. Moğolların Abbasi – İslam İmparatoruğu ve Selçuklu İmparatorluğu’nu 
yıkmasıyla Akdeniz – Karadeniz havzalarının tüm iktisadi hâkimiyeti Latinlerin eline 
geçti. 

Söz konusu Moğol yayılmasının en büyük mağdurları Selçuklu İmparatorluğu 
tebası olan Türkler ve Bizans tebaası olan Grekler; kazançlıları ise Latin şehir devletleri 
olmuştur. Akdeniz, Ege, Karadeniz, Anadolu sahil kentlerinde Latin ticari koloni 
ağlarının oluştuğu bu dönemde Anadolu’nun orta ve doğu kesimlerinde ağır vergi 
yükü, kıtlık ve açlık gibi felaketlerle boğuşan Türkler zorunlu olarak batıya doğru göç 
etmişler, Marmara Uç bölgesi bu göç ile Türk – Bizans karşılaşmasının en yoğun 
olduğu alan haline gelmiştir. Bu Türk – Grek karşılaşması demografik bir olay olup 
anlaşılması için kendi doğası içinde incelenmesi gerekmektedir. Tarihsel nedenlere 
dayanan bu demografik yayılma nasıl olmuştu? Türklerin Grekleri dönüştürmesi mi, 
yoksa, iki tarafın birbiriyle çatıştığı karşıt toplumsal ve siyasi yapılar mı söz 
konusuydu? 

Bizim kanaatimize göre, bunların hiçbirisi olmamıştı. Türkler ve Grekler kendi 
yaşam alanlarında varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. Türk üniversalizm 
anlayışında yabancı düşmanlığı yoktur. Türkler yabancılarla çok rahat toplumsal 
ilişkiye girebilen bir millettir. Marmara Uç bölgesinde yüksek yayla kesimlerinde 
Türklerin aşağı ova kesimlerinde Greklerin yaşadığı ikili nüfus birlikteliği ortaya çıktı. 
Bu Ege ve Trakya bölgelerinde de aynı şekilde gerçekleşti. Osmanlıların kurulduğu 
süreçte bu Türk – Grek komşuluk ilişkisine dayalı yaşantı artık sağlam bir şekilde 
yerleşmişti. Osmanlılar yalnız şehirlerin zaptedilmesinde dirençle karşılaştılar, ancak, 
askeri harekatlar sonrasında toplumlar arasında bir çatışma hali yaşanmamıştır. 
Wittek ve Gibbons’un iddia ettiği gibi büyük çaplı bir asimilasyon hali olmamıştır. 
Toplumlar, inanç ve etnik yapılarını korumuşlar, farklılıklarını muhafaza ederek bir 
arada yaşayabilmişlerdir. Selçuklu’dan Osmanlı’ya intikal eden bu farklılıkların bir 
aradalığı ve yan yanalığı üzerine kurulmuş sosyal – siyasal sistem, dünya tarihinde eşi 
görülmeyen yüksek medeni bir seviyedir. 

Türk, Grek, Ermeni, Yahudi ve daha başka bölgesel nüfus halkalarının 
birbirleriyle olan ilişkileri Oryantalist çizgide çatışmacı, birbirini yok etme veya 
asimile etme anlayışı üzerine kurulan tezlerle izah edildiğinden bu farklı kültürlerin 
bir aradalığı üzerine kurulmuş Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri anlaşılmamıştır. 
Yaklaşık elli yıldan beri sürmekte olan şehir tarihi çalışmalarında elde edilen 
demografik veriler bu düşüncemizi doğrulamaktadır. Osmanlı şehirlerinde ve onlara 
bağlı kırsal alanda tek tip nüfus yoktur. Şehirlerde Müslüman olarak kayda geçirilmiş 
Türkler ile Ermeni, Rum, Yahudi olarak kayda geçirilmiş topluluklar yan yana 
mahallelerde yaşamaktadırlar. İstanbul, Bursa, Manisa, Çanakkale, İzmir ve daha pek 
çok büyük şehir aynı özelliğe sahiptir. Osmanlı nüfus verilerini barındıran Tahrir 
defterlerinin incelenmesi sonunda bu hususta yeteri kadar veri elde edilmiştir. Artık 
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sağlam ve kesin değerlendirmeler yapmak için elimizde yeterli veri bulunmaktadır. 
XIX. yüzyıl Çanakkalesi’nde nüfusun yarısına yakını Müslüman Türk, yarısına yakını 
da Hristiyan unsurlardan oluşmakta idi.  

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan nüfusun çok büyük kısmının 
Türklerden oluşması, yirminci yüzyıl başlarında uygulamaya konulan nüfus değişimi 
politikalarının ürünüdür. 

 Bin yılı bulan Türk egemenliği döneminde Anadolu medeniyetlerin 
karşılaştığı, kaynaştığı büyük sentezler meydana getirdiği bir medeniyet havzası 
olmuştur. Bu tarihin ortak unsurlarından birisi şüphesiz Ortodoks inancı ve 
medeniyetidir. Osmanlı Türk İmparatorluğu Ortodoks Patrikhanesi’ni özellikle 
Balkan ve Anadolu Ortodoks halklarının lideri ve temsilcisi olarak muhatap almış, 
Fener Ortodoks Patrikhanesi Ortodoks Medeniyeti’ni Osmanlı – İslam Medeniyeti’ne 
entegre eden bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür.  

 Doğu Hristiyanlığı’nın en önemli merkezi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
başkenti olan İstanbul, günümüzde yine Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birini 
barındıran metropoldür. Hristiyanlığın kaderine hükmeden tüm konsüller bugün 
Türkiye’nin hâkimiyet alanında bulunan şehir merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. 
İstanbul Ortodoks Patrikhanesi 1453 tarihinden itibaren tarihi fonksiyonlarını Türk 
egemenliğinde yürütmüştür. Patrikhane bir nevi Türk emperyal siyasetinin aracı 
haline gelmiştir.  

Böylesine önemli, derin, zengin bir tarihin mirasçıları olan bizler, Ortodoks 
Medeniyeti’ni sempozyum konusu haline getirmekten gururluyuz. Bu sempozyum 
içinde bulunduğumuz şartların etkisinde gayet sınırlı çerçevede yapılmıştır. Doğu 
Avrupa Çalışmaları Platformu olarak Ortodoks Medeniyeti ile ilgili araştırmalarımızı 
sürdüreceğimizi, bu alanda yapacağımız yeni yayın çalışmalarıyla konunun külliyat 
boyutunda ele alınmasını hedeflediğimizi belirtmeleyim. Ortodoks Kiliseleriyle ilgili 
yayın faaliyetimizin tüm Doğu Kiliselerini kapsamasını arzu etmekteyiz.  

Bu kongreye Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Sırbistan, Kuzey Makedonya gibi ülkelerden katılan, sunumlarıyla destek veren 
akademisyenlere içten teşekkürü borç bilirim. Mevcut sempozyum onların akademik 
birikimlerinin eseri olacaktır. Gelecek çalışmalarımızda kendilerini tekrar 
ağırlamaktan haz duyacağımızı belirtmek isterim. 

Doğu Avrupa Çalışmaları Platformu’nun tüm üyeleri bu çalışmanın ortaya 
çıkmasında ciddi katkı yapmışlardır. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmekten 
mutluluk duyarım. 

Platformun sağlıklı şekilde işleyişinde, bilimsel etkinliklerin yürütülmesinde 
sekreteryamızın fedakarane çalışmalarını belirtmeden geçemeyeceğim. Sema Aktaş 
Sarı’ya, Mehmet Kerim’e, Erim Vatansever’e içen sevgilerimi ve teşekkürlerimi 
sunarım.  
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OPENING SPEECH OF CONGRESS ON THE HISTORY OF ORTHODOX 
CHURCHES 

 
Yücel ÖZTÜRK* 

 
Before I start my words, I greet the symposium community and the audience 

with respect. The subject of the current symposium has taken its final form as "History 
of Orthodox Churches" and appeared before you. We started to experience the 
difficulty of classifying, describing and verifying the issue in identifying the name and 
gradually we had to deal with these difficulties. These difficulties were due to the 
complexity of the matter on the basis of the areas that we are not accustomed to in 
Turkey. In this respect, the difficulties we encountered demonstrated our accuracy in 
addressing the issue rather than daunting us. 

The history of Orthodox Churches concerns a large-scale population living in 
Anatolia, Istanbul, the Balkans, Ukraine, and Russia. The mentioned geography has 
been a part of the history of the Turkish Nation for nearly a thousand years. In this 
respect, We, Turkish academics, are proud and happy to designate Orthodox 
Civilization as an academic activity subject. 

Christianity is the most populous religion in the world, with a population 
approaching two and a half billion. Its founding leader is the Prophet Jesus. The 
etymological origin of the name Jesus comes from the Aramaic Yeshua. Jehovah is 
connected to the same root in meaning and form. The name Jesus, used in Western 
languages, comes from the same root. Jesus of Nazareth is used to mean Jesus of 
Nazareth, referring to the birth of Jesus Peygamper in Nazareth, a province of Rome. 
The term Jesus Christ is used in Greek for the Christian prophet. Christ is the use of 
Christos in Western languages. The word Jesus used in Arabic and Islamic sources is 
also a variant of Yeshua. In Islamic sources, the term Nasara is also used to denote 
Christians, which is a reference to the place of birth and parallels the Western usage 
patterns. 

The Roman Empire was the primary factor in the formation of Christianity in 
a theological and historical context. Christianity emerging from the Jewish 
Theological system, which is called the Second Temple Period, would gain its basic 
characteristics especially after the Crucifixion of the Prophet Jesus. The relationship 
between the Roman Empire, the universal practitioner of the pagan faith, and 
Christianity has been the main factor influencing world history since the Christian 
Era. The murder of the Prophet Jesus after performing his historical role did not end 
Christianity, on the contrary, it enabled it to emerge in a historical sense. The apostles 
of the Prophet Jesus quickly moved away from the Jerusalem region and went to 
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countries such as the Mediterranean, Europe, Anatolia, North Caucasus, Egypt, 
Ethiopia and established the principles of doctrine and practice of Christian theology. 

Christianity consists of two parts as the Old Testament and the New Testament. 
the Old Testament, consisting of the Torah and other biblical religions, is the main 
reference source of Christian theology. The Bible, called the New Testament, is 
referred to as the gospels of Mark, Matthew, Luke and John. The determination, 
classification and investigation of the New Testament have emerged gradually in the 
history. After the destruction of the Second Temple and the mass exile of the Jews in 
the second half of the first century AD, Christianity became an independent religion 
from Judaism. The writing date of the New Testament books, which have four variants 
and are all in Greek, is not known exactly, but it is accepted that they were written 
between the years 66 - 110 AD. The Matthew, Mark, Luke gospels are considered 
synoptic bibles as they have the same content on a large scale. John's bible is quite 
different from the others. The Latin translation of the Bible was carried out 
considerably later by Hieronymus (St. Jerome birth ca. 347 - d. 420). 

Christianity has different dimensions in terms of creed, culture and institution. 
These differences based on politics, geography and belief have marked the historical 
culture of many nations and have become an integral part of their national identity. 
In this regard, Turks, who have the most dealing with the geography where 
Christianity has spread and the peoples in it, and establishing social, cultural and 
political relations, cannot stay away from the issues in question. The history of 
Christianity is an issue that closely concerns Turks. This is one of the most important 
factors that played a role in the emergence of today's seminar. 

The emergence of Christianity on the stage of history, its first theological 
formation phase and its historical stages after becoming the state religion were 
developed and shaped according to the institutional structure of the Roman Empire. 
The crucifixion of the Prophet Jesus was a product of the Roman Empire's pagan 
system. The crucifixion of the Prophet Jesus is a very fundamental case that has shaped 
Christian theology throughout. This event determined the ontological and theological 
substructure of Christianity. According to Christian theology, God is made up of the 
Father, the Son, and the Holy Spirit. By belief, the crucifixion event is interpreted as 
apparent, appearance. Jesus was placed on the cross with his body, and His Spirit rose 
to the floor of the Father and met with him. According to the Christian belief, the 
crucifixion of Jesus was interpreted as atonement for the sins committed by all 
mankind, and this event was believed to be a divine fiction appreciated by God the 
Father for the salvation of humanity. 

The three-hundred-year period between the first and fourth centuries AD is a 
critical period in which the theological and religious phase of Christianity was formed. 
The Roman Empire, subject to the understanding of universal sovereignty, resorted 
to every means to destroy Christianity during this period, but the Christian faith 
continued to exist against Rome by overcoming all obstacles. The monastic life in 
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which an anti-worldist ontology is deeply established is the product of this time 
period. The first Christian leaders, known as church fathers, built the ascetic theology 
in monastic life, far from the world, and the monastery became the place where this 
belief system fermented. 

Finally, the universal Roman Empire discovered the power of Christianity, 
which has a universal message, coming from faith, and thought of making it a means 
of its own domination. At this stage, Christianity would be reshaped according to the 
friendly role Rome has assigned to itself and would undergo historical changes. 
Rome's friendly and utilitarian approach played an equally important role, however, 
in the opposite direction, as did the hostile approach of Rome in the early period in 
the formation and roots of Christianity. 

After Christianity has become a state ideology, political problems would 
overlap, political and theological breaks would be intertwined. 

The Roman Emperor Constantine the Great decriminalized Christianity with 
the 313 Edict of Milan; in 325, he gathered the Iznik Consul, which is of great 
importance in the history of Christianity; He established the unity of the Church by 
condemning the Ariusism, which had become the focus of serious opposition against 
the Trinity belief in 318. Arius was deemed heretic and pushed out of legitimacy. The 
Roman Empire adopted Christianity as the official religion in 380, and from this date 
on, the Church became the state institution. 

Although Constantin's intervention was aimed at ensuring the unity of the 
Church, it was with the power of this policy, that the Church was violently suppressed, 
and religious authority was placed under the command of the political authority. In 
this respect, although it is a step taken in the direction of the unity of the Church by 
exiling and punishing Arius, this decision of Iznik Consul, which is known to be of a 
political nature, would not have an effect in the historical process in terms of tradition, 
on the contrary, the emergence of other sects besides the Ariusism would be inevitable. 
There would be seven major consuls in Istanbul - Anatolia until the eleventh century, 
however, although the main idea in all of these consuls is the unity of the Church, the 
differences of opinion would deepen instead of closing. 

As Christology, which is of fundamental importance in Christian theology, 
struggles with Ariusism, a new conflict would arise after a hundred years. Istanbul 
Patriarch Nestor had added a new conflict to Christology. This understanding, which 
took its place in Christian theology as Dyophysitism, was excluded as heretic in 431 
Ephesus Consul. The decision of the Ephesus Council to exclude the new creed would 
not historically make it disappear, but on the contrary, it would make it stronger. The 
separation of the Eastern Church, also known as the Persian Church or Nestori 
Church, from the Great Church is a direct result of the decision in question. Although 
the Kadıköy Council dated 451, which was understood to be built to prevent this 
separation, declared Dyophysitism, which it deemed heretic in the previous consul, as 
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the official belief of the whole church, the separations would continue to increase in 
the following periods. 

The biggest split in the history of Christianity is the separation of the Istanbul-
centered Eastern Orthodox Church and the Roman-centered Western Catholic 
Church. Despite the violent conflict, the understanding of the Great Church moved 
in the direction of the unity of the Christian faith. However, geographic, political and 
geopolitical realities were historically impassable, while the conflicts of belief were 
somehow sought through the decisions taken in the councils. The bipolar Christian 
world, belonging to two distant areas of political domination, was formed. Theology 
studies, which were carried out according to the single church approach until 1054, 
left their place to the bipolar understanding from this date. As of that date, 
communication between the Eastern Orthodox Church and the Western Catholic 
Church has been lost. Theologically and politically, Western and Eastern Christianity 
differed from each other and followed a different historical course. The main reason 
for the great conflict that took place in 1054 was the political-geopolitical rupture. The 
Eastern Orthodox Church defines itself as centered in Istanbul, while the Western 
Catholic Church considered Rome as the single and unchangeable center. This 
conflict would deepen in history depending on the geopolitical realities and would 
cause the two churches to separate from each other with precise lines. 

The history of Christianity gained a different dimension with the new 
separations that took place in the XVI century. The new sects in the reformist line also 
formed the infrastructure of European nationalization. 

The boundaries of the current activity are the Orthodox Eastern Churches that 
we mentioned here. Eastern Churches are primarily the Orthodox Eastern Church 
and the churches affiliated to it or in faith unity. The Eastern Orthodox Church also 
experienced a disintegration similar to the Western Church in the process of 
nationalization, but that started later due to late nationalization. 

 The Armenian Church and the Georgian churches that emerged as its 
extension are of particular importance among the Orthodox Eastern churches. The 
history of Christianity tells us that the first Christian nation was the Armenians. It is 
a situation that does not need an explanation that the Armenian and Georgian 
Churches, which consider themselves within the Eastern Orthodox tradition, have 
undergone a different historical and theological development. 

The history of Western and Eastern Christianity cannot be separated from 
Western and Eastern Roman history. The collapse of Western Rome in the last quarter 
of the fifth century was a turning point in terms of Christianity, European history and 
world history. The collapse of Western Rome by the pressure of the Germanic tribes 
from the North ensured that the Pope, the religious leader of the Western Catholic 
Church, also became the political authority. Until the establishment of the 
Marovingian and Carolingian Empires, Western European Christianity fell under the 
authority of the Pope, both religiously and politically. This period, which is described 
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as the golden age of the Catholic Church, ended in the tenth century. With the 
establishment of a new empire in Europe, the Pope-Emperor conflict arose. Although 
the Pope's authority was revived in the process of the collapse of the Carolingian 
Empire and the entry of European history into the Feudal Age, this period will not last 
long, this time the Pope will be restricted to the eternal spiritual authority during the 
evolution of Feudadism to national monarchies, and also, with the Reformation 
process, part of it will go beyond the authority of the Pope. 

The Eastern Orthodox Church has followed a completely different line from its 
Western twin. Constantine, who convened the Council of Iznik and dictated the unity 
of the Church, although he was not a Christian, and his successors sentenced the 
Patriarch to the second position and wanted to see the church as the unifying element 
of the state. There was no patriarch independent of the state in the Eastern Church, 
but ast the heir of Peter, Pope was endowed with divine power in the Western Church 
but, the pope as the heir of Peter was endowed with divine power in the Western 
Church maintained its independent position vis - á vis the state. Istanbul-based 
Eastern Roman Emperors were accepted as the Pope in the West. As prominent 
Christian theologians have emphasized, the conflict between the Western and Eastern 
Churches is of a political, not religious character. While the Pope is an independent 
religious leader, independent of the state, the patriacrh is the depudy and a source of 
legitmimacy of the eperor in the East. The Pope did not lean towards the 
understanding of equality with a patriarchate who was relegated to the second position 
to the emperor and always stipulated the superiority of Rome. The main subject of the 
eternal break in 1054 is the problem in question. 

In Christian theology, the dispute on the basis of belief-creed lies between Arius 
and Arianism and the Orthodox-Catholic churches, the central churches. In terms of 
the theological system, Arius differs from both the Orthodox and the Catholic 
churches with certain lines. Arius focuses on God the Father and insists on the thesis 
that the Son is a mortal being, devoid of divinity and bound to space-time. This 
understanding is definitely not accepted by both Orthodox and Catholic churches. To 
solve the problem theologically and ontologically very complex and diverse theories 
have been put forward, but this fundamental point has remained distinctly central. 

Anatolia, the most important geography where Christianity has spread, is today 
the homeland of the Turkish nation. Turkish expansion, which started in the eleventh 
century, resulted in the total Turkish domination of Anatolia in the thirteenth century. 
This process, which affected the history of the world at least as much as the great 
transformation that started with the collapse of Western Rome, was wrongly evaluated 
over the Turkish-Greek opposition.over the Turkish-Greek opposition. 

The process that led to the collapse of the Seljuks was not adequately analyzed, 
and the process that brought the Ottoman Empire to the stage of history was not 
subject to scientific perspectives due to either the lack of resources or ideological 
reasons. For this reason, many theories about the establishment of the Ottoman 
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Empire have been produced. Especially Paul Wittek's thesis based on gaza deals with 
the conflict between Islam and Christians and almost connects the foundation of the 
Ottoman Empire to a religious understanding rather than an ethnic basis. This thesis, 
ideologically appears to be attractive to both sides, is adopted and repeated by 
foremost historians in an interesting way. 

Ömer Lütfü Barkan, who followed the Annales School, and Mehmet Fuat 
Köprülü, who evaluated the understanding of the school in their research very well, 
stated that the historical aspect of the issue could not be that simple and that more 
concrete historical factors should be focused on. This quest has become a solid thesis 
built on the fact that the great immigration phenomenon that Turks were exposed to 
in the XIIIth century was the main factor that played a role in both the collapse of the 
Seljuks and the establishment of the Ottoman Empire. The basis of this understanding 
is not the theory, but the historical reality. In the thirtienth century a grate historical 
stage preventing the Turks and Greeks becoming the central power, and repelling 
them to the periphery, spread.  

We can briefly define this as the Mongolian - Latin spread. The Mongolian 
spread that started in Transoxiana dominated the entire Eastern Europe. Many states 
were destroyed in this area and new ones were established. With the demolition of the 
Abbasid-Islamic empire and the Seljuk Empire by the Mongols, the entire economic 
dominance of the Mediterranean-Black Sea basins passed into the hands of the Latins. 

The biggest victims of this Mongol expansion were the Turks, who weere the 
subjects of the Seljuk Empire, and the Greeks, who were Byzantine subjects; the 
beneficiaries were the Latin city-states. In this period when Latin commercial colony 
networks were formed in the Mediterranean, Aegean, Black Sea and Anatolian coastal 
cities, Turks struggling with disasters such as heavy tax burden and famine in the 
central and eastern parts of Anatolia, compulsorily migrated to the west, and the 
Marmara Frontier region became the area where the encounter was the most intense. 
This Turkish - Greek encounter is a demographic event and needs to be examined in 
its nature in order to be understood. How did this demographic spread based on 
historical reasons happen? Was it the Turks transforming the Greeks, or was it the 
opposing social and political structures in which the two sides clashed with each 
other? 

In our opinion, none of this happened. Turks and Greeks continued to exist in 
their own living spaces. There is no xenophobia in Turkish universalism. Turks are a 
nation that can easily socialize with foreigners. In the Marmara region, a dual 
population coexistence with Turks in the high plateaus and Greeks in the lower parts 
emerged. This happened in the same way in the Aegean and Thrace regions. In the 
period when the Ottomans were established, this life based on the Turkish - Greek 
neighborhood relationship was now firmly established. The Ottomans only faced 
resistance in the conquest of the cities, but there was no conflict between the societies 
after the military operations. As Wittek and Gibbons claimed, there was no major 
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assimilation. Societies have preserved their beliefs and ethnic structures and have been 
able to live together by preserving their differences. The social-political system, built 
on the coexistence and side-by-side of these differences that passed from the Seljuks 
to the Ottomans, is an unprecedented high civilized level in world history. 

The Seljuk and Ottoman civilizations founded on the coexistence of these 
different cultures have not been understood, since the relations of Turkish, Greek, 
Armenian, Jewish and other regional population rings with each other are explained 
with the arguments based on the understanding of conflict, destruction or 
assimilation in the orientalist line. The demographic data obtained from the city 
history studies that have been going on for nearly fifty years confirm this idea. There 
is no single type of population in the Ottoman cities and their rural areas. Turks 
registered as Muslims in the cities and communities registered as Armenians, Greeks 
and Jews live side by side in the neighborhoods. Istanbul, Bursa, Manisa, Çanakkale, 
İzmir and many other big cities have the same characteristics. As a result of the 
examination of Tahrir registers containing Ottoman population data, sufficient data 
was obtained on this matter. We now have enough data to make sound and precise 
evaluations. In Çanakkale of the 19th century, almost half of the population was 
Muslim Turks and almost half of them were Christians. 

Today, that a very large part of the population of the citizens of the Turkish 
Republic is made of the Turkish population is the product of the population Exchange 
in the early twentieth century. 

During the period of Turkish rule for a thousand years, Anatolia has been a 
civilization basin where civilizations encountered and formed great syntheses. One of 
the common elements of this history is undoubtedly Orthodox belief and civilization. 
The Ottoman Turkish Empire regarded the Orthodox Patriarchate as the leader and 
representative of the Balkan and Anatolian Orthodox peoples, and the Fener 
Orthodox Patriarchate maintained its existence as an institution integrating the 
Orthodox Civilization into the Ottoman-Islamic Civilization. 

Istanbul, the most important center of Eastern Christianity, the capital of the 
Ottoman Empire, still today, is a metropolis hosting nearly one fifth of the population 
of Turkey. All the consuls dominating the fate of Christianity were hold in the city 
centers that were under Turkey’s sovereignty today. Istanbul Orthodox Patriarchate 
has carried out its historical functions under the Turkish rule since 1453. The 
Patriarchate has become a tool of Turkish imperial politics. 

We, the heirs of such an important, deep, rich history, are proud to make 
Orthodox Civilization the subject of the symposium. This symposium was held in a 
very limited frame under the influence of the conditions we are in. Let me state that 
we, as the Platform for Eastern European Studies, will continue our research on 
Orthodox Civilization, and that we aim to deal with the issue in the form of a corpus 
with new publications in this field. We wish our publication activity on Orthodox 
Churches to cover all Eastern Churches. 
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DOĞU HIRİSTİYAN CEMAATLERİN DİNÎ KİMLİKLERİNİ 
OLUŞTURAN POLİTİK ARKA PLAN 

Zafer Duygu* 

 

Özet 
Hıristiyanlık, ortaya çıktığı andan itibaren tarih boyunca farklı inanç akımlarınca temsil 

edilmiştir. Bu bağlamda İsa cemaatinde, hemen İsa sonrası dönemde ayrışmalar başlamıştır ve bu husus 
Yeni Ahit metinlerinden de takip edilebilmektedir; 2’nci ve 3’üncü yüzyıllardaki inanç çeşitliliği ise söz 
konusu dönemlerin hemen tüm Hıristiyan kaynaklarından izlenebilmektedir. Bununla birlikte bu gibi 
ayrışmalar 5’nci yüzyılda kalıcı hale dönüşmüş, Hıristiyanlık bu andan itibaren esaslı olarak 
parçalanmıştır. Burada belirleyici faktörlerden biri, 4’üncü yüzyıl başlarında Roma yönetimince yasal 
dinlerden biri haline getirilen ve aynı yüzyıl sonlarında imparatorluğun resmî dini yapılan 
Hıristiyanlığın, Kilise üzerinden siyasallaşması olmuştur. Zira Kilise’nin Roma yönetimiyle eklemlendiği 
bu süreçte, Hıristiyan ruhbanlar dinî görevlerinin yanında dünyevî hırslarla hareket eden bürokratlara 
da dönüşmüşlerdir. Farklı Kilise merkezlerinin ve ruhbanların kendi aralarındaki yetki ve nüfuz 
mücadeleleri ise daha ziyade teolojik ve kristolojik tartışmalar üzerinden şekillendirilmiştir. Bu yazıda, 
Geç Antikçağ’da yaşanan Kiliseler arası yetki mücadeleleri ve ayrıca buradan beslenerek Hıristiyan 
dünyayı parçalayan kristoloji tartışmaları ana hatlarıyla ele alınacaktır. Zira bu olguların, Doğu 
Hıristiyanlığı’nı temsil eden farklı cemaatlerdeki dinî kimliklerin ortaya çıkıp belirginleşmesi açısından 
belirleyici oldukları ileri sürülecektir. 

Anahtar Sözcükler: Kristoloji, Doğu Hıristiyanlığı, Miafizitizm, Monofizitizm, Melkit, 
Doğu Kilisesi 

 

Political Background for the Religious Identities of the East 
Christian Communities 

Abstract 
Christianity, since its emergence, has been represented by different movements of faith 

throughout history. In this context, divisions began in the Church of Jerusalem immediately after Jesus. 
This matter is trailable in the texts of the New Testament. The diversity of beliefs in the 2nd and 3rd 
centuries can be traced from almost all Christian sources during the period in question. Therewithal, 
such divisions became permanent in the 5th century and so Christianity has been substantially 
fragmented since then. One of the determining factors here was the politicization of Christianity, which 
was recognized as one of the legal religions by the Roman imperial administration at the beginning of the 
4th century and became the official religion of the empire at the end of the same century, through the 
church. In fact, in this period when the church was articulated with the Roman imperial administration, 
Christian clergymen turned into bureaucrats living with worldly ambitions besides their religious 
activites and duties. The struggles of power and authority between different dioceses and clergymen were 
mostly shaped by the theological and christological controversies. In this paper, the power struggles 
between the churches in Late Antiquity and also the christological controversies that divided the 
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Christian World by feeding on these struggles will be discussed. Besides, it will be argued that these facts 
are decisive for the emergence and strengthening of religious identities in different communities 
representing Eastern Christianity. 

Keywords: Christology, Eastern Christianity, Miaphysitism, Monophysitism, Eastern 
Orthodox Church. 

 

GİRİŞ 

Geleneksel Hıristiyanlığın ortaya çıkış süreci araştırmacılar arasında çok 
tartışılan bir konudur.1 Çünkü birçok tarihçi, Aydınlanma Dönemi’nden bu yana, 
İsa’nın ve Kilise’nin öğretileri arasında doğrudan bağlantı kurulamayacağı veya 
kurulsa bile, bu bağlantının çok zayıf olduğu kanaatini dile getirmişlerdir.2 
Hıristiyanlık, Yeni Ahit metinlerine göre de İsa’nın ölümünden (30?) birkaç on yıl 
sonra ortaya çıkmış,3 sonraki yüzyıllarda şekillenmiştir. Nitekim 1’nci yüzyılın ikinci 
yarısı ve 2’nci yüzyıl özelinde bu bağlamda şu olgular öne çıkmaktadır: 

1. Birçok uzmana göre geleneksel Hıristiyanlığın esas kurucusu olan Pavlus ve onu 
izleyen sonraki Kilise babaları, bir yanda “aslî günâh doktrini” denilen soteriyolojik 
bir öğreti, öte yanda Mesih’i beşer üstü statüye yücelten kristolojik tanımlamalar 
ve bunlara ilaveten Yahudi Şeriatı karşıtı söylemlerle, Hıristiyanlığın resmî 
öğretisini Yahudiliğe alternatif oluşturacak bir hareket gibi kurgulamışlardır. 

2. Mevcut metinlere göre aslında kendisi hakkında peygamberlik iddiasında bulunan 
ve kendisini de öteki Yahudi peygamberler ile aynı çizgide tanımlayarak İsrail’in 
Tanrısı ve Yahudi Şeriatı gibi konularda vaazlar veren İsa, sonradan oluşturulan 
Hıristiyanlık hareketinde merkez figür kabul edilmiştir.    

3. Bu ve benzeri olgulardan hareketle, Hıristiyanlığın 2’nci ve 3’üncü yüzyıllarda 
Mesih’in tebliğ ettiği öğretilerden ziyade Mesih’e atfettikleri öğretileri esas alan çok 
sayıda cemaat tarafından temsil edildiği görülmektedir.  

4. Söz konusu bu cemaatlerin kendi içlerindeki tartışma ve rekabetleri, 4’üncü 
yüzyılda Roma yönetiminin de bu tartışmalara müdahil olmasıyla birlikte ortaya 
bugünkü ana akım (geleneksel) Hıristiyanlığı çıkarmış ve Hıristiyanlığın önceki üç 
yüzyılda süren tartışmalı meselelerinden resmî görüşler üretmiştir.  

Hıristiyanlığın yükselişi, şüphesiz taraftar sayısını arttırmasıyla mümkün 
olmuştur. Bu yükseliş zamanla Roma yönetiminin takdirini de kazanmıştır; Kilise, 
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4’üncü yüzyıl başlarından itibaren Roma yönetiminin desteğini arkasına almıştır. Bu 
dönemde, İmparator Constantinus’tan (306-337) Theodosius (379-394) döneminin 
sonuna kadar geçen süreçte Hıristiyanlığın yükselişi daha büyük ivme kazanmıştır. 
Theodosius, Hıristiyanlığı 380’li yıllarda imparatorluğun resmî dinine 
dönüştürmüştür. Nitekim 4’üncü yüzyıl, Roma İmparatorluğu’nın hızla 
Hıristiyanlaştığı, Hıristiyanlığın ise Kilise üzerinden siyasallaştığı bir dönem olarak 
hatırlanmaktadır.4  

Buna karşın Hıristiyanlık, ilk bakışta en güçlü olması gereken dönemde, yani 
5’inci yüzyılda parçalanmıştır. Bu parçalanma, Hıristiyan dünyayı bir tarafta Batı ve 
Doğu olarak iki ana gövdeye ayırmış, diğer tarafta ise özellikle Doğu Hıristiyanlığı 
içinde kendi dinî kimliklerini farklı kristolojik pozisyonlar üzerinden tanımlayan 
birçok cemaat ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, temelde, Geç Antikçağ’daki bu 
parçalanma sürecinin oldukça karmaşık yapıdaki arka planınından hareketle, Doğu 
Hıristiyan cemaatlerin dinî kimliklerini belirleme ve kristolojik pozisyonlarını ana 
hatlarıyla tanımlama amacı gütmektedir. Bu bağlamda önce, Hıristiyanlığın 4’üncü 
yüzyıl öncesi dönemdeki teolojik kamaşası kısaca betimlenecek, ardından 4’üncü 
yüzyılla birlikte patlak veren Kilise mücadeleleri anlatılacak, Roma yönetiminin Kilise 
meselelerine yaptığı bazı müdahaleler hatırlatılacak ve nihayet son kısımda da 
varlıklarını bugün de sürdüren önemli bazı Doğu Hıristiyan cemaatlerin dinî 
kimlikleri ve kristolojik pozisyonları belirgin kılınacaktır.  

 

1. HIRİSTİYANLIĞIN İLK YÜZYILLARDA TEOLOJİK KARMAŞASI 

Antikçağ’da ve Geç Antikçağ’da Hıristiyanlığın başlıca sorunlarından biri, bu 
dinin nasıl tanımlanması gerektiği meselesidir. Hıristiyanlık nedir; nasıl anlaşılmalı, 
nasıl yorumlanmalıdır? Bugün elde bulunan kaynaklar, bu eski sorunun özellikle ilk 
birkaç yüzyılda Mesih’in şahsiyeti ve mesajı gibi konularda düğümlendiğini 
göstermektedir. Buna ilaveten, Tanrı, Yahudi Yasası, kutsal yazı standartı veya buna 
benzer başka konular da anlaşmazlık sebebi olmuştur. Bu bağlamdaki sorulara, farklı 
Hıristiyanlık akımlarının taraftarları başka başka yanıtlar vermişlerdir. Bu nedenle 
denilebilir ki, Hıristiyanlık çatısı altında erken yüzyıllarda en temel mesele, bir tür 
anlam ve tanım kargaşası içinde Mesih’in özgün yolunu tespit ederek o zamanlar 
mevcut birçok farklı akım arasında onun hakikî takipçilerini belirgin kılma arayışıdır.     

Hem Yeni Ahit metinlerine hem de haricî bazı kaynaklara göre, İsa’nın 
ölümünden bir süre sonra onun cemaatinde görüş ayrılıkları ve buna bağlı 
parçalanmalar ortaya çıkmıştır. Bu görüş ayrılıkları, bütün bir Antikçağ ve Geç 
Antikçağ boyunca, kutsal yazı standartı gibi birçok başka soru ve soruna ilaveten, 
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Mesih’in şahsiyeti ve kimliği, mesajı, Tanrı’yla ilişkisi ve Yahudi Yasası meselelerinde 
belirginleşmektedir. Bu bağlamda, ilk yüzyıllarda bir tarafta İsa sonrası dönemde 
Hıristiyanlık tabir edilmeye başlanan bu dinin taraftarları sayıca çoğalmışlar, ama öte 
tarafta bu çatı altında farklı görüşler etrafında kümelenen cemaatler de hızla 
artmışlardır. Nitekim Romalı Kilise yazarı Hippolytus (ö.235), 3’üncü yüzyılda bu 
cemaatlerden otuz üç tanesini ismen saymaktadır; Kıbrıslı Kilise tarihçisi Epiphanius 
(ö.403) ise 4’üncü yüzyıl açısından bunların altmış kadarını zikretmektedir.5 

Mesih, bu cemaatlerden bazısınca herkes gibi beşer, bazısınca Tanrı’nın kendisi 
veya tezahürü, diğer bazısınca görüm şeklinde beliren metafizit bir varlık, bazısınca 
teslis formülünün ikinci ilahî şahsiyeti kabul edilmiştir. Bazı cemaatler, Mesih’in 
Yahudi Yasası’nı onayladığını düşünerek Yasa’ya bağlı yaşamışlardır; bazısı Mesih’i 
gönderen Tanrı’yı “iyi”, Yasa’nın Tanrısı’nı “kötü” diye tanımlayarak düalist bir Tanrı 
anlayışıyla Yasa’yı tümüyle reddetmişlerdir; bazıları Yasa’nın kimi hükümlarine saygı 
duyarken kimi hükümlerini geçersiz saymışlardır; bazıları ise Mesih’in gelişini 
Yasa’nın sonu olarak görmüşlerdir. Bu cemaatlerden bazısı, katı bir tevhit anlayışı 
çerçevesinde bir Tanrı’yı inanmışlar, bazısı düalist bir Tanrı tasavvuru taşımışlar, 
bazısı Tanrı’yı üç ayrı şahsiyetten ibaret addetmişler, bazıları ise otuz iki, hatta üç yüz 
altmış beş Tanrı bulunduğu fikrini yeğlemişlerdir.6 Birtakım cemaatler 2’nci yüzyıldan 
itibaren ortaya çıkıp çeşitli isimler altında elden ele dolaşmaya başlayan ve adına 
“İncil” denilen metinlerden kendilerine göre bir veya birkaçını esas almışlardır; diğer 
bazı cemaatler kendi öğretilerinin kaynağını daha başka metinlerdeki (İncil?) inanç 
geleneklerine dayandırmışlardır. Kısaca, Hıristiyanlık ilk yüzyıllarda sınırları oldukça 
geniş, hatta belki belirsiz bir din görünümündedir. Bir başka deyişle, Hıristiyanlığın 
tanımı meselesi bizzat bu dinin taraftarlarınca bile tüm cepheleriyle tartışılmıştır.7 

 Yukarıdaki özet, “Hıristiyan” teriminin erken dönemde belli belirsiz bir üst 
kimlik tanımlaması olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda “Hıristiyanlık” ifadesi 
de o zamanlar hiç değilse bazı durumlarda “Mesih dini”nin ne olduğu sorusunu değil 
de neler olmadığı sorusunu yanıtlamaktadır. Çünkü sıradan bir müminin örneğin 
2’nci veya 3’üncü yüzyıllarda neye inanmadığı, bazen neye inandığından daha 
berraktır. O, söz gelimi pagan tanrılarını ve uygulamalarını reddetmektedir. Ancak 
mesele örneğin Yahudilik veya diyelim ki Mesih ise durum birden bire çok daha 

                                                           
5  Duygu, İsa, Pavlus, İnciller, 123-182. 
6  Bart D. Ehrman, The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, 2. 

Baskı, New York: Oxford University Press, 2000, 1. 
7  Bu konulardaki detaylar için bk. Zafer Duygu, “İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωϋσῆ) Meselesi”, 

Bilimname 35:1, 2018, 283-304; Zafer Duygu, “Hıristiyanlığın Erken Yüzyıllarındaki İsa Teolojisi 
Tartışmalarında Dinamik Monarşiyanist Akıma Özgü Monoteist Kristoloji ve Bunun Ebionit 
Kristolojisiyle Mukayesesi”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31, Nisan, 2018, 
329-343; Zafer Duygu, İnciller Güvenilir Metinler midir? Metodolojik ve Karşılaştırmalı Analizler, 
İstanbul: Düşün Yayınları, 2020.  
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karmaşık bir yapı kazanabilmektedir. Zira bir müminin Yasa’ya veya Mesih’e ilişkin 
düşünceleri, onun dinsel mensubiyetinden ziyade cemaat mensubiyetine göre 
şekillenmektedir. Buna göre, farklı cemaatlere mensup Hıristiyanların bu dine dair en 
temel konularda bile şaşırtıcı düzeyde farklı, hatta birçok örnekte tamamıyla zıt inanç 
ilkelerini benimsemiş olmaları kaynaklarda sık rastlanan bir durumdur. Bu olgunun 
kaçınılmaz neticesi, farklı akımlar ve cemaatler arasında rekabet ve mücadeleler 
yaşanmasıdır. Kilise yazarlarının eserlerindeki meşhur “sapkınlık” suçlamaları da bu 
perspektiften çok daha anlaşılır olmaktadır. Aynı din mensuplarının karşılıklı 
sapkınlık suçlamaları, Hıristiyan dünyanın henüz ilk andan itibaren kaderi olmuştur. 
Hıristiyanlık tarihinin önemli bir kırılma dönemi olan 4’üncü yüzyılı anlamak, işte bu 
arka plan hakkında fikir sahibi olmakla mümkündür. Çünkü 4’üncü yüzyıl, teoloji 
karmaşası içinde artık Hıristiyanlık bünyesinde herkesçe kabul edilecek resmî doktrin 
oluşturma çabalarının doruk noktasıdır. Ne var ki, eskiden bir azınlık dini bünyesinde 
cereyan eden bütün bu tartışmalar, şimdi, artık 4’üncü yüzyıldan itibaren Roma 
yönetimince desteklenen bir iktidar dini çatısı altında yaşanacaktır.   

 

2. HIRİSTİYANLIĞIN SİYASALLAŞMASI VE PARÇALANMASI 

Bilindiği gibi, Hıristiyanlık 3’üncü yüzyılın ikinci yarısında İmparator Gallienus 
veya 4’üncü yüzyılın birinci çeyreğinde İmparator Constantinus tarafından ülkedeki 
yasal dinlerden biri olarak tanınmıştır. I. Theodosius ise 4’üncü yüzyılın son 
çeyreğinde Hıristiyanlığı imparatorluğun resmî dini yapmıştır. Roma İmparatorluğu 
bu süreçle birlikte daha büyük bir ivmeyle Hıristiyanlaşmıştır. Ancak diğer taraftan, 
Hıristiyanlık da aynı ölçüde Kilise üzerinden siyasallaşmıştır. 

Hem Roma yönetimi hem de Kilise, bazı detayları aşağıda da görüleceği gibi 
kendilerince birtakım beklenti ve hedeflerle birbirleriyle 4’üncü yüzyılda ittifak 
kurmuşlardır. Fakat bu süreç elbette hiç kolay olmamıştır. Her ne kadar imparatorluk 
yönetimi birçok noktada siyasî ağırlığını hissettirmiş ise de, Hıristiyanlığın yukarıda 
özetlenen eski problemleri bu dönemde daha şiddetli hissedilmiştir. Söz gelimi 
Hıristiyanlığın tanımı sorunu ruhbanları ve imparatorları fazlasıyla uğraştırmıştır. 
Bunun temel sebebi, öyle veya böyle çözüme ulaşma dileğinin artık zaruret haline 
dönüşmüş olmasıdır. Roma yönetimi, Hıristiyanlığın manevî ruhundan ve bilhassa 
Kilise’nin teşkilatçı yapısından yararlanarak siyasî çıkarlar elde edebileceği ümidiyle 
Hıristiyanlık yanlısı politikalara yönelmiştir. Bu bağlamda Roma yönetimi, bir yanda 
Kilise’yi kendisine bağlı bir kuruma dönüştürmek istemiştir. Öte yanda ise Hıristiyan 
birliğini sağlayabilmek amacıyla Kilise içi tartışmaları sonlandırmaya çalışmıştır. İşte 
bu ikinci amacın en basit yolu, tüm müminlerce kabul edilecek türden bir 
Hıristiyanlık tanımı yapmak veya yapılacak bir tanımı şu veya bu şekilde tüm 
müminlere kabul ettirmektir. Nitekim 4’üncü yüzyılda ve sonrasında Roma 
yönetiminin Hıristiyanlığa ve hatta o zamanlar mevcut öteki dinlere ilişkin çıkardığı 
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yasalar, yöneticilerin kendi Hıristiyanlık anlayışları dışında kalan farklı akımlara 
müdahaleleri, devlet destekli toplanan konsiller ve nihayet büyük Kilise merkezleri 
arasındaki yetki mücadeleleri, işte bu tanım meselesine ilişkin arayışların 
yansımalarıdır.8 Bir başka deyişle, burada, her ne kadar dinî gibi görünen birtakım 
sorunlar söz konusu ise de, aslında bu süreci organize eden ve yöneten büyük güç 
Roma yönetimi olmuştur. 

 Roma yönetimi ve onunla ittifak halindeki ruhbanlar, yoğun din 
tartışmalarının sürdüğü 4’üncü yüzyıl şartlarında “teslis” denilen bir formülü 
Hıristiyanlığın yegâne ortodoks formu ilan etmişlerdir. Buna göre, birçok farklı 
görüşün arasında, Tanrılık olgusunun Baba, Oğul ve Kutsal Ruh diye üç ayrı 
şahsiyetten terekküp ettiği görüşü resmî bir mahiyete büründürülerek tüm müminlere 
teşmile çalışılmıştır. Bir başka deyişle, Hıristiyan tevhit anlayışının nasıl açıklanacağı 
tartışmaları, 2’nci yüzyılla birlikte ortaya çıkan çok sayıda görüş arasında teslisin 
kabulüyle resmî karakter kazanmıştır. Bu formülü benimseyenlerin “Hıristiyan” 
unvanını kullanabilecekleri, teslis dışı birçok grubun ise “sapkın” sayılacağı yasalarla 
belirlenmiştir. Bu “sapkın” grupların sistemli bir baskı politikasıyla süreç içinde 
tarihten silindikleri malumdur. Bu düzlemde birçok imparator düzenlemeler 
yapmışlardır; I. Theodosius (379-395) ise bu bakımdan önceliklidir. Böylece, 
Hıristiyanlığın tanımı sorunu 5’nci yüzyıl öncesinde görünüşte de olsa yanıtlanmış, 
eski dönemlerden miras kalan önemli bir problem zahiren çözülmüştür. Bilindiği gibi 
4’üncü yüzyılda toplanan çok önemli iki Kilise meclisi, yani İznik (325) ve İstanbul 
(381) konsilleri, Mesih’in “tanrısal” olduğu, Baba’yla aynı özü taşıdığı ve yaratılmayıp 
başlangıçtan itibaren Baba’yla birlikte var olduğu savlarını kabul etmişlerdir. 
Dolayısıyla sıradan bir mümin için Mesih’in kim olduğu ve nasıl bir mahiyet taşıdığı 
soruları onun ilahlığı ekseninde çözülmüştür.9 

 

2.1. Kilise Merkezleri Arasında Mücadeleler ve Bunun Kristolojik 
Yansımaları 

İmparator Theodosius (379-395) dönemi, Kilise merkezleri arasında patlak 
verip en sonunda Hıristiyanlığı parçalayacak olan mücadelenin kaynaklarındandır. 
İmparator, 381 yılında İstanbul’da organize ettiği bir konsilde, Constantinus’un 325’te 
İznik’teki konsilde diğer tüm Kiliseler üzerinde imtiyazlı statüye yükselttiği Roma, 
Antakya ve İskenderiye Kiliselerine ilaveten, yeni başkent olmasını gerekçe göstererek 
İstanbul Kilisesi’ne de imtiyaz bahşetmiştir. Hatta o, bununla da yetinmeyerek, 

                                                           
8  Duygu, Hıristiyanlık ve İmparatorluk, 259-314. 
9  Duygu, Hıristiyanlık ve İmparatorluk, 283-304 
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İstanbul Kilisesi’ni yetki açısından Doğu’daki iki büyük Kilise merkezinin (Antakya 
ve İskenderiye) üzerinde bir statüde tanımlamıştır.10 

Theodosius’un düzenlemesi bir sonraki aşamada büyük tartışmalara yol 
açacaktır. Çünkü bir tarafta söz konusu dört büyük Kilise merkezi arasında nüfuz 
mücadeleleri yaşanacak, diğer tarafta ise başka Kilise merkezlerinin de bu imtiyazlı 
statü için iştahları kabaracaktır. Doğu’daki iki büyük Kilise merkezi, İskenderiye ve 
Antakya, 381 Konsili’nin yukarıdaki düzenlemesini kabul etmek istememişlerdir. 
Ancak bu merkezler, I. Theodosius’un iktidarı sırasında çeşitli sebeplerle buna karşı 
ciddi bir reaksiyon da gösterememişlerdir. Ne var ki, II. Theodosius (408-450) ve 
Marcianus (450-457) dönemlerinde sarsıcı sonuçlar doğuracak kavgalar gün yüzüne 
çıkacaktır. 

Hıristiyanlığın 5’inci yüzyıl tarihine bakıldığında, büyük Kilise merkezlerinin 
kendi ülküleri gerçekleştirme gayesiyle hareket ettikleri görülmektedir.  

(i) 381 Konsili’nin galibi olan İstanbul Kilisesi, I. Theodosius’un kendisine 
bahşettiği üstün statüyü Doğu’nun büyük Kiliselerine fiilen kabul ettirme arayışı 
göstermiştir. Hatta aşağıda da bahsedileceği gibi, İstanbul Kilisesi 451 Kadıköy 
Konsili’nde dönemin İmparatoru Marcianus tarafından desteklenerek Kilise 
hiyerarşisinde Roma’yla eşitlenecektir.   

(ii) Roma Kilisesi, bir yanda devlet desteğiyle hızlı yükseliş gösteren İstanbul 
Kilisesi’yle mücadelenin yollarını arayacak, öte yanda 5’inci yüzyılın birinci yarısında 
gücünün zirvesine çıkan İskenderiye’nin etkinliğini kırmak için çare düşünecektir.  

(iii) Doğu’nun iki büyük Kilise merkezi (İskenderiye-Antakya) ise 381 
Konsili’nin İstanbul Kilisesi’ne ilişkin düzenlemesini kâğıt üzerinde bırabilmek için 
fırsat kollamışlardır. 5’inci yüzyılın birinci yarısında Theophilus, Kyrillos ve 
Dioskoros gibi önemli başpiskoposların şahsiyetlerinde İskenderiye Kilisesi’nin 
İstanbul Kilisesi’ne adeta savaş açtığı görülmektedir.  

Bütün bu tartışmalar Kilise merkezlerindeki entelektüel ruhbanlar arasında 
sürmüştür; ama etkisini daha ziyade manastırlardaki bağnaz keşişler ile sıradan 
müminler üzerinde göstermiştir. Bir başka deyişle, Kilise merkezlerinin dünyevî yetki 
kaygısıyla başlattıkları sonu gelmez çekişmeler teoloji alanında tezahür etmiştir. İşte 
bu koşullar altında Mesih meselesinin eskisinden çok daha keskin bir tartışma konusu 
olarak yeniden gündemi oluşturması şaşırtıcı değildir. Zira ruhbanlar, kişisel ya da 
kurumsal kavgalarını Mesih üzerinden yürütmüşlerdir. Ancak yeni dönemin 

                                                           
10  İstanbul Konsili’nin 3 numaralı kanonu şu şekilde Türkçeye çevrilebilir: “Bununla birlikte İstanbul 

başpiskoposu saygınlık imtiyazı bakımından Roma piskoposundan sonra ikinci sırada yer alacaktır. 
Çünkü İstanbul (artık) yeni Roma’dır”. Bu hususta bk. Duygu, Hıristiyanlık ve İmparatorluk, 310; 
Başka bazı detaylar için bk. Turhan Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık: Doğu’da İsa Tarihinin Siyasi 
ve Entelektüel Tarihi, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2009, 120-123. 
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kristoloji tartışmaları, artık, eski tartışmalardan önemli ölçüde farklıdır. Mesih’in 
“tanrısal” bir varlık olduğu 4’üncü yüzyılda resmî şekilde ilan edilmişti. Bu nedenle, 
şimdi, daha ziyade Mesih’teki tanrısallığın boyutu ve yapısı, bu yapı içinde beşerî 
tabiat bulunup bulunmadığı, söz konusu tanrısal ve beşerî tabiatlar arasındaki 
etkileşim meselesi, eğer varsa bu etkileşimin mahiyeti ve sonuçları, ayrıca Meryem’in 
nasıl tanımlanacağı gibi konular gündemi oluşturmuşlardır.11 

Tarihçilerin çok bahsettikleri teolojik tartışmalardan biri, 428’de başlamıştır. 
Miafizit kristolojiyi sistemleştiren meşhur teologlardan Kyrillos (412-444), o sırada 
İskenderiye Kilisesi’nin başındadır. Antakya ilahiyat ekolünden Mopsouestialı 
Theodoros’un öğrencisi Nestorios (428-431)  ise İmparator II. Theodosius tarafından 
İstanbul Kilisesi’ne atanmıştır. Bu iki başpiskopos, Kyrillos ile Nestorios, Kiliseleri bir 
anda saran çetin bir tartışmanın fitilini ateşlemişlerdir. Aslına bakılırsa, daha önce de 
söylendiği gibi, bu tartışmanın arka planını her iki tarafın birbirlerine karşı 
hissettikleri kin teşkil etmektedir. Muhtemelen burada her iki başpiskoposun kişisel 
husumetleri de söz konusudur,12 ama daha önemlisi, iki büyük Kilise merkezi 
arasındaki üstünlük iddialarına dayanan anlaşmazlıktır. Hakikaten, henüz önceki 
dönemde, Kyrillos’un selefi Theophilus (384-412) ile Nestorios’un seleflerinden 
Ioannes Khrysostomos (398-404) arasında, bu ikincisinin azledilmesine kadar varan 
sürtüşmeler yaşanmıştır. Üstelik sonraki aşamada Kyrillos’un halefi Dioskoros (444-
451) ile Nestorios’un haleflerinden Flavianos (446-449) arasında da mücadele 
sürecektir. İşte bu süreçte yaşanacak kargaşa da Hıristiyan dünyayı Kadıköy Konsili’ne 
sürükleyecektir.13 

Kyrillos ile Nestorios, mensubu oldukları teoloji gelenekleri çerçevesinde 
kristolojik açıdan farklı düşünmüşlerdir. Ama onlar, aynı zamanda, Meryem’in hangi 
unvanı taşıyacağı konusunda da ihtilaf yaşamışlardır. Kyrillos’un kristoloji 
tanımlaması, sonradan, bugün adına Miafizitizm denilen Hıristiyanlık yorumunun 
temeli olmuştur. Nestorios’un vaaz ettiği kristoloji ise zamanla Doğu Kilisesi’nin (bu 
kilise mensuplarına Nesturiler denilmektedir) ortodoks anlayışına dönüşmüştür. Söz 
konusu iki açılım arasındaki görüş farklılığı, hypostatik birleşme denilen mefhumdan 
neşet etmiştir ki, bu kristolojik görüş farkını daha sonra ana hatlarıyla ele alacağım. 

                                                           
11  Kristoloji disiplinine dair detaylar için bk. Zafer Duygu-Kutlu Akalın, Kristolojiye Giriş: Miafizit, 

Dyofizit ve Khalkedoncu Anlayışlar, İstanbul: Divan Yayınları, 2018. 
12  Bu gerçeğin bizzat Kyrillos’un öğrencisi Isidoros tarafından belirtilmiş olması da hakikaten dikkat 

çekicidir. O, şöyle demiştir: “Efes’e ortodoksluğu korumak amacıyla değil, fakat kendi kişisel 
intikamını almak için gittin ve bunu da başardın.” Bk. William Ainger Wigram, The Separation of the 
Monophysites, Gorgias Press: Piscataway, 2010, 16 (dn. 10). 

13  Burada verilen veya verilmeyen detaylar için bk. Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, 124-142. 
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Meryem’e gelince, Kyrillos ona atfen “Tanrı Doğuran” (Theotokos) unvanında ısrarcı 
iken, Nestorios “Mesih’i Doğuran” (Khristotokos) ifadesini yeğlemiştir.14 

2.2. Hıristiyanlığın Parçalanması 

Her iki tarafın da başka ruhbanlardan destek arayışına kalkışmaları, hatta 
Kyrillos’un bununla da yetinmeyerek Nestorios’u aforoz etmesi, tartışmanın genel bir 
mahiyet kazanmasına, bu ise 431’de Efes’te büyük bir konsil toplanmasına yol 
açmıştır.15 İskenderiye ve İstanbul Kiliseleri arasında bu konsilin sonrasında da 
tartışmalar sürünce bu kez 449’da yine Efes’te ikinci bir konsil daha toplanmıştır.16 
Her iki konsilde de şiddetli tartışmalar yaşanmıştır; tartışmalarda taraf teşkil eden 
birçok ruhban birbirlerini aforoz etmişlerdir. İmparator II. Theodosius ise her iki 
konsilin de sonrasında İskenderiye Kilisesi’nin haklı olduğuna hükmetmiştir; önce 
Kyrillos karşısında Nestorios görevden uzaklaştırılıp sürgüne yollanmıştır; sonra 
Dioskoros karşısında Flavianos benzer akıbet yaşamıştır. Bu gelişmeler, İskenderiye 
Kilisesi’ni 5’inci yüzyılın birinci yarısında gücünün zirvesine ulaştırmıştır. Zira 
İskenderiye’nin kristolojik ve mariyolojik savları bizzat imparatorluk yönetimi 
tarafından ülkenin resmî ortodoks formu ilan edilmiştir. Mağlup tarafı teşkil edenler 
ise bir yanda İskenderiye’ye üst üste iki defa kaybeden İstanbul, öte yanda ise 
İskenderiye’nin hızlı yükselişi karşısında acil önlem alma ihtiyacı hissetmeye başlayan 
Roma Kiliseleri olmuşlardır. Nitekim bu andan itibaren Kiliseler arasındaki 
mücadeleler çok daha şiddetli merhalelere ulaşacaktır.  

Bu bağlamda mağlup Kiliseler, Roma ve İstanbul, 450’de tahta çıkan 
Marcianus’u, eşi Pulkheria üzerinden büyük rövanş için ikna etmeyi başarmışlardır. 
451’de Kadıköy’de toplanan meşhur konsil, bir süre sonra Hıristiyan dünyayı kesin 
şekilde bölecek kararlar almıştır. İmparatorluk yönetimi, Doğu’daki Kilise 
merkezlerini kaybetmek pahasına, eski ve yeni başkentlerdeki Kilise merkezlerinin 
suyu dümenine gitmeyi seçmiştir. Bu bağlamda burada, Kyrillos’un veya Nestorios’un 
kristoloji tanımlarıyla örtüşmeyen, bazı anahtar kavramlar özelinde farklı terminoloji 
kullanan yeni bir kristolojik formül kabul edilmiştir. Bu formül, Roma Kilisesi’nin, 
yani Papa Leo’nundur. Nitekim Doğu’da pek çok taraftara sahip Dioskoros’un sürgün 

14  Kyrillos’un teolojik görüşleri hakkında bk. John McGuckin, St. Cyril of Alexandria: The Christological 
Controversy: Its History, Theology, and Texts, New York-Leiden-Köln: Brill, 1994, 175-243; Nestorios 
için bk. Muhammed Tarakçı, “Nestorius ve Kristolojisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 19:1, 2010, 215-241. 

15  Richard Price-Thomas Graumann, The Council of Ephesus of 431: Documents and Proceedings 
(Translated Texts for Historians LUP), Liverpool: Liverpool University Press 2020; McGuckin, St. 
Cyril of Alexandria, 53-107. 

16  Karl Joseph von Hefele, A history of the Christian Councils, from the original documents, C. 3, 
Edinburgh: T.&T. Clark, 1883, 221-262. 
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edilmesi veya Nestorios hakkında evvelce alınmış aforoz kararının burada da 
onaylanması gibi gelişmeler Doğu eyaletlerinde tepkiyle karşılanmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında İstanbul ve Roma Kiliseleri istediklerini almışlardır; Doğu’daki iki büyük 
Kilise merkezi devre dışı bırakılmıştır. Gerçekte ise Papa Leo da konsilde hayal 
sükûtuna uğramıştır: İmparator Marcianus, kısa süre önce İskenderiye karşısında üst 
üste onur kırıcı yenilgilere uğrayan İstanbul Kilisesi’ni desteklemiştir; İstanbul’u Kilise 
hiyerarşisi açısından Roma ile eşit, yani onunla birlikte birinci sıraya yükseltmiştir (28 
numaralı kanon).17 Papa Leo, her ne kadar konsilin bu maddesini kabul etmemiş ise 
de, aslında konsilin gerçek galibi imparatorluk yönetimi ile onun kilisesi olmuştur.18  

Yaşanan tüm bu tartışmaların arkasında, tamamen değilse bile büyük ölçüde, 
325’te İznik’te belirlenen, 381’de İstanbul’da yeniden organize edilen Kilise 
hiyerarşisine dair kararlar bulunmaktadır. Kilise merkezleri, emsallerinden farklı 
kristolojik görüşler üzerinden nüfuz mücadelesi yürütmeyi ve bu görüşleri imparatora 
onaylatmak suretiyle diğerleri üzerinde üstünlük kurabilmeyi dilemişlerdir. Ancak 
hem bu süreçte alınan kararlar hem de 451 Konsili’nin yeni düzenlemesi rekabet 
halindeki Kilise merkezleri açısından ortaya galipler ve mağluplar çıkarmıştır. Bu 
durum, ruhbanların karşılıklı nefretini körüklemiştir; farklı Kilise merkezlerinde 
ilerleyen yıllarda rakip Kilise ruhbanlarından hiç hazzetmeyen yeni ruhban ve keşiş 
nesilleri yetişmesine yol açmıştır. Bir süre sonra iş öyle bir noktaya gelecektir ki, 
imparatorluk yönetiminin tüm çabalarına rağmen Kiliseler arasında uzlaşı kurmak 
artık mümkün olmayacaktır.  

 

2.3. Roma Yönetimi’nin Kilise Birliğini Sağlama Arayışları 

Kadıköy Konsili, ortaya iki yeni grup çıkarmıştır: Kadıköy Konsili yanlıları 
(galipler) ve karşıtları (mağluplar). Roma İmparatorluğu’nun Kilise gündemi de 
bundan sonra bu iki grup arasındaki anlaşmazlıklar ekseninde şekillenecektir. 

Kadıköy Konsili’nin kararları (Roma Kilisesi için 28’inci kanon istisna olmak 
üzere), Roma ve İstanbul Kiliselerine bağlı ruhbanlar ve müminlerce çok büyük 
ölçüde benimsenmiştir; durum bugün de hâlâ böyledir. İskenderiye ve Antakya 
Kiliselerine mensup ruhbanlar ve müminler ise konsil kararlarını büyük ölçüde 
reddetmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere, ana Kilise bünyesinde kutuplaşma artık 

                                                           
17 “ İmparatorluk merkezinin (Roma’dan İstanbul’a) nakledilmesi çerçevesinde, Yeni Roma’nın 

(İstanbul) başpiskoposu Eski Roma’nın başpiskoposuyla aynı imtiyaza sahip olacaktır.” Kanonun 
devamında İstanbul Kilisesi’ne bağlanan piskoposluk bölgeleri de ismen zikredilmektedir. Duygu, 
Hıristiyanlık ve İmparatorluk, 343-345. 

18  Stephen Mitchell, Geç Roma İmparatorluğu Tarihi: M.S. 284-641, Türkçe trc. Turhan Kaçar, Ankara: 
TTK Yayınları, 2016, 404; Ayrıca bütün bu sürecin Türkçe bir tasviri için Mehmet Çelik, Süryani 
Kilisesi Tarihi I, İstanbul: Ayraç, 1987. 
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konsile yandaş olanlarla karşı çıkanlar arasında yaşanmıştır. İmparatorluk yönetimi 
ise, Hıristiyan birliğini temin edebilmek ümidiyle İslam fetihlerine kadar geçecek 
yaklaşık bir buçuk yüzyıl boyunca bu soruna epey mesai harcayacaktır. Bu bağlamda 
Kadıköy Konsili sonrası dönemde imparatorluk yönetiminin din siyaseti üç eksende 
belirgin olmuştur. İmparatorlar, (i) Kilise birliğini Kadıköy Konsili zemininde 
sağlayabilmek amacıyla konsil yanlısı politikalar izlemişlerdir. (iii) İstisna 
dönemlerde, konsil karşıtı grupları tamamen kaybetmemek adına konsil karşıtlarını 
destekleyen imparatorlar olmuştur. (iii) Bazı imparatorlar, iki karşıt cepheyi müşterek 
anlaşma zemininde buluşturabilme hedefiyle bazı fermanlar yayımlamışlar veya 
uygulamalar yürürlüğe koymuşlardır. Söz konusu politikaları isimler ve örnekler 
üzerinden anlaşılır kılmak mümkündür. 

(i) İmparatorluk yönetimi, Konsil sonrası dönemde genel olarak Konsil yanlısı 
din politikaları izlemiştir. Bu siyaset, Batı eyaletlerinde çoğunluğu oluşturan konsil 
yanlısı kitleleri memnun etmiştir; ama Doğu’da ekseriyeti teşkil eden karşıtları 
küstürmüştür. Konsil karşıtlarının Doğu’da yer yer çıkardıkları sorunlar bazen askerî 
birliklerin sert müdahaleleriyle bastırılmıştır. Buna dair sık anlatılan bir rivayete göre, 
Kadıköy’de azledilen başpiskopos Dioskoros’un yerine devlet merkezi tarafından 
İskenderiye kürsüsüne atanan Proterios konsil karşıtlarının ayaklanması sonucu linç 
edilerek öldürülmüştür; bu nedenle askerler şehrin sokaklarında katliam 
yapmışlardır.19 İmparatorluk yönetimi, bazı örneklerde, konsil karşıtı ruhbanların 
meşruiyetini ortadan kaldırarak onları sürgünde yaşamaya mahkûm bırakmıştır; 
hatta konsil kararlarını bu ruhban kitlesi arasında teşkil edebilmek maksadıyla güç 
kullanmaktan çekinmemiştir. Nitekim dönemin bazı kaynakları, kovuşturulan; 
sürgüne gönderilen, hatta katledilen ruhbanları listelemişlerdir.20 Bu çerçevede Doğu 
eyaletlerindeki Kilise hiyerarşisinde ikili yapı ortaya çıkmıştır. Zira şehirlerde devlet 
tarafından atanan konsil yanlısı ruhbanlar ve ayrıca yaşamlarını sürgünde veya hapiste 
geçirmelerine rağmen halkın çoğunluğunca meşru kanaat önderleri olarak görülen 
konsil karşıtı ruhbanlar, Kilise merkezlerinin ve hatta cemaatlerin bölünmesine neden 
olmuşlardır. Örneğin Antakya ve İskenderiye gibi büyük Kilise merkezlerinin konsil 
karşıtı önemli başpiskoposları yaşamlarını sürgünde geçirmişlerdir. Miafizit 
kristolojinin tarihinde önem taşıyan meşhur Antakya başpiskoposu Severus (512-538) 
akla ilk gelen ruhbandır. O, İmparator I. Iustinus’un (518-527) zulmünden çekinerek 
Mısır’a kaçmıştır. Hatta Müslümanların 7’nci yüzyıldaki askerî faaliyetleri sırasında 
da Kilise merkezlerindeki bu bölünmüş hiyerarşik yapı sürmüştür. Mesela Mısır’ın 
fethi sırasında (ve hatta belki de Hz. Peygamber’in daha önceki tarihli bir İslam’a davet 

                                                           
19  W.H.C. Frend, The Rise of Monophysite Movement, Londra: Cambridge University Press, 1972, 155. 
20  Zafer Duygu, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih, İstanbul: 

Divan Yayınları, 2016, 240-241. 
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mektubuna istinaden) Müslümanların Mukavkıs21 diye bildikleri Kyros, Roma 
İmparatoru Herakleios tarafından atanmış konsil yanlısı bir ruhbandır. Ama onunla 
aynı anda ve yerde, Bünyamin isminde başka bir ruhban da konsil karşıtlarının lideri 
konumundadır.22  

(ii) İmparatorluk yönetimi istisna bazı dönemlerde konsil kararlarını 
görmezden gelerek Doğu’daki konsil karşıtlarını desteklemiştir. Bu din politikasının 
temsilcisi İmparator Anastasius’tur (491-518). O, 6’ncı yüzyıl başlarında Sâsânîlerle 
yaptığı yıkıcı savaşların da etkisiyle, Doğu’daki konsil karşıtlarının devlet 
merkezinden uzaklaşıp Sâsânî yörüngesine girmelerinden endişe etmiş olmalıdır. 
Nitekim Anastasius, konsil yanlısı başkent halkından ciddi tepkiler almak pahasına 
konsil karşıtlarını desteklemiştir; Kiliselerde konsil karşıtı ruhbanları memnun edecek 
uygulamalara hükmetmiştir. İstanbul’daki kiliselerde bile konsil karşıtlarının bir 
formülü olan üçlü aziz ilahîyi (Trisagion) ayinlere sokması bunun somut örneğidir. 
Nitekim bu dönemde konsil karşıtı ruhbanlar bütün imparatorlukta egemen duruma 
yükselmişlerdir. Bununla beraber Anastasius’un şahsiyetinde belirginleşen bu siyaset 
de başarısız kalmıştır. Zira konsil karşıtlarını memnun edecek her gelişme konsil 
yanlılarından tepki çekmiştir; tabi bunun tam tersi de açık bir vakıadır.23 Zaten 
Anastasius’un hemen sonrasında I. Iustinus ve Iustinianus ile birlikte Bizans yönetimi 
yeniden konsil yanlısı politikalara yönelmiştir. 

(iii) İmparatorluk yönetiminin Kilise birliğini sağlayabilmek için başka bir 
stratejisi ise karşıt görüşlü ruhbanları her iki tarafça da kabul edilebilecek türden yeni 
kristoloji formülleri paydasında buluşturma arayışı olmuştur. Bazı imparatorlar ise 
karşılıklı diyalog ve tartışma meclisleri tertipleyerek tansiyonu düşürmeyi 
hedeflemişlerdir. Zenon (474-491) ve Herakleios (610-641), destek sağladıkları 
İstanbul başpiskoposları kanalıyla yeni kristoloji formülleri üreten imparatorlara 
örnek teşkil etmişlerdir. Iustinianus (527-565) gibi imparatorlar ise karşıt görüşlü 
ruhbanlar arasında bazen diyalog arayışlarında bulunmuşlardır. 

İmparator Zenon, taht yıllarında yaşanan çalkantıların veya siyasî kayıpların 
yanında Henotikon denilen Birlik Fermanı’yla da anılmaktadır. Bu ferman, çok hassas 
bir dönemde yayımlanmıştır: İmparatorluk 476’da İtalya’daki topraklarını (ve yani 
Roma Kilisesi’ni) Ostrogotlara kaybetmiştir; aynı süreçte içeride Kilise içi kavgalar 
sürmektedir; Doğu’da ise önemli bir kitle teşkil eden Theodorosçu Hıristiyanlar 

                                                           
21  Cesim Avcı, İslam-Bizans İlişkileri (610-847), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015, 50 (129’uncu 

dipnotta, Mukavkıs ifadesinin “vali”, “emir” anlamlarına geldiği belirtilmekte ve Mukavkıs’ın sıfatları 
sayılmaktadır).  

22  The Chronicle of John, Bishop of Nikiu, İngilizce Terc. R.H. Charles, Oxford: Williams&Norgate, 1916, 
200. 

23  Peter Charanis, Church and State in the Later Roman Empire: Religious Policy of Anastasius the First 
491-518, 2. Baskı, Selanik: Kentron Vyzantinon Ereunon, 1974. 
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(Nesturiler) Urfa’daki meşhur Pers Okulu kanalıyla Sâsânî nüfuzu altına girmeye 
başlamışlardır. Zenon, bu mücbir koşullar altında yine Doğu’da çoğunluğu oluşturan 
konsil karşıtlarını kazanabilmek adına, başkent başpiskoposu Akakios’un desteğiyle 
bir ferman neşretmiştir. Tartışmalı kristolojik terimlerden ve derin tartışmalardan 
özellikle kaçınılarak hazırlanan ferman metninde, Meryem, Theotokos tabir edilerek 
Kadıköy Konsili yanlıları kazanılmak istenmişlerdir; Nestorios ise bir kez daha aforoz 
edilerek konsil karşıtları memnun edilmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında Henotikon, 
konsil karşıtlarıyla yanlılarını kazanabilmek adına bu kez de Theodorosçu (Nesturi) 
kristolojik pozisyon taraftarlarını devlet merkezine iyice küstürmüştür. Fermanın iki 
önemli sonucu olmuştur: Birinci olarak, fermanı onaylamadıkları gerekçesiyle 
Theodorosçuların Urfa’daki okulları kapatılmıştır; onlar da bu andan itibaren İran 
sahasına giderek orada mevcut Kilise’nin (Doğu Kilisesi) kristolojik görüşünü 
Mopsouestialı Theodoros çizgisine çekmişlerdir. Bu Kilise, Hıristiyanlığın Roma 
İmparatorluğu dışındaki en büyük kurumsal yapısı olacaktır. İkinci olarak, Roma 
Kilisesi’nin de Henotikon’u reddetmesi üzerine, İstanbul ve Roma Kiliseleri arasında 
“Akakios Skhisması” tabir edilen otuz beş yıllık bir ayrılık süreci yaşanmıştır.24 

Yeni kristoloji formülleri üzerinden birlik tesis etmeye yönelik arayışlar, İslam 
fetihlerinin arifesinde İmparator Herakleios döneminde de görülmektedir. 
Herakleios, siyasî açıdan Zenon’dan çok daha ağır koşullar altında ve yine aynı şekilde 
başkent başpiskoposu Sergius’un desteğiyle yeni kristoloji formülleri üretmiştir. Hatta 
o, 630’da Halep’te Doğu Kilisesi lideri II. Yeşuʿyab; 630/631’de Hieropolis’te 
(Mabbug/Menbiç) Miafizit Süryani Kilisesi başpiskoposu Athanasios; 632 ve 633’te 
ise Ermeni başpiskoposu Ezr ve İskenderiye başpiskoposu Kyros ile bir araya gelerek 
görünüşte bir uzlaşı bile sağlamıştır. Ancak hem sözü geçen Kilise merkezlerinde din 
eğitimi alan bağnaz keşişlerin hem de Kudüs başpiskoposu Sophronios kabilinden 
kanaat önderlerinin şiddetli muhalefetleri yüzünden bu teşebbüs de atıl kalmıştır.25  

Bunun gibi, Iustinianus veya II. Iustinus gibi imparatorlar döneminde bilhassa 
başkentte icra edilen ve karşıt görüşlü ruhbanları barıştırmayı ve yüksek tansiyonu 
düşürmeyi amaçlayan organizasyonlar da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  

 

3. DOĞU HIRİSTİYAN CEMAATLERİN DİNÎ KİMLİKLERİ  

Kadıköy Konsili’nin kristoloji konusunda ve bilhassa Kilise hiyerarşisine dair 
aldığı kararlarla Hıristiyan dünyayı parçaladığı söylenebilir. Bu, büyük ölçüde doğru 
bir yargıdır. Bununla birlikte yukarıdaki anlatım ışığında yakından bakıldığında, daha 
büyük resim, Hıristiyanlığı bölen esas sebep olarak Kilise’nin siyasallaşmasını ve bu 
                                                           
24  Frend, Rise, 143-183. 
25  Walter Emil Kaegi, Heraclius: Emperor of Byzantium, New York: Cambridge University Press, 2003, 

268-299. 
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doğrultuda Kilise merkezleri arasında baş gösteren nüfuz ve yetki mücadelelerini öne 
çıkarmaktadır. Bir başka deyişle, Kadıköy Konsili tek başına hiçbir gelişmenin sebebi 
olmayıp sebeplerden biridir.   

İmparatorluk yönetiminin yukarıda özetlenen tedbirleri ise Kilise bünyesinde 
çözülmeyi durduramamıştır. Hıristiyanlık açısından meselenin olumsuz bir başka 
yanı ise şudur: Müslümanların 7’nci yüzyıldaki başarılı askerî seferleri ve Roma 
İmparatorluğu’nun Doğu eyaletlerinde ve ayrıca Sâsânîlerce yönetilen eski İran’da 
egemenlik kurmaları, Kilise’deki bölünmeleri kalıcı hâle dönüştürmüştür. Çünkü 
Müslüman yönetim, yönetmeye başladığı coğrafyalardaki farklı Kilise hiyerarşilerini 
resmî olarak tanımıştır; Doğu’daki Kilise merkezlerinin Roma yönetimiyle ve 
Batı’daki Kiliselerle doğrudan bağlantıları kopmuştur. Böylece, Doğu Hıristiyanlığı 
çatısını oluşturan cemaatler, Geç Antikçağ’da farklı kristolojik görüşler üzerinden 
kendi dinî kimliklerini tanımlayarak birbirlerinden kesin şekilde ayrılmışlardır. Bu 
cemaatler, aşağıdaki gibi tanımlanabilirler: 

 

3.1. Miafizitler (Hatalı İsimlendirmeyle Monofizitler) 

Hıristiyanlık dâhilinde sonu gelmez sapkınlık suçlamaları çerçevesinde 
dindaşları olan öteki gruplarca yüzlerce yıl boyunca “Monofizitler” tabir edilen; 
gerçekte ise yakın zamanlı araştırmalarda ortaya konulduğu gibi aslında Monofizit 
kristolojiyi reddederek başka bir kristoloji düşüncesini savunan Kadıköy Konsili 
karşıtı ana gövde budur.26 Miafizitler, teolojik açıdan İskenderiyeli Kyrillos ve 
Antakyalı Severus gibi mühim ilahiyatçı ruhbanların takipçileridir.27 Süryani 
Ortodoks Kilisesi (Kadim Süryaniler), Ermeni Kilisesi, İskenderiye Kıbti Ortodoks 
Kilisesi veya Etiyopya Ortodoks Kilisesi, geçmişte Miafizit pozisyonu savunan başlıca 
kilise hiyerarşileri olmuşlardır.  

Miafizitizm, teolojik bir doktrin olarak Monofizitizm’e bazı açılardan 
benzemektedir. Zira her iki görüş de Mesih’teki Tanrı-İnsan ilişkisi problemine 
çözüm olarak ileri sürülmüşlerdir. Eğer enkarnasyon (yani buradaki anlamıyla 
Logos’un, İlahi Söz’ün cisimleşmesi ya da beden alması) öncesinde Logos’un ilahî 
tabiatı ayrı olarak mevcut idiyse, enkarnasyon sonrasında bu tabiat, insan tabiatıyla 
etkileşime girip onunla birleşmiştir. Peki, ama bu birleşme nasıl tanımlanmalıdır? 
İlahî tabiat, Mesih’te, onun ayrı beşeri tabiatı korunur ve kendi varlığını sürdürürken, 
bu beşerî tabiatla sadece görünürde bir birlik mi oluşturmuştur, yoksa iki ayrı tabiat 
arasında gerçek bir karışım mı meydana gelmiştir? İlahî tabiat insan tabiatını 

                                                           
26  Bu hususta bilhassa bk. Sebastian P. Brock, “Miaphysite, Not Monophysite!”, Christianesimo nella 

Storia 37, 2016, 45-52. 
27  Baby Varghese, “Mia Physite Christology and the Oriental Orthodox Churches”, Christianesimo nella 

Storia 37, 2016, 31-44. 
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dönüştürmüş ve böylece ortada sadece tek bir physis mi kalmıştır? Burada, 
Monofizitizm-Miafizitizm ekseninde iki ayrı yanıt üzerinde durulmuştur. Eutykhes 
(ö.456?) isimli Hıristiyan teologu takip eden Monofizitler, iki ayrı tabiatın birleştiği 
fikrini savunmuşlardır. Ardından üstün olan ilahî tabiatın düşük seviyedeki beşerî 
tabiatı dönüştürdüğünü, böylece Mesih’te mükemmel tanrı özelliklerinin bakî 
kaldığını ileri sürmüşlerdir. Ama o, beşerî tabiatı ilahî olanda eriyip gittiği için artık 
insanlık ailesiyle müşterek nitelikler taşımamaktadır. Kyrillos ve Severus gibi etkili 
teologları izleyen Miafizitler ise physisi psosopon ve hypostasis kavramlarına yakın 
tefsir ederek Mesih’in yeni bir physis olduğu tezini benimsemişlerdir. Bu physis, hem 
mükemmel tanrı hem mükemmel insan özellikleri taşımaktadır; zira iki ayrı tabiattan 
herhangi birinin ötekini dönüştürüp yok ettiği gibi bir düşünce burada söz konusu 
değildir. Bir başka deyişle, Miafizit doktrin Monofizit görüşten kesin bir çizgiyle 
ayrılmaktadır: Burada Mesih, Tanrı’ya Tanrı gibi, insanlara da insan gibi 
benzemektedir.28 

Miafizitler, Kadıköy Konsili sonrasında İskenderiye ve Antakya gibi Doğu’nun 
büyük Kilise merkezlerinde egemen durumda idiler. Konsil yanlısı Roma yönetimi ise 
her iki Kilise merkezine de konsil taraftarı ruhbanlar atadığından, bu Kiliselere ait 
piskoposluk bölgelerinde yer yer ikili hiyerarşiler gözlenmektedir. Miafizitler ise –
belki de tepki amacıyla kendilerini daha da ayırmak için- zamanla literatürde ve 
litürjide Süryanice, Kıbtice veya Ermenice gibi dilleri daha fazla tercih etmişlerdir. 
Miafizitler, 7’nci yüzyılda özellikle Suriye, Mezopotamya ve Mısır gibi bölgelerde 
yoğun yaşayan bir kitledir. Nitekim onlar, Roma yönetiminin konsil yanlısı din 
siyasetinden olumsuz etkilendikleri için, büyük ihtimalle Romalılara kıyasla 
Müslüman egemenliği altında olmayı tercih etmişlerdir.29 Ne var ki, bu yargı bilim 
dünyasında tartışılmaktadır. 

 

3.2. Kadıköy Konsili Yanlıları (Melkitler) 

Roma yönetiminin Kadıköy Konsili (451) sonrası dönemde genel itibariyle 
konsil yanlısı bir din siyaseti izlemesi, ülkenin Doğu eyaletlerinde yer yer iki yapılı bir 
Kilise hiyerarşisi ortaya çıkarmıştır. Yukarıda da söylendiği gibi, özellikle İskenderiye 
ve Antakya gibi büyük Kilise merkezlerine bağlı piskoposluk bölgelerinde hem konsil 
yanlısı hem de konsil karşıtı iki ayrı hiyerarşi oluşmuştur. Bu iki rakip ve karşıt grup, 
bazen aynı şehirlerde ayrı hiyerarşiler halinde görev yapmışlardır; bazen konsil karşıtı 
ruhbanlar sürgünde veya hapiste yaşamak zorunda kalmışlardır; bazen ise konsil 
karşıtları devlet baskısı nedeniyle piskopos olmaksızın kendi inanç geleneklerini 
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sürdürmeye çalışmışlardır.30 Meşruiyeti imparatorluk yönetimince kaldırılan konsil 
karşıtı ruhbanları destekleyen kitle Miafizitlerdir. Ama yine Doğu’da konsil yanlısı 
Hıristiyan cemaatlere de rastlanmaktadır ki, düşmanları, ötekileştirmek ve imparator 
yanlısı gibi göstermek amacıyla onları “Melkitler” tabir etmişlerdir. 

Melkitler, Kadıköy Konsili’nin iman formülünü benimsemişlerdir; bu 
bağlamda, onlara göre Mesih, iki ayrı tabiatta enkarne olmuştur. Melkitler, statüleri 
ve ekonomik durumları itibariyle arkalarındaki devlet desteği sayesinde Doğu 
eyaletlerindeki seçkin zümreler olmuşlardır. Onlar, bu doğrultuda örneğin, 
Müslümanların 7’nci yüzyıldaki askerî faaliyetlerinden hoşlanmamışlar, Müslüman 
yönetimden pek hazzetmemişlerdir. Nitekim kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla, 
Roma İmparatorluğu’nun ileride bir gün geri gelip onları Müslüman egemenliğinden 
kurtaracağı ümidi Melkitlerin zihinlerinde yüzlerce yıl sonra yaşanan Haçlı Seferleri 
sırasında bile hâlâ taze bir beklentidir.31 

 

3.3. Doğu Kilisesi Mensupları (Nesturiler) 

Doğu Kilisesi Mensupları (Nesturiler): Kristolojik açıdan Antakya teoloji 
ekolünün öğretmenlerinden Mopsouestialı Theodoros’un (ö.428) takipçileridir. 
Onlar, ayrıca, Efes ve Kadıköy konsillerinde ve başka bazı platformlarda birçok kez 
aforoz edilen Nestorios’a da saygı duymuşlardır. Doğu Kilisesi mensupları, Mesih’le 
ilgili olarak hypostatik birleşme düşüncesine karşı çıkarlar; onlar, tabiatların ayrılığı 
ilkesini esas alırlar. 

Theodorosçu kristolojinin teorisyenleri, Antakya ekolünün meşhur 
öğretmenleri Tarsuslu Diodoros ile Mopsouestialı Theodoros’tur; Nestorios ise bu 
görüşü 428’de İstanbul başpiskoposu iken vaaz etmiştir. Bu kristolojik pozisyon, 
temelde, Laodikeialı Apollinarius’un (ö.390) Mesih’e dair fikirlerine karşı ortaya 
çıkmıştır. Görüşün taraftarları, ismini yukarıda çok defa zikrettiğim İskenderiye 
başpiskoposu Kyrillos’u da Apollinariusçu olmakla suçlamışlardır. Mesih’te iki ayrı 
tabiatın birleştiği ve ilahi physis’in beşeri tabiatı dönüştürdüğü tezini kabul eden 
Monofizitlerin aksine, burada, insan, yani beşer prensibinin altı ısrarla çizilmektedir. 
Bu bağlamda Mesih’teki hypostatik birleşme düşüncesine karşı çıkılmakta, yalnızca 
prosopik birleşme tahayyül edilmektedir. Nitekim Theodorosçu Hıristiyanlar Meryem 
hakkında Theotokos unvanı yerine Khristotokos’u seçmişlerdir. Gerçi hem Kadıköy 
Konsili yanlıları hem Theodorosçular Dyofizitizm tabir edilen ana çatının ayrı 
kollarıdır; ama Theodorosçu yorum Mesih’in beşerî boyutunu daha ısrarlı 
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vurgulamaktadır.32 Bir başka deyişle Theodorosçular için Mesih iki ayrı tabiatta 
enkarne olmuştur. Kadıköycüler, Mesih’in bir hypostasiste enkarne olduğunu ileri 
sürerler, Theodorosçular ise eninde sonunda iki hypostasiste vuku bulmuş 
enkarnasyonu savunurlar.33 

Theodorosçu kristoloji, Bizans İmparatorluğu’nda 431 yılında resmen sapkın 
sayılmıştır. Buna rağmen bu görüş yanlıları ülkenin Doğu eyaletlerinde bundan 
sonraki yarım yüzyıl boyunca etkinliklerini arttırmışlardır. Ne var ki onlar, İmparator 
Zenon’un Henotikon ekseninde şekillenen din siyaseti çerçevesinde ve bilhassa devlet 
merkeziyle küskün durumdaki Miafizitlerin kazanılabileceği düşüncesiyle gözden 
çıkarılmışlardır. Zenon, Mopsouestialı Theodoros’un görüşlerini yayan Urfa’daki 
Pers Okulu’nu 488’de kapatmıştır. Bunun sonrasında bu görüşün liderleri ve kanaat 
önderleri İran sahasını mesken tutmuşlardır. Onlar, burada, 2’nci yüzyıldan itibaren 
varlığı takip edilen İran Kilisesi’ne nüfuz etmişlerdir. Bizans tarafından kovuldukları 
için, yani Bizans karşıtı oldukları gerekçesiyle Sâsânî yönetimi onları desteklemiştir. 
Kilise içi bazı mücadelelerin sonrasında İran’daki Hıristiyan cemaatleri ve İran 
Kilisesi’ni kazanmışlardır. Bu sürecin öncesinde, 410 yılında Sâsânî hükümdarı I. 
Yazdgird tarafından resmen tanınan İran (Doğu) Kilisesi, işte bu bağlamda 5’inci 
yüzyıl sonlarından itibaren büyük ölçüde Theodorosçu görüşlerin temsilcisidir. Zira 
Theodorosçu kristoloji, 486’da toplanan bir konsille resmen Doğu Kilisesi’nin görüşü 
olmuştur. Dolayısıyla Geç Antikçağ’da İran bu görüş taraftarları için ana vatandır.  
Düşmanları onları Nesturiler tabir etmişlerdir. Doğu Kilisesi, tarihinin en parlak 
dönemleri Müslüman halifelerin yönetimleri altında yaşayacaktır.34 

3.4. Marunîler 

İslam fetihlerinin hemen öncesinde, İmparator Herakleios, Konsil yanlılarıyla 
karşıtlarını barıştırabilmek amacıyla bazı faaliyetlerde bulunmuştur. Bu bağlamda o, 
Mesih’te ilahî ve beşerî iki ayrı tabiat bulunduğunu ileri sürmekle birlikte onun tek bir 
iradeye sahip olduğu tezine dayanan Monoteletizm isminde bir doktrini yaymaya 
çalışmıştır. Ne var ki, imparatorlukta sözü geçen önemli teologlar bu kristolojik 
görüşe muhalefet etmişlerdir. Bu tartışmalar 680’li yıllara kadar sürmüştür. Nitekim 
bu tarihlerde toplanan evrensel konsilde Monoteletizm doktrini resmî olarak 
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kınanmıştır. Buna rağmen Herakleios’tan 680’li yıllara kadar geçen süreçte yaşanan 
şiddetli tartışmalar, bu kez de Kadıköy Konsili yanlıları arasında bölünme meydana 
gelmiştir. Bu doğrultuda, bilhassa Maron Manastırı’yla bağlantılı bir grup 
Monoteletizmi savunmayı sürdürmüştür.35 Bir başka deyişle, Kadıköy Konsili 
yanlıları arasında 7’nci yüzyılda Mesih’in bir irade ve enerjiye sahip olduğuna 
inananlar (Monoteletistler) ile onun iki irade ve enerjisine inananlar (Dyoteletistler) 
arasında bölünme yaşanmıştır. Bu birinci görüşün taraftarları sonradan Marunîlere 
evrilmişlerdir; ikincisi ise bugün Rum Ortodoks Kilisesi denilen hiyerarşiyi 
oluşturmuştur.36 Marunîler, geçmişte ve günümüzde Lübnan Dağları dolaylarında 
yoğun yaşayan bir topluluktur. Onlar, sonradan Katolik Kilisesi’yle birleşmişlerdir, 
ancak kendilerine has uygulamalarını da muhafaza etmeyi sürdürmüşlerdir.37 

Yukarıda sayılan cemaatlere ilaveten, daha küçük başka cemaatlerin buraya 
dâhil edilmeleri de mümkündür. Söz gelimi, Mesih’i beşer kabul eden Ebionit gruplar 
veya gnostik anlayışa sahip birtakım topluluklar burada zikredilebilir. Ancak 
kaynaklarda bu konuda yeterli detaylar yoktur. 

 

SONUÇ 

Geleneksel Hıristiyanlık kaygan ve değişken bir zeminde yükselmiştir. Bu 
bağlamda “Hıristiyan” unvanı, 4’üncü yüzyıl öncesinde geniş bir yelpazede vücut 
bulan farklı inanç akımlarının Tanrı, Mesih, Yasa veya kutsal metin standartı gibi 
temel konularda başka başka düşünceler taşımaları nedeniyle tartışmalı bir üst kimlik 
ifadesi gibi durmaktadır. Buna rağmen Hıristiyanlığın o zamanlar mevcut öteki 
dinlerde olmayan manevî yönü, öteki dünyaya veya daha anlaşılır bir kurtuluşa dair 
vaatleri, yayılmacı karakteri, teşkilatçı yapısı ya da misyonerlik müessesesi kabilinden 
başka faktörler, bu dinin ilk yüzyıllarda yavaş ama istikrarlı yükselişinin amilleri 
olmuştur. Nitekim bu yükseliş, üç yüz yıl boyunca sürmüştür.  

Siyasallaşmak, tarih boyunca hemen her dinin kaderi olmuştur. Zira maddî 
beklentiler, güç, nüfuz ve iktidar talepleri, farklı dönemlerde ve örneklerde ya din 
maskesi altında gizlenerek dile getirilmiştir ya da din maskesi kullanılarak kalıcı ve 
tartışılmaz kılınmak istenmiştir. Bu durum Hıristiyanlık açısından da böyledir; hatta 
belki en çok Hıristiyanlık açısından böyledir. Hıristiyanlık, Roma yönetimince resmen 
tanınarak desteklenmeye başladığı ve imparatorluğun resmî dinine dönüştüğü 4’üncü 
yüzyılda Kilise üzerinden siyasallaşmıştır. Bir zamanlar dinî ve uhrevî ülkülerle yola 
çıkan ruhbanlar, bu süreçte, dinî yetkilerine ilaveten Roma yönetiminin dünyevî 
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yetkilerle de donatılmış memurlarına dönüşmüşlerdir. Onlar, bu bağlamda dünyevî 
hırsları ve güç talepleri nedeniyle birbirleriyle mücadeleye başlamışlardır. Geç 
Antikçağ’da Kilise merkezleri arasında yaşanan kavga ve çekişmelere tamamen değilse 
bile önemli ölçüde bu zaviyeden bakmak gerekir. Burada altı çizilmesi gereken olgu 
ise söz konusu tartışmaların kristoloji alanında tezahür etmesidir; ruhbanlar, 
Mesih’ten yüzlerce yıl sonra, kendi kişisel hırslarına veya Kilise merkezlerinin yüksek 
çıkarlarına dair kavgalarını Mesih meselesi kisvesi altında yürütmüşlerdir. Ucu bucağı 
olmayan, hatta tabir caizse incir çekirdeğini doldurmayan bu kavgalar büyüklü 
küçüklü birçok Kilise meclisi toplanmasına neden olmuştur; Romalı yöneticiler birçok 
örnekte işin içine girmişlerdir. Buna rağmen her konsil ya da alınan her yeni karar 
yeni sorunlara yol açmıştır. Bu açıdan bakıldığında, özellikle 381’deki İstanbul Konsili 
Kilise hiyerarşisi açısından sonraki döneme ciddi sorunlar bırakmıştır. Kilise 
merkezlerinin bu sorunlar nedeniyle birbirlerine girmeleri Hıristiyan dünyayı Efes’te 
toplanan konsillere götürmüştür; bu konsiller ise ortaya galip ve mağlup taraflar 
çıkarmıştır. Mağlupların rövanş arayışı Hıristiyan dünyayı Kadıköy Konsili’ne 
sürüklemiştir. Burada alınan kararlar Hıristiyan dünyayı parçalamıştır. 
Müslümanların 7’nci yüzyıldaki başarılı askerî faaliyetleri ise Hıristiyan dünyanın 
parçlanmış yapısını kalıcı hale dönüştürmüştür. Böylece, Doğu Hıristiyan cemaatlerin 
dinî kimliklerini oluşturan başat faktörler arasında politik bir arka planın varlığı su 
götürmez bir gerçektir. 
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SLAV/RUSLARIN HRİSTİYANLIĞI KABULÜ VE 
RUS ORTODOKS KİLİSESİNİN KURULUŞU 

Muallâ Uydu Yücel* 

Özet 
Slav/Rusların Hristiyanlığı nasıl ve ne şekilde kabul ettiklerine dair bilgi veren kaynaklar Rus 

Yıllıkları ile Bizans kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan Bizans kronikleri Slav/Rusların din değişiminde 
kendilerinin hem kültürel hem de siyasî olarak büyük etkilerinin olduğunu kaydederlerken, Rus yıllıkları 
miladi 1. yüzyılda Havari Andrey’in kendi topraklarına gelmesi ile Bizans’ın yardımından çok daha önce 
bu kabulün uzun ama etkili bir şekilde gerçekleştiğini yazarlar. Rus yıllıklarının 11/12. yüzyıldan itibaren 
yazılmaya başladıkları dikkate alındığında bu yüzyılda Bizans’ın siyasi nüfûz ve etkisinden kurtulmak 
isteyen Kiyev Rusyası’nın bizzat knyazın isteği ile böyle bir kayıt tuttukları ileri sürülmektedir. 
Çalışmamızda miladi 1. yüzyıldan 10. yüzyıla yani 987 yılında Büyük Kiyev Knyazı Vladimir döneminde 
bu dinin resmî devlet dini olarak kabulüne kadar geçen sürede hem siyasî hem de kültürel olarak yaşanan 
değişimler ele alınmış ve buna bağlı olarak Kiyev Ortodoks Kilisesinin kuruluşuna yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Slav/Rus, Bizans, Kiyev Knyazlığı, Hristiyanlık, Rus Ortodoks 
Kilisesi. 

Conversion of Slavs/Russians into Christianity and the Foundation 
of First Church of Rus’ 

Abstract 
Russian annuals and Byzantine sources provide information about how and in what way 

Slavs/Russians converted into the Christianity. Among these sources, while Byzantine chronicles note 
their major cultural and political effects as to Slavs/Russians’ conversion Russian chronicles write that 
this conversion took place long but in an effective way in the 1st century with the arrival of Saint Andrei 
to their land long before Byzantine’s help. Having considered that the Russian annuals were being written 
by starting the 12th century, it is claimed that in this century with the wish of the Knyaz of the Kievan 
Rus’ who wanted to get rid of Byzantine’s political influence and effect they recorded these annuals. In 
our study it is discussed that from the 1st to the 10th century, especially in 987 during the reign of Grand 
Kiyev Knyaz Vladimir political and cultural changes taken place until Christianity is accepted as official 
state religion and correspondingly the foundation of Orthodox Church of Kiyev is studied on.  

Keywords: Slav/Russian, Byzantine, Kievan Rus’, Christianity, Orthodox Church of 
Kiyev. 
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Giriş 

Her millette olduğu gibi Ruslar da ilahî bir dine girmelerinin sebebini hem 
kültürel değerleri ile örtüşmelerine bağlamışlar, hem de ebedî metinlerde bunu 
anlatan efsaneleri öne çıkararak bu kabulü bilimsel ve dinî anlayış içerisinde ele 
almaya çalışmışlardır. Bu kabulün en canlı şahitleri ise kilise ve manastırlarda yazılan 
Rus Yıllıkları ile Bizans kaynakları olmuştur. Özellikle Bizans kaynakları bu kabul için 
oldukça fazla emek harcayan Bizans’ın şahitliğinin aktarımını en iyi şekilde yaparken, 
yine bu kaynaklar ile Rus yıllıkları verdikleri bilgilerle yukarıda ifade ettiğimiz 
anlayışın yerleşmesinde etkin bir rol de oynamışlardır.  

Bir milletin ilahî bir dine girme sebebi dinî literatürde her ne kadar efsanelerin 
veya menkıbelerin ışığında manevî olarak verilmeye çalışılsa da bilimsel olan din 
değişimlerinin ya siyasî nüfûz kazanma ya da ekonomik kazanç elde etme isteği ile 
olduğudur. Slav/Ruslarında Hristiyanlığı kabul etmeleri bu anlayış içerisinde 
gerçekleşmiştir. Kendi kaynakları olan yıllıklar kiliselerde rahip veya keşişler 
tarafından yazıldıkları için bu kaynaklarda din kabulü aşağıda da göreceğimiz üzere 
tamamen dinî değerlere bağlanmıştır. Bizans kaynakları ise bunu siyasî ve ekonomik 
neden üzerinden değerlendirmiştir. 

Slav/Rusların din değiştirmesinde en etkin rolü hiç şüphesiz ki Bizans oynamış; 
bir taraftan Slav/Rus alfabesi olan Krill alfabesini oluşturarak Kutsal Kitap da dahil 
olmak üzere bütün dinî metinlerin Slavca’ya tercümesinin yapılmasını sağlayıp Slav/
Rus toplumunun hizmetine sunmuş; diğer taraftan da gönderdiği din adamları 
vasıtası ile Hristiyanlığın Kiyev Knyazlığı topraklarında yayılmasının önünü açıp 
kabul edilmesini sağlamıştır. 

Slavların, Bizans ile siyasî ilişki kurmaları 6.yüzyıla dayanmaktadır. Bu yüzyılın 
ortalarında aşağı-yukarı 550-552’lerde Konstantinapolis’e (İstanbul) gelen Slavlar 
(Doğu Slavları), Doğu Roma İmparatorluğundan (Bizans) hem kendilerine ticaret 
yapmaları için izin verilmesini sağlamışlar hem de kendilerini temsilen bir 
konsolosluk açılmasının iznini almışlardır. Bu şekilde 6. yüzyıldan itibaren sürekli 
olarak İstanbul’a gelen Slavlar bir taraftan ticaret yapmışlar diğer taraftan da inanç 
olarak bir değişim yaşamaya başlamışlardır.1 

Slav/Rusların ilk siyasî teşkilatları olan Kiyev Knyazlığı’nın resmî olarak 
Hristiyanlığı kabul tarihi olan 987 yılına kadar yaklaşık 300 yıllık bir süreçte bu din 
Slav/Ruslar arasında yavaş yavaş tanınmaya ve yaşanmaya başlamıştır. Bu kabulün 
tarihsel süreci Rus yıllıklarına göre Kutsal Havari Andrey ile birlikte başlamaktadır. 
Hristiyan inancındaki Kiliseler Tarihi adlı kitaba göre ise “Kurtarıcının Havarileri 

1  A.N. Saharov, Diplomatiya Drevney Rusi, Moskva l980, s.22. 
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dünyaya dağıldılar ve bunlar arasında bulunan Andrey’e İskitya düştü”.2 Bu düşünce 
yıllıkların başlangıç kısmında kendisine yer bularak şu şekilde dile getirilmiştir:  

“Andrey, Sinop’u öğrendiği zaman Korsun’a3 geldi ve Özi’nin (Dinyeper) 
Korsun’dan çok da uzakta olmadığını öğrence Roma’ya gitmek istedi. Özi’yi yüzerek 
geçti ve sahildeki dağlara kadar gitmeyi başardı. Daha sonra dağlardan aşağı inerek 
sahile gelip durdu. Sabahleyin kalkınca öğrencilerine şöyle dedi: “Bu dağları görüyor 
musunuz? Bu dağlarda Tanrı’nın bereketi ve bolluğu var, ileride de burada büyük bir 
şehir kurulacak ve Tanrı pek çok kiliseyi yükseltecek”. Sonra yeniden dağlara çıktı. 
Dağları takdis ederek kutsadı, haç dikti ve Tanrı’ya dûa etti. Bu dağlardan inerek 
daha sonraları Kiyev olarak adlandırılacak olan yere geldi ve oradan Özi’nin 
yukarısına gitti. Buradan da zamanımızda Novgorod şehrinin bulunduğu 
topraklarda yaşayan Slavyanların yanına gitti. Onların gelenek-göreneklerini 
öğrendi. Özellikle de keselenip-yıkandıklarını görünce çok şaşırdı. Daha sonra 
Varyagların (Vareg)4 ülkesine giderek buradan Roma’ya geldi ve ne gördüğünü, 
neler öğrendiğini anlattı”.5 

Slav/Ruslar, Yıllıklardaki bu bilgileri Havari Andrey tarafından kendilerine 
verilen bir mesaj olarak yorumlayarak, Hristiyanlığın ileride kabul edileceğini ve 
Kiyev şehrinde yükselecek birçok kilisenin de bunun ispatı olacağını düşünmüşlerdir. 
Nitekim bazı Rus tarihçileri de bu görüşü desteklemişlerdir. Bu tarihçiler arasında 
özellikle Hristiyanlık Tarihi adlı çalışması ile öne çıkan 19. yüzyıl Rus kilise tarihçisi 
B. Makariy gelmektedir. O eserinde şöyle demektedir: “Hiç kuşkusuz havari Andrey

2  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov 988-1988, Oçerki İstorii I-XIX vv. М.: İzd. Moskovskoy Patriarhi, 
1988, vıp. 1., s.426-428. Rus kilise tarihçilerinden Makariy 4. yüzyılda yaşamış Aziz Dorofeus’tan (ö. 
322) alıntı yaparak onun Bitinyalıların, Trakların ve İskitlerin yaşadıkları bölgelere seyahat ettiğini,
buradan da Sivastopol’e ulaştığını yazmıştır. Bu bilgiden hareketle Makariy, havari Andrey’in
Bitinya’dan çıktığı seyahate İskitlerin yaşadıkları bölgelerde devam ettiğini söylemiştir. Bu bölgeler
Karadeniz kıyıları ve Azak denizi civarıdır. Ancak Hristiyan kaynaklarında havari Andrey’ın Slav
topraklarına geldiğini gösteren herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. B. Makariy, İstoriya Russkoy
Tserkvi, Kniga Pervaya, Moskva 1994, s.92.

3  Korsun, Yunan kolonisidir. M.Ö.528/529’da kurulmuştur. Karadeniz’den gelen Herakyalı kolonistler 
tarafından Bizans İmparatorluğuna dahil edilmiş ve bu yüzden de Herson adını almıştır. Slavcası 
Korsun’dur. 841 yılından sonra Bizans imparatorluğunun önemli bir teması haline gelmiştir. 
Günümüzde Kırım toprakları içerisinde Sivastopol (Osmanlı Döneminde Akyar)’den Aluşta’ya 
kadar olan bölgeyi kapsamaktadır. 

4  Varyag: Vareg: 8.yüzyıl sonu ve 9.yüzyılın başından itibaren Özi boyunca Karadeniz’e inmeğe 
başlayan İskandinavyalı Normanlar daha sonraları Vareg-Rus adıyla anılmışlar ve Rus devletinin 
kurucuları olarak kabul edilmişlerdir. Bunlar Doğu Avrupa ve Bizans’ta ise daha çok Varyag ismiyle 
tanınmışlardır. 

5  Povesti Vremmnıh Let, Çast Pervaya, Tekst i Perevod, D.S. Lihaçeva i B.A. Romanova, Moskva-
Leningrad 1950, s.208; Letopis po İpatskomu Spisku, Arheografiçeskoy Kommissii, Sank-Peterburg 
1871, s.4-6; Letopis po Lavrentıyevskomu Spisku, Arheografiçeskoy Kommissii, Sank-Peterburg 1872, 
s.6-l0. 
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Kutsal Rus topraklarında Hristiyanlığı burada yaşamakta olan Slavlara, yani 
atalarımıza tebliğ etmiştir”.6 Makariy’in yanısıra onunla çağdaş olan Rus din tarihçisi 
E.Golubinskiy de, Andrey’e ait bu havari menkıbesinin 11. yüzyıl içerisinde bazı
siyasî gelişmeler sonucunda kroniğe dâhil edilme ihtimalinin yüksek olduğunu
söylemektedir. Böyle düşünmesinin sebebi de 1116-1119 yılları arasında Ruslarla
Bizans arasında Kerç Boğazı ile Tuna boylarına sahip olmak için yapılan mücadelede
Bizans’ın, Rusları bu düşüncelerinden vazgeçirmek için kontrolünü elinde tuttuğu
Rus Kilisesi üzerinden baskı kurmaya çalışmış olmasıdır. Bu durumdan rahatsız olan
Kiyev Knyazı Vladimir Monomah çözüm olarak, Rusların, Bizans’ın kabul
etmelerindeki etkilerinden çok daha önce Hristiyanlığa yöneldiklerini ileri sürüp,
bunu kanıtlamak için havari Andrey menkıbesini ortaya atmış ve onun isteği ile de
bu menkıbe ilk Rus yıllığı olma özelliğini taşıyan Povesti Vremennıh Let yani
Geçmiş Yılların Hikâyesinin içerisine konulmuştur.7   Bu olaylar başta Golubinskiy
olmak üzere bazı din tarihçileri tarafından Rusların Bizans’tan önce havariler yoluyla
Hristiyanlığı kabul ettiklerine dair bir görüşü ileri sürmelerine sebep olmuştur ki bu
görüş günümüzde Rus Kilisesi tarafından da desteklenmektedir.8

Havari Andrey’den sonra Slav/Rusların arasına gelen kişi ise Havari Pavel 
(Paul, Pavlu)’dir. Hristiyan olan Pavel miladi 1. yüzyılda Slavlar arasına gelmiş ve 
dönüşünden hemen sonra hem havari hem öğrencisi hem de akrabası olan Adronik 
(Androcinus)’i Slavlarında yaşadığı Pannonia (Panonya)’ya piskopos olarak 
atamıştır. Bundan sonra kendisinin ve Andronik’in gayretleri ile bu bölgede 
apostolik9 geleneği yerleşerek yüzyıllar boyunca halkın hafızasında korunması 
sağlanmıştır. 

6  B. Makarey, İstoriya Hristiyanstva v Rossii do Ravnoapastolnogo Knyaza Vladimira, Kak Vvedeniye v 
İstoriyu Russkoy Tserkvi, Petersburg1846, s.37. 

7  O. M. Rapov, Russkaya Tserkov v IX Pervoy Treti XII v, Prinatya Hristianstva, Vısşaya Şkola, Moskva 
1988, s. 64; E Golubinsky, İstoriya Russkoy Tserkvi, Tom I, Preiod Perviy Moskva 1901, s.21-24. 
Ayrıca Rus Ortodoks Kilise tarihini incelerken havari Andrey konusunda “bilimsel araştırmayı hak 
etmeyen mesele” diyerek konunun önemsizliğine dikkat çeken tarihçi Pospelovskiy, bu öykünün 
Nestor tarafından üretilmiş olduğunun altını çizmektedir. O yine Hristiyanlığın Rus topraklarında 5. 
yüzyıldan itibaren Kırım Grekleri vasıtasıyla yayılmaya başladığını kaydetmektedir. D. Pospelovskiy, 
Pravoslavnaya Tserkov v İstorii Rusi, Rossii i SSSR, Moskva 1996, s.27. 

8     Golubinskiy eserinde havari Andrey menkıbesini değerlendirip şu sonuca ulaşmıştır; “Aslında 
menkıbenin amacı ve öğretisi açıktır; ona göre biz Ruslar Hristiyan kilisesinin dediği gibi sonradan bu 
inancı kabul etmedik. Bizim Hristiyanlığı kabul etmemizin temelinde diğer milletlerde olduğu gibi 
havariler yer almaktadır”. E. Golubinskiy İstoriya Russkoy Tserkvi, Tom I, Preiod Perviy, Moskva 
1901, s.19. Ayrıca Rus Ortodoks Kilisesinin resmi internet sitesinde Hristiyanlığı kabul tarihi 
anlatılırken bu görüş üzerinden anlatımda bulunulmuştur. Bkz. www.patriarchia.ru. 

9     Apostolik kelime olarak Havarilere ait olmayı ifade ederken, dini kurumlarda havarilerden biri 
tarafından kurulan kiliselere verilen adı da ifade etmektedir. Ermeni Kilisesi bu tür kiliseler 
arasındadır. 
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Slav/Rusların yaşadığı bu coğrafya aynı zamanda “Büyük Su Yolu” olarak 
adlandırılmıştır. Havari Andrey, Pavel ve Andronik’den sonra “Varyaglardan 
Greklere (Bizans)” giden bu su yolunun manevî olarak güçlenmeye ihtiyacı olduğu 
anlaşılmıştır. O yüzden Andrey, Pavel ve Andronik, Slav/Rusların doğru yola 
girmeleri için hem çağrıda bulunmuşlar hem de bilgileri ile onlara Tanrı’nın ışığını 
göstermişlerdir. Bu gayretleri karşılıksız kalmamış ve Hristiyanlık Doğu Slav boyları 
arasında yayılmaya başlamıştır. Nitekim Novgorod, Smolensk ve Kiyev gibi şehirlerde 
bu yayılmanın gittikçe kuvvetlendiği kısa zaman içerisinde görülmüştür. Bizans 
kaynağı Procopius’un (6.yy), ifadesine göre, Caesarea10  Piskoposu’nun gayretleri ile 
Uliçler11, Tiverstliler,12 Tuna Slavları ile birlikte hareket ederek Bizans’la 
savaşmışlardır13. Bu savaşın yaşanma sebebi o dönemde Hristiyanlığın hâlâ daha 
Doğu Slav boyları arasında sağlam bir şekilde yerleşememesidir. Dinî olarak bu sebep 
kabul edilebilirse de bilimsel olarak en önemli neden bu yüzyılda bu coğrafyada 
kuvvetli bir kavimler göçünün yaşanmasıdır. Bu arada şunu da ifade etmeliyiz ki Rus 
din tarihçileri Rusların Hristiyanlığı kabullerini miladi 1. yüzyıldan ve havari Andrey 
üzerinden başlatmakta ve hemen akabinde Slav boylarının Hristiyanlıkla 
tanışmalarının Rus topraklarına 8. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren gelen misyonerler 
yoluyla intikal ettiğini ileri sürmektedirler.14   

Bizans ile Slavlar arasındaki siyasî ve dinî ilişki Kiyev Slav/Rus Knyazlığı’nın 
kurulmasına kadar devam etmiştir. Nitekim 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Doğu Slavları, Vareg ve Fin-Ogur boyları ile birleşerek Norman-Vareg Beyi Rurik’in 
idâresi altında siyasî bir yapılanmaya giderek tarihe Rus adı ile geçecek bir birlik 
meydana getirmişlerdir. Kurulan bu siyasî yapının adı Kiyev Knyazlığı halkı da zaman 
içerisinde Rus milleti olarak adlandırılmıştır. Vareg beyi Rurik’in önderliğinde 
kurulan bu yeni devlet, iç işlerinde tamamen serbest, dış işlerinde ise Hazar 
Kağanlığına tabi olmuştur. Böyle yorumlanmasının sebebi de içerisinde yaşayan pek 
çok Doğu Slav boyunun Hazarlara vergi vermesinin dış işlerinde vassal bir konumda 
olduğunu göstermesindendir. Rurik başlangıçta çaresi olmadığı için bu durumu kabul 
etmek zorunda kalmıştır zira dönemin en güçlü devletinin yanı başında yeni bir siyasî 
teşkilat kurmak ancak onun şartlarını kabul edip iznini almakla mümkün olabilirdi. 
O da bunu bildiği için kısa sürede güçlenmek için çalışmalara başlamış ve ilk hedefini 

10  Filistin topraklarında bulunan bir şehir 
11  Uliç veya Ugliçler, Turla ile Prut nehirleri arasında yaşayan boylardan biridir. Bu boyun Slav olup-

olmadığı kesin bir şekilde tespit edilememiştir. 
12  Aksu ve Turla nehirleri arasında yaşayan boylardan biridir. Bu boyun da Slav olup- olmadığı kesin 

bir şekilde tespit edilememiştir. 
13  Golubinskiy İstoriya Russkoy Tserkvi, s.25. 
14  V. Riasanovskiy, A History Of Russia, New York, Fifth Edition Oxford University Press 1993, s.52.  
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Bizans’ın sahip olduğu Çargrad yani İstanbul olarak belirlemiştir ki bunda hem 
siyaseten güçlenmek hem de bu şehri kutsal görmelerinin de etkisi olmuştur.  

Rus Yıllıklarına göre 86615 Bizans kroniklerine ve kilise kaynaklarına göre ise 
860 yılının 18 Haziran günü İstanbul hiç beklemediği bir Rus saldırısına maruz 
kalmıştır. Ruslar deniz tarafından gelerek Bizans başkentini kuşatmışlardır.16 Rusların 
başında bulunan Askold ve Dir adlarındaki iki kardeş yanlarındaki askerlerle birlikte 
karaya çıkartma yapmışlar, şehri kuşatıp etrafını yağmalayarak pek çok Hristiyan’ı 
öldürmüşlerdir. Kuşatma sırasında İmparatorun manevî gölgesinden uzakta bulunan 
İstanbul halkı çok zor durumda kalmış ve şehirde bulunan az sayıdaki asker Ruslara 
karşı belli-belirsiz karşılık vermeye çalışmıştır. O sırada İstanbul Büyük Patriği olan 
Photius/Photios kendilerini o gün kuşatan Rusları “Kuzeydeki İnsanlar” veya 
“topraktan (biten, çıkan) insanlar” olarak adlandırmıştır.17 Kuşatma sırasında 
İstanbul’da bulunmayan imparator III. Mikhail’in (842-867) geri dönmesinin hemen 
akabinde Bizans büyük bir mucizeyle karşılaşmış ve çıkan şiddetli bir rüzgâr Rus 
gemilerinin ala-bora olmasını sağlamıştır18. 

15  Rus Yıllıklarına göre Rusların İstanbul’a ilk gelişleri 852’dir. Şöyleki: “852: Grek yıllıkçılarının 
yazdıklarına göre Çar Mikhail döneminde Ruslar ilk defa Çargrad’a gittiler”. Rus yıllıklarındaki 
kayıttan da anlaşılacağı üzere 852 tarihinde Ruslar ilk defa İstanbul’a gittiler. Bunun hangi sebeple 
olduğunu bilmiyoruz ama İstanbul’u kuşatmak için fazla beklemediler ve 866 yılında İmparator 
III.Mikhail (842-867)’in hükümdarlığının 14. yılında Askold ve Dir adlı beyler Rurik’den izin alarak 
İstanbul’a iki gemi ile gittiler. Povesti Vremennıh Let, s.215; İpatyevskaya Letopis’, s.11-12; 
Lavrentıyevskaya Letopis’ s.l8 -20; Troitskaya Letopis, Haz. M.D. Priselkov, Moskva-Leningrad 1950, 
s.58.

16  Saharov, a.g.e., s.48; Kuşatmanın detayları için bkz. Mualla Uydu Yücel, “Rusların İstanbul 
Kuşatmaları”, Byzantion’dan Constantinapolis’e İstanbul Kuşatmaları, Ed. M.Arslan-T.Kaçar, 
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul 2017, s.281-298; B. Küçüksipahioğlu, “IX-X. 
Yüzyıl’larda Bizans-Rus İlişkileri”, Kafkas Dosyası, İstanbul 2006, s.2. 

17   “(Bize saldırıncaya kadar) adı olmayan bu halk, esamesi okunmayan bu halk, bilinmeyen ama bize 
saldırmaları ile bir ad alan, önemsizken önemli bir hale gelen, aşağılanmış ve yoksulken göz 
kamaştırıcı ganimet ve önemli miktarda servet elde eden bu halk” Photius, The Homilies of Photius 
of Costantinople (İng.Çev. C.Mango), Cambridge, Massachusetts 1958,  s.74. 

18  Povesti Vremennıh Let, s.215; İpatskiyevskaya Letopis’, s.11-12; Lavrentıyevskaya Letopis’, s.l8 -20; 
Troitskaya Letopis’, s.58; Ostrogorskiy, Bizans kaynaklarında Rus donanmasının mahvolmasıyla ilgili 
bilgiler yer almadığını belirtmektedir. G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. F. Işıltan, TTK 
Yay., Ankara l98l 213.dpt. Rus kaynaklarına göre 866; Bizans kaynaklarına göre ise 860 tarihinde 
gerçekleştirilen bu sefer hakkında bilgi veren Bizans kaynakları arasında özellikle saldırının şahitleri 
arasında yer alan Bizans kilisesinin tanınmış simalarından Patrik Photius (Fotios, Rusçası Fotin)’a ait 
iki hutbe (vaaz)18; Bizans İmparatoru III. Mikhail’in biyografi yazarı Paflogonlu Nikita’nın 847-858 
ve 867-877 yılları arasında iki defa İstanbul Patrikliği yapan Patrik İgnatiya’nın ölümünden sonra 
yazdığı “Kutsal Patrik İgnatiya’nın Hayatı” adlı eser ile Papa Nikholas, Feofan ve Georgios 
Hamartos’un eserlerinde bu sefer hakkında bilgiler bulunmaktadır. 
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Kuşatma ne kadar şiddetli olmuşsa kaldırılması da o kadar ani olmuştur. Ruslar 
birden anlaşılmayan bir sebeple kuşatmayı kaldırarak geri dönmüşlerdir. Bunun 
nedeni hâlâ bilinmemektedir. Tarihçiler farklı yorumlar ileri sürmektedirler ki buna 
göre Ruslar ya Bizans’ı sadece korkutmak istemişler ya zengin ganimetler elde etmek 
istemişler ya kârlı bir ticaret anlaşması yapmak istemişler ya da komşularına 
kendilerini kabul ettirmek istemişlerdir. Kanaatimize göre bu konuda en doğru yorum 
Rus tarihçi A.N. Saharov tarafından yapılmıştır. O: Ruslar, 9. yüzyılda Hazar ticaret 
yolunu elde etmek istiyorlardı ve bu yolun o dönemdeki hâkimleri Bizans ile Hazarlardı. 
Özellikle İgor başta olmak üzere bütün Kiyev knyazları bu yola sahip olabilmek için 
gerçek adımlar atmışlardır.”19 tespitini yapmıştır.   

Bizans bu güçlü kuşatmadan oldukça fazla yara alarak çıkmış hem manevî 
olarak sarsılmış hem de asker ve halktan pek çok kişi Rusların işkenceleri altında can 
vermiştir. Kazancı ise başarılı bir şekilde Askold ve Dir’i vaftiz ederek, Hristiyanlığı 
kabul etmelerini sağlamak olmuştur. Bu vaftizde Photius’un önemi büyüktür. Yanı 
başlarında gittikçe büyüyecekleri açıkça ortada olan bu paganları dini nüfûzları altına 
almaları beraberinde siyasî bir ittifakı da getirecekti. Nitekim Patrik Photius’un 867 
yılında yazdığı bir mektup Bizans’ın Rusları Hristiyan yapmak için bir misyonerlik 
faaliyeti içerisine girdiğini ve bunda da başarılı olduğunu göstermektedir. Mektupta 
Photius özetle, “zalim, kana susamış pagan İskitlerin (Rusların) yavaş yavaş Hıristiyan 
olmaya başladıklarını ve imparatorun himayesi altına girerek şimdiye kadar yaptıkları 
gayri-ahlâkî ve hukuksuz davranışlara son verdiklerini” ifade etmektedir20. Rus bilim 
insanı Lomonosov’a göre vaftiz töreni Slavyan aydınlarından Krill ve Methodios’un 
öğrencileri tarafından yapılmıştır. Ayrıca Photius, Askold ve Dir geri dönerken 
yanlarına Kiyev topraklarına dağılarak Hristiyanlığı anlatsınlar diye pek çok din 
adamını da vermiştir. Askold vaftiz adı olarak Nikolay ismini almış ve böylece Kiev 
Knyazlığının tarihinde Hristiyanlığı ilk kabul eden bey ve komutan olmuştur.21  

Askold ve Dir samimi bir Hristiyan olarak özellikle Özi Slavları arasında bu 
dinin yayılmasına çalışmışlarsa da pagan inancında olanlar tarafından iyi 
karşılanmamışlar ve bedelini de 882 yılında öldürülerek ödemişlerdir. Askold 
Kiyev’de Tanrı adına Peygamber İlyas Kilisesini inşa ettirmiştir. Daha sonra 10.yy’ın 
50’li yıllarında Knyageniya22 Olga Askold’un mezarının hemen yanına Aziz Nikolas 
Kilisesini yaptırmıştır. 

19  Saharov, a.g.e., s.62. 
20  Photios, a.g.e., s.74. 
21  Ancak bu görüşe bazı Rus bilim insanları Bizans kaynaklarını referans göstererek katılmamakta ve 

onlardan önce Slav beyleri arasında Hristiyanlığı kabul edenlerin var olduğunu ifade etmektedirler.  
22  Knyageniya: Knyaz eşlerine verilen unvandır. 
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Askold ve Dir kardeşlerin Hristiyanlığı kabul etmelerinde önemli rol oynayan 
İstanbul Patriği Photius’un, ilk Rus Metropolitliğinin kuruluşuna da öncülük ettiği 
kabul edilmektedir. Bu kabulde 9. yüzyılın sonunda Bizans İmparatoru IV. Leon’un 
(866-912) “Kilise Sıralaması” adlı tüzük kitabında görüldüğü üzere Kiyev 
metropolitliği Bizans piskoposluğunun bir parçası olarak gösterilmektedir.23  

Bizans 860 yılında yaşanan bu kuşatma girişiminin hemen ardından bu yeni 
knyazlığı dinî olarak kendi yanına çekmek istemiş ve bu istekle misyonerler 
göndererek onların Hristiyanlığa ilgi duymalarını sağlamıştır. Patrik Photius, 
misyoner olarak Bulgaristan’da yaşayan ve komutan olan Leon’un oğulları 
Kontanstinos ve Methodios’u tercih etmiştir ki bu tercihte bu kardeşlere güvenmesi 
ve Slav dilini bilmeleri etkili olmuştur zira Konstantinos ve Methodios, Slavca’yı 
Selanik’e gelen tüccarlardan öğrenmişlerdir. Bizans bu iki kardeşi Doğu 
Slavlarına/Ruslar göndereceği sırada Germen hakimiyetinden çıkmak isteyen 
Moravya hükümdarı Rostislav da kendilerinden misyonerler istemiştir. Bu durum 
karşısında bir tercih yapmak zorunda kalan Bizans, etki alanını genişletmenin 
kendilerine daha fazla nüfûz sağlayacağını düşünerek kararını Moravya 
hükümdarından yana vermiş ve kardeşleri onun ülkesine göndermiştir.24 İleride 
yaşananlar bu kararın Bizans için doğru bir karar olduğunu gösterecektir.  

İki kardeş önce Slav dilinin alfabesini oluşturup, Hristiyan Ortodoksluğa ait 
dinî metinlerin bu dile tercümesini yapmaya başlamışlardır. Yapılan bu çalışmalar 
neticesini Kilise Slavcasının oluşması ile “glagolitik” adı verilen yeni bir alfabenin 
ortaya çıkmasında göstermiştir. İki kardeş daha sonra yine günümüzde Rusya’da 
kullanılan Kyrilik (Kiril) alfabesini de düzenlemişlerdir. Konstantinos hayatının 
sonlarına doğru manastıra girmek için ismini değiştirip Kyrillos adını almış ve bu 
yüzden de bu ikinci alfabeye daha sonra onun adı verilmiştir. Bu arada Ruslar arasında 
Ortodoks Hristiyanlığın yayılmasının en önemli sebebinin Roma Kilisesinin 
misyonerlik faaliyetlerinin her milletin kendi dilinde yapılmasına karşı çıkmasından 
ve dinî metinlerde Latince kullanılmasını zorunlu tutmasından kaynaklandığını da 
ifade edelim. Bizans ise, Hristiyanlaştırmayı düşündüğü milletlerin kendi dilleriyle 
ibadet yapmalarına itiraz etmemiş, hatta yukarıda da söylediğimiz gibi bizzat kendisi 
alfabe oluşturarak destek vermiştir. Nitekim Konstantinos ve Methodios’un vaazlarını 
Slavca vermeleri, katıldıkları törenlerde dûaları ve ilahileri Slavca söylemeleri 
buradaki halkın Ortodoks inancını kabul etmelerini hem hızlandırmış hem de 

23  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov 988-1988, Oçerki İstorii I-XIX vv. М.: İzd. Moskovskoy Patriarhi, 
1988. 

24  M. V. Levtchenko, Bizans Tarihi, çev. M. Selen, Doruk Yayımcılık, İstanbul 2007, s.160. 
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yayılmasının önünü açmıştır.25 Bu arada şunu da ifade edelim ki Konstantinos ve 
Methodios’un Kiyev yerine Moravya’ya gönderilmesi, Rusların Hristiyanlığı kabul 
etme süreçlerinde bir gerileme meydana getirmemiştir. Bunun sebebi de yukarıda 
belirttiğimiz gibi onların dinî metinleri kendi dillerinde kullanmaları olmuştur. 

Kiyev Rusyası’nda Hristiyanlığın benimsenmesinde önemli bir faktör de Rus 
askerlerinin Bizans ordusunun seferlerine müttefik olarak katılmalarıdır. Örneğin, 
Bizans’ın 912’de Girit üzerine düzenlediği sefere Ruslar da katılmışlardır. Nitekim 
Askold tarafından başlatılan Rus ve Bizans arasındaki askerî ittifak geleneği daha 
sonra Olga ve Vladimir zamanında da sürdürülmüştür. Kiyev Knyazlığı içerisinde 
Hristiyanlık kendisine yavaş yavaş yaşama alanı bulurken, siyasî olarak da Ruslar 
gittikçe güçlenmişler ve tekrar İstanbul heveslerini hayata geçirmek üzere harekete 
geçmişlerdir. Knyaz Oleg (879-912) kendisinden sonra Kiyev Knyazı olacak olan 
İgor’u Kiyev’de bırakarak, 907 yılında yanına çeşitli Fin ve Slav boylarından oluşan 
askerlerini alarak Bizans üzerine gitmiştir. Rus kaynaklarında bütün bu boylar “Büyük 
İskitler”26 olarak adlandırılmışlardır. Knyaz Oleg idâresindeki Ruslar, Boğaziçi’ne 
kadar gelerek, etrafı yağmalamışlardır. Bu sırada hem içeride hem de dışarıda pek çok 
mesele ile uğraşmak zorunda kalan Bizans onlara karşı tıpkı 860 yılında olduğu gibi 
yapacak çok fazla bir şeyinin olmadığını bildiğinden anlaşma yoluna gitmiştir.27 
Yapılan görüşmeler sonucunda Bizans, Oleg’in bütün isteklerini kabul etmek zorunda 
kalarak bir antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma ile Rus tüccarlarının İstanbul’da 
rahatça hareket etmelerinin yolu açılıp, serbestçe ticaret yapmaları sağlamıştır.28 Bu 
sağlama Hristiyanlığın gelen tüccarlar tarafından kabulünü de zaman içerisinde 
beraberinde getirmiştir. 90729 yılında sözlü olarak yapılan bu anlaşma 911 veya 912 

25  C. Diehl, Bizans İmparatorluğunun Tarihi, çev. A. G. Bozkurt, İstanbul 2006, s. 76-77, F. Koçak-M. 
Özkan, “Bizans’tan Ruslara Ortak Miras: Hristiyanlık”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.8, 
S.37, Nisan 2015, s.377. 

26  Povesti Vremennıh Let,s. 220. 
27 Povesti Vremennıh Let, s.221; Saharov, a.g.e., s.104; V.N. Tatişev, M.M. Şerbatov gibi tarihçiler 

yapılan bu anlaşmanın İstanbul surları altında şehre karşı olan Rus askerî harekâtını sona erdirmek 
üzere yapıldığını ve bu yüzden de Bizans’ın bu şartları kabul etmek zorunda kaldığını 
belirtmektedirler. V.N. Tatişev, İstoriya Rossiyskaya, T. I, Moskva-Leningrad, l963, s.36; M.M. 
Şerbatov, İstoriya Rossiyskaya ot Drevneyşıh Vremen, Sank-Peterburg l901, s. 287; M. Uydu Yücel, 
“İlk Rus Yıllığı Povesti Vremennıh Let’e Göre X. Yüzyılda Rus-Bizans-Türk Münasebetleri,” Prof. Dr. 
Işın Demirkent Anısına, Dünya Yayınları, İstanbul 2008, s.213. 

28  Anlaşma maddeleri arasında 200 gemide bulunan her bir asker için 12 griven vergi verme, her biri 
kendi knyazının idaresinde yaşayan Kiyev, Pereyeslavl, Çernigov, Polotsk, Lubeç ve Rostov gibi 
şehirler için vergi ödeme ile tüccarlar için bazı haklar elde etmede vardı. Bütün bu talepler Bizans 
imparatoru tarafından kabul edilmiş ve bu anlaşma ile Oleg, Bizans’ı vergiye bağlamayı başarmıştır. 
Povesti Vremennıh Let, s.221-222; Saharov, a.g.e., s.106-108; Anlaşmanın genel maddeleri için bkz. 
Uydu yücel, İlk Rus Yıllığı Povesti Vremennıh Let’e Göre, s.114-28. 

29  Saharov, a.g.e., s.84-146. 
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yılında yazılı hale getirilmiştir.30 Kiyev Knyazı Oleg, İstanbul’a elçiler göndererek VI. 
Leon (886-912)31 ve kardeşi Aleksandros (Aleksandır 912-913)’dan aralarında bu 
sözlü anlaşmayla başlayan dostluğu uzun yıllar korumalarını rica ederek, bu 
yakınlaşmanın Tanrı’nın iradesi ile gerçekleştiğini ifade etmiş ve artık yazılı hale 
gelmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine anlaşma Rus Yıllıklarına göre 912’de32 
yazılı hale getirilmiştir. Antlaşmanın imzalanması sırasında devleti birlikte yöneten 
kardeşler Leon ve Aleksandros anlaşmaya sadık kalacaklarına dair yemin edip haçı 
öpmüşler ve aynı hareketi Oleg’den de beklediklerini ifade etmişlerdir. Daha sonra 
İmparator Leon, Oleg’in elçilerini İstanbul’da bir süre misafir ederek Bizans’ın maddî-
manevî zenginliğinin gösterilmesini ve onların Hristiyan inancı ile tanışmalarının 
sağlamasını istemiştir. Kilise, manastır ve tapınakları ziyaret eden elçilere altın, 
gümüş, ipek ve kıymetli kumaşlar ile değerli taşlar verilip Rusya’ya gönderilmişlerdir. 
Elçiler Oleg’in huzuruna çıkarak durumu anlatıp imparatorların beklentilerini 
bildirmişlerdir ki bu beklentilerden biri de Oleg’in Hristiyanlığı kabul etmesidir. 
Ancak Knyaz Oleg bu beklentileri boşa çıkarmış ve antlaşmanın onaylanmasını kendi 
inancına göre yapmıştır. Buna göre silahını33 çıkarıp, elini üzerine koyup Tanrıları 
olan Perun ve Volos’un adlarını belirtip yemin etmiştir34. Bu da bize başta knyazlar 
olmak üzere Kiyev halkı arasında Hristiyanlığın resmî kabulü için acele 
etmediklerini  ve yerleşmediğini göstermektedir. Bundan sonra hep aynı misyoner 
taktiklerini takip eden Bizans, gelen Rus tüccarları İstanbul’daki manastırlara 
yerleştirmiş ve onların Kutsal Athos Dağı’nı 35ziyaret etmelerini sağlamıştır.  

912’de yapılan anlaşması ile dostça bir seyir takip eden Bizans-Rus ilişkileri 
sadece 31 yıl sürebilmiş ve Kiyev Knyazı İgor (912-945)’un 941’de İstanbul’u 
kuşatması36 üzerine sona ermiştir. Bu kuşatmada da Ruslar Bizans’ın kullandığı “Grek 
ateşi” sayesinde istediklerini elde edememişlerdir. Bunun üzerine 945 yılında Bizans 
İmparatoru Romanos’a önceki barışı devam ettirmek için elçiler göndermiş ve yapılan 

30  Bizans ve Rus kaynaklarında anlaşmanın 11 Eylül 911’de yapıldığı belirtilmektedir, Ostrogorsky, 
a.g.e., s.241; Saharov, a.g.e., s.148-156.

31  Bu sırada Bizans İmparatoru olan VI. Leon tahtı şeklen de olsa kardeşi Aleksandros ile paylaşmakta 
idi. Ostrogorsky, a.g.e., s.225.  

32  Rus yıllıklarında bu anlaşmanın eylül ayının 2’sinde ve 912’de yapıldığı belirtilmektedir. Bkz. Povesti 
Vremennıh Let, s. 222-226; Saharov, a.g.e., s.117-123. 

33  Burada kaynak silahını demektedir ancak bunun ne tür bir silah olduğu bilinmemektedir. 
34  A. A. Vasiliev, “Second Russian Attack on Constantinople”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 6, 1951, 

s.169.
35  Bu dağ, günümüzde Yunanistan’ın Halkidiki yarımadasından Ege Denizi’ne doğru uzanan 3 dar ve 

uzun yarımadanın en doğuda olan Aynoroz yarımadasında bulunmaktadır ve Doğu Ortodoks 
manastırının önemli bir merkezidir. 

36  Bu kuşatmaya Peçeneklerde katılmışlardır. 
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anlaşma 912’deki gibi her iki taraf için ticarî ve hukukî hükümleri ihtiva etmiştir37. 
Rus bilim insanı M.D. Priselkov, bu antlaşmanın Knyaz Oleg’in izni ve insiyatifi ile 
Kiyev’deki iki cemaat tarafından da kabul edilebilir tarzda hazırlandığını 
belirtmektedir ki bu iki cemaat Hristiyanlar ile paganlardır.38 

Barış antlaşmasının imzalanmasının hemen akabinde Bizans da kendi elçilerini 
göndermiştir. Ancak elçiler Kiyev’e geldiklerinde, Özi tarafında bazı değişiklikler 
yaşanıyordu. O sırada paganların başında İgor’un Drevlyan topraklarını verdiği Vareg 
voyvodalarından Sveneld ile oğlu Mstislav bulunuyorlardı. Bunlar kısa sürede 
güçlenmişler ve ilk hedef olarak da İgor’u belirleyerek sonunu hazırlamışlardır. İgor’u 
ortadan kaldırdıktan sonra da Kiyev üzerinde hak etmeye başlamışlardır.  Bu sırada 
Kiyev’de yönetimi İgor’un eşi Olga ele almıştır. İlk Rus Yıllığı Povesti Vremennıh Let’e 
göre Olga, İgor’a 903 yılında Pskov’dan eş olarak getirilmiştir. Eşinin ölümünden 
sonra (945) oğlu Svyatoslav çok küçük olduğu için yönetimi o ele almıştır. Olga’nın 
Kiyev Knyazlığı’nın başına geçmesi hem siyasî hem de dinî olarak bazı değişim ve 
gelişmelerin de yaşanmasını sağlamıştır. Bu gelişmelerden en önemlisi dinî olanıdır. 
Olga, İstanbul’u iki defa ziyaret etmiş ve ikinci ziyaretinde Hristiyanlığı kabul etmiştir. 
Bu her iki ziyaret ve kabulün nasıl olduğuna dair hem Bizans İmparatoru Konstantin 
Porphyrogennetos’un eseri De Cerimoniis Aulae Byzantiane’de hem de Rus 
yıllıklarında bilgiler vardır. Ancak hem geliş tarihleri hem de kaç defa geldiği farklı 
olarak gösterilmiştir. Konstantin geliş tarihlerini 946 ve 957 olarak verirken, yıllıklar 
ise 955 yılında sadece bir defa geldiğini kaydetmişlerdir. 

Konstantin’in eserinde Olga için resmî bir karşılama töreninin yapıldığını, 
bizzat eşi tarafından ağırlandığını, “zoste patrikia” unvanı ile onurlandırıldığını ve 
adına verilen davette İmparator Konstantin ve eşinin yanına oturtularak, o güne kadar 
başkente gelen yabancılara verilen en yüksek statünün verildiğini görüyoruz.39 

Geçmiş Yılların Hikâyesi adlı yıllıkta ise Hristiyanlığı kabul daha ziyade ilahî 
bir sebebe bağlanmıştır. Bunun nedeni de yıllık yazarlarının genelde rahip veya keşiş 
olmalarıdır. Onlara göre Olga karşılaştığı Hristiyanlardan Tanrı, İsa ve Meryem’i 
öğrenmiş, Hristiyan inancını tanımış ve gittikçe bu inanca karşı ilgi duymaya 
başlamıştır. Nihayetinde bu ilgi onu İstanbul’a getirmiştir. İstanbul’da hem 
Hristiyanlığın kutsal mabetlerini ziyaret ederek, din adamlarından bilgiler almış hem 

37  Povesti Vremennıh Let, s.231; İpatiyevskaya Letopis’, s.32; Lavrentiyevskaya Letopis’, s.50; Troitskaya 
Letopis, s. 77; Polnoe Sobranie Russkih Letopisi, Radzivilovskaya Letopis, T.XIII, Leningrad 1989, s.27; 
Polnoye Sobranie Russkih Letopiseh, Letopis Po Voskrasenskomu Spisku, Arheografiçeskoyu 
Komisseyu, Sank-Peterburg, 1856, s.281. Antlaşma maddeleri için bkz. Povesti Vremennıh Let, s.232-
236; Uydu Yücel, İlk Rus Yıllığı, s.114-128.  

38  M.D. Priselkov, Oçerki po Tserkovno-Politiçeskoy İstorii Kiyevskoy Russi X-XXvv., Sank-Peterburg 
1913, s.6. 

39  Küçüksipahioğlu, a.g.m., s.6. 
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de Hristiyanlığı kabul etmiştir. Tarihler o sırada 955’tir. Yıllıklarda vaftiz şu şekilde 
anlatılmaktadır:  

“955: Olga Grek topraklarına gitmek üzere yola çıktı Çargrad’a (İstanbul) geldi. 
O zaman çar Konstantin (Bagryanorodny) ve oğlu Lvo/Leon (Filosof)40 çarlık 
yapıyorlardı. Olga (çarın) yanına gitti. Çar onun çok güzel olduğu kadar akıllı 
olduğunu da anladı ve onun akıllı oluşuna hayret etti. Onunla sohbet ederken ona 
şöyle dedi: “Sen bizim başkentimizi layıkıyla yönetebilirsin”. O bu sözlerin manasını 
anlayarak şöyle cevap verdi: “Ben putperestim eğer benim vaftiz olmamı istiyorsan, 
kendin vaftiz edeceksin, yoksa başka türlü vaftiz olmayacağım”. Çar onu patrikler ile 
beraber vaftiz etti, O bilgi alarak ruhen ve bedenen memnun oldu (sevindi). Patrik 
onun inancını düzeltti ve ona şöyle dedi: “Siz Rusların mübarek kadınısınız, çünkü 
aydınlığı (nuru) sevdiniz karanlığı (cehaleti) bıraktınız, gelecekteki Rus nesilleri ve 
torunların sana hayır dûa edeceklerdir”. Ona dûa, oruç, sadaka ve vücudun nasıl temiz 
tutulacağı ve bunlara nasıl riayet edileceği hakkındaki kilise nizamnamesi (yasasını) 
verdi o da başını eğerek durdu ve dikkatlice öğrendiklerini süngerin suyu çekmesi gibi 
hafızasına koydu ve patriği şu sözlerle selamladı. “Piskopos (metropolit) senin 
dualarınla şeytanın avından kurtulacağım”.41 

Olga’nın Vaftiz Edildiğini Anlatan Minyatür, Radzivilov Yıllığı, 
https://ru.wikipedia.org 

40  Burada yıllıkçının Konstantin’in devleti çocuk yaşta ölen oğlu Leon ile birlikte yönettiklerini 
söyleyerek yanlış bilgi verdiği ve olayları karıştırdığı görülmektedir. VII. Konstantin 
Porphyrogennetos 913-959 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu hüküm sürmede bazen tek başına 
bazen de ortak imparator olarak devleti yönetmiştir. Bu sırada tahtı paylaştığı ortak imparator II. 
Romanos (945-959)’tur. 

41  Povesti Vremennıh Let, s.240-241. 
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Görüldüğü üzere yıllık kaydına göre bizzat Bizans İmparatoru Konstantin 
Porphyrogennetos’un vaftiz babalığında kendisini İstanbul Patriği vaftiz etmiş ve ona 
eski İmparatoriçe ve Büyük Konstantin’in annesi olan Helena’nın ismini vererek 
kutsamıştır. Vaftizden sonra imparator onu yanına çağırarak şöyle demiştir: 

 “Seni kendime hanım (eş) olarak almak istiyorum”. O da şöyle cevap vermiştir: 
“Sen beni nasıl eş olarak almak istiyorsun? Beni vaftiz ettiğinde beni kızın olarak 
çağırdın, Hristiyanlıkta buna izin verilmez! Sen kendinde biliyorsun”. Bundan sonra 
ona sayısız hediyeler altın, gümüş ve çeşitli eşyalar vererek onu kendi kızı olarak 
adlandırarak gönderdi o da eve dönmek için hazırlığa başladı. Bu arada patriğin 
yanına giderek, ondan geri dönmesi için hem rızasını aldı hem de iznini sordu ve daha 
sonra ona şöyle dedi: “Benim insanlarım ve oğlum putperestler- Tanrı beni bütün 
kötülüklerden korusun”. Patrikte şöyle dedi: “Sadık ve sadakatli yavrum! Hz. İsa adına 
sen vaftiz oldun, giyindin (Hristiyan oldun), seni Yanoh (Yonah, Yunus)42’u eski 
zamanlarda koruduğu gibi koruyacak. Nuh’un gemisinden sonra Abraham 
(İbrahim)’in Avimelek’den43, Lut’un Sodom’dan44, Musa’nın Firavun’dan, Davut’un 
Saul (Şaul)’den45, kurtulduğu gibi üç genci ocakta ve de Danil’i vahşi hayvanlardan 
kurtardığı gibi seni o şeytandan ve onun ağından böyle kurtaracaktır”. Patrik onu 
takdis ederek kutsadı ve barış içerisinde kendi ülkesine gönderdi. Kiyev’e geldi bu 
Soloman (Süleyman) zamanında olduğu gibi oldu. Habeşistan Çariçesine büyük bir 
istek ve hevesle Süleyman’ın hikmetli ve bilgeli oluşu hakkında çok şeyler geldi ve o 
bu bilgeliğin delillerini gördü. Aynı şekilde Azize Olga’da bu ilahî hikmeti aradı ancak 
(Habeşistan Çariçesi) bir insanı ararken, Olga ilahî hikmeti aradı ve her ikisi de buldu. 
Zira hikmeti arayan bulur”. Yollarda, kavşaklarda Olga kendi sesiyle haykırarak 
hikmeti ilan etti ve şehrin duvarlarına, kalelerine yüksek sesle: “cahiller ne zamana 
kadar cahilliği sevecek?”. Mutluluğu bulan Olga kısa bir süre, dünyadaki en iyi hikmeti 
aradı ve çok kıymetli inciyi buldu: Tanrı’yı çünkü Süleyman şöyle dedi: Ruhlarınız için 
iyiliği (kutsal inancı) kabul etmenizi diliyorum” ve “düşüncelerinize kalpten 
inanıyorum”, “beni seversen, bende seni severim beni ararsan bulursun”. Tanrı şöyle 
dedi: “Bana gelenleri kovmayacağım”.46 

42  M.Ö. 8. yüzyılda Kuzey İsrail Krallığında yaşamıştır ve Tanah yani Tevrat, İncil ve Zebur’u kapsayan 
Yahudilerin kutsal kitabında ismi geçen din büyüğüdür. Dicle kenarında kurulan antik çağ 
şehirlerinden Ninova’ya seyahat edip şehir sakinlerini ilahî gazap konusunda uyarması ile 
tanınmaktadır. Nitekim İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’deki Yunus Suresinde Ninova 
halkını azaptan kurtaran peygamber olarak geçmektedir. 

43  M.Ö.2090’larda Gerar’da hüküm süren kraldır. 
44  Erden havzasında bulunan şehirlerden biri 
45 Şaul, Talût, Şaul Ben Kişi, M.Ö. 1047-1007 yılları arasında Birinci İsrail Krallığının ilk kralıdır. 
46  Povesti Vremennıh Let, s.242-243. 
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Bizans bu şekilde vaftiz ettiği Olga’nın Kiyev’e yalnız dönmesini istememiş ve 
yanına Hristiyanlığı öğretecek din adamları da vermiştir. Bu arada Olga vaftiz 
sırasında bağımsız kilise olması kaydıyla Hıristiyanlığı Rus halkının resmi dinî olarak 
kabul edebileceğini söylemişse de Bizans böyle bir kilise oluşumunu kendi çıkarları 
açısından uygun görmeyerek reddetmiştir.47 Yıllığa göre Olga Kiyev’e geldikten çok 
kısa süre sonra Bizans İmparatoru ona elçiler göndermiştir. Şöyle ki: 

“Grek Çarı ona elçiler göndererek şöyle dedi: “Sana pek çok hediye verdim 
sende bana Rusya’ya döndüğümde sana pek çok hediye kola, bal mumu, kürk ve askeri 
yardım göndereceğim dedin” hatırlatmasında bulundu. Olga’da elçiler aracılığı ile ona 
şu cevabı verdi: “Eğer sende benim yanımda mahkemede (burada mahkeme ile 
kastedilen vaftizdir) durduğun gibi Poçayna’da48 da durursan (olursan) o zaman 
vereceğim”. Elçileri bu sözlerle gönderdi. Olga oğlu Svyatoslav ile birlikte 
yaşadığından o annesinin vaftiz olduğunu öğrendi fakat o buna çok önem vermeyerek 
göz ardı etti; bununla birlikte kim vaftiz olmaya niyetlendi ise ona da izin verdi bunu 
yasaklamadı, yalnızca onunla alay etti: “Çünkü Hristiyanlık inancına inananlar için 
çılgınlık (divanelik) vardır”; “çünkü karanlığa kimlerin gittiğinden haberdar değiller, 
Tanrı’nın şöhretine inanmıyorlar”.  Onların kulakları zorla duyuyor, gözleri zor 
görüyor çünkü onların kalpleri sertleşmiştir.” Çünkü Süleyman şöyle dedi: “Kafirin işi 
akıldan uzaktır.” “Çünkü sizleri çağırdım, beni dinlemediniz, dikkatinizi sözlerime 
vermediniz, dikkatlice beni dinlemediniz, nasihatlerime uymadınız benim 
söylediklerimi kabul etmediniz ifşa ettiniz”; “Bilgeliğe karşı kin bağladınız, kendiniz 
için Tanrı kıymetini korkusunu seçmediniz, nasihatlerimi kabul etmediniz benim 
bütün ifşa ettiklerime (açığa çıkartıp söylediklerimi) hor baktınız (nefret ettiniz)”. 
Olga ise sık sık şöyle dedi: “Oğlum, Tanrı’yı öğrendim (idrak ettim), eğer sende idrak 
edersen sevineceğim, aynı şekilde sende sevineceksin”. O ise buna dikkat etmeyerek 
şöyle dedi: “Ben nasıl tek başıma başka bir dini kabul edebilirim? Drujinam benimle 
alay eder”. O da ona şöyle dedi: “Eğer sen vaftiz olursan onların hepsi de olurlar”. O 
ise annesini dinlemedi ve hayatına putperestlerin âdetlerine göre devam etti, fakat o 
kim annesini dinlemezse bela (felakete) maruz kalacağını bilmedi, yukarıda söylendiği 
gibi: “Eğer kim anne veya babasını dinlemezse o ölümü görecek”. Svyatopolk, üstelik 
annesine de öfkelendi. Süleyman ona (Olga’ya) şöyle dedi: “Kötüleri öğretip, 
besleyerek kendini incitiyor kafirlerin foyasını açığa çıkartarak kendine kara sürüyor. 
Çünkü kafirlerin foyası zehir(dir) kötülerin foyasını açığa çıkarma ki sana kin 
bağlamasınlar”. Fakat Olga oğlu Svayatoslav’ı sevdiği için şöyle dedi: “Tanrı’nın 
arzusu olacak, eğer Tanrı benim Rus halkına ve kabilemi affetmek isterse onların 
kalplerine Tanrı’ya dönmek (yönelmek) arzusunu verecek ve bunu bana ihsan 

47  Golubinsky, a.g.e., s.83.  
48  Kiyev’in Özi’ye akan kollarından biri idi ancak günümüzde böyle bir nehir bulunmamaktadır. 
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edecektir”. Böyle konuşarak oğlunun çocukluğundan ergenliğine kadar hem oğlu hem 
de insanları için önemli gün ve gecelerde (her gün ve her gece) dûa etti.49 

Görüldüğü üzere Olga, Hristiyan olduktan sonra başta oğlu Svyatoslav olmak 
üzere herkesin Hristiyanlığı kabul etmesi için çaba göstermiştir.  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi vaftizden sonra Elena adını alan Olga’nın 
hayatı, Yıllık yazarlarının ifadesine göre “gece parlayan ay gibi” olmuş ve paganlar 
arasında parlamıştır. Knyageniya Olga’nın döneminde daha önce Kiyev’de 
Hristiyanlığı kabul edenler yüksek konumlar elde etmişler ve pek çok kişi de onu 
kendisine örnek alarak Hristiyan olmuştur. Olga Hristiyan olduktan sonra Kiyev 
Knyazlığı topraklarında bir taraftan hem Hristiyanlığın yayılması hem din 
adamlarının yetiştirilmesi için büyük gayret göstermiş hem de başta kilise olmak üzere 
pek çok ibadethanenin açılmasını sağlamıştır. İlk kiliseyi kendi köyü olan Vıbut’da 
Peygamber İlyas adına inşa ettirmiştir. Daha sonra Pskov’da Hayatveren Üç Birlik 
(Tanrı, İsa ve Kutsal Ruh) adına ilk Rus katedralini açmıştır.50 Hemen akabinde de 
Vitebsk ile Kiyev’de St. (Aziz) Sofya Kiliselerinin inşa edilmesini sağlamıştır.51 B u 
arada Olga Hristiyanlık konusunda Bizans’a bağlı kalmamış, Alman İmparatoru I. 
Otto’ya da elçiler göndererek onlarla da bir yakınlaşma içerisinde olmuştur.52 
Yukarıda yıllık yazarının aktardığımız kaydına göre Olga oğlu Svyatoslav’a 
Hristiyanlığa girmesi için baskı yapmış olsa da bir netice alamamış; ancak buna 
karşılık Bulgaristan üzerinden Bizans ile girdiği ilişki sonucunda Rus askerleri 
arasında Hristiyanlığı kabul edenlerin sayısının gittikçe artmasını sağlamıştır. 

Olga’dan sonra tahta geçen oğlu Svyatoslav’ın, Hristiyanlığı kabul etmemesi 
Kiyev’de Olga zamanında başlayan kabulün durmasına ve pagan inancının yeniden 
canlanmasına sebep olmuştur.53 Bu arada Svyatoslav’ın Bizans ve Bulgarlarla girmiş 
olduğu savaşların birçoğundan yenilgi ile çıkması kâhinler tarafından ordu ve halk 
içerisinde bulunan Hristiyanların varlığına bağlanmıştır. Bu bağlama Svyatoslav’ı 
Hristiyanlara karşı daha acımasız davranmaya sevk etmiştir. Nitekim Svyatoslav 
topraklarında bulunan bütün kiliseleri yıkmayı ve asker içerisinde var olan 
Hristiyanları tasfiye etmeyi düşünmüştür.54 Ancak bu düşüncesini uygulamaya fırsat 
bulamadan Bizans’a yardım için çıktığı seferden dönerken yolda Peçenekler 

49  Povesti Vremennıh Let, s.243; Golubinsky Olga’nın İstanbul’da imparator huzurunda vaftiz edildiğini 
kabul etmemektedir. Golubinskiy, a.g.e., s.46.  

50 Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s.10,19. 
51  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s.264-266. 
52  Koçak-Özkan, a.g.m., s.379. 
53  Rapov, Russkaya Tserkov, s.152.  
54  Makariy, İstoriya Russkoy Tserkvi, s.222.  
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tarafından öldürülmüştür.55 972 yılında yaşanan bu hadise yani Svyatoslav’ın Peçenek 
Kağanı Küre tarafından öldürülmesi Rus tarih yazımında Hristiyanlığı kabul 
etmemesinin manevî sebebi olarak gösterilmesine yol açmıştır. Svyatoslav’ın 
ölümünden sonra üç oğlu arasında yaşanan taht mücadelesini Vladimir kazanmış ve 
onun tahta geçmesi ile Kiyev Knyazlığı dinî olarak yeni bir döneme girmiş ve 
babaannesi Olga’nın istediği istikâmette yol almaya başlamıştır.  

978-1015 tarihleri arasında hüküm süren Vladimir, Hristiyanlığı kabul 
edinceye kadar pagan inancına sahip olarak büyümüştür. Perun,56 Hors, Dajbog, 
Stribog, Simargla, Mokoş ve Volos gibi tanrılara inanarak, onlara kurbanlar adamıştır. 
Siyasî olarak güçlenmesini tamamladıktan sonra dinî olarak bir yapılanmaya gitmiştir. 
Her bölgenin kendine özgü bir tanrısı olduğundan bu tanrıları bir merkezde, yani 
Kiyev’de toplamanın yararlı olacağını düşünerek büyük bir panteon oluşturulmasına 
karar vermiştir.57 Bu panteonun Hristiyanlığa râkip olabilmesi için de teslis inancını 
hatırlatan bir sistem geliştirmiştir ki buna göre Hristiyanlıktaki Babanın yerine göğün 
tanrısı olarak kabul edilen Stribog’u, Oğul’a karşılık ışık tanrısının oğlu olarak bilinen 
Dajbog’un konulmasını sağlamıştır. Ayrıca Hristiyanlık inancında yer almamasına 
rağmen Bakire Meryem yerine, bereket tanrıçası Makoş’u koymak suretiyle kendine 
özgü üçlü bir tanrı sistemi oluşturmuştur. Rus tarihçisi B. Ribakov’a göre Vladimir’i 
böyle bir düşünce ve uygulamaya iten sebep hem Slav paganizmini devlet dinî 
seviyesine çıkartmak hem de toprakları içerisinde yaşayan boyların Kiyev Knyazlığı 
altında birleşmelerini sağlamak olmuştur.58  

Vladimir oluşturduğu bu panteona daha sonraları yedi ilah daha dâhil 
etmiştir. Bu tanrılar konumları ve etki alanları bakımından birbirlerinden oldukça 
fazla farklılık göstermekle beraber bunlardan çoğunun (Perun ve Volos hariç) tüm 
Slavların kabul ettikleri tanrılardan olmadıklarını görüyoruz. Nitekim Geçmiş Yılların 
Hikâyesi’nde Vladimir döneminde olduğu kadar Rus topraklarında hiçbir dönemde 
bu kadar çok putperestliğin yaşanmadığı, bu pagan tanrılar için insan kurban 
etmekten bile imtina etmedikleri ile ayinler düzenlediklerine dikkat çekilmektedir. Bu 
yüzden de onlar Hristiyan anlayışına göre Rus toprakları ile onların mekânları olduğu 
kabul edilen tepelerin kanla kirletilmesinin sebebi olmuşlardır. İnsan kurbanının 
yaşandığı olaylardan bir örnek verecek olursak 983 yılını verebiliriz. Bu yıl kendileri 

55  M. Uydu Yücel, Türkistan’dan Tuna’ya Peçenekler, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul 2020, 
s.137-139. 

56  Perun şimşek (gökyüzü, yıldırım) tanrısı olarak bilinmiş ve genellikle elinde topuzu ile tasvir 
edilmiştir. Bu tasvir bazı araştırıcılar tarafından onun bir savaş tanrısı olarak yorumlanmasına sebep 
olmuştur. N. M. Galkovskiy, Barba Hristianstva s Ostatkami Yaziçestva v Drevney Rusi, C.I, 
Harkov1916, s.19.   

57  G. Lebedev, “Nakanune Rus X vek”, Znanie Sila, İzdatelstva, Znanie, y. y. 1988/7, s. 41.  B. Ribakov, 
Yazicistva Drevney Rusi, İzdatelstva Nauka, Moskva 1987, s.56. 

58  Rıbakov, a.g.m., s.57. 
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için oldukça fazla sıkıntı oluşturan Yatvaglara59 karşı büyük bir zafer kazanmışlar ve 
bu zaferi kutlamak içinde bu tanrılara insan kurban etmeye karar vermişlerdir. Bu 
karar neticesinde seçilen âile ise pagan inancını bırakarak Hristiyan olmuş bir âile 
olmuştur. Bu yüzden onlar karara karşı çıkmışlar ve âilenin babası bu tanrıların 
kendilerine bile hayırlarının olmadığını, önemsiz ve hiçbir şey yapamayacaklarını 
söyleyerek oradaki insanlara seslenip: “Sizin tanrınız bir ağaç, o şimdi sizin elinizde 
ama yarın çürüyecek ne yiyor ne içiyor ne de konuşuyor, onlar sadece insan tarafından 
ağaçtan yapılmışlar. Tanrı, yalnız Yunanlılara ve insanlara cenneti, yıldızları, ayı, 
güneşi ve yeryüzünde yaşama imkânını verdi. Bu tanrılar ne yaptı? kendileri 
yapılmış; Oğlumu şeytanları vermeyeceğim!” demiştir. Bu sözlere çok kızan pagan 
birisi âileden Feodor ve İoan adlarında iki kişiyi öldürmüştür. Buna rağmen âile 
inancından geri dönmemiş, orada bulunan onlarca Hristiyan Vladimir’den bir şeyler 
yapıp onlara ceza vermesini beklemişlerdir. Vladimir ise hem bu âilenin inançlarına 
sahip çıkmalarını hayranlıkla izlemiş hem de kendi Tanrılarının hiçbir şey 
yapmadıklarını, güçsüz olduklarını görüp ilahî bir dine girmeye karar vermiştir. 
Bunun duyulması üzerine komşu halklar kendi dinlerini kabul etmeleri için 
Vladimir’e elçiler göndermişlerdir.60 Vladimir’e elçi gönderilmesi yıllıkların 
kayıtlarında şu şekildedir: 

“Yıl 6494 / 986: Muhammed (İslâm) dininden olan Bolgarlar (İtil Bulgarları) 
gelerek şöyle dediler: “Knyaz! Sen akıllı ve bilgilisin ama kanunları bilmiyorsun. Bizim 
kanunlarımıza inan ve Muhammed’e selâm ver”. Vladimir ise onlara şöyle sordu: 
“Sizin inancınız nasıl?”. Onlarda şöyle cevap verdiler: “Biz tek bir Allah’a inanıyoruz. 
Muhammed bizlere şunları öğretti: “Sünnet oluyoruz, domuz eti yemiyoruz, şarap 
(içki) içmiyor ve kadınlarla beraber olmuyoruz (zina yapmıyoruz) ama öldükten 
sonra kadınlarla beraber olabileceğimizi söylüyor. Muhammed bize 70 güzel kadın 
verecek ve biz onlardan birini seçeceğiz ve seçtiğimiz kadına da hepsinin güzelliğini 
verecek ve o da böylece bizim hanımımız olacak. Burada zina yapan öbür dünyada çok 
kötü bir durumda olacaktır. Eğer bu dünyada kim zengin ise öbür dünyada zengin; 
kim fakir ise öbür dünyada da fakir olacaktır”. Diğerleri ise yazması utanç verici olan 
başka yalanlar söylediler. Vladimir onları bol bol dinledi, çünkü kendisi kadınları ve 
her türlü zinayı severdi. Ayrıca sünnet olunması, domuz etinin yenmemesi ve içki 
içilmemesi hoşuna gitmedi ve şöyle dedi: “Ruslar içki içip eğlenmesini severler ve 
onsuz yaşayamazlar”. Sonra Roma’dan Almanlar geldiler ve şöyle dediler: “Papa 
tarafından gönderildik”. Vladimir’e dönerek şöyle devam ettiler: “Papa sana şöyle 
diyor: “Senin topraklarında bizimki gibi ama senin inancın bizimkine benzemiyor 
çünkü bizim inancımız- aydınlıktır. Biz Tanrı’yı selâmlıyoruz, o gökyüzünü, dünyayı, 

59  Litav boylarından biridir. 
60  Povesti Vremennıh Let, s.256. 
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yıldızları, ayları ve her şeyi yarattı ve bize nefes aldırdı, sizin Tanrılarınız ise- yalnızca 
tahta”. Vladimir onlara şöyle sordu: “Sizin emirleriniz neler?”. Onlarda şöyle cevap 
verdiler: “Gücün nispetinde oruç tutacaksın, hocamız Pavel’in “kim içiyor veya 
yiyorsa” bunu Tanrı’nın şükrüyle (inayetiyle) yapıyor” dediği gibi”. Vladimir 
Almanlara şöyle dedi: “Buradan gidiniz çünkü bizim babalarımız (atalarımız) daha 
önce de bunu kabul etmediler”. Bunu duyan Musevi Kozarlar (Musevi Hazarlar) 
geldiler ve şöyle dediler: “Biz sana Bolgar ve Hristiyanların kendi inançlarını öğretmek 
için geldiklerini duyduk. Hristiyanlar onu (Hz. İsa) bizim çarmıha gerdiğimize 
inanıyorlar; biz ise tek bir Tanrı’ya, Avram (İbrahim)’a, İsak’a (İshak) ve İakov’a 
(Yakup) inanıyoruz”. Vladimir sordu: “Sizin kanunlarınızda neler var?”. Onlar da 
cevap verdiler: “Sünnet oluyoruz, domuz ve tavşan etini yemiyoruz, cumartesi gününü 
koruyor ve kutsal sayıyoruz”. O tekrar sordu: “Sizin topraklarınız nerede?”. Onlar da 
şöyle dediler: “Kudüs’de”. O yeniden sordu: “Topraklarınız tam orada mı?”. Onlar 
cevap verdiler: “Tanrı atalarımıza kızdığı için ve günahkâr olduğumuz için bizi çeşitli 
ülkelere dağıttı ve topraklarımızı Hristiyanlara verdi”. Vladimir bunun üzerine şöyle 
dedi: “Siz başkalarına inancınızı nasıl öğretiyorsunuz? Kendiniz Tanrı’yı reddettiniz 
ve o sizleri dağıttı. Eğer Tanrı sizleri ve kanunlarınızı sevseydi sizi başka topraklara 
dağıtmazdı. Bizden de bunu mu istiyorsunuz?”.61 

 Daha sonra Grekler Vladimir’e şu sözlerle bir filozof gönderdiler: “Bolgarların 
gelerek sana kendi inançlarını kabul ettirdiklerini duyduk. Onların inançları 
yeryüzünü ve gökyüzünü lekeliyor ve bütün insanların üzerine lanet gönderiyor; 
Tanrı’nın sıcak taşta yaktığı ve boğdurduğu Sodom ve Gomora’nın sakinleri62 gibi 
oldular. İşte bunlar onları mahvettikleri günü bekliyorlar. Tanrı milletleri yargılamaya 
geldiğinde onları kanunsuzluklarından ve iğrençliklerinden dolayı mahvedecektir. 
Çünkü suyla belden aşağısını yıkıyorlar ve bu suyu ağızlarına döküyorlar ve 
sakallarına sürerek Muhammed’i hatırlıyorlar. Kadınları da böyle yapıyor hatta daha 
da büyük iğrençlikler yaptılar....”. Bunu duyan Vladimir toprağa tükürerek şöyle dedi: 
“Bu pis bir iş”. Filozof’da şöyle dedi: “Onların inançları ile bizim inançlarımız arasında 
bazı farklar vardır: “Suyu tuzdan ayırmak için yâni örtü üzerinde hizmet ediyorlar, 
Tanrı ekmek için hizmet etmeyi yasaklamadı ve peygamberler ekmek almasını 
öğrendiler: “Sizin için bu yemek (ekmek) benim sızlayan vücudumdur.....”. Böyle 
diyerek kâseyi aldı ve devam etti: “Bu kan benim yeni nasihatim”. Bunu yapmıyorlar- 
yanlışa inanıyorlar”. Vladimir’de şöyle dedi: “Bana Yahudiler geldiler ve şöyle dediler: 
“Almanlar ve Grekler kimi çarmıha gerdilerse ona inanıyorlar”. Filozof da cevap verdi: 
“Gerçektende buna inanıyoruz. Onların kendi peygamberlerinin daha önceden 

61  Povesti Vremennıh Let, s.257-258; İpatiyevskaya Letopis’, s.57; Lavrentiyevskaya Letopis’, s.82-83; 
Troitskaya Letopis’, s.96; Radzivilovskaya Letopis’, s.41; Voskresenskaya Letopis’, s.296; 
Novogorodskaya Pervaya Letopis’, Starşego i Mladşego İzvodov, Moskva-Leningrad 1950, s.132-133; 
Patriarş ili Nikonovskoyu Letopisyu, Polnoye Sobranie Russkih Letopisey, Sankt-Peterburg 1862, s.42. 

62  Semavi dinlerde Allah’ın sapkınlıkları dolayısı ile helak ettiğine inanılan şehirlerden ikisi. 
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söyledikleri gibi sadece Tanrı yaratır. Diğerlerini ise çarmıha gererek gömer fakat 
üçüncü gün diriltir ve yedi kat göklere çıkartır. Onlar ise peygamberlerden birini 
dövdüler diğerine ise işkence ettiler. Onlar peygamberliği kaybettiklerinde o 
yeryüzüne indi ve onu çarmıha gerdiler, o ise sonradan dirildi ve göklere çıktı. Tanrı 
onların tövbe etmeleri için 46 yıl bekledi ama onlar tövbe etmediler. Onların üzerine 
Romalıları gönderdi ve Romalılar onların şehirlerini yağmaladılar, kendileri ise başka 
topraklara dağıldılar ve oralarda köle olarak kaldılar”. Vladimir sordu: “Niçin Tanrı 
yeryüzüne indi ve böyle bir acıyla karşılaştı?” Filozof da cevap verdi: “Eğer dinlemek 
istersen sana düzenli bir şekilde ta başlangıçtan itibaren Tanrı’nın neden yeryüzüne 
indiğini anlatacağım”. Bundan sonra filozof Tanrı’nın dünyayı nasıl yarattığını, Tanrı 
ile şeytan arasındaki mücadeleyi, şeytanın Tanrı’nın yerine geçmek istemesini, Hz. 
Adem’in ve Hz. Havva’nın şeytan tarafından kandırılmalarını, Tufan hâdisesini, sel 
baskınını, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın yaratılış gâyelerini, Yahudilerin Tanrı’yı nasıl 
kızdırdıklarını anlatmaya başladı”.63 

 “Yıl 6495 / 987: Vladimir kendi boyarlarını ve şehrin yaşlılarını çağırarak 
onlara şöyle dedi: “Bana Bolgarlar gelerek şöyle dediler: “Bizim kanunlarımızı kabul 
et”.  Onlardan sonra Almanlar geldiler ve kendi kanunlarını övdüler. Onların 
arkasından Yahudiler (Hazarlar), Yahudilerden sonra da Grekler geldiler. Bunlar 
diğer bütün kanunları kötüleyerek kendi kanunlarını methettiler ve dünyanın 
başlangıcından itibaren dünyadaki bütün hayat tarzları hakkında pek çok şeyler 
söylediler. Onlar akıllıca konuşuyorlar ve onları hayretler içerisinde dinliyorsun. 
Onların her birini dinlemeyi seviyorum çünkü onlar başka bir aydınlığı anlatıyorlar. 
Onlar şöyle diyorlar: “Eğer bir kimse bizim inancımıza geçerse ölünce yeniden 
dirilecek ve asırlarca ölmeyecek, eğer diğer kanunlara geçip ölürse öbür dünyadaki 
ateşte yanacaktır. Ne tavsiye edersiniz ve ne cevap verirsiniz?”. Boyarlar ve yaşlılar 
şöyle dediler: “Knyaz! Şunu iyi bil ki hiç kimse kendini kötülemez sadece över. Eğer 
hangisinin en iyisi olduğunu öğrenmek istersen en iyi askerlerini onlara elçi olarak 
gönder ve Tanrı’ya nasıl ibadet ettiklerini öğren”. Bu konuşma Knyazın ve bütün 
insanların hoşuna gitti. Çok ünlü ve akıllı askerlerinden 10 tanesini seçerek onlara 
şöyle dedi: “İlk önce Bolgarlara gidiniz ve onların inançlarını öğreniniz”. Onlar yola 
çıktılar ve Bolgarların topraklarına geldiler. Onların iğrenç işlerini ve camilerini 
görerek ülkelerine geri döndüler. Vladimir onlara Almanlara ve Greklere de 
gitmelerini söyledi. Onlar hem Almanlara hem de Greklere gidip döndükten sonra 
Knyaz Vladimir boyarları ve yaşlıları çağırarak onlara şöyle dedi: “Gönderdiğimiz 
askerlerimiz geri döndüler şimdi onlardan bütün olanları dinleyelim”. Sonra elçilere 
dönerek: “Başından itibaren bütün olanları anlatınız!”. Onlarda konuşmaya 

63  Povesti Vremennıh Let, s.258-272 arasında Filozofun konuşmaları detaylı bir şekilde anlatılmaktadır; 
Lavrentiyevskaya Letopis’, s.85-104; İpatiyevskaya Letopis’, s.57-58; Troitskaya Letopis’, s.97-107; 
Radzivilovskaya Letopis’, s.42; Novgorodskoye Pervoye Letopis’ Komissionnıy Spisok, s.133-148; 
Voskresenskaya Letopis’, s.297; Nikonovskaya Letopis’, s.43.  
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başladılar: “İlk önce Bolgarlara giderek mabedlerinde yâni camilerinde nasıl ibadet ve 
dûa ediyorlar diye baktık, onlar orada kuşak takmıyorlar ve selâm vererek sanki 
kudurmuşlar gibi şuraya- buraya yönelerek oturuyorlar. Onlarda eğlence diye bir şey 
yok sadece keder var. Ayrıca çok pis kokuyorlar. Kanunları da çok iyi değil. Sonra 
Almanlara gittik. Onları tapınaklarında değişik bir şekilde hizmet ederken gördük 
ama bu hizmetlerde ve yasalarda herhangi bir güzellik göremedik. Daha sonra 
Greklere geldik. Bizi Tanrılarına hizmet ettikleri yere götürdüler. Gökyüzünün ve 
toprağın bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk çünkü bizim topraklarımızda bu 
kadar güzelliği ve böyle manzaraların olduğunu daha önce görmemiştik. Bu 
güzellikleri sizlere nasıl anlatacağımızı da bilemiyoruz. Biz Tanrı’nın burada 
insanlarla beraber olduğunu ve onların Tanrı’ya diğerlerinden daha iyi hizmet 
ettiklerini gördük. Oradaki bu güzelliği unutmamız mümkün değil çünkü eğer bir 
insan tatlının tadını alırsa daha sonra acının tadını alamaz”. Boyarlara dönerek şöyle 
dediler: “Eğer Greklerin kanunları kötü olsaydı büyük annemiz Olga onları kabul eder 
miydi? Çünkü o bütün insanlardan daha akıllıydı”. Bunun üzerine Vladimir şöyle 
dedi: “Nerede vaftiz edilmeyi kabul edeceğiz”. Onlarda şöyle cevap verdiler: “Senin 
hoşuna neresi giderse”.64  

Hristiyan Ortodoks inancını kabul eden Knyaz Vladimir (Vaftiz sırasında 
Vasili adını aldı) Hristiyanlık ruhuna uygun olarak “Bütün dünyayı Hristiyanlığa 
dönüştürmeye” karar vermiştir. Bunu sadece dinî bir çoşku ile değil, Hristiyan 
olmanın, Hristiyan halkların yüksek kültürüne katılmanın, kültürel ve devlet 
yaşamlarını daha başarılı bir şekilde gelişmesine katkı sunacağını anladığı için 
istemiştir. 

Vladimir’in Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini seçmesinde elbette ki Bizans’ın 
payı büyüktür. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kiyev Rusyası uzun zamandan beri 
Hristiyan Bizans ile ilişki içerisinde olmuş v e bu ilişki d e Doğu    Ortodoksluğu’nun
Ruslara nüfûz etmesinin önünü açmıştır. Bu durumu çıkarları için gayet elverişli 
bulan Knyaz Vladimir, Bizans’tan gerekli yardımı almayı umarak, özellikle kilise 
yönetimini organize etmek ve manevî kültürü geliştirmek için Bizans ile aralarındaki 
bağı güçlendirmek istemiştir. Bu isteğini o dönemde önce Bardas  Skleros sonra da 
Bardas Phokas adlı komutanların isyan ve tahtı ele geçirme teşebbüsleri ile zor 

64 Povesti Vremennıh Let, s.272-274; Lavrentiyevskaya Letopis’, s.104-106; İpatiyevskaya Letopis’, s.73-
74; Troitskaya Letopis’, s.107-108; Radzivilovskaya Letopis’, s.49-50; Novgorodskoye Pervoye Letopis’ 
Komissionnıy Spisok, s.148-149; Varonskiy Spisok, s.442-443; Voskresenskaya Letopis’, s.306; 
Nikonovskaya Letopis’, s.52-53; Rus tarihçi Golubinskiy, kronik yazarının Vladimir döneminden yüz 
küsur sene sonra yaşadığının altını çizerek, olayların bu denli detaylı anlatılmasının gerçek dışı 
olduğunu söylemektedir. Ona göre doğru olan Vladimir’e elçilerin gelmesi ve Vladimir’in de bazı 
bölgelere elçiler göndermesidir. Golubinskiy, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 111. Yıllıklardaki bilgilerin 
detayı için bkz. M.Uydu Yücel, İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler, TTK Yayınları, Ankara 2002, s.491-
496. 
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durumda kalan Bizans İmparatoru II. Basileios’un kendisinden yardım istemesi ile 
karşılamıştır. Bu yardım karşılığında Vladimir imparator II. Basileios’un kızkardeşi 
prenses Anna ile evlenmek istediğini bildirmiştir. Basileios, iki isyancının birleşerek 
kendilerine karşı harekete geçtiklerini görünce istemeye istemeye bu isteğe olumlu 
cevap vermek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Vladimir İstanbul Boğazı’nın Asya 
kıyısında duran asi Bardas Phokas’a karşı Bizans’a yardım etmek için Vareg-
Ruslardan oluşan 6.000 asker göndermiştir. Bu ordu isyancıları yenerek başkent ve 
imparatoru büyük bir tehlikeden kurtarmıştır.65 

Tehlikeden kurtulan Bizans, verilen sözün yerine getirilmesinin imkânsızlığını 
bildiğinden oyalama taktiklerine girişmiştir zira Bizans tarihinde “mor odada doğan” 
hiçbir prenses yabacı birisi ile evlendirilmemiştir. Yine kâfir ve vaftiz edilmemiş birisi 
ile evlenenler hem Tanrı’nın hem de Büyük İmparator Konstantin’in emirlerine aykırı 
davranmış olarak görülmüşler ve aforoz edilme cezası ile cezalandırılmışlardır. 
Vladimir verilen sözün yerine getirilmediğini görünce askerî bir manevra ile Bizans’ı 
bu evliliği kabule mecbur bırakmıştır. Şöyle ki: Vladimir ordusu ile birlikte Bizans’ın 
Kırım’daki liman şehirlerinden biri olan Korsun’a gelmiş bir taraftan şehri kuşatmış 
diğer taraftan da şehre giden su yollarını kesmiştir. Uzun süren kuşatmadan sonra 
Korsunlular teslim olmuşlardır. Bundan güç alan Vladimir, Korsun’a yaptığının 
aynısını İstanbul’a da yapacağını söyleyerek Bizans’ı tehdit etmiş ve İmparatorun 
kızkardeşi Prenses Anna ile evlenmek istediğini söyleyen elçilerini tekrar 
göndermiştir. 

Çok zor durumda kalan imparatorlar ki bu sırada II. Besileios tahtı ortak 
imparator VIII.Konstantin ile paylaşıyordu Vladimir’e Hristiyanlıkta Hristiyan 
kızların putperestlerle evlendirmelerinin mümkün olmadığını, bu yüzden de 
kardeşini veremeyeceklerini ancak vaftiz olursa bu isteğini yerine getirebileceklerini 
söylemişlerdir. Bunu söylerken de Bizans kaynaklarına göre onun bu tekliflerini kabul 
edeceğini düşünmemişlerdir. Ancak Vladimir Grek (Yunan) inancını uzun süredir 
gözlemlediğini, ibadetlerini gerçekten beğendiğini söyleyerek, Bizans’a beklemediği 
bir cevap vermiştir.  Ruslar açısından Hristiyanlığın kabulü aslında siyasî nüfûz 
kazanmalarının önünü açması bakımından gayet iyi bir fırsat olarak görülmüştür zira 
Vladimir pagan inancı ile güçlü bir devlet izlenimi veremeyeceklerinin çoktan farkına 
varmıştır. Bu düşünceye ulaşmasında dönemin devletleri tarafından eşit statüde 
görülmemelerinin de etkisi büyük olmuştur. 

Vaftiz edilmesi için hem Prenses Anna’nın hem de din adamlarının 
gönderilmesini istemiştir. Anna, kaba-saba, görgüsüz kardeşini öldürecek kadar zalim 
ve 4 eşi ile yüzlerce cariyesi olan bu barbar ile evlenmek istememiş, “Esaret içerisinde 
yaşamaktansa evimde ölmeyi tercih ederim” diyerek ret cevabı vermiştir. Vladimir’in 
küstürülmesi işlerine gelmeyen imparatorlar, onun kendisini bir anlamda hem ülkesi 

65  Povesti Vremennıh Let, s.274-276. 
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hem milleti hem de Hristiyanlık için feda edeceğini zira bir milleti ve hükümdarını 
Hristiyan inancı ile tanıştırmanın Tanrı katında ve insanlar arasında nasıl büyük bir 
sevapla karşılanacağını belirtip, buna karşılık onun Grek ülkesine ve Greklilere çok 
fazla kötülük yaptığını ve eğer evlenmezse yapmaya devam edeceğini ve böylece 
tehlikeli bir düşman kazanacaklarını ama evlenirse ondan kurtulacaklarını söyleyerek 
ikna etmeyi başarmışlardır. İmparatorların isteğine ve Tanrı’nın iradesine boyun eğen 
prenses sonunda Vladimir ile evlenmeye karar vermiş ve bu gaye ile imparatorlar onu 
Korsun’da bir gemide bulunan Vladimir’in yanına göndermişlerdir. Bu olaylar olduğu 
sırada Vladimir gözlerinden rahatsızlanmış ve bunu pagan Tanrıların kendisine 
Hristiyanlığı kabul edeceği için verdikleri bir ceza olarak görmüştür. Nitekim görme 
yetisini nerede ise kaybettiği bu sırada Anna’nın gelişi ise Hristiyanlığı kabul etmek 
isteyenler için Tanrı’nın bir lütfû olarak görülmüştür. Anna ona elçiler göndererek 
“eğer Hristiyanlığı kabul ederse Tanrı’nın ışığını görebileceğini” söylemiş, O da: “eğer 
bu gerçekleşirse, Hristiyan Tanrısı gerçek Tanrıdır!” Diyerek mümkün olduğunca 
çabuk vaftiz edilmesini istemiştir. Bunun üzerine Korsun piskoposu tarafından vaftiz 
edilmiştir. Vaftiz sırasında piskopos elini Vladimir’in elinin üzerine koyduğu anda 
birden görmeye başlamış ve sevinç içerisinde bağırarak: “Şimdi gerçek Tanrı’yı ve 
lütfûnu gördüm!” Demiştir. Yanındakiler de bu mucizevi olaya şahit olunca hemen 
vaftiz olmuşlardır.66 

Vladimir’in vaftizinden sonra Prenses Anna ile evlilik töreni 
yapılmıştır.  Vladimir büyük bir ihtimalle karısı Anna’nın tavsiyesi üzerine, vaftiz 
anısına, Korsun’da bir kilise inşa ettirmiştir. Anna, Kiyev’e giderken yanına Grek 
hizmetçiler ile din adamlarının yanı sıra çeşitli kilise eşyaları, ikonalar, haçlar, simgeler 
alarak gitmiş ve resmî olarak da bu dinin kabulü için hazırlıklar yapmaya başlamıştır. 
Vladimir de aynı şekilde Kiyev’e dönerken beraberinde halkına Hristiyanlığı 
öğretecek din adamlarını getirmiştir. Ayrıca İstanbul Patrikliğine Kiyev’e bir 
metropolit ataması için elçi göndermiş o da bu isteği olumlu bularak Piskopos 
Mikhail’i göndermiştir. Knyaz Vladimir, Kiyev’e döndükten sonra halkı ile beraber 
âilesinin vaftiz edilmeleri için harekete geçmiştir. İlk önce halkının önem verdiği en 
önemli tanrı olan Perun’un onların üzerlerindeki itibarını zayıflatmak ve inançlarını 
sarsmak için halkın gözü önünde onun putunu bir atın kuyruğuna bağlatarak önce 
sürükletmiş sonra da on iki kişilik bir gruba kırbaçlatmıştır. Kırbaçlama bittikten 
sonra da onu Özi Nehri’ne attırmıştır.67 Ardından Kiyev şehrinde yeni inancın 
kuvvetlenmesi ve yerleşmesi için çaba göstererek, vaazlar verilmesini emretmiştir. 

66  O. M. Rapov, “Kogda Khristianstvo Prişlo na Rus”, Priroda, y. y. 1988/7, s.66.   
67  Povesti Vremennıh Let, s.279. 
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Kiyev Metropoliti İlarion (Hilarion)68, Rahip İakov (Yakup) ve Geçmiş Yılların 
Hikâyesi’nin yazarı Rahip Nestor Vladimir’in Hristiyanlığı kabul etme nedenlerini 
onun kişisel becerilerine ve Tanrı’nın onu Hristiyan yapma isteğine bağlamışlardır. 
Nitekim Büyük Kiyev Metropoliti İlarion’un kaleme aldığı “Kanun ve Lütûf Üzerine 
Nutuk”69 adlı çalışmasında Vladimir için şunları yazmaktadır: “İyi Tanrı’nın 
merhametli gözü onu ziyarete geldi ve aklı onun kalbinde parladı. İdolün hatalarının 
kibrini aydınlattı ve her şeyi görünür ve görünmez kılan Tek Tanrı’yı aradı. Özellikle 
de her zaman Ortodoks, Mesih’i seven ve sadık Grek topraklarını duydu... Tüm 
bunları duyunca hem kalbinin Hristiyan olmasını hem de bütün dünyayı 
Hristiyanlığa dönüştürmeyi istedi”. Hristiyanlığın paganizm üzerindeki üstünlüğünü 
anlamak Knyaz Vladimir için çok daha kolay oldu zira Metropolit İlarion’a göre, “iyi 
duygusu ve keskin bir zihni” vardı ve kendini Hristiyan kiliselerinin uzun zamandır 
var ve bağlı olduğu Kiyev’deki Hristiyan inancına alıştırma fırsatı buldu.70 

Knyaz Vladimir’in ne zaman, nerede ve ne şekilde vaftiz edildiğine dair birkaç 
görüş vardır. Birinci görüşe göre, Knyaz Vladimir 988’de Korsun’da; ikinci görüşe 
göre, 987’de Kiyev’de; üçüncü görüşe göre de 987’de Vasilev’de (Kiyev yakınlarında, 
şimdi Vasilkov şehri) vaftiz edilmiştir. Bu görüşler içerisinde en çok kabul edileni 
ikincisi yani 987’de Kiyev’de vaftiz edildiğidir. Sebebi de keşiş İakov (Yakup) ile Rahip 
Nestor’un 987 olarak vermeleridir ayrıca keşiş Yakup Knyaz Vladimir’in vaftizden 
sonra 28 yıl yaşadığını (1015–28: 987) ve vaftiz olmasının üzerinden üç yıl sonra (yani 
989’da) Korsun’a bir gezi yaparak burayı aldığını yazmaktadır. Yine yıllık yazarı Rahip 
Nestor da Knyaz Vladimir’in 6495 yazında vaftiz edildiğini kaydetmiştir ki bu tarihte 
İsa’nın doğumunu takiben 987’ye karşılık gelmektedir (6695-5508:987).71 

Vladimir’in resmî olarak Hristiyanlığı devletin dinî olarak kabul etmesi ve 
yayılması için gösterdiği çabalar zamanla semeresini vermiş ve halkın bir kısmının 
kendi isteği ile Hristiyan olmasını sağlamıştır. Bu sırada Bizans’tan gelen misyonerler 
de Kiyev sokaklarında dolaşarak halkı Hristiyanlığa davet etmişlerdir. Bu davete 
halktan bazıları katılmışsa da çoğu pagan inancında kalmaya devam edip, direnç 
göstermiştir. Buna son derece kızan ve üzülen Vladimir sonunda, Kiyev halkını vaftiz 
olması için Poçayne Nehri kenarında toplanmaya davet etmiş ve gelmeyenlere karşı 
da bir düşmanlık besleyeceğini açık bir şekilde bildirmiştir. Bu şekilde Poçayne 
(Poçan) Nehri kenarında başta 12 oğlu olmak üzere, kendisine bağlı bir çok boyar ile 

68  Kiyev Rusyası’nın ve bütün Rusya’nın 1051’den 1054’e kadar metropolitidir. 
69  Kiyev Metropoliti İlarion Hukuk ve Lütûf Üzerine Nutuk adlı eserinde Bizans ile Ruslar arasındaki

ilişkilere gönderme yaparak Bizans’ın Rus Kilisesi üzerindeki hakimiyetine karşı çıkmaktadır. 
Aslında İlarion'un çalışmalarında Kitab-ı Mukaddes’in önemli bir yeri vardır. O, Hristiyanlığın 
kabulünden sonra yoğun Bizans etkisi yerine Rus olma bilincini yerleştirmeye çalışmış ve Vladimir'e 
övgüler düzmüştür.

70 Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s.31. 
71 Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s.31. 
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zengin-fakir demeden toplanan Kiyev halkının önemli bir kısmının zorla da olsa vaftiz 
edilerek Hristiyanlığı kabul etmeleri sağlanmıştır.72 Yıllıklara göre vaftiz şu şekilde 
gerçekleşmiştir: 

“Ertesi gün, Vladimir Bizanslı ve Korsunlu rahiplerle Özi’ye gitti ve sayısız 
insanlar bir araya geldiler. Bazıları boyunlarına, bazıları da göğüslerine kadar suya 
girdiler, gençler göğüslerine kadar kıyıda dururken, bazıları bebekleri tuttular, 
yetişkinler de dolaştılar. Bu sırada rahipler de durup dûa ettiler. Bu durumdan hem 
gökyüzü hem de yeryüzü kurtarıcı ruha kavuştukları için sevindiler. …. İnsanlar vaftiz 
edildikten sonra evlerine gittiler. Vladimir Tanrının kendisini ve halkını çağırdığı için 
çok memnun oldu ve gökyüzüne bakarak şöyle dedi: “Yeryüzünü ve Gökyüzünü 
yaratan Mesih Tanrım! Sana gelen bu yeni insanlara bir bak ve onlara seni tanıma 
fırsatı ver. Hristiyan ülkelerin seni tanıdığı gibi onların da gerçek Tanrıyı anlamalarına 
izin ver. Onların bu dürüst inancı güçlü bir şekilde kabul etmelerini sağla. Tanrım 
bana şeytana onun oyunlarına karşı yardım et, sadece sana ve senin gücüne inanıyor 
ve ümit bağlıyorum.”73  

Kiyev halkının Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra Vladimir dikkatini 
Novgorod’a vermiş ve bu dikkat neticesinde Novgorod, Kiyev’den sonra 
Hristiyanlığı kabul eden ikinci şehir olmuştur. Ancak bu kabul öyle kolay olmamış 
ve halk bir direnç göstermiştir zira bunda daha önce Vladimir’in bizzat kendisinin 
putları Novgorod’ın en yüksek tepesine yerleştirmesi etkili olmuştur. Nitekim 
Nikonovskaya Letopis’de bu konuda şöyle bir kayıt verilmiştir:  

“Vladimir Kiyev’de tek başına Knyazlık yapmaya başladı. Şehrin dışındaki 
tepeye putları yerleştirmek için iki tane tahtadan saray inşa ettirdi. Daha sonra dayısı 
Dobrin’i Novgorod’da oturttu. Dobrın Novgorod’a geldi ve Volhov nehrinin 
yukarısına Perun (put)’u yerleştirdi. Novgorodlular ona sanki Tanrıymış gibi saygı 
gösterdiler.”74  

Yine 992 yılında ilk Novgorod Piskoposu bölgeye gönderilirken putperest 
halkın ciddi direnişiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu direnci kırmak için güç kullanılmış 
ve şehrin belli bir kısmı yakılıp yıkılmıştır.75 Rus din tarihçisi Golubinskiy Slavların 
Hristiyanlığı kabul etme sürecinde çok ciddi direnç ve çatışmaların yaşandığını 
belirtmektedir.76 Nitekim bazı yıllıklarda özellikle Novgorod halkının vaftiz edilmesi 
için zor kullanıldığı ve kan döküldüğüne dair birtakım bilgiler bulunmaktadır.   

72  Rapov, Russkaya Tserkov, s. 249-250.  
73 Povesti Vremennıh Let, s.279-282; Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, 4, s.133. 
74  Nikonovskaya Letopis’, s.40. 
75  P.V. Znamenskiy, İstoriya Russkoy Tserkvi, İzdaniya Devyatiy, İzdatelstvo Krytskoye Patriarşie 

Podvor, Moskva, 2000, s.19.  
76  Galkovskiy, a.g.e., s.131; O.M. Rapov, “Kogda Hristianstvo Prişlo na Rus”, Priroda, 1988\7, s.59. 
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Knyazlık topraklarında Hristiyanlık, yavaş yavaş yayılmıştır ki yayıldığı şehirler 
arasında Çernigov, Rostov, Vladimir-Volinskiy, Polotsk, Turov, Tmutarakan’ı 
sayabiliriz. Neticede Knyaz Vladimir’in 1015 tarihindeki ölümüne kadar halkın büyük 
çoğunluğu Hristiyanlığı kabul etmiş ve Kiyev Rusyası bir Hristiyan ülkesi olmuştur.  

Slav/Rus halkının vaftiz edilerek Hristiyan olmasından sonra, Rus Ortodoks 
Kilisesi’nin kurulması için gerekli koşulların oluşması da sağlanmıştır. Bizans’tan 
piskoposların başı metropolit gönderilirken Bulgaristan’dan da rahipler, Slav dilinde 
yazılan aydınlatıcı dinî ve edebî kitaplar getirilmiş, ibadethaneler inşa edilerek, Rus 
halkının kalbini bu inanca hazırlamak için okullar açılmıştır. Yıllıklar 988 yılından 
önce Knyaz Vladimir’in “Önce kiliselerin yıkılması ve pagan inancına göre onların 
yerleştirilmesi için emir verdiğini kaydettikten sonra Hristiyanlığı kabul ettikten sonra 
ise Perun’un putunun bulunduğu tepede Kutsal Vasili adında bir kilise inşa edilmesi 
emrini verdiğini” kaydetmişlerdir. Yine diğer şehirlerde de kiliselerin inşa edilmesi, 
okulların açılması ile bütün şehir ve köylerde halkın Hristiyanlığı kabul etmesi için 
pop papazlarının yoğun bir şekilde çalışmaları için emir verdiğini yazmışlardır. Kısa 
sürede tapınaklar inşa edilmiş, okullar açılmış ve özellikle okullarda eğitim verecek 
din adamlarının Rus ortamında yetiştirilmesi için gayret gösterilmiştir.77  Kısacası 
Hristiyan Rus inancına göre Havarilere Eşit sıfatını taşıyan Knyaz Vladimir halkının 
aydınlanması için büyük özen ve gayret göstermiştir. Nitekim Yıllıkta 988 yılı 
olaylarını anlatırken Vladimir’in “en iyi insanların çocuklarının toplanması ve onlara 
eğitim verilmesi için” emir verdiğini kaydetmişlerdir.78 

Vladimir Bizanslı ustaların yardımıyla, Kiyev’de Kutsal Bakire Meryem’in 
Doğuşu (Disyatinnıy: Onuncu)79 onuruna muhteşem bir taş kilise inşa ettirerek 
Knyageniya Olga’nın kutsal emanetlerinin oraya konulmasını sağlamıştır. Bu kilise 
Kiyev Rusyası’ndaki Hristiyanlığın gerçek zaferini sembolize ederek, “Rus Kilisesinin 
Manevi Gücünü” kuvvetlendirmiştir.80 

Bu kabul ile Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine giren Ruslar, bir taraftan bu 
dinin hem siyasî hem de kültürel olarak etkisi altında kalmışlar diğer taraftan da 
Ortodoksluğu Bizans vasıtası ile almaları beraberinde her ne kadar bazı din tarihçileri 
tarafından kabul edilmese de Bizans kültürünün de tesirine girmelerine sebep 
olmuştur. Bu tesir hem yasa yapımında81 hem de dillerinde kendisini bariz bir şekilde 
göstermiştir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Balkan Slavları için Bizans tarafından 

77  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, 4, s.167. 
78  Povesti Vremennıh Let, s.278 vd. 
79  Bu kilisenin Disyatinıy yani onuncu adını almasının sebebi Knyaz Vladimir’in kendi gelirlerinin 

%10’unu kilisenin inşasına ayırmasındandır. 
80  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov 14, s.182. 
81  A.N. Kurat,  Başlangıçtan 1917’ye Kadar Rusya Tarihi, 2.Baskı, TTK Yayınları, Ankara 1987. 

s.31.
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hazırlatılan alfabe zamanla Slav dinî edebiyatının oluşmasına ve halkın bu 
edebiyattan etkilenerek yeni dine adapte olmasına da etki etmiştir Ayrıca 
birleştirici Rus kültürünün oluşumu, yazı ve edebiyatın ortaya çıkması, 
Hristiyanlıkla birlikte ivme kazanmış ve gelişim eğilimine girmiştir.82  

Vladimir’den sonra tahta oğlu Kiyev Büyük Knyazı Bilge Yaroslav (1019-1054) 
çıkmış ve onun döneminin ortalarından itibaren yıllıkçılara göre özellikle 1037’den 
sonra Rusya’da Hristiyan olanların sayısı oldukça artmış, kara/kötü pagan inancında 
olanlar azalırken, pek çok manastır inşa edilmeye başlanmıştır. 1037’de Yaroslav, 
Bizans imparatoru ile Rus Ortodoks Kilisesi’nin İstanbul’daki Patrikliğe bağlı bir 
piskoposluk hâline gelmesi için bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma 1589 yılında 
bağımsız Rus kilisesinin kurulmasına kadar geçerliliğini korumuştur. Yine Bilge 
Yaroslav zamanında Rus kilisesinin seçkin anıtları inşa edilmiştir ki bunlar arasında 
Kiyev’deki Sofya Kilisesi (1037), Novgorod’daki Sofya Kilisesi (1045-1050) ile ünlü 
Kiyevo-Peçerskiy Manastırı (Lavra 1051) en önde gelenleri olmuştur. Bunların yanı 
sıra Kiyev Rusyası’nda dinî ve kültürel hayatın gelişmesi için yine pek çok adımlar 
atılmış, Bilge Yaroslav 1030 tarihinde Novgorod’da kiliselere rahip ve din adamı 
yetiştirmek üzere 300 çocuğun kabul edildiği bir okul açmış ve daha sonra buna 
benzer okulların açılmasını sağlamıştır. Bu arada yeni kabul edilen bu dine ait 
eserlerin tercüme edilmesini, el yazmalarının bir listesinin oluşturulmasını da 
istemiştir. Dinî kitap yazılması için ne gerekiyorsa yapılması emrini de vermiştir ki 
bunda kendisinin çok okuyan bir insan olmasının da önemli bir rolü olmuştur. 
Nitekim yıllıkta 1037 yılı olayları anlatılırken onun için şu kayıt düşülmüştür. “O kitap 
okumasını çok sevdi ve bu yüzden gece gündüz demeden kitap okudu. Birçok din 
adamı, yazar/tercümanı yanında toplayarak onların pek çok kitabı Grekçeden Slavyan 
diline tercüme etmelerini sağladı. Yine onlar birçok kitap yazdılar, inananlar onları 
öğrendi ve İlahi öğretilerinin tadını çıkardı...”83 Yaroslav, daha sonraları okuduğu 
kitapların birçoğunu kendisinin inşa ettirdiği St. Sofya Kilisesine bağışlamış ve bu 
şekilde Rusya’daki ilk kütüphanenin kurulmasına öncülük etmiştir.84 

Kitaplar sayesinde, ikinci nesil Rus Hristiyanları Hristiyan inancının 
gerçeklerini daha derinlemesine öğrenip inceleyebilmişlerdir. Bilge Yaroslav 
yönetiminde Kiyev Rusyası’nda aydınlanmanın ne kadar yüksek derecede gelişme 
gösterdiğini Metropolit İlarion tarafından yazılan “Kanun ve Lütûf Üzerine Nutuk”da 
şahitlik etmektedir. 

11. Yüzyılın sonu ve 12. yüzyılın başlarına gelindiğinde Kiyev Rusyası’nda
özellikle Rostov-Suzdal topraklarından Rostov’da misyonerlik faaliyetlerini sürdüren 

82  A. Novoselçev, “Prinyatie Khristianstva Drevnerusskim Gosudarstvom Kak Zakonomernoe 
Yavleniya Epokhe”, İstoriya SSSR, İzdatelstvo, Nauka, Moskva 1988\4, s.122.   

83  Povesti Vremennıh Let, s.302. 
84  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, 4, s.167. 
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piskopos Leontina (1077) ile İsay sayesinde Hristiyanlık yerleşmiştir. Yine Murom-
Ryazan’da da Knyaz Konstantin Yaroslav Svyatosliaviç (1096-1129)’in idâresi altında 
bulunan Vyatiçler ile Radimiçler piskoposların misyonerlik faaliyetleri sayesinde 
Hristiyanlığı kabul etmişler ve böylece 11. yüzyılın sonunda burası Kiyevo-Peçer 
Manastırı keşişi Kukşe85 tarafından Tanrı’nın yoluna döndürülmüştür.86 

Vaftiz Rus halkının yaşamında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Birleşik 
Kutsal Katolik ve Apostolik Kilisesi’nin yeni çok yönlü bir dalı daha ortaya çıkmıştır 
ki bu da Yerel Rus Ortodoks Kilisesi’dir. Ortodoks Kilisesi’nin etkisi ve faaliyetleri 
sonucu zamanla Rus halkının hayatından pagan gelenekleri çıkarılmıştır.87 

Hristiyanlığın benimsenmesi, Rusya’da bir taraftan okuryazarlığın yaygın bir 
şekilde yaygınlaşmasına diğer taraftan eğitimin aydınlanmasına ve özellikle 
Grekçe’den çevrilen zengin edebiyatın önlerini açarak Rus edebiyatının ortaya 
çıkmasına ve kilise mimarisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Nitekim Aziz 
Vladimir ve Bilge Yaroslav zamanından itibaren açılan okullar ve kütüphaneler, 
Rusya’daki eğitimi yaymanın en önemli aracı haline gelmiştir. Bilge Yaroslav Sofya 
Kütüphanesi’ne ek olarak, Kiyev ve diğer şehirlerde pek çok manastır ve özel 
kütüphanelerin kurulmasını sağlamıştır. Bunların içerisinde kuşkusuz, Kiyev’deki 
Peçerskiy Lavra Manastırı en önemlisi olmuştur zira, bildiğimiz gibi Rus kilise 
yazarları için bu manastır paha biçilmez derecede çok zengin eserlere sahip 
kütüphanesi ile öne çıkmıştır. Bu manastıra kabul edilenler önce “Öğrenci 
Sözleşmesi”ni imzalarlar ve daha sonra da kütüphanedeki kitapları okumakla 
yükümlü tutulurlardı.  Bu öğrenciler ilerleyen yıllarda bu manastırlarda önemli eserler 
yazmışlardır ki bunların içerisinde yıllık yazarları da vardır. Örneğin Kiyev’deki 
Peçerskiy Lavra Manastırında Rahip olan Nestor (1114), Rus hagiografik edebiyatının 
temelini oluşturan kutsal knyazlar Boris ve Gleb’in (1015’te Svyatopolk tarafından 
öldürüldüler) hayatı ile Peçerskiy Lavra Manastırının Rahibi Feodosiya 
Theodosios’un (1074) hayatlarını yazmıştır. Ayrıca Rahip Nestor, akademisyen D. S. 
Lihaçev’in tanımıyla “Rusya’nın edebî tarihini anlatan “Geçmiş Yılların Hikâyesi’ni” 
derlemiştir88.  Yine dinî literatürün en önemli eseri bir rahip olan Metropolit İlarion 
tarafından yazılan “Kanun ve Lütûf Üzerine Nutuk” dur.  Burada şunu da ifade edelim 

85  Aziz Kukşe, Kiyev’deki Peçerskiy Lavra manastırının ikonlarını yapan keşiştir. Bu ikonları yaparken 
meleklerin geceleri ona yardım ettiğine inanılmaktadır. 

86  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov 988-1988, 2, s.478. 
87  Bunlardan bazıları şunlardır: kan davası, çok eşlilik, kızların "kaçırılması" (kaçırma); Rus kadınının 

hukuki ve sosyal statüsünün değişmesi, ailelerin güçlendirilmesi ile knyazlar arasındaki kavgalara ara 
verilmesi. 

88  Kiyev Rusyası’nın tarihini başlangıçtan 1118 yılına kadar getiren bu eser Almanca (1812), Çekçe 
(1864), Danca (1869), Latin (1884), Macarca (1916) tercüme edilmesine rağmen günümüze kadar 
Türkçe’ye kazandırılmamıştır. Bu eksikliği gidermek üzere tarafımızdan tercümesine başlanmış olup 
2021 yılında yayınlanacaktır. 
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ki Bizans’dan yapılan tercümeler zamanla dinî yazımın bundan etkilenmesini 
kaçınılmaz hale getirmiş ve yazılan Rus kitaplarının içeriğinin ağırlıklı olarak dinî 
olmasını sağlamıştır. 

11-12. yüzyıllarda Rus Kilisesi’nin tarihi daha çok kanonik89 eserlerin ortaya
çıkmasıyla dikkat çekmiştir. Bu eserler sadece Slav diline tercüme edilmemişler, aynı 
zamanda Rusların yaşam koşullarına da değinerek kendi görüşlerini dile 
getirmişlerdir. Bu özellikleri ile de Rus kanon hukukunun doğmasına sebep 
olmuşlardır ki bu eserlerden bazıları da şunlardır: “Kiyev Metropoliti II. John’un 
Kanonik Cevapları” (1080-1089), “Kirikovo ve Iliino Sorgusu” (1130–1156), 
Novgorod Başpiskoposu İlii’nin Tanımı” (1164–1168) vb. Bu ve bunlara benzer 
eserlerde dikkatler Rus kanonik düşüncesinin inceliğine, sabrına ve hoşgörüsünün 
insanda var olan bağlılığına çekilmiştir.90 

Bu dönemin Ortodoks Rus vaizlerinin öğretileri ise şu eserlerde ortaya 
konmuştur: Novgorod Piskoposu Luki Jidyata (1060)91, Birkaç yıl Kiev Metropolü 
olan Kliment Smolyatiç (1164'ten sonra)92 ve Turov Piskoposu Aziz Cyril’in, (1183) ki 
Rusça yazdığı Zlatouist93’dir. Bütün bu eserler bir Hristiyanın ruhunu nasıl terbiye 
edeceğine yönelik öneri ve öğretileri içlerinde barındırmışlardır. Örneğin   Piskopos 
Luka öğretilerinde kıskançlıkla hareket edenleri uyarmış, onlara başkalarının 
sevinçlerine sevinmelerini tavsiye etmiştir. Antik çağ hitabetini iyi bilen ve yazdığı 
eserle bunun en iyi örneklerinden birini teşkil eden Metropolit Klement ise paranın 
insanı nasıl değiştirdiğinin üzerinde durmuştur. Yine Turovlu piskopos Kirill’in 
vaazları, çok yönlü, derin anlamlı ve yüksek hitabet içermesi açısından son derece 
önemli görülmüştür. 

Kiyev Rusyası Hristiyanlığı kabul ettikten sonra sadece Bizans ile değil, Balkan 
ülkeleri ve diğer Avrupa devletleri ile de kültürel bağlar kurmuştur. Nitekim yıllık 
yazarı 996 yılı için şöyle bir kayıt düşmüştür: 

89  Hristiyanlıkta uzlaşılmış, konsiller tarafından kabul edilen dinî belge ve kitaplar; kilise kanun ve 
kuralları için kullanılmaktadır.  

90  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s.35. 
91  Rus Ortodoks Kilisesi’nin ilk Rus asıllı piskoposu olduğu görüşü yaygındır. Yahudi olduğunu 

söyleyenler de var. Hayatı hakkında detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Yıllıklarda ismi 1034-1051 yılları 
arasında Novgorod’daki Sofya Kilisesinde adı geçmektedir. Yazdığı eser Luka’nın Öğretileri adını 
taşımakta ve dini öğretimde kullanılmaktadır. 

92  Bütün Rusya’nın ve Kiyev’in Metropiliti, İlk Rus teoloğu ve döneminin en iyi düşünürlerindendir. 
93  Eski Rus Edebiyatında dinî ve ahlakî değerleri öğretici kitaplardan oluşan koleksiyona verilen 

isimdir. 
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“Aziz Vladimir “komşu knyazlar- Polonya Knyazı Boleslav, Macaristan Knyazı 
Stefan ve Çek Knyazı Andrih ile barış içinde yaşadı. Aralarında barış ve sevgi vardı”.94 

Vladimir’in oğlu Bilge Yaroslav da yüzünü babası gibi Avrupa’ya dönmüş ve 
daha güçlü ilişkilerin kurulması için çaba göstermiştir. Siyasî evliliklere devam ederek, 
hanedanlar arasında evliliklerin yaşanmasını sağlamıştır. Nitekim kendisi kızlarından 
Anna’yı Fransız Kralı I. Henry ile Anastasia’yı Macar Kral I. Andrey ile evlendirirken, 
Elizabeth’i önce Norveç Kralı Harald (1066), daha sonra da Danimarka Kralı Sven ile 
evlendirmiştir; Kızkardeşi Dobrogena’nın ise Polonya Kralı Casimir ile evlenmesini 
sağlamıştır. Bu evlilikler Rus Kilisesi tarafından da kabul edilerek kutsanmış, böylece 
kilisede dünyadaki etkisini büyük ölçüde genişletmiştir.  Ayrıca Rus Ortodoks 
Kilisesi’nin kuruluşu hakkında bilgi vermeden önce şunu da belirtmek isteriz ki Rus 
tarihçiler, Hristiyanlığın özellikle Askold ve Dir’den sonra yayılmasının 
duraklamasını bir taraftan Hazar Kağanlığına diğer taraftan da Peçenek Kağanlığına 
bağlamakta, bu iki Türk kağanlığının Kiyev Rusyası’nın siyasî olarak güçlenmesinin 
önünde set olduklarını düşünmektedirler. Yine bu dönemde Hazarların dinî anlamda 
Kiyev Rusyası’nda etkili olmaya başladıklarını ve Museviliğin yayılmasını sağlamak 
için gayret gösterdiklerini de ifade etmektedirler.  

Rus Ortodoks Kilisesi ve Rus Metropolitliği’nin kuruluşuna gelince (988-1240) 
yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kiyev Knyazlığı topraklarında ilk ibadet yerleri Aziz 
Askold ve Dir kardeşler tarafından yapılmış daha sonra Knyageniya Olga, başta Kiyev 
olmak üzere birçok şehirde kilise ve manastırların inşa edilmesini sağlamıştır. 
Devletin resmen Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini kabul etmesinden sonra ilk taş 
kilise Knyaz Vladimir tarafından inşa ettirilmiş ve zamanla pagan kutsal alanlarının 
yerini Hristiyan kiliseleri almıştır. İlk yapılan kiliselerin acele ile yapıldığı o yüzden de 
belirli bir dinî ve mimarî uslûpla inşa edilmedikleri düşünülmektedir. Nitekim o 
dönemde ibadethâneler çoğunlukla ahşap şapellerden oluşmuştur. Vladimir 
döneminde Kiyev’de ilk görkemli kilisenin taş katedral olarak inşa edilmesine 990 
yılında başlamış ve 996’da bitirilmiştir. Bunun yanı sıra 1051 yılında Bilge Yaroslav 
tarafından Kiyev’de inşa edilen Peçerskiy Manastırı (Lavra) da Rusya’daki 
Hristiyanlığın sembol yerlerinden biri olmuştur. 

Vladimir döneminde Rus topraklarında yedi kilisenin inşa edildiğini görüyoruz 
ki bunlar: Novgorod, Çernigov, Vladimir-Volın Polots, Turov, Belgorod ve Rostov’a 
idiler. Bunlara ayrıca Vladimir’den önce Tmutarakan’ı da ekleyebiliriz. Rus 
Kilisesi’nin teşkilatlanmasını nasıl yaptığı maalesef bugün bile tam net değildir ve 
tartışılmaktadır. Biz burada genel kabul gören anlayış üzerinden anlatmaya 
çalışacağız. Yukarıda Kiyev’in ilk metropolitinin Vladimir’in isteği üzerine gönderilen 
Mikhail olduğunu ifade etsek de bu konu hâlâ tartışılmaktadır. Bunun aksine Bilge 
Yaroslav zamanında 1037’de İstanbul patriği tarafından görevlendirilen Theophyact’in 

94  Povesti Vremennıh Let, s.285-286. 

Platform of International European Studies | 74



 Muallâ Uydu Yücel 

ilk Kiyev Metropoliti olduğu da ileri sürülmektedir. Ayrıca bununla birlikte 
Validmir’in Tmutarakan’a gittiğinde ilk Rus piskoposluğuna atanan kişiyi oradan 
Kiyev’e getirdiğine dair Golubinskiy tarafından dile getirilen bir görüş de vardır.95 

İstanbul Patrikhanesi Metropolitliğine bağlı olarak kurulan Rus Ortodoks 
Kilisesi'nin kanonik statüsü, Rusya’nın Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra 
Havarilere Eşit Aziz Vladimir tarafından belirlenmiştir. Kiyev ve Tüm Rusya’nın ilk 
metropolü daha önce de belirttiğimiz gibi ya Suriyeli (Suriye) lakâbıyla anılan Aziz 
Mikhail ya da Sevastia Metropolitliğinden (Ermenistan) tayin edilen Başrahip 
Theophylact (Feofilakt)’ın olduğu kabul edilmektedir. Bir sonraki metropolit, bazı 
kilise kaynaklarına göre 992-1008’de Kiyev’de çalışan Piskopos Leon (veya Leonty) 
olarak verilmektedir.96 Rus kaynaklarına göre, Moğol istilâsından önceki dönemde 
göreve gelen 24 Metropolitin isimleri şu şekildedir:  I. Ionn (John I) (1008-1035), 
Feopemnt (Theopempt 1037-1043), I. Krill (Cyril I 1043-1046), İlarion (Hilarion 
(1051-1053),  Efrem (Ephraim 1055-1061), Georgiy (George 1062-1072),  II. Ionn 
(John II  Prodrom (Prodrome 1077-1088), III. Ionn (John III 1088-1089),  Nikolay 
(1097—1104), I. Nikifor (1104—1121), Nikita (1122—1126), II. Mihail (1127—1145), 
Kliment (Smolyatiç; 1147—1155), 1. Konstantin  (1156—1158), Feodor (1161—1163), 
4. Ionn (1164—1166), 2.Konstantin  (1167—1170), III. Mihail (ок. 1171—1181), II.
Nikifor (1182— 1197), Gavrill, Matfey (yaklaşık 1210—1220), Donlu II. Kirill (1224—
1233), İosif (Yusuf 1237—1240).97

Bütün bu metropollerin ikisi dışında tamamı İstanbul’da kutsanmışlardır ancak 
hepsi Grek asıllı değillerdir. Ayrıca Metropolitlerin büyük çoğunluğunun etnik menşe 
olarak Greklerden piskoposların ise çoğunlukla Rus kökenden gelmelerine dikkat 
edilmiştir (ki aralarında Bulgaristan’dan gelenlerin olduğu da 
düşünülmektedir). Metropolit Makariy’in ve yıllıkçıların kayıtlarına göre Rus kilise 
hiyerarşisinin ilk yüzyılında sadece üç Grek asıllı piskopos görev yapmıştır. Bu gayet 
normaldir aksini düşünmek yanlışlık olur zira seçme hakkı knyazlar ile   veçenindir 
Bu yüzden de onlar kendilerinden olanı seçmişlerdir. (12. yüzyılın ortasından
Novgorod’da olduğu gibi).98 

İstanbul Patrikhanesi, kural olarak, kilise hayatı kanonik olarak doğru 
ilerliyorsa ve metropolitliğin mahkemesine itiraz olmamışsa, Rus Metropolitliğinin 

95  Tmutarakan Başpiskoposunun Vladimir döneminde Rus Kilisesi’ne öncülük ettiği düşüncesi, diğer 
kaynaklar tarafından da desteklenmektedir. Kaynaklarda Kiyev piskoposundan hiç 
bahsedilmemektedir. Muhtemelen, Tmutarakan Başpiskoposu zaman zaman başkenti ziyaret 
etmiştir. Bu arada 1008-1024 döneminde Rus Kilisesi’nin öncüsü olarak anılan John’un 
metropolitten ziyade başpiskopos unvanını taşıması da dikkate değerdir.  

96  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov,14, s.282.  
97   Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, 14, s.285-289. 
98  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, 40, s.6. 

Platform of International European Studies | 75



 CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

içişlerine müdahale etmemiştir. R  us Metropolitliği'ndeki tüm kilise meseleleri, 
bağımsız olarak Kiyev Metropoliti tarafından Rus Piskoposlar Konseyi’nin katılımıyla 
kararlaştırılmıştır. Bizans kaynaklarına göre İstanbul Patrikhanesi, Rus Metropolitine 
diğer tüm metropolitlere davrandığı gibi davranmış ve Otosefali99 Kiliselerin ilk sırada 
olması için alışılmış olduğu üzere mektuplar göndermiştir. Bu, Rus Ortodoks 
Kilisesi’nin İstanbul Patriğine (1448'den önce) bağımlılığı sırasında, hukukî olmasa da 
kilisenin özerkliğe dair önemli haklarını kullanabildiğini göstermektedir. Bu yüzden 
de Bilge Yaroslav zamanından itibaren Kiyev Büyük knyazları, İstanbul Patrikhanesi 
ile önceden irtibat kurmadan Rus adaylar arasından metropoliti seçmeye ve atamaya 
çalışmışlardır. Bu durum aslında Rus hiyerarşisinin ve tüm kilise halkının Rus 
Kilisesi’ni İstanbul tahtının vesayetinden kurtarmasını ve ilk sırada yer alarak Rus 
piskoposuna seçme ve atama hakkı ile yetkisi sağladığını ifade etmektedir. 

1043’te Kiyev Knyazlığı ile Bizans arasında bir savaş yaşanmış ve bu savaşın 
üzerinden üç yıl geçtikten sonra Metropolit I. Kirill (1046) ölmüştür. Onun ölümü ile 
Kiyev Metropolitliği boş kalmış ancak İstanbul’da yaşanan siyasî gerginliğin uzun süre 
bir atama yapılmasını engellemesi üzerine Rus kilisesi kendi hiyerarşik yapısına uygun 
olarak Kiyev’e kendi metropolitini atama kararını almış ve 9 Nisan 1051’de Aziz 
İlarion’u Kiyev ve Bütün Rusya’nın Metropoliti olarak atamıştır. Bu şekilde Rus 
Piskoposlar Konseyi tarafından İlarion Rus Kilisesinin ilk Rus asıllı metropoliti 
olmuştur. Onun metropolit seçilmesi İstanbul Patrikliği tarafından da 
onanmıştır.100 

Metropolit İlarion’un manevî mirası günümüze kadar Rus Kilisesi’nde 
yaşatılmakta ve öğretilerini anlattığı “Kanun ve Lütûf Üzerine Nutuk” bugün de kilise 
ayinlerinde kullanılmaktadır. Rus asıllı ikinci metropolit seçimi veya ataması ise 
1147’de gerçekleşmiştir. Bu tarihlerde Knyaz olan Izyaslav, Bilge Yaroslav gibi 
İstanbul’a başvurmadan Rus Metropolitini değiştirmeye karar vermiş ve akabinde 
kanonik öğütlere bakarak başrahipliği Klement’e101 vermiştir. Rus Kilisesinin tarihine 
baktığımızda Metropolit Klement o dönemin önemli kilise yazarlarından birisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Öğretileri, 11.- 12. yüzyıllarda Grek eğitiminin Ruslar 
üzerindeki etkisini ve kanıtını göstermektedir ayrıca hem Rus kilise hiyerarşinde hem 
de eski mirasın yaşatılmasında Rus Kilisesi’nde Bizans kültürünün aktif yaşamasını 
sağlamıştır. Ancak Metropolit Klement’in sonu beklenmedik şekilde acı olmuştur. Üç 
piskopos ki bunlardan ikisi Grek biri de Rus olan Novgorod piskoposu Nifont’tur. 
Onlar Klement’in kutsanmasında bulunmayı reddederek, onun karşısında 

99  Ortodoks mezhebinde kendileri tarafından yönetilen ve kendi başpiskopos ve metropolitini atayan 
Ortodoks kiliselerine ve Doğu Ortodoks Kilisesine verilen addır. 

100  Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, 42, s.51-52.  
101  Rus asıllı ikinci metropolittir ve Kiyev ile bütün Rusya’nın 1147-1154 yılları arasında metropolitliğini 

yapmıştır. Klement Smolyatiç olarak da tanınmaktadır. 
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olmuşlardır. Sebep olarak da onun İstanbul tarafından gönderilmediğini ve bu yüzden 
de meşru metropolit olarak tanımadıklarını söylemişlerdir. İstanbul Patriği 
Nikholas’ın (Muzalon) Klement’in muhaliflerini desteklemesi üzerine de İzyaslav’ın 
ölümünden sonra (1155’te) yerine geçen Knyaz Yuri Dolgoruki, görevine son 
vermiştir. Bizans’tan Kiyev’e gelen tüm metropolitlere isimler verilmiş olsa da onların 
Rus Metropolitleri kadar teorik olarak eğitilmeleri sağlanamamıştır. 

Rus tarihçilerine göre Bizans’ın bu kadar geniş ve yabancı bir ülkede dinî yayma 
ve öğretmede ilk başlarda özellikle de Knyaz Vladimir döneminde elbette ki katkıları 
olmuştur ama daha sonraki yıllarda Rus din adamlarının erdemleri sayesinde Rus 
kilisesi gelişimini tamamlamıştır. Bunu çok az millet yapabilmiştir. Hz. İsa’nın 
müjdesini yaymanın ve Rus Kilisesi’ni inşa etmenin büyük başarısı zaten 11-12. 
yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Bu öncelikle Rus din adamlarının, özellikle de manastırın 
erdemiyle olmuştur. Rus Kilisesi’ni İstanbul Kilisesi ile bağlayan kilise bağları, en 
başından beri Aziz Knyaz Vladimir’in gönüllü seçiminin sonucu olmuştur. Bu, Kiyev 
Rus devletinin egemenliğini etkilememiş ve Rus Kilisesi’nin özgürlükçü yapıda 
gelişmesini sağlamıştır. Kısacası onlara göre Rus Kilisesinin İstanbul’a “bağımlılığı” 
tamamen kilise geleneği, kanunlara bağlılık, Rus hiyerarşisi tarafından ortaya çıkarılan 
özerklik arzusu ve Bizans’ın genişlemesinden değil, Rus kilise ruhunun özgür olma 
arzusundan kaynaklanmıştır. 

Sonuç 

Kaynaklar Rusların, Hristiyanlığı ve Ortodoks mezhebini seçmelerinde 
Bizans’ın yadsınamaz bir katkısının olduğunu kaydetseler de Ruslar hem kilise 
kayıtlarında hem de tarih yazımında bunun doğru olmadığını düşünmektedirler. 
Böyle düşünmelerinin sebebi de Bizans’ın bu kabulde etkisinin olmasının kendisine 
daima siyasî bir üstünlük sağladığını söyleyerek defaatle tekrarlamasıdır. Bu görüş 
Ruslara göre belki başlarda bir nebze de olsa doğru olabilirdi ama onlar zamanla 
gittikçe güçlenirken, Bizans zayıflamış ve bu dinî yardımın siyasî üstünlüğe dönüşmesi 
Rusları rahatsız etmeye başlamıştır. Nitekim bir süre sonra kendi kaynaklarında bu 
dinî kabul etmelerinin Bizans’tan bağımsız Havari Andrey’den itibaren başladığını 
söyleyip yazmaya başlayarak duydukları rahatsızlığı göstermek istemişlerdir. Bu 
şekilde yazmalarına rağmen tarihte genel kabul gören görüş Rusların, Bizans’ın hem 
siyasî hem dinî, Bulgarların ise kültürel olarak yardımları sayesinde Hristiyanlığı 
kabul ettikleri ve ayrıca kabulden sonra bu dinin hakimiyetleri altındaki bütün 
topraklarda yaşaması için vargüçleri ile çalıştıklarıdır. 
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MOĞOLLAR VE HALEFLERİ DÖNEMİNDE RUS KİLİSESİ 
Serkan Acar∗ 

Özet 
X. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul eden Ruslar medenî dünyaya intisap ettiler. Moğol istilası

başlangıç aşamasında Ortodoks Kilisesi’ne darbe vurdu. Ancak daha sonra Altın Orda idaresi Rus 
knezlerine imtiyazlar tanıdı. Moğollar bu suretle Rusya’daki yönetimi böldüler ve knezlerin yanı sıra yeni 
bir güç merkezi daha oluştu. 1380 yılından sonra Altın Orda’ya karşı muhalefette artış görüldü. Ortodoks 
Kilisesi de Moskova Knezliği’ne destek vermeye başladı. Bununla birlikte, Altın Orda henüz tamamen 
gücünü yitirmemişti. Tatar hanlarıyla kilise arasındaki ilişkiler her zaman tekdüze değildi ve mevcut 
siyasî iklime göre değişiklik arz ediyordu. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Moğollar, Altın Orda, Ortodoks Kilisesi, Kazan Hanlığı. 

The Russian Church in the Time of the Mongols and Their Heirs 

Abstract 
Russians converted to Christianity in the 10th century and they entered the civilized world. The 

Mongol invasion struck the Orthodox Church in its initial stages. However, shortly thereafter, the Golden 
Horde gave privileges to the Russian rulers. Thus, the Mongols divided the rule in Russia and besides the 
princes, a new center of power was formed. After 1380, there was saw an increase in opposition to the 
Golden Horde. The Orthodox Church also started to support the Moscow Principality. In addition to 
this, the Golden Horde had not yet completely lost its power. Relations between the Tatar khans and the 
church were not always uniform and varied according to the political landscape. 

Keywords: Russia, Mongols, Golden Horde, Ortodox Church, Kazan Khanate. 

Moğollar ve Halefleri Döneminde Rus Kilisesi 

Bizans İmparatorluğu’nun uzun uğraşları neticesinde X. yüzyılın sonlarına 
doğru kitlesel olarak Hıristiyanlığı kabul eden Ruslar esasen semavî bir dine intisap 
etmekle medeniyet basamaklarını hızla tırmanmaya başladılar. Nitekim evvelce 
kendilerine ait alfabeleri ve yazı dilleri bulunmayan Slav topluluklarının imparatorluk 
tarafından görevlendirilen Ortodoks misyonerler marifetiyle din değiştirdikleri ve 
nihayet bir alfabeye kavuştukları malûmdur. Söz konusu yeni dinin kabulüyle birlikte 
edebiyattan hukuka, mimariden ikona sanatı ve kronik yazımına varıncaya kadar pek 
çok alanda hızlı bir gelişim görüldü. 

∗  Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Bornova-İZMİR. 
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Serkan Acar 

Hıristiyanlık sayesinde Bizans kültür dairesine duhûl eden Ruslar bu tarihten 
sonra imparatorluk için ciddi bir tehlike olmaktan çıktılar. Filhakika kurumsal 
yapısının kudretinden şüphe duyulmayan, temelleri fevkalâde sağlam Ortodoks 
Kilisesi, Rusların sadece manevî hayatını değil gündelik yaşamını da epey etkiledi. 
Zaten kilise-devlet ilişkilerinin son derece girift ve bir o kadar da güçlü olduğu 
ortaçağda bunun aksini düşünmek neredeyse imkânsızdı. Zikredilen devirde cehalet 
ve sefalet içerisinde kıvranan Rus halkının ruhunun adeta kiliseye bedeninin ise 
devlete ait olduğunu iddia etmek herhalde mübalağa olmaz. Bununla birlikte, 
Hıristiyanlığın, başlangıç safhasında daha ziyade büyük şehirlerde taraftar bulduğunu 
ve taşradaki tesirinin sınırlı olduğunu da unutmamak gerekir. 

Ortodoksluğun Rus topraklarında neşvünema bulmasından yaklaşık iki buçuk 
asır sonra, 1223 yılında, Karadeniz’in kuzey bozkırlarına uzanan Moğol istilası Rus 
kültür hayatıyla birlikte doğal olarak kiliseyi de mahvetti. Filvaki Rus kilisesinin 
metropolitlik merkezi ve bütün Slav şehirlerinin anası olan Kiev ile daha başka kentler 
öylesine büyük bir yıkıma uğradılar ki, kendilerini toparlamaları çok uzun sürdü. 
Nitekim 1240 yılında vukua gelen tahribatın hemen ardından Kiev şehrinden geçen 
İtalyan seyyah Plano Carpini, Moğol istilasının sebep olduğu korkunç felaketin 
boyutunu ve bıraktığı izleri çok canlı bir şekilde tasvir etmiştir.1 

Çok sayıda Ortodoks ruhanî viraneye dönen bu şehirlerde katledildi, kilise ve 
manastırlar yağmalandı, ikonalar yakıldı. Siyasî, iktisadî, dinî ve kültürel hayatta 
büyük kırılmalar yaşandı. Metropolitliğin merkezi olan Kiev hem siyasî hem de dinî 
merkez olma özelliğini neredeyse tamamen yitirdi ve daha kuzeyde bulunan 
şehirlerde yeni arayışlar başladı. Kısaca ifade etmek gerekirse, Moğol istilası 
sonucunda Rusya’nın kuzeyi ile güneyi arasında derin bir gedik açıldı.2 

Esasen evvelce Manihaizm, Budizm, İslam ve daha başka dinlerle de temasa 
geçen Moğollar bütün dinlere karşı saygı göstermeyi ilke edinmişlerdi. Zira Cengiz 
Han tarafından oluşturulan Büyük Yasa dinlerin tamamına eşit şekilde saygı 
duyulması lüzumunu vazediyordu.3 XIII. yüzyılın ortalarına doğru Altın Orda’nın 

1  Friar Giovanni Di Plano Carpini, The Story of the Mongols whom We Call the Tatars, Trans. Erik 
Hildinger, Boston 1996, s. 68. L. N. Gumilev ise bazı arkeolojik delillere atıfta bulunup tenkidî bir 
yaklaşım sergileyerek Kiev’in Moğol istilasından önce ehemmiyetini yitirdiği görüşündedir: “Tatar 
istilası sadece 200 yıl önce boşalmaya başlamış bulunan bölgelerin bütünüyle ıssızlaşmasına yol 
açmıştır”. Bkz. L. N. Gumilev, Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları, C. II, Çev. D. Ahsen Batur, 
İstanbul 2013, s. 164.   

2  George Vernadsky, Moğollar ve Ruslar, Çev. Eşref Bengi Özbilen, İstanbul 2007, s. 446-447; George 
Vernadsky, Rusya Tarihi, Doğukan Mızrak-Egemen Ç. Mızrak, İstanbul 2011, s. 110-111. 

3  John Fennell, A History of the Russian Church to 1448, London and New York 1995, s. 189. Cengiz 
Han’ın dinlere ve din adamlarına karşı gösterdiği saygı ve hürmet hakkında ayrıntılı bilgi edinmek 
için bkz. Ch’ang Ch’un, Cengiz Han’ın Ölümsüzlük Arayışı-Taoist Simyacı Bir Keşişin Türkistan 
Seyahatnamesi (1221-1224), Tercüme ve Notlar: Gülşah Hasgüçmen, İstanbul 2019. 
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ihdasıyla birlikte Rus knezleri üzerinde sıkı bir baskı oluşturan Tatar hanları dikkat 
çekici bir tarzda kiliseye ve ruhban sınıfına müsamaha gösterdiler. Bunun üzerine 
toparlanmaya başlayan Rus Kilisesi bazı açılardan maziye nispetle daha güçlü hale 
geldi. Örneğin evvelce Konstantinopolis’teki patrikhaneye sıkı bağlarla bağlı olan 
Grek ve Rus menşeili metropolitler Moğol döneminde siyasî iktidarı ellerinde 
bulunduran Rus knezlerine karşı kısmen bağımsız hareket etmeye başladılar. Bununla 
birlikte, knezler arasındaki amansız çekişmelerin hilafına metropolitlerin daha 
ihtiyatlı davrandıkları anlaşılıyor. Rus Kilisesi müntesipleri bölünmek yerine 
Moğolların yönetimi altında etki alanlarını daraltmamak için mücadele ettiler. Altın 
Orda tahakkümü başladıktan hemen sonra kilisenin başında Metropolit Kirill (1242-
1281) bulunuyordu. 1263 yılında ölen Aleksandr Nevskiy gibi meşhur bir knezin 
cenaze merasimini de yöneten bu zat, 1261 yılında Altın Orda’nın payitahtı Saray 
şehrinde bir piskoposluk merkezi ihdas edip tıpkı Rus knezleri gibi Tatar hanlarıyla 
iyi geçinmeye gayret etti.4 Ayrıca Ortodoks ruhanîler Moğol istilası ile oluşan yeni 
siyasî iklimi kendi dinlerini yaymak için bir fırsat dahi telakki ettiler. Nitekim dokuz 
cilt, on bir kitaptan müteşekkil “Rus Kilise Tarihi” (История Русской Церкви) 
başlıklı mufassal külliyatın müellifi Makariy Bulgakov (1816-1882) zikrettiğimiz 
hakikati şu sözlerle teyit etmektedir: “Saray’da piskoposluğun açılmasından itibaren 
kutsal inancın Tatarlar arasında kendine taraftar kazandığından artık şüphe 
duyulmuyordu”.5 

Moğolların devr-i saltanatında kiliseye yüklenen mükellefiyetlerin en başında 
knezlerden halka varıncaya kadar umutsuzluğa kapılmış, yaşama sevincini yitirmiş, 
öfkeli insanlara manevî ve ahlâkî destek vermek geliyordu. Buna ek olarak, kilisenin 
bir diğer vazifesi ise Rus toplumunda Hıristiyanlaşma sürecinin tamamlanması için 
elverişli koşulları sağlamaktı. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, esasen bu dönemde 
dahi Rusya’daki kitlesel din değiştirme olgusu kesin olarak nihayete ermemişti. Fakat 
Moğol idaresi altında kırsal bölgelerin Hıristiyanlaştırılması misyonu tamamlandı. 
“Bu muvaffakiyet hem ruhban sınıfının yılmaz gayretinin hem de bizzat toplumun 
dinî duygulara olan gereksinimindeki artışın sonucu idi”.6 

Genellikle Altın Orda’nın kurucusu olarak kabul edilen fakat han unvanını 
taşıyıp taşımadığı hâlâ tartışma konusu olan Batu Han’ın ölümünü müteakip tahta 
Berke Han oturdu. Bu sonuncusu, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Saray şehrinde 
bir piskoposluk açılmasına izin verdi. Ancak İslam dinini kabul ettiğinden pagan 

4  Janet Martin, “North-eastern Russia and the Golden Horde (1246-1359)”, The Cambridge History of 
Russia Volume I from Early Rus’ to 1689, Edt. Maureen Perrie, Cambridge 2006, s. 148-149. 

5  “С открытия епархии в самом Сарае (1261) святая вера уже несомненно приобретала себе 
последователей между татарами”. Makariy Bulgakov, İstoriya Russkoy Tserkvi, Kniga Tretya, 
Moskova 1995, s. 79. 

6  George Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 111 
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seleflerinin hilafına Hıristiyanlara karşı sert bir tutum sergilemekten de geri durmadı.7 
Altın Orda hanları tarafından Rus Kilisesi’ne gösterilen müsamahanın gerçek 
hudutları ne idi? Bu soruya verilecek cevap siyasî iklime ve iktidarı ellerinde 
bulunduran hanların tabiatlarına göre farklılık arz eder. Nitekim Berke Han’ın 
Hıristiyanlara karşı çelişkili sayılabilecek davranışlarının temelinde bazı hakikatler 
gizlidir. Mesela payitahtta piskoposluğun açılmasına müsaade ettiği 1261 yılından 
önce Rusya’nın muhtelif yerlerinde görülen isyan hareketleri söz konusu kararı 
almasında etkili olmuştu. Galip ihtimalle müşfik gibi görünen bu tutumun temelinde 
Moğollara has dinî hoşgörüden ziyade kişisel veya kitlesel menfaate dayalı bazı siyasî 
ve iktisadî amiller önemli rol oynamıştı. 

Moğol istilası öncesinde Deşt-i Kıpçak’ta hüküm süren Kıpçak başbuğları gibi 
Tatar hanları da Hıristiyan kadınlarla evlenme geleneğini devam ettirdiler. Berke Han 
kiliseyi korumanın iktisadî menfaatler sağladığını anladı ve Ortodoks ruhbanları 
vergiden muaf tuttu. Rus kilise tarihi mütehassısı ve aynı zamanda ruhban olan, daha 
önce ismini andığımız Makariy Bulgakov’a göre, bu dönemde Ortodoks ruhanîler 
kendi inançlarını Moğollara telkin etme konusunda birtakım zafiyetler göstermişlerdi: 
“Şayet Ruslar, Moğol boyunduruğunun bütün ağırlığına rağmen kendilerini 
köleleştirenlere İsa’nın kutsal inancının müjdecisi olmaya cesaret etselerdi, böylesine 
bir hoşgörüye sahip olan Moğollara, özellikle de Moğol hanlarına karşı hem paganizm 
döneminde hem de İslam dinini kabul ettikten sonra, Rusların arada bir başarı elde 
etmeleri şaşırtıcı olmayacaktı ve ekseriyetle Moğolların bizzat kendileri Rusya’ya gelip 
vaftiz edilmek isteyeceklerdi”.8 XIX. yüzyılda yaşayan kilisesi mensubu bu Rus 
müverrihin görüşleri tartışmaya açık olsa da meseleyi Ortodoks bir din adamının 
nokta-i nazarından ele aldığı için fevkalâde mühimdir. 

Berke Han’ın ölümünü müteakip Altın Orda tahtına 1266 yılında Mengü 
Timur oturdu. Cülusundan bir yıl sonra kiliseye hususî imtiyazlar tanıyıp, vergi ve 
angaryalardan muaf kıldı. Örneğin, Metropolit Kirill’e verilen 10 Ağustos 1267 tarihli 
bir yarlığın orijinali günümüze ulaşmamış olsa da Rusça tercümesi mevcuttur. 
Fevkalâde ehemmiyeti haiz bu tarihî vesikada kiliseye tanınan ayrıcalıklar şöyle 
sıralanmıştır: “Baştan beri olduğu gibi (onlardan) vergi (dan) veya saban veya ulak 
veya süsün kim olursa olsun istemesin. Onlar yam, çeriğ, tamga vermesinler. Ve 
kiliseye ait topraklardan, sulardan, bahçelerden, üzüm bağlarından, değirmenlerden, 
kışlıklardan, yazlıklardan hiç (vergi) alınmasın, alınan şeyler de geri verilsin. Din 
görevlileri olan ustalar, kuşçular, barsçılar veya diğer hizmetliler esir alınmasın, 

7  John Fennell, a.g.e., s. 189. 
8  “При такой веротерпимости монголов, в особенности монгольских ханов, как во время их 

язычества, так и по принятии ими исламизма, неудивительно, если русские, несмотря на всю 
тяжесть монгольского ига, осмеливались возвещать святую веру Христову своим 
поработителям и иногда имели успех, а нередко и сами монголы приходили в Россию и 
просили себе крещения”. Makariy Bulgakov, a.g.e., s. 79. 
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hapiste tutulmasın. Onların kitap ve ikonaları veya dua ettikleri başka şeylere 
dokunulmasın, (onlar) yırtılmasın ve tahrip edilmesin. Onların dinini kötüleyen suçlu 
olacak ve ölecektir. Papazlarla aynı ekmeği yiyen ve aynı yerde yaşayan kardeşleri ve 
oğulları da onlardan ayrılıncaya kadar imtiyazlıdırlar”.9 

Görüldüğü üzere, son derece mühim bilgiler ihtiva eden, bir kısmını iktibas 
ettiğimiz bu yarlıktaki verileri yorumlayacak olursak; bahse konu vesika her şeyden 
önce dönemin iktisat tarihine ve Tatar hanları tarafından tahsil edilen vergi türlerine 
(dan, saban, ulak, süsün, tamga vs.) ışık tutmaktadır. Öte yandan, kilisenin zenginliği 
ve sahip olduğu mülkiyet çeşitliliği de şayan-ı dikkattir. Mengü Timur tarafından 
verilen bu yarlık ile kilisenin gelir getiren mülkleri ve buralarda istihdam edilen 
kimseler güvence altına alındığı gibi esir edilen veya hapse düşenler de azat edilmiştir. 
Ayrıca kutsal metinlerin korunması uyarısında bulunulmuş ve ruhanîlerin aileleri bir 
nevi dokunulmazlık elde etmişlerdir. Altın Orda idaresi ile kilise arasında varılan fakat 
tabiatıyla belgelere alenen aksetmeyen anlaşmanın özü esasen şudur: Hanlar Rus 
halkından vergilerini tahsil ederken kilise de dini kullanarak ahaliyi yatıştıracaktı. 
Böylece olası bir isyan engellenip halk mutlak surette biat ettirilecek ve kilise bahse 
konu hizmetinin karşılığında yukarıda zikrettiğimiz imtiyazları elde edecekti. Bu 
zaviyeden bakıldığında kiliseye tanınan ayrıcalıklar hem hanlar hem de Ortodoks 
ruhanîler açısından fevkalâde kazançlı olmuştu. Daha önce, halkın ruh ve bedeninin 
kilise ile devlet arasında taksim edildiğini ifade ederken vurgulamak istediğimiz 
hakikat de bu idi. Ruhanîlere tanınan imtiyazlarla Rusya’da mevcut siyasî otoritenin 
yanında yeni bir güç merkezi oluşturmak ve düalist bir yapı vücuda getirerek knezlerin 
güçlerini kırmak da Altın Orda’ya büyük menfaat sağladı. 

Altın Orda hanı Mengü Timur’un devr-i saltanatında kiliseye tanınan 
imtiyazların her devirde fasılasız devam ettiğini iddia etmek mümkün değildir. 
Filhakika yaklaşık iki buçuk asır boyunca hanların Rus kilisesine karşı kalıplamış 
davranışlar sergilediğini tasavvur etmek zordur. Bunun üç temel sebebi vardı: 1- Siyasî 
vaziyette meydana gelen değişiklikler, 2-Hanların fıtratları ve kendilerine has 
özellikleri, 3- Kilisenin duruma göre metbuuna karşı tutum değiştirmesi. Zikredilen 
hakikatler bilinmesine rağmen vesika noksanlığından dolayı özellikle XIII. ve XIV. 
yüzyıllarda kiliseye tanınan imtiyazlarda ne tür değişiklikler yapıldığına dair kesin bir 
yargıda bulunmak güç görünmektedir.10 

Metropolit Kirill’in ölümünden sonra yerine Maksim (1283-1305) geçti. Kirill 
seyahat ettiği dönemler dışında Kiev’de kalmayı yeğlemişti. Nitekim Pereslavl-
Zalesskiy şehrinde ölmesine rağmen Kiev’e gömüldü. Başlangıç merhalesinde 
Metropolit Maksim de tıpkı selefi gibi nüfuz bölgesini korudu ancak 1299 yılında 
ikametgâhını Vladimir şehrine taşıdı. Vladimir knezleri gibi metropolitler de Altın 

9  A. Melek Özyetgin-İlyas Kemaloğlu, Altın Orda Hanlığına Ait Resmî Yazışmalar, Ankara 2017, s. 63. 
10  John Fennell, a.g.e., s. 192-193. 
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Orda’ya uyum sağlamak için çaba göstermek zorundaydılar. Ne var ki, Maksim 
Kiev’den ayrıldıktan sonra kilisede bazı bölünme alâmetleri görüldü. Ardılları olan 
Pyotr (1308-1326), Feognost (1328-1353), Aleksey (1354-1378) ve Mihail (1379) gibi 
metropolitler ise Rus Kilisesi’nin vahdeti korumak için mücadele ettiler.11 

Sahihliği hâlâ tartışma konusu olsa da Özbek Han zamanında, 1313 yılında, 
Metropolit Pyotr’a bir yarlık verildiği malûmdur. Diğerlerine nispetle metni biraz 
daha uzun olan bu belgede metropolitin adil kişiliğine ve kendisine tanınan 
imtiyazlara vurgu yapıldıktan sonra; “Dine kötülükte bulunan ve özür dilemeyen 
kimse, kötü ölümle ölecektir”12 suretinde bir tehdit cümlesi düşülmüştür ki, verilen 
bu tür gözdağları yarlıkların alâmet-i farikasıdır. Altın Orda hanlarından başka Özbek 
Han’ın eşi Taydula Hanbike’nin metropolitlere verdiği üç yarlık günümüze ulaşmıştır. 
Söz konusu belgeler 25 Eylül 1347, 4 Şubat 1351 ve 10 Şubat 1354 tarihlidir. Bunlardan 
başka Berdibek Han’ın Metropolit Aleyksey’e ihsan ettiği 21 Kasım 1357 tarihli yarlık 
ile Muhammed Bülek Han’ın Metropolit Mihail’e verdiği 28 Şubat 1379 tarihli 
yarlıkların Rusça kopyaları da günümüze ulaşmıştır.13 

Altın Orda hanları ile metropolitler arasındaki ilişkiler Rus knezliklerini 
yakından ilgilendiriyordu. Yukarıda da ifade edildiği gibi, Metropolit Pyotr Vladimir 
şehrine taşınmıştı fakat daha çok Moskova’da kalıyor ve Tver Knezliği’ne karşı 
Moskova’yı destekliyordu. Nihayet Knez İvan Kalita’yı Moskova’da büyük bir kilise 
yapmaya ikna eden metropolit, knezliğin güçlenmesinde mühim bir rol üstlendi. 
Halefi Feognost da ruhanî merkez olarak Moskova’yı seçti ve burayı Rus Kilisesi’nin 
daimî merkezi yaptı. Bu suretle Moskova Knezliği XIV. yüzyılın ortalarına doğru hem 
dinî hem siyasî hem de iktisadî bakımdan mevkiini yükselterek muadillerine nispetle 
daha üstün bir konuma yükseldi.14 

Özbek Han ile halefi Canıbek Han zamanında metropolitlere bazı imtiyazlar 
tanınmasına rağmen Altın Orda ile Rus Kilisesi arasındaki ilişkilerin gerginleştiği ve 
Ortodoks ruhanîlerin bazı sıkıntılar yaşadıkları kaynakların şahadetiyle sabittir. 
Metropolitler ile Moskova knezleri arasındaki yakınlaşmaya bağlı olarak, 1342 yılında 
Canıbek Han cülus ettiğinde Knez Simeon ile birlikte Metropolit Feognost da hana 
giderek bağlılığını bildirdi. 1380 yılına kadar Rusya’da kilise-devlet ilişkileri zamana 
ve siyasî vaziyete göre değişiklik arz ederken bu tarihten sonra knezler ile 
metropolitlerin Tatar idaresine karşı daha sıkı münasebetler tesis ettikleri barizdir. 

                                                           
11  Janet Martin, a.g.m., s. 149. 
12  A. Melek Özyetgin-İlyas Kemaloğlu, a.g.e., s. 68. 
13  Bu yarlıkların tam metinleri için bkz. A. Melek Özyetgin-İlyas Kemaloğlu, a.g.e., s. 71-86. Altın Orda 

hanları ve Taydula Hanbike tarafından Rus metropolitlerine verilen toplam yedi adet yarlığın Rusça 
metinleri ile tercümelerini ihtiva eden bu eser fevkalade ehemmiyeti haizdir.  

14  Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara 1999, s. 92. 
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Hatta Toktamış Han dönemine gelindiğinde Rusya’da kilise ile devletin Altın Orda’ya 
karşı ittifak yapmasının adeta zorunluluk olduğu anlaşılıyor.15 

Filhakika kilise ile devletin yakınlaştığı bu devirde Timur Beg’den yediği 
darbelerden sonra Altın Orda’da baş gösteren karışıklıklar ve çözülme alâmetleri 
tedricen daha belirgin hale geldi. İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethi ve Bizans 
İmparatorluğu’nun çöküşünden kısa bir süre önce toplanan Floransa Konsili (1439) 
ise olaylara yepyeni bir boyut kazandırdı. Altın Orda fiilen dağılıp Kazan, Kırım, 
Kasım, Sibir ve Astarhan gibi Tatar hanlıkları zuhur etmeye başlayınca Rusya’daki 
kilise-devlet ittifakı gücünü iyice arttırdı ve istikbaldeki Rus yayılmacılığının da itici 
gücü oldu. 

Bununla birlikte, Altın Orda’nın haleflerinin kudreti henüz tamamen 
kırılamamıştı. Nitekim 1445 yılında cereyan eden Suzdal Savaşı’nda Ruslar Kazan 
Hanlığı’nın müessisi Uluğ Muhammed Han karşısında ağır bir mağlubiyete uğrayıp 
kurtuluş akçası ödemek zorunda kaldılar. Talep edilen parayı denkleştirmek Moskova 
ahalisi için büyük bir külfet olduğundan halkı teskin etmek için yine kilise-devlet 
ittifakına ihtiyaç duyuldu. Büyük Knez II. Vasiliy uğradığı hezimeti saklayarak Uluğ 
Muhammed Han ve oğlu Mahmutek’e haç öptürüldüğünü ve bunun karşılığında da 
mümkün mertebe ödeme yapılması gerektiğini ifade ederek 200 bin ruble tutarında 
fidye-i necat ödedi.16 

Söz konusu hadiseden sonra Moskova’daki Tatar tesiri yine arttı ve Büyük Knez 
II. Vasiliy muhaliflerinin şiddetli tenkitlerine maruz kaldı. Rus yıllıklarına akseden bu
durumun 1447 yılına gelindiğinde artık tahammül mülkünü yıktığı anlaşılıyor zira
Moskovalıların knezlerine yönelttikleri sualler ve ithamlar fevkalâde ağırdır:
“Tatarları neden Rus topraklarına getirdin, şehirleri ve arpalık olarak nahiyeleri neden 
onlara verdin? Oysa Tatarları ve konuşma dillerini her şeyden fazla seviyorsun,
Hıristiyanlara ise merhamet göstermeksizin azap çektiriyorsun, Tatarlara altın, gümüş 
ve yurtluk veriyorsun”.17

Rus tarihinin Moğol devrinde bu ve buna benzer münferit hadiselere tesadüf 
etmek mümkündür. Hâl böyle iken, genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; 
Moğollar ve halefleri zamanında Rus knezlikleri ile birlikte Ortodoks Kilisesi de 
boyunduruk altına alındı. Ancak dinî otoriteyi elinde bulunduranlara nispetle siyasî 
kudreti temsil eden knezler daha fazla zarar gördüler. Moğol istilasının tahrip gücü 
yüksek ilk dalgasından sonra kilise müntesipleri, metbularının da müsaade etmesiyle 

15  John Fennell, a.g.e., s. 193-195. 
16  Serkan Acar, Kazan Hanlığı-Moskova Knezliği Siyasi İlişkileri (1437-1552), Ankara 2013, s. 99. 
17  “чему еси Татаръ привелъ на Рускую землю, и городы далъ еси имъ, и волости подавалъ еси в 

кормление? а Татаръ любишь и рѣчь ихъ паче мѣры, а крестьянъ томишь паче мѣры безъ 
милости, а злато и сребро и имѣнiе даешь Татаромъ”. PSRL IV/1 Novgorodskaya Çetvertaya 
Letopis, Moskova 2000, s. 443. 
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bir çıkış yolu bulup bazı imtiyazlar elde etmeyi başardılar. Örneklerini sunduğumuz 
yarlıklar bu hakikatin en açık delilleridir. Tatar hanlarının ruhban sınıfına sağladığı 
ayrıcalıkları sadece Moğol idare tarzının alâmet-i farikası olan dinî hoşgörüye 
bağlamak nikbinlik olur. Zira kimi konularda Altın Orda hanları ile Ortodoks 
Kilisesi’nin menfaatlerinin örtüştüğü bariz bir biçimde anlaşılıyor. 

Tatar hanları, Rus knezleri ve ruhban sınıfı arasındaki girift ilişkilerin iki buçuk 
asır boyunca tekdüze olmadığı ve kamplaşmaların zamanın siyasî iklimine göre 
tahavvüle uğradığı malûmdur. Bununla birlikte, inkârı mümkün olmayan hakikat; 
kilisenin her devirde belirli bir nüfuz alanına sahip olduğu, tesir gücünü tamamen 
yitirmediği ve kimi zaman kısmî de olsa, müstakil yapısını korumayı başardığıdır. 
Dolayısıyla Rus tarihinin Moğol devrini layıkıyla anlayabilmek için Ortodoks 
Kilisesi’nin tarihinin de derinlemesine tetkiki elzemdir. Hatta bu yargıyı Rus tarihinin 
diğer dönemlerine teşmil etmek dahi mümkündür. Tatar hanları idaresinde kilisenin 
bazı önemli kazanımlar elde ettiği, kilise edebiyatının geliştiği, kilise sanatında 
birtakım ilerlemelere şahit olunduğu ve bu durumun mimariyi de etkilediği 
bilinmektedir. Dolayısıyla Rusların fikrî ve manevî inkişafında, zikredilen devrin 
izlerinin mevcut olduğunu iddia etmek pekâlâ mümkündür. İrdelemeye çalıştığımız 
mesele, son derece şümullü ve bilinenin aksine çelişkilerle dolu olduğundan bazı 
mühim hadiselere dikkat çekerek telif ettiğimiz bu kısa yazı sadece konuya bir girizgâh 
olabilir. 
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RUSYA DIŞINDAKİ RUS ORTODOKS KİLİSESİ (ROCOR) 
VE İSTANBUL YILLARI 

Elçin Macar* 

Özet 
General Wrangel komutasındaki Beyaz Ordu’nun yenilgisi üzerine, ordu mensupları ve bazı 

yüksek rütbeli ruhban da dahil olmak üzere sayıları yaklaşık 150.000’i bulan Beyaz Rus, Kasım 1920’de 
Kırım’dan İstanbul’a geldi.

Bu ruhban, İstanbul’daki Ekümenik Patrikhane’ye başvurarak, şehirdeki Ruslara ayin yapabilme 
izni talep etti. Patrik Vekili Bursa Metropoliti Dorotheos (Locum Tenens), Kiev Metropoliti Anthoniy’e 
(Khrapovitsky) bu izni verdi. Ancak kısa süre sonra, Rus ruhbanın siyasi söylemleri ve Romanov yanlısı 
tavrı nedeniyle, iki taraf arasında sorunlar baş gösterdi.

‘Yüksek Kilise İdaresi,’ Ekümenik Patrikhane ile ilişkilerin gerginleştiği bir ortamda, Sırp 
Ortodoks Patriği’nin davetiyle Mayıs 1921’de Karlofça’ya taşındı ve ‘Karlofça Sinodu’nu oluşturdu. Bu 
kilise örgütü, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’ye taşındı ve hemen Sovyet karşıtı bir yer ve Beyaz Rus 
diasporasının dini merkezi haline geldi.

Doğu Bloku’nun çöküşüyle Rusya Federasyonu, özellikle Putin döneminde, ROCOR’un istediği 
gibi milliyetçi bir devlet haline geldi. Sonuç olarak, Putin’in arabuluculuğu ile ROCOR, Rus Ortodoks 
Kilisesi ile uzlaştı ve iki kilise 2007 yılında birleşti.

Anahtar Kelimeler: Rus Ortodoks Kilisesi, Karlofça Sinodu, İstanbul. 

The Russian Orthodox Church Outside Russia (ROCOR) and its 
Istanbul Years 

Abstract 
By defeating of the White Army in the leadership of General Wrangel, the White Russians and 

their army, about 150.000 people, included some prelates came to Istanbul from Crimea in November 
1920. 

The Prelates applied to the Ecumenical Patriarchate, requesting authorisation to celebrate for 
the Russians in the City. The Locum Tenens, the Metropolitan of Prousa (Bursa) Dorotheos, gave it 
to the Metropolitan of Kiev, Anthoniy (Khrapovitsky). But in a short time, the problems arose 
between two sides because of Russian clergy’ political discourses and especially pro-Romanov attitude 
in Istanbul.  

In an environment where relations are strained with the Ecumenical Patriarchate, on occasion 
of the Serbian Patriarch’ invitation, ‘the Higher Church Authority’ moved to Sremski Karlovci in 
May 1921and formed the Synod of Karlovci. This church body, after the Second World War moved to 
US and rapidly became an anti-Soviet center and the religious headquarter of the White Russian 
diaspora. 

By collapsing of eastern block, The Russian Federation also became a nationalist 
state, particularly in Putin era as ROCOR desired. As a result, by mediation of Putin, the ROCOR 
compromised with the Russian Orthodox Church and two church united in 2007. 

Keywords: Russian Orthodox Church, Synod of Karlovci, İstanbul. 
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Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi (Rocor) Ve İstanbul Yılları 

Bolşevikler 1917’de iktidara geldiklerinde, eski kurumları tasfiye ederken, aynı 
zamanda kilise ile devletin ayrıldığını da ilan etmişlerdi. Kilise, Bolşevikler tarafından 
Çarlık rejiminin yanında yer alan, “karşı devrimci” bir unsur olarak görülmekteydi. 

Kızıl Ordu ile Çarlık yanlısı Beyaz Ordu arasındaki iç savaş sırasında, 6 Mayıs 
1919’da, Moskova Patrikhanesi ile bağları fiilen kopmuş ruhban tarafından, Kiev ve 
Galiçya Metropoliti Anthoniy’in (Khrapovitsky) liderliğinde Güney Rusya’daki 
Stavropol’de ‘Güney Rusya Geçici Yüksek Kilise İdaresi’ kuruldu. Bu bölgelerin kilise 
ile bağlarının kopmaması amacıyla bu geçici idareye Moskova Patriği Tikhon 362 
numaralı genelgesi (ukase) ile izin vermişti. 

General Wrangel’in başında olduğu Beyaz Ordu’nun yenilgisi üzerine, Kasım 
1920’de Kırım’dan gemilerle Türkiye’ye gelen ve yaklaşık yarısını ordu mensuplarının 
oluşturduğu 150.000 civarındaki Beyaz Rus kitlesinin arasında,1 bu ruhbanın büyük 
kısmı da bulunuyordu.  

İstanbul dönemi 

İstanbul’a gelen yirminin üzerindeki üst düzey Rus din adamı arasında, 
Metropolit Anthoniy en kıdemli olandı. Onun başkanlığında 19 Kasım 1920’de, 
İstanbul limanında ‘Büyük Prens Aleksander Mihailoviç’ adlı gemide yapılan 
toplantıda, en önemli gündem maddesi, Güney Rusya’daki kilise idaresi ile ilişkinin 
sürdürülebilir olup olmadığıydı. Çünkü bu yapı, kötü koşullarda olsa da Stavropol’de 
kalmış olan Tavrida Başpiskoposu Dimitriy liderliğinde devam ediyordu.2 Bu 
koşullarda bu ilişkinin sürdürülemeyeceğine karar verilince, yeni bir oluşuma gitme 
kararı alındı ve sonuçta yeni yapı ‘Yurtdışındaki Yüksek Kilise İdaresi’ adını aldı. 
İstanbul’daki Beyaz Rus cemaatinin başına ve Rum Patrikhanesi nezdindeki 
temsilciliğe Kişinev ve Besarabya Metropoliti Anastasiy (Gribanovskiy) atandı. 

Rus göçmenlerin Türkiye’ye yığılması yeni Rus kiliselerine ihtiyaç doğurmuş; 
Elçilikteki ve Harbiye’deki kiliselerin, Galata’daki manastırların dışında; hastanelerde, 
barakalarda, çadırlarda, yurtlarda, eğitim kurumlarında, hanlarda birçok ibadet yeri 
ortaya çıkmıştı.3  

* Prof. Dr. Elçin Macar: Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Oya Dağlar Macar-Elçin Macar; Beyaz Rus Ordusu Türkiye’de, 

İstanbul: Libra, 2010 
2 Andrei Psarev, “Looking Toward Unity: How the Russian Church Viewed the Patriarchate of 

Moscow, 1927-2007,” Greek Orthodox Theological Review, 52:1-4, 2007, p. 122 
3 The “Farewell” Almanac, Constantinople : Imprimerie L. Babok & Fils, [1924], (Rusça kısım) s. VI 
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İstanbul’daki ‘Yurtdışındaki Yüksek Kilise İdaresi,’ bir Ortodoksluk kuralı 
olarak, şehrin başpiskoposluğu olduğu için resmen Rum Patrikhanesi’ne başvurarak, 
cemaatinin dini hizmetlerini yerine getirebilme izni talep etti. Patrikliğe vekalet eden 
(Locum Tenens) Bursa Metropoliti Dorotheos, 2 Aralık 1920’de Metropolit 
Anthoniy’e izin verdi.4 Bu izin, Rus ruhbana ayin yapma yetkisi veriyor, papaz ve vaiz 
koordinasyonunu sağlamasına olanak tanıyordu. Ancak Rum Patrikhanesi Rus 
ruhbana medeni hukuk konularına girmemesi gerektiğini, bu tür konularda 
Patrikhane’nin veya o mahaldeki yerel metropolitin yetkili olduğunu hatırlatıyordu.  
Bir süre sonra Patrikhane ile Rus ruhban arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Yeni 
Patrik Vekili Kayseri Metropoliti Nikolaos imzalı Metropolit Anastasiy’e yazılmış 
mektupta, şehirdeki Rus ruhbanın yetkisi olmadığı halde, evlilik meselelerinin 
çözümlenmesi işleri ile ilgilendiği, para karşılığında yüzlerce boşanma gerçekleştirdiği 
belirtiliyor, gelecekte tekrarlandığı takdirde sonuçları olacağı hatırlatılıyordu. Üstelik, 
sadece Patrikhane’nin yetkisinde olduğu halde, onun haberi olmadan Pangaltı’daki 
Aziz Nikolas kilisesinde papaz takdisi gerçekleştirildiği öğrenilmişti, bunlara ek olarak 
kilisede siyaset yapıldığı, siyasi amaca hizmet etmenin ruhban için tehlikeli olduğunun 
altı çiziliyordu.5 Rus ruhbanın kilisedeki vaazlarında, Romanov hanedanının 
iktidarını istediği, bu amaçla yeniden savaş çağrısı yaptığı biliniyordu. Aslında 
Wrangel’in de etkisiyle kiliseler birer siyasi derneğe dönüşmüştü. Oysa ki Rum 
Patrikhanesi için resmi Rus kilisesi Moskova Patrikhanesi’ydi ve onu içeride güç 
duruma düşüren bu faaliyetlerden rahatsızlık duyuluyordu.  

 

Karlofça Sinodu 

Mayıs 1921’e kadar İstanbul’da kalan ‘Yurtdışındaki Yüksek Kilise İdaresi,’ 
İstanbul Patrikhanesi ile yaşadığı yetki sıkıntıları, siyasetle içli dışlı olmasından 
Patrikhane’nin duyduğu hoşnutsuzluk, Türkiye’deki Rusların ve özellikle askerlerin 
S-H-S krallığına yerleşme eğilimi, Sırp Patriği’nin daveti gibi nedenlerle 1944’e kadar 
kalacağı, Habsburg dönemi Sırp Kilisesi’nin merkezi olan Karlofça (Sremski Karlovci) 
şehrine taşınma kararı aldı. 

 Bu idare, Kasım 1921’de Karlofça’da, kilisenin sağ ve monarşist kesiminin baş 
temsilcisi Metropolit Anthoniy başkanlığında ilk ‘Tüm Diaspora Konsili’ni topladı. 13 
piskopos, 23 papaz dünyanın çeşitli bölgelerinden, aralarında General Wrangel’in de 
bulunduğu 67 asker-sivil Rus bir araya geldi. Monarşi yanlısı delegeler çoğunluktaydı. 

                                                           
4  Το Ζήτημα των Ρώσων Προσφυγων Αρχιερέων, Konstantinoupoli: 1924, s. 6; M. Rodzianko, The 

Truth about the Russian Church Abroad, np, 1975, p. 8; Keith P. Dyrud, “After the Revolution: The 
Heirs of the Russian Orthodox Church in North America and Europe,” Modern Greek Studies 
Yearbook, vol:7, 1991, p. 219. 

5  Το Ζήτημα, s. 7-11 
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Böylece geçicilikten kalıcılığa dönüşen ‘Karlofça Sinodu’ ortaya çıktı. Halen, kanonik 
meşruiyetlerini 362 numaralı genelgeden aldıklarını söylüyorlardı. Toplantının ilk 
kararı, “Ortodoks Çarlık makamının meşru sahibinin Romanovlar olduğu” idi.6 
Karara göre, Rus Ortodoks Kilisesi özgürlüğünü kaybettiğinden, onu artık ‘Karlofça 
Sinodu’ temsil ediyordu. Hemen ardından, Sırp Kilisesi Rus ruhbana, kendi kuralları 
ve koruması altında ayrı bir idari örgütlenme hakkı tanıdı.7 

Karlofça Sinodu, Mart 1922’de Sovyetler Birliği’ndeki kıtlık nedeniyle bu ülkeye 
yardım etmeye çalışan ülkelere, yardım Sovyetler Birliği’ni yaşatmaya yarayacağından, 
bunun yerine yeni bir askeri harekâtın cesaretlendirilmesi çağrısı yapmıştı. Bu nedenle 
uluslararası kamuoyuna hitap ederek, ülkeleri “bir katil, hırsız ve küffar mezhebi olan 
Bolşevikliği” Rusya’dan ve tüm dünyadan defetmek amacıyla “gerçek Rus 
vatandaşları”na yardım etmeye, silah ve gönüllü sağlamaya davet etti.8  

Karlofça Sinodu’nun bu ve benzer kararları, Moskova Patriği Tikhon’u güç 
duruma düşürüyordu. Mayıs 1922’de, mülteci ruhbanın Rus Ortodoks Kilisesi adına 
konuşma yetkisi olmadığını, bu kararların Rus Kilisesi’nin sesini temsil etmediğini 
duyurmak zorunda kalırken, rejimin baskısı ile Karlofça Sinodu’nun feshini de 
emretti. Ne de olsa, Karlofça’daki ruhban patriğin otoritesini halen tanıyordu. 2 Eylül 
1922’de, bu emre uyan Karlofça, Sinod’u feshederken, yine 362 numaralı genelgeye 
atıfla aynı oturumda ‘Yurtdışındaki Rus Kilisesi Piskoposlar Sinodu’nu oluşturdu.9 
Böylece, piskoposlar dışındakilere yer verilmeyerek, Bolşevik karşıtı doz biraz 
azaltılmış oluyordu. Bu kilise yine de ‘Karlofça Sinodu’ olarak anılmaya devam 
edecektir. 

 

İstanbul’daki Yeni Gelişmeler 

Ruhbanın çoğunluğu Karlofça’ya giderken, İstanbul’daki Rus kilisesinin 
başında Metropolit Anastasiy ile Kuzey Amerika ve Aleutian Adaları Başpiskoposu 
Aleksander (Nemelovskiy) kalmışlardı.10 Karlofça’ya yakın ve “fazla siyasi” bir çizgi 
izlemeleri İstanbul Patriği’ni ve Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler içindeki Türk 
Hükümeti’ni de rahatsız ediyordu. Elçilik, Sovyet yönetimine devredilince, 

                                                           
6 George P. Fedotov, “The Diaspora,” Henri Smith Leiper (ed.), Christianity Today-A Survey of the 

State of the Churches, New York, 1947, p. 260 
7 Thomas Fitzgerald, Οι Σχέσεις Μεταξύ τις Ελληνικής Ορθοδοξου Αρχιεπισκοπής Βορειου και 

Νοτιου Αμερικής και τις Εκτος Ρωσίας Ρωσικης Ορθοδοξου Εκκλησιας στις Ηνωμένες πολιτείες 
κατά τι Χρονική Περίοδο 1921-1971, doktora tezi, Selanik Aristotelio Üniversitesi, 1985, s. 101-102. 

8 Paul Miliukov, Outlines of Russian Culture, Part I: Religion and the Church, New York: Perpetva 
Book, nd, p. 169; Dyrud, agm, p. 219. 

9 Psarev, agm, s. 123 
10 The “Farewell” Almanac, (Rusça kısım) s. VI  
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Pangaltı’daki kiliseyi de devraldı ve Anastasiy’in siyasi propaganda yaptığı gerekçesi 
ile burasını ayinlere kapattı. Eğer cemaat bu konuda garanti verirse, geri verileceğini 
de açıkladı.11  

Aslında anlaşılıyor ki, Rum Patrikhanesi’nin ve Bolşeviklerin de birbirlerinden 
beklentileri vardı. Fener, Moskova’daki mülklerini kurtarmaya çalışırken, Moskova da 
ondan İstanbul’daki Rus ruhbana karşı hasmane bir tutum almasını bekliyordu. 
Böylece Beyaz Rus ruhban itibarsızlaştırılacak, Bolşevik hükümet de bu arada 
Ankara’daki nüfuzunu İstanbul Patrikhanesi lehine kullanacaktı.12 Böylece İstanbul 
Patrikhanesi, bir süre Moskova’daki varlığını (metohi) sürdürebildi, aynı zamanda 
Moskova’da ortaya çıkan Bolşevik destekli ‘Yaşayan Kilise’ (Living Church) hareketi 
ile Patrik Tikhon arasında arabuluculuğa soyundu. Tikhon tutuklanınca ilk protesto 
İstanbul’daki Beyaz Ruslarca gerçekleştirildi. Bu şehirdeki Sovyet temsilcileri çok 
rahatsız etti ve Patrikhane’ye baskı yapmaya başladılar. Zaten cemaatten de şikayetler 
gelmekteydi. Bu vesileyi kullanan Fener, inisiyatifi eline aldı. 

Rum Patriği Grigorios, 29 Mart 1924’te Anastasiy ve Aleksander’e yazdığı 
mektupta onları siyasi faaliyetlerde bulunma, piskoposluk makamlarını kötüye 
kullanma ve 1920 tarihli, “geçici” ve “sınırlı” izin belgesinin dışına çıkmakla suçladı. 
Bu durumun araştırılması için oluşturulan komisyon, iki piskoposun 1920 tarihli izin 
belgesinin kurallarını görmezden geldiğini ve politikaya bulaştıklarını belirtiyordu. 
İddialara göre papaz takdisleri gayriciddiydi çünkü, istedikleri kişileri örneğin eski 
subayları papaz yapıyorlardı. Anastasiy bu takdisleri Patrikhane’den gizliyor, bunlar 
için izin de almıyordu. Boşanmalar gerçekleştiriyor, bu nedenle ortada büyük paralar 
dönüyordu. Evlilik dışı çocukların vaftiz edildiği de konuşuluyordu. Rum 
Patrikhanesi’ne göre, Rus ruhban zaten bunları saklamak için merkezini Karlofça’ya 
taşımıştı, Sırp Ortodoks Kilisesi’ni de kolayca aldatmışlardı. Sırp Kilisesi Rum 
Patrikhanesi’nin onlara ne yetki verdiğini bilmiyordu. Dönemin koşulları nedeniyle 
Rum Patrikhanesi de orada ne olduğunu tam anlamıyla öğrenemiyordu.13 

Komisyon bu şikayetleri inceledikten sonra şu kararları verdi: Anastasiy ve 
Aleksander artık Rum Patrikhanesi’ne karşı kanonik olarak yerlerini belirlemek 
durumundaydılar; eğer kalacaklarsa, unvanlarının ve konumlarının yeniden 
tanımlanması gerekmekteydi. Bu durumda İstanbul Patrikhanesi’ne başvurmaları ve 

                                                           
11 Το Ζήτημα, s. 42 
12 Central File: Decimal File 867.9111, Internal Affairs Of States, Public Press., Newspapers.Turkey, 

Clippings And Items., May 26, 1926 - May 11, 1927. May 26, 1926 - May 11, 1927. MS Turkey: Records 
of the U.S. Department of State, 1802-1949: Records of the Department of State Relating to Internal 
Affairs of Turkey, 1910-1929. National Archives (United States). Archives Unbound, p. 355 
http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/65hAh5. Accessed 6 Mar. 2018,  

 
13 Το Ζήτημα, s. 36-38 
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özel izin almaları şarttı. Bunun da koşulları şunlar olabilirdi: İstanbul Patrikhanesi’ne 
tâbi olmak, Rum Patriği’nin adını ayinlerde zikretmek, yurtdışındaki herhangi bir 
sinod ya da kiliseyle ilişki içinde olmamak ve kilisede siyasi faaliyette bulunmamak. 
Rus muhacirlere gelince, onlar da uzun zamandır buradaydılar ve eski acil durum 
ortadan kalkmıştı. Zaten çoğu da İstanbul’dan ayrılmıştı, kalanların da vatanlarına 
dönmeleri zor değildi.14 Bu nedenle kalanların da İstanbul Patrikhanesi’nin 
kurallarına uymaları şarttı.15 

Patrikhane’ye davet edilen iki metropolite bunlar hatırlatıldıktan sonra, özetle 
artık Romanov tahtının varisi Grand Dük Kirill’e (Vladimirovich) değil İstanbul 
Patriği’ne dua etmeleri, Sovyetler aleyhine konuşmamaları istendi. Bunun üzerine 
Anastasiy İstanbul’u terk ederken, Aleksander Karlofça Sinodu’nun şiddetli 
protestolarına rağmen İstanbul ile uzlaşarak birkaç yıl daha kalacak sonra o da 
ayrılacaktır. Patrik Tikhon ise bir mektupla İstanbul Patrikhanesi’ni desteklediğini 
açıklar.16 

Patrik Tikhon’un popülaritesinin artması da Bolşevikleri rahatsız ediyordu. 
Onu Moskova dışına çıkarmak niyetindeydiler. Ama yerine kimi getirebileceklerini 
bilmiyorlardı. ‘Yaşayan Kilise’ ise halk nezdinde istedikleri kabulü görmüyordu. Bu 
nedenle İstanbul Patriği VII. Grigorios’a patriklik önerdiler ama o İstanbul’dan 
ayrılmak istemiyor sadece Çarlık Rusyası’ndaki mülkleri geri almaya çalışıyordu.17 
İstanbul meselesi, Rus piskopos kalmayınca, Sovyet yönetimi açısından kapanmış 
olacaktır. 

II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze

Bu muhalif kilise, II. Dünya Savaşı’na kadar Yugoslavya’da kaldı. Sovyet 
birlikleri 1944’te Yugoslavya’ya girip, Karlofça’ya yaklaşmaya başlayınca, Sovyet 
birliklerinin eline geçmemesi amacıyla, Alman birliklerinin sağladığı vagonlarla, 
Stavropol’den beri saklanan arşiv ve kütüphanenin Almanya’ya taşınması planlandı 
fakat sadece iki vagon gönderilebildi. Belgelerin gerisi Yugoslavya’da kaldı. Arşivin 
kalan kısmına tam ne olduğu bilinmemekte, ancak Sovyetler Birliği’ne taşındığı 
sanılmaktadır.  

14 Το Ζήτημα, s. 23-26 
15 Το Ζήτημα, s. 15-17, 24 
16 Fitzgerald, age, s. 136-138. 
17 Central File: Decimal File 867.9111, Internal Affairs Of States, Public Press., Newspapers.Turkey, 

Clippings And Items., May 26, 1926 - May 11, 1927. May 26, 1926 - May 11, 1927. MS Turkey: Records 
of the U.S. Department of State, 1802-1949: Records of the Department of State Relating to Internal 
Affairs of Turkey, 1910-1929. National Archives (United States). Archives Unbound, p. 364 
http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/65hAh5. Accessed 6 Mar. 2018, 
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Sovyet birliklerince yakalanma korkusuyla, ruhban da Mayıs 1945’te ABD 
birliklerince ele geçirilen Münih’e geçecektir. Burada bir komite oluşturan Karlofça 
Sinodu, gerek ruhbanı gerekse mültecileri Avrupa dışına, özellikle ABD’ye 
göndermeyi organize eder. Merkez 1950’de ABD’ye taşınır. Bu dönemden sonra 
Karlofça Sinodu, ‘Yurtdışındaki Rus Ortodoks Kilisesi’ (The Russian Orthodox 
Church Abroad) veya daha çok ‘Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi’ adıyla (The 
Russian Orthodox Church Outside of Russia-ROCOR) adıyla anılmaya başlanır. Anti-
sovyet tutum başlıca politikasını oluşturur, Soğuk Savaş boyunca Sovyet karşıtlığının 
kalesine dönüşür. 

Gorbaçov dönemiyle birlikte, ROCOR’un Sovyetlere bakışında kısmi bir 
yumuşama gözlemlenir. Bu dönemde Sovyetler Birliği’nde gizli örgütlenmelere de 
(catacomb) gider. Putin’le birlikte Rus Ortodoks Kilisesi’nin Rus tarihine bakışı 
ROCOR’unkine yaklaşmaya başlar. Putin bu ayrılığa doğrudan müdahale ederek, 
birleşmeyi sağlamaya çalışır. Birleşme eğilimi, bazı ruhbanın ROCOR’dan ayrılmasına 
yol açar. 

Sonuçta Putin, ABD’de görüştüğü ROCOR’un Başpiskoposu Laurus’u ayrılığı 
bitirmeye ikna eder. 2007’de Laurus Moskova’ya geldiğinde, Patrik II. Aleksey, “iç 
savaşın sonuna gelindiğini” ilan eder. İmzalanan birleşme belgesiyle, ROCOR, Rus 
Patriği’ne tâbi olarak, Rus Ortodoks Kilisesi içinde özerk bir konum elde etmiş olur. 
Birleşme metninin imzalanmasını, “Rus dünyasının sağlamlaştırılmasına yönelik 
çabalarda yeni bir aşama” olarak niteleyen Dışişleri Bakanı Lavrov, ortaya çıkan yeni 
kiliseyi de “Süper Kilise” olarak takdim eder.18 Böylece Rusya, devletin temel ideolojik 
silahı ve dış politikanın hayati bir aracı olan “yeni global kilise”yi ortaya sürmüş olur.19 
Çeşitli uzmanlar, ROCOR Rus jeopolitik hedeflerinin ileri karakolu olabilir” 
görüşündedirler.20 

2007’de bu ayrı iki yapının tekrar birleşmesi, gerek içerdeki muhafazakâr ve 
geleneksel Ortodoks Rusların Putin iktidarını desteklemesine bir vesile daha 
yaratırken, asıl önemlisi Rusya dışındaki ilişki ağlarını Rus Ortodoks Kilisesi’nin ve 
dolayısıyla Rus Dışişleri Bakanlığı’nın kullanımına açması anlamını taşımaktadır. Rus 
Ortodoks Kilisesi açısından bu birleşme, gerek Baltık ülkelerinde gerek Rusya’da ve 
gerekse de dünyanın diğer bölgelerinde İstanbul Patrikhanesi ve Vatikan ile girişmiş 
olduğu rekabette saflarını sıklaştırması açısından büyük önem taşımaktadır. 

18 Daniel P. Payne, “Spiritual Security, the Russian Orthodox Church, and the Russian Foreign 
Ministry: Collaboration or Cooptation?,” Journal of Church and State, vol. 52 no. 4, 2010, p. 716 

19 Robert Blitt, “Russia’s ‘Orthodox’ Foreign Policy: The Growing Influence of the Russian Orthodox 
Church in Shaping Russia’s Policies Abroad,” Journal of International Law, 33:2, 2011, p. 413 

20 Payne, agm, s. 716 
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METROPOLIT JOSEPH: 
MOSKOVA ÇARLIĞININ ESARETİNDE BÜYÜK KİLİSE'NİN 

BİLİNMEYEN ŞEHİDİ 
Oles Kulchynsky* 

 
 

Özet 
Şimdiye dek, Kiev Metropolitliği'nin 1686'da Moskova Patrikhanesi tarafından ilhak 

edilmesinden büyük endişe duyulmuştur. Ancak,   son Kiev Metropoliti Joseph Nelyubovych-Tukalskyi 
1675'te Moskova askerleri tarafından öldürülmeseydi, bu ilhak muhtemelen hiç gerçekleşmeyecekti. 
Araştırmamıza göre Tukalskyi cinayeti, Konstantinopolis Patrikliği'nin kanonik topraklarının uzun 
sereçte Moskof Çarlığı tarafından işgal edilmesinin  aşamalardan biriydi. Metropolit'in kendisi sadece 
Ortodoks Kilisesi'nin önde gelen bir figürü değildi, aynı zamanda 1663-1675 yüzyıllarda Kazaklar 
Devlet politikasını aktif olarak etkileyen bir figürdü.  Tukalskyi, ölümüne kadar Ukrayna topraklarını 
Osmanlı himayesinde sağlamlaştırmış olan Kazak Hetman Petro Doroshenko'nun politikasını 
destekledi. Hatta dini muhaliflerine göre, Metropolit, Hetman'ın bu siyasi eğiliminin ana ilham 
kaynağıydı. Metropolit'in gerçek kalıntıları şimdiye kadar Poltava bölgesinde bulunan Ukrayna Mgar 
Manastırı'nda bir yerde saklanmıştır. Manastırın eski tasvirleri bize, bu kalıntıların Rusya'nın ilk 
imparatoru I. Petro'nun kişisel talimatıyla insan gözünden gizlendiğini söyler. Aynı zamanda Hıristiyan 
Kilisesi'nin öğretisine göre Tukalskyi Şehit olarak hayatını bitirmiştir. Onun tarihsel rolü, Rus Ortodoks 
Kilisesi'nin yaydığı Üçüncü Roma’nın Hıristiyanlık karşıtı fikrini gerçekleştirmek amacıyla Doğu 
Ortodoks Kiliselerinin eski topraklarını Moskova Çarlığı'nın işgalinden koruma girişimi olarak 
incelenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Konstantinopolis Patrikliği, Tukalskyi, Kyiv Metropolisi, 
Moskova Çarlığı, Üçüncü Roman, Kazaklar Hetmanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi, Mhar 
Manastırı. 

 

Metropolite Joseph: 
Unknown Martyr of the Great Church in the Captivity of the Muscovite 

Tsardom 
Abstract 
Until nowadays, it is widely concerned that the Kyiv Metropolia was annexed by the Moscow 

Patriarchate in 1686. However that annexation probably wouldn’t happened at all if the last Kyiv 
Metropolitof the Ecumenical Patriarchate Joseph Nelyubovych-Tukalskyi wouldn’t be killed by the 
Muscovite soldiers in 1675. 

The murder of Tukalskyi as we conclude in our research was one of the stages in the long 
process of the occupation of the canonical territory of the Patriarchate of Constantinople by the 
Muscovite Tsardom. The Metropolit himself was not only a prominent figure of the Orthodox Church 
but actively influenced on the policy of the Cossacks State in 1663-1675 yy. Tukalskyi until his death 
supported the policy of the Cossack Hetman Petro Doroshenko, whose aim was to consolidate 
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Ukrainian lands under the protectorate of the Ottomans. According to his religious opponents, the 
Metropolit was even the main inspirer of this political vector of the Hetman.  

Until nowadays the imperishable relics of the Metropolitare concealed somewhere in the 
Ukrainian Mgar Monastery, which is in the Poltava region. The old descriptions of the monastery tells 
us that these relics were hidden from the human eyes by the personal directive of the first Emperor of 
Russia Peter I. At the same time accordingly to the teaching of the Christian Church Tukalskyi finished 
his life as the Martyr. His historical phenomenon should be analyzed as an attempt to protect the old 
territory of the Eastern Orthodox Churches from the invasion of the Muscovite Tsardom with the aim 
to realize the antichristianidea of the Third Roma, spread by the Russian Orthodox Church.  

Keywords: Constantinople Patriarchate, Tukalskyi, The Kyiv Metropolia, Muscovite 
Tsardom, the Third Roma, Cossacks Hetmanate, Russian Orthodox Church, Mhar 
Monastery.  

 

Metropolit joseph: 
Moskova Çarlığının Esaretinde Büyük Kilise'nin Bilinmeyen Şehidi 

 

Eskiden beri İstanbul Patrikhanesine itaat eden Kıyiv Metropoliti, ilk olarak 
1686 tarihinde Moskova Patriği tarafından tahtına makamına oturtulmuştur. Bu 
andan itibaren Kıyiv Kilisesi kendi gücünü süratle kaybetmeye başlamıştır. Bu tarihe 
kadar Ukrayna dini yaşamı Doğu Ortodokslu ve Katolik-Protestan Dünyasının 
etkisiyle gelişiyordu. Bu yüzden Kıyiv’in dinsel zayıflanmasıyla Batı ve Doğu 
arasında uzanan çok önemli kültürel bir köprü de süratle bozuldu. Hristiyan 
Dünyası da kendi içerisinde yoğun bir diyalog kanalı ve etkili bir platformu kaybetti. 

Diğer taraftan Kıyiv’in İstanbul’a olan bağlılığı, Ukrayna ve Beyaz Rusya 
halklarını eskiden beri Akdeniz’de hâkim olan dini hoşgörü kültürüne ve görüşlerine 
yaklaştırıyordu. XVI-XVII yüzyıllarda yerel ruhban sınıfı yalnız İstanbul 
piskoposlarıyla değil Boğdan, Eflak, Makedonya, Kudüs ve İskenderiye keşişleriyle 
yoğun bir şekilde etkileşime giriyordu. Bu bakımdan, Kıyiv’in Kuzey Kilisesine 
bağlanmasıyla eski Ortodoksluğun temellerine ilk olarak ciddi bir darbe vurulmuş 
oldu.  Ortodoks dünyasında en yüksek mevkie sahip olan şanlı İstanbul Patrikliği’nin 
arazileri bir yüzyıl önce henüz mevcut olmayan Patrikliğinin hudutlarına müşkülatla 
bağlanmıştır.  

Ancak bu sürecin siyasi yönü da vardır. Moskova’nın Kıyiv Kilisesi’ni ilhakı, 
Rus İmparatorluğu'nun dini güçlenmesiyle hızlı yükselişine yol açmış ve bu cihetle 
Osmanlıların zayıflanmasını önemli bir ölçüde etkilemiştir. Moskova Patrikhanesi,  
Kıyiv Metropolitliği’ni işgal etmesiyle birlikte Ortodoks dünyasında ön plana çıkmış 
ve nüfuzunu bugünlere kadar hem Balkanlarda hem Orta Doğu'da yaşayan 
Hıristiyanlar arasında arttırmıştır.  
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Esasen, 1686 yılında Kıyiv Metropolitliği’nin ilhakı belki hiç 
gerçekleşmeyecekti. Bunun az bilinen bir sebebi vardır. 1675’te İstanbul’un son 
olarak takdis ettiği Kıyiv Metropoliti Yosıp Nelyubovıç Tukalskıy vefat ettiği zaman 
Ukrayna Kilisesi öndersiz kaldı. Bu öndersizlik Moskova’nın fethine kapıları 
tamamen açtı.   

Bahsi geçen Tukalskıy kimdir? 1663’te Kıyiv Metropolitliği makamına seçilen 
bu keşiş yaklaşık kırk yaşındaydı.1 Ancak makamında oturduğu yıllar Ukrayna 
tarihinin en zor dönemlerinden birisine denk gelmiştir. “Harabe” adı verilen bu 
devir tam 1686 yılına kadar sürerken Ukrayna’nın bölünüşü, Kozak önderlerinin 
çatışmaları ve güçlü komşu devletlerin Ukrayna toprakları için birbiriyle savaşmaları 
ile bilinir.  

1667’de Lehistan Krallığı ile Moskova Çarlığı Ukrayna’yı aralarında 
paylaştıklarında Tukalskıy bu zor koşullarda Osmanlı himayesini arayan Kozak 
önderlerine katılır.  Hatman Petro Doroşenko, Dnipro (Özü) Nehri’nin Sağ 
Yakasında (batısında) bulunan bu Kozak üst tabakasına önderlik eder, o da 
Osmanlıların himayesi için başvurup tabisi olarak askeri destekleriyle gerek 
Lehistan’a gerekse Moskova Çarlığı’na karşı Ukrayna’yı bir tek devlet içerisinde 
birleştirmek amacıyla mücadele sürdürmektedir. Hatman’ın 1668’de İstanbul’a 
yolladığı elçisi, yüksek ihtimalle Tukalskıy’a Osmanlı desteğiyle kendisini Metropolit 
makamına tayin eden İstanbul Patriği’nin namesini de getirmiştir.2 

Metropolit’in güçlü şahsiyeti Kozakların Osmanlı himayesini seçimesinde 
kuvvetli bir etki yapmaktaydı. Nijın şehrinin Başpapazı Simeon’un, 1668 tarihli 
mektubuna göre Kozak albayları bile Tukalskıy’ın siyaset meselelerinde 
Doroşenko’dan o kadar etkilenilmesinden heyecan duymuşlardı.3 

Lviv Piskoposu Yosıp Şumlyanskıy da Tukalskıy’nın Doroşenko’nun siyaseti 
ve bütün Ukrayna’yı en kuvvetli biçimde etkilediğini ifade etmiştir.4 Yunan-Katolik 
Piskoposu Kıpriyan Johovskıy,  Tukalskıy’ı Osmanlıların 1672 yılında, Kozak 
Devleti’ni korumak için Lehistan Krallığı’na karşı açtığı Kamaniçe Seferi ( Türk 
savaşının)’nin en büyük suçlusu olarak niteliyordu.5 

1 Vitaliy Eyngorn, O Snosheniyah Malorossiyskoho Duhovenstva s Moskovskim Pravitelstvom v 
Tsarstvovaniye Alekseya Mihayloviça, Moskva, 1890, s.224–226. 

2 Aktı, Otnosyaşçiyesya k İstorii Yujnoy i Zapadnoy Rossii, Sobranıye i İzdannıye Arheografiçeskoy 
Komissiyey C. VII, Sankt-Peterburg, 1872, s. 92. 

3 a.g.e., C. VII, s. 93. 
4 B.N. Florya, "Iosif (Nelyuboviç-Tukalskıy Afanasiy"), Pravoslavnaya Entsiklopediya, T. XXV,

Moskva 2010, s. 642 
5 a.g.m., s. 644.
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Şumlyanskıy ve Johovskıy’ın Lehistan Krallığı’nı temsil ettiği halde Moskova 
hükümeti de Metropolitin şahsiyetini göz ardı etmemekteydi. Moskova dışişleri 
bakanlığı olan Posolskiy Prikaz başkanı Afanasiy Ordin-Naşçokin, Metropolit'in 
Kozak Devleti'nin siyasî ve dini hayatında oynadığı rolünü anlayarak onu Moskova 
Çarı tarafına meylettirmek için çabalıyordu. Naşçokin, kendisi Kıyiv Metropoliti'ni 
şu sözlerle tasvir etmektedir:  “Ve hükümdarım, tüm Rus halkları o metropolit 
Tuklasıy’ı din korucusu adlandırıyorlar ve ona eşit bir kimse görmüyorlar…”.6 Bu 
kapsamda henüz 1669’da Naşçokin, Moskova Çarı'nı yalnız İstanbul Patrikhanesi ile 
Kıyiv Metropolitliği arasındaki ilişkileri bozmak suretiyle Osmanlı himayesi altına 
giren Sağ Yaka Ukrayna’sını Moskova Çarlığı ile birleştirmenin mümkün olduğuna 
ikna ediyordu. Ordin-Naşçokin’e göre: “Kıyiv ruhban sınıfı… Konstantinapol 
Patriğine itaat ettikçe… Bugüne kadar Moskova Çarlığı’yla birleşmeye razı 
olmamıştır”.7 

Nitekim Osmanlı padişahı ve Kırım hanı, 1673 yılı başlangıcında Kozak 
emirlerinin Sultan'a ant içmelerini sağlamak üzere Çehrin’e elçilerini 
göndermişlerdi. Moskova kınezi ve Kıyiv voyvodası olan Yuriy Trubetskoy bununla 
ilgili olarak Moskova Çarı hükümetine özellikle şunu aktarmıştır: “Ve Petruşka 
[Doroşenko] ve albayların hepsi ve Kozak komutanları Türk Sultanı için haç öptüler 
ki daima tabileri olacaklar. Ama haça da onları getiren İosif, metropolit Tukalskiy 
oldu.”8 

Ancak Ukrayna’da durum hızla değişiyordu. Kamaniçe seferinden sonra 
Osmanlı ordusu Sağ Yaka Ukrayna topraklarından uzaklaştığında artık Moskova ve 
Sol Yaka Ukrayna orduları 1674’de Kozak başkenti Çehrin’i muhasara etmekteydiler. 
Bu muhasara sırasında düşman bombası metropolit binasına atılıp patladıktan sonra 
metropolit aniden ölümcül hastalığa yakalanmıştır. Kırım Hanı'nın Tukalskıy’a 
hekimini göndermesine rağmen metropolit kör olup, 1675 yılındaki ölümüne kadar 
siyaset işlerine müdahale edememiştir.9 

Fakat eski Çehrin şehir planına bakıldığında Kıyiv Metropolitliği binasının 
Moskova topları tarafından bombalanmasının tamamen planlanmış olduğu 
sonucuna ulaşılabilir. Metropolit binası, tam Çehrin kalası dışında, hem de ondan 
yeterince uzakta duran Petro-Pavlo Kilisesi yanında bulunuyordu.10 Kilise 

6 Aktı, Otnosyaşçiyesya k İstorii Yujnoy i Zapadnoy Rossii, Sobranıye i İzdannıye Arheografiçeskoy 
Komissiyey, Sankt-Peterburg, 1877, C. IX, s.21. 

7 a.g.e., C. IX, s. 7–8. 
8 Aktı, Otnosyaşçiyesya k İstorii Yujnoy i Zapadnoy Rossii, ,Sobranıye i İzdannıye Arheografiçeskoy 

Komissiyey, Sankt-Peterburg, 1879, C.XI, s.152. 
9 Dmıtro Doroşenko,Hetman Petro Doroşenko, New-York, 1985, s.554. 
10 Patrik Gordon, Dnevnik,1677-1678, C.III, Moskva: Nauka, 2005, Resimler, s. 5. 
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bakımından Metropolit’in yaşam öyküsünde bu belki en şaşırtıcı noktadır. Demek ki 
Ortodoks Metropoliti, hem de yüksek dini ve ruhsal özelliklere sahip olan keşiş, 
Müslümanların egemen olduğu Osmanlı Devletine yönelirken Hristiyanlığı 
savunduğu iddia eden bir Çarlık tarafından öldürülmüştür.   

Buna ilaveten 1678’de Osmanlıların Çehrin üzerine açtığı ikinci sefer 
öncesinde Metropolit'in ruhani babası keşiş Makariy, şehirden Tukalskıy’ın çürümez 
bedeni ya da röliki çıkarıp Sol Yaka Ukrayna’da bulunan Mharsk manastırına 
götürmüştür. Ancak Moskova Çarı I. Peter daha sonra manastırın Spaso-
Preobrajensk katedralinde bulunan mezarını tuğlalarla kapatmayı emretti.11 
Anlaşıldığı kadarıyla Peter, Tukalskıy’ın geçmişine, Hatman Doroşenko’nun 
Osmanlılara yönelik yaptığı seçiminde oynadığı rolüne dikkat ettiğinden bu eylemi 
yapmıştır. Bu zamana kadar dindarlar bir aziz röliki gibi bedenini dua ve 
ziyaretleriyle şereflendirmişlerdi. 

Bununla birlikte birinci elden kaynaklar XVIII yüzyılın sonuna kadar 
Tukalskıy’ın rölikinin o kapatılmış mezarda yattığını anlatmaktadır.12 Hatta bir kez 
mezarını kapatan kilise duvarından bir tuğla düşmüştür. O zaman dindarlar 
bedeninin çürümez olduğunu kendi gözleriyle görmüşlerdir.13 

Demek ki Ortodoks geleneğine göre Tukalskıy, Hristiyan azizlerinin en 
yüksek çevresine ya da Yüce Şehitlere ait olabilir. Ancak bugünlerde bile aziz bedeni 
Mhar manastırının Spaso-Preobrajensk katedralinde tuğlalarla kapatılmış 
kalmaktadır.  

Bununla birlikte Tukalskıy’ın ölümü Kıyiv Metropolitliğinin Moskova’ya 
bağlanması meselesini daha geniş tarih çerçevesine yerleştirmektedir. Anlaşıldığı 
üzere, Moskova Patrikliği’nin Ukrayna Kilisesi’ni ilhakı, 1686 yılında biten veya 
başlayan değil en az yarım yüzyıl devam eden bir süreçte gerçekleşmiştir. Bahis 
konusu süreç, 1654–1657 yıllarında İstanbul Patrikhanesi’ne ait olan Polotsk, 
Mohıliv ve Smolensk piskoposluklarının Moskova’ya bağlanmasıyla başlamış ve 
ancak XVIII. yüzyılın başlangıcında Kıyiv Kilisesi’nin haklarının son kalıntılarını 
kaybetmesiyle bitmiştir.  

Bu süreçte Tukalskıy’ın ölümü de ancak bir suikast olarak mantıklı görünür. 
Ondan önce Moskova Çarlığı, Kıyiv Metropolitliğini adım adım zayıflattığından 

11 D. Bantış-Kamenskiy, İstoriya Maloy Rossii, Sankt-Peterburg, Kıyiv, Harkov, 1903, s. 559. 
12 Bkz. Kievskiy Mesyatseslov Na Leto Ot Rojdestva Hrıstova 1797, Kyiv: Tipografiya Kıyivskoyi 

Akademiyi prı Kıyevo-Peçerskiy Lavri, 1796; M. G. Astryab, «Lubenskiy Mharskiy Svyato-
Preobrajenskiy Monastır», Trudı Poltavskoy Uçenoy Arhivnoy Komisii, S. 13. Poltava, 1915, s. 81-82. 

13 M. G. Astryab, «Lubenskiy Mharskiy Svyato-Preobrajenskiy Monastır», Trudı Poltavskoy Uçenoy 
Arhivnoy Komisii, S. 13. Poltava, 1915, s. 81-82. 
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Tukalskıy’ın vefatı ona artık Kilise işgalini yeni bir noktaya sürdürmek imkânını 
sağlıyordu.  

Moskova Çarlığı’nın XVII. yüzyılın ikinci yarısında Ukrayna veya Kozak 
Devleti’ne karşı yürüttüğü siyasete bakıldığında, XVIII. yüzyılda Osmanlılara karşı 
yürüttüğü savaşların bütün bu faaliyetlerin devamı olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu ise Osmanlı-Rus ilişkilerini sırf siyasal değil dini ölçülere belli bir biçimde 
taşımaktadır. Moskova aydınları ve üst tabakalarını daha XVI. yüzyılda tutsak eden 
“Üçüncü Roma” nazariyesi, zamanla gelişerek Osmanlıların yenilmesine pararel 
olarak topraklarında oturan bütün Hristiyan halklarının son bir Ortodoks 
İmparatorluğu’nda birleşmesini öngörüyordu. Bu durumda “Üçüncü Roma” olan 
Moskova elbette eski zamanda ikinci Roma olan İstanbul yerini işgal edecek, 
Patrikhanesi de İstanbul Patrikhanesinin yerine Ortodoks Dünyası’nın yeni bir 
merkezi olacaktı.  

Tukalskıy’ın yaşamı ve ölümü, İsa’nın Büyük Kilisesi denilen İstanbul 
Patrikhanesi’nin zaten bu tür siyasi ve dini gelişmeye asla razı olamayacağını 
kanıtlamaktadır. Faaliyeti de XVII. yüzyılda Ukrayna’da gelişen olayları dini bakış 
açısından açıklamakta. Bir Ortodoks Metropolit, Kozak Devleti’nde Osmanlı 
himayesinin taraftarı kalırken bunu ancak milli çıkarları uğruna değil bir din adamı 
olarak ilk önce Kilise ya da İsa’nın Büyük Kilisesi uğruna yapabilirdi.  Bu bakış 
açısından hareketle Metropolitin şahsı detaylı biçimde incelenmeli ve Ukrayna 
Kilisesi ve İstanbul Patrikhanesinin yaşamına artık bir aziz olarak geri dönmesi 
sağlanmalıdır.  
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UKRAINE AS A CENTER OF CONTEMPORARY GLOBAL 
RELIGIOUS CONFRONTATION: 

CONSTANTINOPLE - ROME - MOSCOW 
Liudmyla Fylypovych* 

 

Abstract 

The article analyzes the historical and contemporary status of Ukrainian churches of the 
Eastern Christian tradition, which at the beginning of the 21st century found themselves at the 
epicenter of the geopolitical confrontation between the three world's Christian centers.  

Being a border area between Europe and Asia, Ukraine always had to make choices of the ways 
of its civilizational development. There were periods in its history when Ukraine did so voluntarily, 
becoming an independent center of the east Slavic, in particular, of the Eastern Christian world. 
However, the presence of aggressive neighbors made changes to the Kyiv-centric discourse of the 
country, inclining Ukrainians either to Constantinople, Rome or Moscow. Under these circumstances, 
the orientation towards the development of an independent and distinctive Kyiv Church was partially 
lost, but at the same time opposition to the world religious centers, which sought to determine the 
spiritual life of Ukrainians, formed. 

Ukraine now seeks to rectify the situation of subordination to the foreign centers and to get rid 
of colonial dependence on different countries and religions. Having received Tomos from the Patriarch 
of Constantinople in 2018, the united Ukrainian Local Orthodox Church will in time effectively and 
confidently influence the geopolitical situation in the world. The framework of the historical religious-
political triangle will gradually be destroyed, and Ukraine will confidently declare its autonomous 
standing in the Christian oekumene. 

Keywords: Orthodox Church of Ukraine, religious geopolitics, world religious 
centers, Kyiv Christianity 

 

Çağdaş Küresel Dini Çatışmanın Merkezi Olarak Ukrayna: 
Konstantinopolis - Roma - Moskova 

Özet 
Makale, 21. yüzyılın başında kendilerini dünyanın üç Hıristiyan merkezi arasındaki jeopolitik 

çatışmanın merkez üssünde bulan Doğu Hristiyan geleneğinin Ukrayna kiliselerinin tarihi ve çağdaş 
durumunu analiz etmektedir. 

Avrupa ile Asya arasında bir sınır bölgesi olan Ukrayna, her zaman uygarlık gelişiminin 
yollarını seçmek zorunda kaldı. Tarihinde Ukrayna'nın gönüllü olarak yaptığı, Doğu Slavlığının, 
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özellikle Doğu Hıristiyan dünyasının bağımsız bir merkezi haline geldiği dönemler vardır. Ancak 
saldırgan komşuların varlığı, Ukraynalıları Konstantinopolis'e, Roma'ya veya Moskova'ya yönelterek, 
ülkenin Kiev merkezli söyleminde değişiklikler yaptı. Bu şartlar altında bağımsız ve özgün bir Kiev 
Kilisesi'nin gelişimine yönelik yönelim kısmen kayboldu, ancak aynı zamanda Ukraynalıların manevi 
yaşamını belirlemeye çalışan dünya dini merkezlerine karşı muhalefet oluştu. 

Ukrayna artık yabancı merkezlere tabi olma durumunu düzeltmek ve farklı ülke ve dinlere olan 
sömürgeci bağımlılıktan kurtulmak istemektedir. Tomos'u 2018 yılında Konstantinopolis Patriği'nden 
alan birleşik Ukrayna Yerel Ortodoks Kilisesi, zamanla dünyadaki jeopolitik durumu etkili ve emin bir 
şekilde kuvvetlendirecektir.Tarihsel dini-politik üçgenin çerçevesi yavaş yavaş yok edilecek ve Ukrayna, 
Hıristiyan otomonide özerk konumunu güvenle ilan edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Dini Jeopolitik, Dünya Dini 
Merkezleri, Kiev Hristiyanlığı. 

Relevance of the Theme 

Geographic coordinates, in which Ukraine historically existed and still exists, 
determined its civilizational orientation. Economic, social, political, cultural or 
religious choices were constantly wavering between East and West, between Asia 
and Europe, between Constantinople and Rome, between Moscow and 
Constantinople. Current Ukrainian situation is determined by many factors not only 
of Ukrainian origin, but also of international one, in particular religious and non-
religious. Ukraine feels and is aware of the political, financial and economic, cultural 
influences of the European Union, the USA, Russia, Turkey, Poland and other 
countries. Nonetheless, the present spiritual (including religious) space of Ukraine is 
really defined, apart from the growing role of Kyiv as the historical and real nucleus 
of Ukraine, by three influential religious centers: Moscow, Rome, and recently - 
historical Constantinople. The purpose of the article is to analyze the prospects of 
the liberation of Kyiv (in religious, spiritual, mental, and political sence) from the 
external power and undesirable influence of the three religious centers of the world - 
Constantinople, Rome and Moscow. 

Basic Material 

The triangle that modern Ukraine is situated in is not something new. Since 
the advent of Christianity, Kyiv has often faced the question of who to spiritually 
connect with - Constantinople or Rome. And although more than half a century 
remained until the year of the official division of Christianity into Catholicism and 
Orthodoxy - 1054, and Rus' embraced the allegedly undivided Christianity, 
Constantinople and Rome, as independent religious centers of the Christian Church, 
already at that time vividly demonstrated different vectors of historical development, 
each seeking to economically, politically, culturally and spiritually attract Kyiv to 
itself. Historical documents tell of repeated contacts, embassies, missions to the city 
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from both envoys from/to Constantinople and papal legates1. From the beginning of 
the Ukraine's written history, Rome and Constantinople have competed the most for 
Kyiv2. The latter was eventually chosen by Kyiv as the center from which Rus' 
received the Christian faith, first priests, bishops, liturgical books, rituals, and more. 
However, the adoption of Christianity was not a mechanical planting of the 
Byzantine tradition. Prince Vladimir baptized Rus' on his own, guided by the idea of 
creating an independent church3. Search for its own model of Christianization of the 
Rus' resulted in the creation of the Kyiv Church with its specific hierarchical 
structure, system of security and ecclesiastical legislation, development of intellectual 
and philosophical thought, its original theology of Kyiv Christianity4. 

Mongol invasion of 1240 and decline of Kyiv significantly influenced the 
geopolitical and religious situation in Eastern Europe. The spiritual and religious 
heritage of Kyivan Rus' was de facto organizationally divided between Kyiv, whose 
metropolitan, Greek of origin, Maxim, eventually moved to the Volodymyr-Suzdal 
principality (1300), and Halych - the center of the Halych-Volyn principality (1303). 
Halych received a certificate from Constantinople and the first Metropolitan of 
Greece, Nifont. As a result of lengthy and difficult negotiations, the Patriarch of 
Constantinople appointed a common Metropolitan of Kyiv and All Rus', Peter, for 
the north-eastern and western principalities of the former Kyivan Rus'. First, the 
residence was in Vladimir-na-Klyazma and later in Moscow5. 

This transfer of the Kyiv pulpit of the Rus' Metropolitans of the 
Constantinople Patriarchate, creation of the Moscow Church with the subsequent 
self-proclamation of the Moscow Patriarchate and its 141-year history of recognition 
by the Ecumenical Patriarch included Moscow in the geopolitical system of inter-
church relations of that time. The long-standing inter-Orthodox confrontation 
between Moscow, Constantinople and Kyiv began6. 

Until 1689, Kyiv made titanic attempts to preserve the identity of its church, 
but did not find the strength to resist Moscow and defend its interest and status, and 

                                                           
1  Дохристиянські вірування. Прийняття християнства, Т.1, За ред. Б. Лобовика, вид-во "Укр. 

центр духовної культури", Київ, 1996, с. 220-225. 
2  Дохристиянські вірування. Прийняття християнства, с. 232-233. 
3  Історія релігії в Україні, За ред. проф. А.Колодного і П.Яроцького, Вид-во "Знання", Київ, 

1999, с. 92. 
4  Хрещення Русі-України. 988-2018. Альманах, Вид-во "Логос", Львів, 2018. - 112 с., с. 13-23. 
5  Власовський І., Нарис історії Української Православної Церкви, Т.І (Х-ХVII), Вид-во УАПЦ, 

Ню Йорк-Київ-С.Бавнд Брук, 1990, с. 102-103. 
6  Архімандрит Кирил (Говорун), Мета-еклезіологія: хроніки самоусвідомлення Церкви, 

Видавництво ДУХ І ЛІТЕРА, Київ, 2018.  
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was eventually absorbed by the Moscow Patriarchate7. Constantinople tried to 
protect its historical rights of the Mother Church by periodically reminding Moscow 
of the primordial origins of the Christian faith in the Slavic lands, but distance and 
limited communication opportunities did their job. Later, Moscow took advantage 
of historical circumstances (first of all, the fall of Constantinople) and aggressively 
expanded its canonical lands, often confusing the provisional right to ordain Kyiv 
metropolitans with subordination of the religious Kyiv to ultra-Orthodox Moscow. 

Rome also declared its claim for the Ukrainian territories. Remembering the 
fact of Pope Clement of Rome’s exile in Chersonesos, as well as the exiled Pope 
Martin I Confessor (Spovidnyk), repeated contacts between the princes of Kyiv and 
the throne of Kyiv with Rome, the Apostolic Capital made repeated attempts to 
assert its rights in these territories. Various unions oppressed the Orthodox Church, 
and granted privileges to Catholics8. Through the efforts of Rome and the Polish 
nobility, the year of the signing of the Union of Brest, 1596, made its adjustments to 
the balance of religious and political power, and further depleted Ukraine with the 
Orthodox-Catholic confrontation and the long-running inter-church controversy9. 

Each side proceeded from certain church-political interests, sought to defend 
them in different ways, even through bribery, captivity, poisoning, etc., winning or 
losing in these historical confrontations. For 460 years (988 - 1448) Kyiv church has 
existed without Moscow. In different ways and configurations, with different 
metropolitans and church orientations. However, from 1448 until 2018 - 570 years - 
Kyiv firmly "stuck" to Moscow due to objective circumstances and peculiarities of 
malorossiys'ka ("little-russian") mentality. At the same time, Moscow, which 
"managed to keep Ukraine within its jurisdiction and influence"10, has always been 
the winner in the complex formats of Kyiv-Moscow-Constantinople relations. 

The collective historical memory of Ukrainians preserves different pages of 
relations between the Orthodox centers - Moscow, Tsargorod (Constantinople) and 
Kyiv, but negative memories of the events, which, surprisingly, retained the 
Orthodox tradition in these lands, dominate11. Because of these tragic episodes, a 
stack of mutual claims and grudges, unjustified expectations and hopes have 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8  Історія релігії в Україні. За ред. проф. А.Колодного і П.Яроцького, с.114-132. 
9  Українське православ'я, Том 2. За ред. проф. П.Яроцького, Вид-во " Укр. центр духовної 

культури ", Київ, 1997, с.211-229. 
10  Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник 

доповідей міжнародної конференції, Видво "Київське Богоявленське Ставропігійне 
Братство", Київ, 2017, с.69. 

11  See more detailі: "Русский мир" Кирила не для України, збірка наукових статей, За редакцією 
проф. А.Колодного, Київ: УАР, 2014. 
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accumulated. The tangle of contradictory relations between these centers can be 
disentangled into specific axis-directions: 

 

Kyiv-Constantinople Axis 

1) Having received from the most powerful political center of that time - 
Byzantium - the Christian faith and the church, Kyiv wanted from Constantinople 
protection, patronage, assistance, and at the same time free and uncontrolled 
independent life of its metropolis, approval of the candidates for the seat of 
metropolitan, if not recognition of those already elected;  

2) Constantinople expected from Kyiv eternal gratitude, regular tribute, 
contribution to the formation of a religious empire and preservation of the glory of 
Byzantium, strengthening of the status of the Ecumenical Patriarch. 

 

Moscow-Constantinople Axis 

1) Moscow demanded Constantinople to recognize its patriarchate as the 
savior of the universal Orthodoxy from the Ottomans and, consequently, its primacy 
in the Orthodox world, where it would stand as a global defender of the true 
Orthodox faith - not only in the fight against Muslims but also Catholics. All this 
should have guaranteed Moscow autonomy, independence, equality, and even 
superiority among other Orthodox churches. Non-interference in the internal affairs 
of Moscow and recognition of the independence of Moscow Orthodoxy - the 
ultimate goal of Moscow, which claimed to be the "third Rome", the highest point of 
the development of Orthodoxy, the completion of civilization, which monk 
Philotheos so directly formulated in the XVI century in his letters to Grand Duke 
Basil III: "Moscow is the Third Rome, and a fourth there will not be!" 

2) Constantinople awaited from Moscow protection from the Ottoman Turks, 
recognition of the motherhood of the Church of Constantinople for the 
Mospatriarchy, and at the same time financial support, which eventually grew into 
maintenance. 

 

Kyiv-Moscow Axis 

1) Kyiv hoped that Moscow would not interfere in the affairs of the Kyiv 
Metropolis, would not go through the historical glory of Kyiv, the titles of 
Metropolitan, would not either capture or subjugate the canonical lands of Kyivan 
Rus', or establish Moscow practices. 
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2) Moscow had its own plans for Kyiv: Kyiv should "lie" under Moscow - and 
not only spiritually, recognizing the Moscow Patriarchate as its "mother church", but 
also politically, by being subordinated to a new tsar, to secular authority, and should 
transfer the glory of the "mother of the cities of Rus' " to Moscow, by promoting in 
this way the establishment of the Moscow kingdom as an empire. 

 

As one can see, Kyiv proved to be a reality that interested both Tsargorod and 
Moscow. It has become for many years a kind of "apple of discord" - between not 
only Moscow and Constantinople through the Orthodox people, but also between 
Moscow and Rome through the Greek Catholics, as well as between Constantinople 
and Rome over the long-standing struggle for domination in the region. 

It must be admitted that the religious history of Ukraine has almost never 
been independent, except for the short periods of reign of Yaroslav Mudryi (the 
Wise) of the XI century (Metropolitan Hilarion), Volodymyr Monomakh, XII 
century (Metropolitan Klyment Smoliatych), Danylo Halytskyi of the XIII century, 
Cossack state in the middle of the XVII century, the first revolution (1917-1921) and 
the last three (1990 - the Granite revolution, 2004 - the Orange revolution and 2013-
2014 - the Dignity revolution), when Ukraine allowed itself to elect its spiritual 
leaders and to exist in a virtually free conditions of spiritual and religious life. 
However, it is clear that even in times of relative freedom, Orthodox Ukrainians 
sought union or support either from Constantinople or from Moscow, and Catholics 
and Greek Catholics from Rome. 

It is difficult to deny the importance of spiritual connection with the mother 
church: the Ukrainian Churches were affiliated to Constantinople (from which Kyiv 
received Christianity and the first metropolitans), and to Rome (with which the Kyiv 
Orthodox hierarchs signed a union against the expansionist ambitions of Moscow 
and Poland, and, thus, received not only spiritual, but also actual protection for 
themselves), which is an indispensable historical church tradition. However, any 
church will protest against unauthorized interference in the internal affairs of its 
structure by another church, even the mother church, in particular into the simple 
matters - the formation of the agenda, election of metropolitans and priests, the 
provision of liturgical books, the definition of the language of worship and prayer 
texts, imposition of the manner of icon painting and church singing, promotion of 
the cult of foreign kings and emperors, and more. Nevertheless, Moscow has 
imposed itself on Kyiv for 430 years as the center of the universe, including an 
Orthodox, both for the Orthodox (the existence of Ukrainian churches exclusively 
within the Russian Orthodox Church) and non-Orthodox Ukrainians (re-
subordination of the Ukrainian Greek-Catholic Church to Moscow and its inclusion 
in the Russian Orthodox Church). 
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In the process of the national and religious identification, the collective 
consciousness of the Ukrainians has defined, and the historical memory has kept, the 
list of those injustices that Ukraine has suffered: 

1) from MOSCOW, which brutally stole territory, history, culture, church 
from Kyiv, destroying all non-Moscow things - Kyiv print books, Kyiv paintings, 
icons, singing, etc. Moscow objectively and subjectively contributed to the 
weakening of the Kyiv state, led to its decentralization, in every way imposing from 
the XII century the idea of the need to divide it. In the ХІV-ХV centuries this 
became a completed fact when the northeastern and northern dioceses of the Kyiv 
Metropolis of the Patriarchate of Constantinople, led by Moscow, carried out a split. 

After all, Moscow itself broke away from the Metropolis of Kyiv. The first 
metropolitan with the title "of Moscow" appeared in 1461. The Patriarchate of 
Constantinople did not recognize the Metropolitan of Moscow for a long time. The 
Ukrainian and Belorussian dioceses, which remained in the Kyiv Metropolis, were 
further governed by the Kyiv Metropolitans, who have since sat in Novogrudok or 
Vilna. The status of the Patriarchate was granted to Moscow Metropolis by the 
Patriarchate of Constantinople, Jeremiah II, as early as 1589. However, the elevation 
of the Moscow Church was facilitated by Constantinople itself, who often received 
generous donations from the princes of Moscow and then the kings (the Moscow 
Patriarchate thus arose in 1589). It is for many centuries that the lands of the Church 
of Kyiv became one of the main feeders of the Patriarchate of Constantinople - the 
representatives of patriarchs, if not the patriarchs themselves, came here to collect 
donations. Consequently, this resulted in the fact that Moscow "bought Kyiv 
Metropolis".  

The Moscow Empire required historical legitimization, which in this case was 
associated with the possession of Kyiv as the cradle of East Slavic civilization. The 
steps towards this were an alliance with the Hetmanate in 1654, which each party 
understood in its own way, and the subordination of the Kyiv Metropolis to the 
Moscow Patriarchate as mentioned above. 

The crowning achievement of the creation of the empire of the "Third Rome" 
was the activity of Tsar Peter I, who proclaimed his state an empire called Russia 
(before it was the Moscow Kingdom), abolished the patriarchate, and became the 
head of the church in the Anglican manner. The Kyiv Metropolis, by the time 
already territorially stolen-cross, was transformed into a regular archdiocese. 

Ukraine has repeatedly sought to overcome its spiritual and cultural 
dependence on Moscow, its direct and indirect (hybrid) aggression. Only after 1917, 
in the wake of the bourgeois-democratic revolution, did Ukraine consciously 
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attempt to break free from "marriage ties" with Russia12. Researchers disagree on the 
number of attempts to obtain autocephaly in the twentieth century. Archimandrite 
Cyril Govorun calls 3, and Metropolitan Alexander Drabenko - 413. The repeated 
proclamation of the autocephaly of the Kyiv Church14, which resulted in the 
Ukrainian Autocephalic Orthodox Church, Ukrainian parishes of the Polish 
Orthodox Church which received Tomos from Constantinople eventually - all ended 
tragically: the autocephalous movement along with other churches of Ukraine was 
destroyed by the Bolsheviks. At that time, for the first time - in political and church 
circles - the slogan "Get away from Moscow" was proclaimed, which is still relevant 
for many Ukrainians. 

2) from CONSTANTINOPLE, who actually agreed to the annexation of the 
Metropolis of Kyiv to Moscow. Unlike the Russians, who consider 1686 to be the 
year of the complete and final transfer of Kyiv from the jurisdiction of 
Constantinople to the power of the Patriarch of Moscow, the Ukrainians, despite the 
objective set of circumstances, did not approve of the position of Tsargorod, which 
received some compensation for the retreat from Kyiv. Despite Constantinople’s 
documented evasion of the final transfer of Kyiv to Moscow's jurisdiction, since the 
document referred to Moscow's right to ordain bishops for Kyiv, but this was a clear 
victory for Moscow15. And no matter how much Constantinople made excuses, no 
matter how much it convinced that re-subordination of Kyiv to Moscow is a myth, 
that Constantinople never renounced Kyiv, Ukrainians have heard almost no 
protests from the Mother Church for centuries. Constantinople's voice was very 
weak for a variety of reasons. Historically, the Metropolis of Kyiv was the largest 
among the Metropolises of the Patriarchate of Constantinople to which it belonged. 
Byzantium, given the rapid and successful development of the young state and the 
international ambitions of the princes, sought to restrain its local independence in 
every possible way. None of the Rus' metropolitans of that time was recognized by 

                                                           
12  Денисенко М., Православна Церква в Україні: Століття розділень, Вид-во ДУХ І ЛІТЕРА, 

Київ, 2019.  
13  Архімандрит Кирило (Говорун), Риштовання Церкви: вбік постструктуральної еклезіології. 

Перекл. з англ. О.Панича, Видавництво ДУХ І ЛІТЕРА, Київ, 2019, с.147-151; Митрополит 
Олександр (Драбинко), Українська церква: шлях до автокефалії, Вид-во "Фонд пам'яті 
бл.митрополита Володимира, Дух і Літера, Київ, 2018, с.268-551. 

14  Колодний А., "Як з’явилася Церква Київського Патріархату", журнал "Релігійна свобода: 
релігійне життя України і світу за умов свободи релігії віросповідань", 2017, № 20, с. 171-177.  
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Constantinople. That is, during the heyday of the Kyivan Rus’ and Byzantium, the 
relations between them were far from cloudless. Everyone upheld their interests16. 

From the XV century Constantinople, under the pressure of the Ottomans, 
had to think of itself, and it definitely could not bother with the outskirts of its 
former empire. From the tragic for the Ukrainian Church year of 1686, which was 
gladly embraced by the Moscow Patriarchate, the Constantinople Church, being on 
the maintenance of Moscow, did not insist on its special role in the life of the 
Orthodox Church in Ukraine for more than two centuries. It seemed that 
Constantinople had forgotten its mission of the Mother Church towards the 
Metropolis of Kyiv. Only in the 1920s, Constantinople declared the act of 1686 to be 
invalid and provided the Orthodox Church in Poland (a large part of the old 
Metropolis of Kyiv) Tomos about autocephaly (1924). This was a time when part of 
the Kyiv Church declared of its desire to live independently. 

Aimed at ecumenicity and all-Orthodox unity, Constantinople sought in 
various ways to prevent a split, and, thus, for so many hundreds of years remained 
silent not to annoy Moscow, too seldom reminding of its Mother Church rights over 
Kyiv17. Although dissatisfaction with Moscow's policy toward Kyiv gradually 
accumulated, it did not, until 2018, lead to decisive steps for regaining the historical 
patronage and spiritual custody of Kyiv. Only with the granting of Tomos to 
Ukraine, by which the autocephalous status of its church was recognized, did 
Constantinople finally respond to Moscow's unprecedented aggression. 

The list of Kyiv's historical claims to Constantinople can be detailed, 
deepened, refined, but it has lost any strategic significance after receiving Tomos in 
2018. 

3) and from ROME, which often, while establishing its relations with 
Moscow, neglected the interests of Kyiv. In the XVII century, the territory of 
Ukraine became a field of intense struggle between Catholics and Orthodox. 1596 - 
signing of the Union of Brest and the creation of a Uniate, later called the Greek 
Catholic Church, further polarized Ukrainian society, exacerbating the opposition of 
all participants in the process. Now there are more actors in the religious field of 
Ukraine, which has undergone even more tension through the aggravation of the 
Orthodox-Catholic controversy between the Apostolic Capital and the Ecumenical 
Patriarchate. As they were negotiating the relationship of primacy between 

                                                           
16  Саган О., "Константинопольский патріархат у системі Вселенського православ´я: проблеми 

та напрями стратегічного розвитку", в книзі "Константинопольський патріархат в історії 
України: минуле, сучасне, майбутнє", Київ: КБСБ, 2017, с.31-38. 

17  Солдатов О., "Два типи автокефалії – погляд з Константинополя (співвідношення практики 
надання автокефалії з традиційною доктриною Пентархії у сучасному православ’ї", журнал 
"Українське релігієзнавство", 2016, №79, с.22-28. 
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themselves that was becoming increasingly difficult to resolve18, and were lobbying 
for their globalized geopolitical interests, Ukraine was undergoing blows both from 
the East and from the West. 

Since 2019, the situation has changed significantly. There are no canonical or 
non-canonical, Orthodox, or pseudo-Orthodox churches in Ukraine. All are finally 
legal, all recognized, all canonical, even the Ukrainian Orthodox Church of Moscow 
Patriarhate (UOC MP). The reformatted religious map of Ukraine19, which not all of 
the churches, including the pro-Russian UOC, like, changes the strategy and tactics 
of the behavior of ALL the churches - both Orthodox, Catholic, and Protestant. 
Now, churches that have shyly not invited the Ukrainian Orthodox Church of Kyiv 
Patriarhate (UOC-KP) and UAOC, the so-called non-canonical churches, to 
receptions, to official celebrations, to meetings of various ecumenical commissions, 
etc., will have to acknowledge the Orthodox Church of Ukraine (OCU). It will also 
be necessary to determine its position towards the UOC, which is fully subordinate 
to the Russian OC, regarding the rejection and condemnation of the actions of the 
Ecumenical Patriarchate, towards the non-recognition of the Orthodox Church of 
Ukraine, and towards those Orthodox churches that have begun to recognize the 
Orthodox Church of Ukraine20. Tomos equaled everyone in their rights and 
opportunities. Tomos testified to the new canonical status of the Ukrainian Church 
and the redrawing of the religious power map of Ukraine, opened new perspectives 
for ecumenical communion of Christians, and participation in interreligious 
dialogue. 

However, the relations of the Ukrainian churches are still unclear: 

1) with Constantinople. Despite the received Tomos, which has partially 
restored historical justice, Ukrainians expect all of their problems, desires, hopes to 
be solved. They wanted everything at once: Tomos, the patriarchate, the patriarch, 
independence, equality with all Orthodox churches, not the last place in the diptych, 
instant recognition by ALL Orthodox churches, communication on equal terms, 
opening of all shrines and all borders. Orthodox Ukraine, has for centuries lacked 
church, including the Eucharistic communion with the Mother Church, has been 
actually isolated from the Universal Orthodoxy due to the age-old orientation 
towards the Orthodox Moscow, and only now is getting acquainted with the other 

                                                           
18 Архімандрит Кирило (Говорун), Риштовання Церкви: вбік постструктуральної еклезіології, 

с.155-172. 
19  Колодний А., Релігійна мережа України 2018 (на початок 2019), журнал "Українське 

релігієзнавство", 2019, №87, с.12-23. 
20  Саган О., "Конституювання Української Православної Церкви як чинник зміни культурно-

цивілізаційної парадигми незалежної України", журнал "Українське релігієзнавство", 2019, 
№88, с.23-39. 
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Orthodox world, with the fullness of Orthodoxy. It discovers not only the historical 
Byzantine tradition, but also its modern life, in various dimensions, through the 
study of Greek, the Greek liturgical order, through common liturgies with the 
Orthodox Greeks, Orthodox Africans, through pilgrimage to Mount Athos and 
other Greek shrines, and more. Personal contacts with Greek hierarchs and priests 
are being established, not to mention ordinary believers. There is a careful 
acquaintance with one's Mother church, mutual discovery, acquisition ("turning") of 
one another. 

There remains a separate talk about the diasporic Ukrainian churches, which 
so painstakingly appeared abroad as Ukrainian ones, who identified themselves with 
the Patriarchate of Kyiv, but under the terms of Tomos lost this status, falling under 
the omophor of Constantinople. It is clear that the OCU prefers to reclaim these 
parishes in Canada, the USA, Latin American countries, even in Australia and more. 

2) with Moscow 

Moscow is an aggressor against Ukraine and acts aggressively. Not only do 
they physically kill Ukrainians, but they also cripple thousands of souls with their 
hypocrisy, treachery, lies, and more. Moscow is unable to communicate through 
dialogue, and seeks to solve its problems only through blackmail or force. We are far 
from imagining some perfect completeness of Universal Orthodoxy, the idea that it 
had no and has no internal problems. However, today, in the age of new 
international relations, Russia's aggressive stance is unacceptable. And the reason for 
the lack of unity in the Universal Orthodoxy is Moscow, which cannot give up its 
imperial appetites, live according to the new rules of the new globalized world. For 
Moscow, anyone who is not with it, is its enemy. It does not solve problems, but 
exacerbates them. It constantly threatens to sever and severs Eucharistic ties with 
Constantinople, with other churches, forbids congregation, praying, performing 
rituals, pilgrimages, renders anathema to persons whom it dislikes. That is, Moscow 
behaves like a judge who is always right and exclusively owns the truth. Nevertheless, 
the most characteristic feature of Orthodoxy is "sobornopravnist" ("councilruling"). 
However, this argument is used by Moscow to establish rules for granting 
autocephaly. It is necessary to decide conciliarly whether or not to give autocephaly 
to Ukrainian, Macedonian, and Montenegrin churches. 

The break of Eucharistic communion is not here for the first time: the last one 
occurred in the 1990s, when Constantinople took the Estonian Orthodox Church 
under its direct patronage. However, after a while the incident was exhausted, 
communication resumed. Estonian Orthodoxy is divided. However, now Moscow is 
going down the same road. And in the sphere of religion, in church affairs, the ROC 
acts as a political Moscow - by force, coercion, blackmail, and aggression. 
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Ukraine is confidently, though not rapidly drifting from Moscow to the EU. 
The results of a recent poll by the Razumkov Center on Ukrainians' trust in church 
leaders are indicative. Thus, 31% of those polled are now trust the Ecumenical 
Patriarch Bartholomew, and 16% do not trust. Pope Francis is trusted by 42% of 
Ukrainians versus 15% of those who do not. However, the lowest level of trust was 
received by Patriarch Kiril of Moscow. If in 2013, trust exceeded distrust - 38 against 
25, in 2019 - the ratio of those who trust and those who do not trust, is already 16 
versus 4521. As we can see the trust of Ukrainians in the Patriarch of the ROC has 
fallen catastrophically, which undoubtedly indicates a change of political and 
ecclesiastical landmarks. 

Despite the incompleteness of establishing normal relations between Kyiv and 
Constantinople, the existing debating issues between them, which must be 
acknowledged, is particularly influenced by the Patriarch Bartholomew, who dared 
to go against the Kremlin-Mospatriarchy coalition by providing Ukraine with 
Tomos in 2018. It would be difficult to overestimate the results of this remarkable 
operation - led by our diplomats, ecclesiastical figures, the first persons of the state 
who acted in an extremely difficult situation, when Ukraine became the center of 
violent confrontation - and not only religious, but also political, social, civilizational 
- both for Orthodoxy and Christianity in general; 

3) with Rome, which still will not agree to give the UGCC a patriarchate, 
though it is the largest church of Eastern law. It seems that Rome is afraid of losing 
control of the Greek Catholics, does not trust them as an independent religious 
organism, does not beatify Sheptytsky and Slipyi, holds back the growth of the 
Ukrainian bishopric, constantly correlates the number of Catholics and Greek 
Catholics, uses the UGCC in its church-diplomatic talks with the ROC, etc. It seems 
that the Vatican was mesmerized by Moscow. Exaggerating the influence of the latter 
in spiritual and political processes, Rome chose a strategy of pleasing the aggressor, 
because it hopes to enter the religious space of Russia, the vast majority of the 
inhabitants of which are convinced that the name Catholic comes from the word 
"cut" (executioner). 

As one can see, Ukraine not at its will happened to be in the center of global 
religious and political confrontations. The border of the civilizational rift between 
the Euro-Atlantic and Eurasian orientations is now being defined in Ukraine. Here 
the interests of certain churches coincided with those of certain states. Yes, it is 
obvious that the Kremlin and Putin are behind the ROC. Constantinople and Rome 
also have their patrons. 

                                                           
21  Держава і Церква в Україні-2019: підсумки року і перспективи розвитку відносин 

(інформаційні матеріали), Вид-во "Razumkov centre", Київ, 2019, с. 7. 
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Speaking of global religious confrontation in Ukraine, we single out this 
triangle: Constantinople-Moscow-Rome. Due to the historical tradition, the interests 
of Rome and Moscow have converged on the current religious field of Ukraine, 
which has manifested itself in the escalation of contradictions between pro-
Ukrainian and pro-Moscow orthodoxy, and between pro-Ukrainian Greek Catholics 
and pro-Moscow Orthodox, between Greek Catholics and Roman Catholics. It is not 
common to talk about the latter line of division: neither Roman Catholics nor Greek 
Catholics will disclose this confrontation to anyone, although there is tension 
between them, which is manifested in many things. For example, the rejection of the 
meeting of Pope Francis with the Moscow Patriarch in Havana (12.02.2016), which 
was swallowed by Greek Catholics, albeit with a bitter aftertaste. 

It may seem that Moscow has quarreled with Constantinople because of 
Ukraine. It is so, and not quite. Ukraine has become a catalyst for the intra-
Orthodox conflict between Constantinople and Moscow, and in Ukraine between 
the UOC MP and the UOC-KP and UAOC (until 2018), and now between the UOC 
MP and the OCU. World Orthodox centers (and this is obvious) are behind this 
confrontation. 

The contradictions between Moscow and Constantinople are ancient and very 
deep, their roots are in history. However, there are even more reasons for 
competition and confrontation of these two Orthodox centers in the future. The 
question remains: will there be Orthodoxy at all, who will determine its fate, what 
will prevail - traditionalism and conservatism bordering on bigotry, or openness, 
adequacy, responses to contemporary people's calls and requests? 

In new circumstances, Ukrainian churches are looking for their new identity. 
For a long time, the UOC KP, as a precursor of the OCU, has sought to be as UOC 
MP, ROC, but now a new task has arisen: contrarily, not to become as ROC, but to 
propose a new model of the Church - an open, modern, European one that is ready 
to engage in dialogue with all Orthodox churches, even with different religions, but 
more so - with secular worldviews and ideologies22. 

Having historically fallen into this triangle, in a three-dimensional clinch, 
everyone is interested: what awaits the Ukrainian Churches? What is their future? 
Will their historical dependence on different religious centers remain, or will the 
Ukrainian Churches follow the path of independent, autonomous development? The 
key word here is development, which is seen in different ways23: 

                                                           
22  Коваленко Ю., "Відкрите Православ’я як альтернатива і перспектива", журнал "Українське 

релігієзнавство", 2018, №86, с.49-57. 
23  Филипович Л., "Православні церкви України в новій релігійній і соціо-політичній 

реальності: небезпеки і виклики", журнал " Волинський Благовісник" (Волинська Православна 
Богословська Академія), ред. В. Вакін, Луцьк: Видавництво ВПБА ΈΊΚΏΝ, 2019, т. 7, с. 329-339. 
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• institutional. The church will grow with new communities, new church 
structures, and interesting initiatives. During the first year of independence from 
Moscow and being under Constantinople, many new structures have emerged, as the 
new leadership of the church did not forbid but allowed the Orthodox initiative to 
emerge. Hardly is the head of the Church Epiphany aware of all the activities of his 
faithful and their priests, who is still stepping in the line of the old tradition; 

• organizational. The church will gain experience in managing the lives of 
parishes, their members, protecting their interests, meeting new needs. There is 
something to be learned from the same Greek Catholics here; 

• theological. A new generation of theologians is growing in the bosom of the 
OCU, able to respond in good time in a Christian way to the events of the church 
and social life in accordance with the intrinsic content of the Gospels and the 
Canons of the Church; 

• educational. Spiritual schools are being reformed, teaching levels are rising, 
and so is the level of learning. Students are focused not on Moscow, but on Greece, 
and on Constantinople. 

In addition to these areas, the Church is active in the social, charitable spheres. 
It has been an active supporter of the volunteer movement from the very beginning 
and is a part of it. The vast majority of the chaplains are priests of the OCU. The 
church develops cultural, mass-media, mediative, and ideological discourse. It is 
beginning to actively explore the international space, strengthening itself on the 
international stage - and not only on the ecclesiastical, inter-Orthodox, but also on 
the interstate. Thanks to the thoughtful foreign policy - church diplomacy, the 
Church can be successful in representing the country on the international stage. 
Contemporary foreign relations are not a charity ball, but a field where fierce 
competition applies to every slice of free space, and where religion plays a very 
serious role in mobilizing the millions of people whom it equips with powerful 
symbols and gives sense to their actions. 

 

Conclusion  

Ukraine and its religious life are not yet fully independent. They are 
influenced by various political and religious centers, which have always been 
interested in Ukraine, in having their impact here. However, it matters to Ukraine 
whether it will be the object of these relations, or, after all, will turn into a fully-
fledged participant in inter-religious and inter-state dialogue, will become its agent, 
whether other countries and foreign centers will reckon with it. After the Maidan, 
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Ukraine got a chance because it declared itself as an independent unit of world life. It 
is now important to retain this status by completing the mission entrusted by the 
challenges of our time. 
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THE UKRAINIAN COSSACKS AND THE ECUMENICAL 
PATRIARCHATE OF ISTANBUL IN THE 18th – EARLY 19th 

CENTURY 
Olena Bachynska*, Svitlana Kaiuk** 

 

Abstract 
The Ukrainian Cossacks are known for their respectful attitude to the church, supported 

Orthodoxy and had direct relations with the Ecumenical Patriarchate (Stauropean fraternities, itc.) 
from the end of the XVI century. Due to complex ecclesiastical and religious circumstances and 
international politics of the early XVIII century Ukrainian Cossacks find themselves within the 
Ottoman Empire and the Crimean Khanate, that is, again under the jurisdiction of the Ecumenical 
Patriarchate (national liberation action of Hetman I. Mazepa, the creation the Sich of Oleshki). This 
was repeatedly testified by the Ecumenical Patriarch in Istanbul Jeremiah in his resolutions of 1716 and 
1756 (Metropolitanate of of Ibraille). 

After the destruction of the Zaporozhian Sich in 1775, the Cossacks again found themselves 
within the Ottoman Empire and the Crimean Khanate. Archival sources testify to the appeal of the 
Cossacks to the patriarch in 1777 with a request to sanctify the transition to the Sultan's protectorate. 
The Cossacks, who found themselves in different parts in the Lower Danube, addressed the needs of the 
church to the Wallachian priests, who were also under the subordination of the Ecumenical 
Patriarchate. The further history of the Danubian Sich testifies about the constant contacts and direct 
subordination of the Cossacks to the Ecumenical Patriarch. In particular, one of the atamans of the 
Danubian Sich, Semen Moroz visited the Holy Mount Athos and became an archimandrite in one of 
the Greek monasteries. In turn, the Athos Archimandrite Filaret visited the Sich. Thus, the Ukrainian 
Cossacks had strong contacts with the Ecumenical Patriarchate in Istanbul during the eighteenth and 
early nineteenth centuries. 

Key words: Ecumenical Patriarch in Istanbul, Zaporozhian Cossacks, Danubian Sich, 
Metropolitanate of Ibraille.  

 

Ukrayna Kazakları ve İstanbul'un 18. ve Erken 19. Yüzyıl Ekümenik 
Patrikliği 

Özet 
Ukraynalı Kazaklar, kiliseye karşı saygılı tavırlarıyla tanınırlar, Ortodoksluğu desteklediler ve 

XVI.Yüzyılın sonundan itibaren Ekümenik Patrikhane (Stauropean kardeşlikleri, itc.) İle doğrudan 
ilişkilere sahipti. XVIII.Yüzyılın başlarındaki karmaşık dini koşullar ve uluslararası siyaset nedeniyle 
Ukrayna Kazakları kendilerini Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı içinde, yani yine Ekümenik 
Patrikliği'nin yetkisi altında bulurlar (Hetman I. Mazepa'nın ulusal kurtuluş eylemi, Sich of Oleshki'nin 

                                                             
*  Professor, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine. 
**  Associate Professor, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine. 
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yaratılması). Bu, İstanbul'daki Ekümenik Patrik Yeremya'nın 1716 ve 1756 (Ibraille Metropolitliği) 
kararlarında defalarca ifade edildi.  

1775'te Zaporozhian Sich'in yıkılmasından sonra Kazaklar kendilerini yeniden Osmanlı 
İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı içinde buldular. Arşiv kaynakları, Kazakların Sultanın himayesine 
geçişi kutsallaştırma talebiyle 1777'de patriğe başvurduğuna tanıklık ediyor. Aşağı Tuna'nın farklı 
yerlerinde kendilerini bulan Kazaklar, kilisenin ihtiyaçlarını, yine Ekümenik Patrikhane'ye bağlı Eflak 
rahiplerine yöneltti.  

Tuna Sich'in daha ileri tarihi, Kazakların Ekümenik Patrik'e bağlılığı ve sürekli temasları 
hakkında tanıklık ediyor. Özellikle Tuna Sich'in atamanlarından biri olan Semen Moroz, Kutsal Athos 
Dağı'nı ziyaret etti ve Yunan manastırlarından birinde baş keşiş oldu. Buna karşılık, Athos baş keşişi 
Filaret Sich'i ziyaret etti. Bu nedenle, Ukrayna Kazaklarının on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın 
başlarında İstanbul'daki Ekümenik Patrikhanesi ile güçlü ilişkileri vardı. 

Anahtar kelimeler: İstanbul'daki Ekümenik Patrik, Zaporozhian Kazakları, Tuna 
Sich, İbraille Metropolitliği. 

The Ukrainian Cossacks And The Ecumenical Patriarchate Of Istanbul In 
The 18th – Early 19th Century 

The Ukrainian Cossacks have a long-term history of interaction and 
reciprocal understanding with the Ecumenical Patriarchate, which has never been 
mentally interrupted. The most classic and common example of shared history of the 
Ukrainian lands and the Ecumenical Patriarchate is the journey taken by Patriarch 
Jeremias II in late 1580s, the toughest stage of the Patriarchate crisis in Istanbul.1 
Patriarch’s path went through Wallachia and Moldova, then through Ukraine, where 
he officially supported Lviv Dormition Brotherhood, then through Belarus and 
Lithuania and from there to Moscow, where he was actually imprisoned. In turn, in 
the early 18th century, the most prominent representatives of Lviv Brotherhood 
helped establish Kyiv Epiphany Brotherhood, whose history is closely connected 
with the Ukrainian Cossacks.2 The second half of the 17th century’s Ukrainian 
history was marked by significant, nearly central events of the Liberation War, the 
establishment of the Ukrainian Cossack state – the Hetmanate, which had a long-
term and complicated history of relationships with the Ottoman Empire and the 
Ecumenical Patriarchate, despite Kyiv Metropolis’s re-subordination to the Moscow 
Patriarchate.3 

1  Borys Hudzyak, “Kryza i reforma: Kyyivs’ka mytropoliya, Tsarhorods’kyy patriarkhat i heneza 
Beresteys’koyi uniyi”.  L’viv: Instytut Tserkvy L’vivs’koyi Bohoslovs’koyi Akademiyi, 2000. 

2  Serhiy Plokhiy, “Nalyvaykova vira: Kozaky ta relihiya v rann’omoderniy Ukrayini”. Kyyiv, 2005. 
3  Taras Chukhlib, “Kozaky ta yanychary. Ukrayina u khrystyyans’ko-musul’mans’kykh viynakh 1500 

-1700 rr.”  K. 2010.
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Due to the difficult geopolitical situation in the early 18th century, the claims 
of the Tsardom of Muscovy, which was turning into the Russian Empire, church and 
religious circumstances and international policy, the Ukrainian Cossacks was found 
under the Ottoman Empire and Crimean Khanate, in other words, again under the 
Ecumenical Patriarchate’s jurisdiction (I. Mazepa’s national liberation march, the 
establishment of the Oleshkiv Sich). In his resolution from 1716, Jeremias, 
Ecumenical Patriarch of Istanbul, confirmed the governing of the Braila Metropolis, 
which was composed of Braila, Macin, Isaccea, Tulcea, Ismail, Kliliya, Akkerman, 
Bender, Ochakiv and the fortress of Tylihul – locations closely linked with the 
Cossacks’ whereabouts throughout the 18th – early 19th century.4 In 1756, it was 
confirmed by Patriarch Kyrillos during the ordination of Metropolitan Daniel with 
the indication of wilayahs of Braila, Akkerman, Bender, Kiliya, Khotyn (a modern 
southern part of Romania, Moldova and Ukraine).5  

The last quarter of the 18th century started with significant geopolitical turmoil 
on the Northern Black Sea coast. The Russian Empire abolished the Zaporizhian 
Sich, new state borders, following the Russo-Turkish War of 1768-1774, and the 
terms of the Treaty of Kuchuk-Kainarji outlined a change in the course of the 
international situation in favor of Russia; the Crimean Khanate’s independence 
looked quite illusory.  It is noteworthy that all this was happening at the point when 
the Russian Empire refers to itself on the global stage and in the eyes of others as  a 
defender of Orthodox people who are oppressed by the Muslim Ottoman Empire. 
The Ukrainian Cossacks were traditionally portrayed by Russian spokesmen as 
Orthodox people’s defender from Muslims. Yet, even superficial factual history, not 
mentioning a detailed source analysis made by professional historians, does not 
confirm this viewpoint.  

After the destruction of the Zaporizhian Sich in 1775, the Cossacks were again 
found under the Ottoman Empire and Crimean Khanate. The first years of staying 
outside their free units were the most complicated and the least steadfast. However, 
from the very beginning, the Cossacks have not hesitated as to solving a religious 
subordination issue. The documents show that back into 1778, the Zaporizhians 
addressed to the Orthodox Patriarch in Istanbul with request to sanctify the 
transition to the authority of the Turkish sultan. Thus, Russian spies secretly 
informed local Russian leaders (Ekaterinoslav Governor I.M. Sinelnikov) about the 
fact that Zaporizhian leaders, who concentrated around Ochakiv, had sent a letter to 
Patriarch of Constantinople with request to bless living “under the Turks” as well as 

                                                             
4 Oleksandr Sereda, “Osmans’ko-ukrayins’ke stepove porubizhzhya v osmans’ko-turets’kykh 

dzherelakh XVIII st.” [= XVIII. Yüzyıl Osmanlı Belgeleri Işığında Osmanlı-Ukrayna Bozkır 
Serhatti] Odesa: Astroprynt, 2015. S.203.  

5 Oleksandr Sereda, “Osmans’ko-ukrayins’ke stepove porubizhzhya v osmans’ko-turets’kykh 
dzherelakh XVIII st … S.219. 
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to the Padishah with request to provide the land for living.6 If Patriarch did not give 
his consent before the holiday of Pentecost, the Cossacks would send another more 
numerous groups of 40 people with well-known Cossack leaders. The archives 
contain multiple testimonies to the fact that the Ochakiv pasha was welcoming 
towards the Cossacks, provided employment and an opportunity to fish freely on the 
coasts of the Dniester and the Bug; moreover, he promised not to extradite them to 
Russia.7  The pasha was satisfied with the Cossacks’ job.  

Among honorable Cossacks officers, Russian officials’ correspondence 
repeatedly mentioned Colonel Sukhina. Thus, in the summer of 1977, it was said 
that he went to Wallachia, where a high-ranking official of Bucharest gave him 
permission to besiege the settlement.8 At that time, a lot of Zaporizhians were 
staying in Wallachia. Yet, according to documents from 1778, Colonel Sukhina went 
to Moldavia to the monastery, where he died. Hence, a well-known Cossack practice 
of going to monastery in older age was not interrupted.  

The reports of Russian agents “from the Turkish side” (November 1777) 
contained 4 family names of Zaporizhian colonels who had traveled to Tsarigrad and 
who were ordered by the sultan to gather the Cossacks along Tylihul to be sent to the 
Danube to establish the Sich.9 On August 30, 1778, Zaporizhians who stayed in 
Ochakiv, in the presence of the Ochakiv pasha and in his court, were forced by the 
priest of Wallachia to take an oath to truly serve the Turkish court.10 

***** 

The Cossacks who were found in various areas along the Danube, would bring 
church needs to Wallachian priests, who were also subordinated to the Ecumenical 
Patriarchate. Thus, in the village of Katerlez, Father Vasil, a former Katerlez 
fisherman of the “Zaporizhian family”, who was self-educated and consecrated by 
“the Greek Archiereus” for two thousand leva, was elected a priest.11 Following their 
tradition, once the Sich people lost their strength and became incapable of military 
service or housekeeping, they would retire to monasteries. Scholars argue that a 
Kosh ataman Mikhailo Litvin and the last priest of the Danubian Sich Father Justin 
became monks. Mirpoyan (modern Romania) became the so-called “Cossack” 

                                                             
6  V. Stepovyy (Vasyl’ Bidnov). “Do istoriyi Zadunays’koyi Sichi”. Ukrayina. 1914. №3. S.9-21 
7  Russian State Military Historical Archive (Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv 

(RGVIA)). Fond: The Military-scientific Archives (Voyenno-uchenyy arkhiv (VUA)). Spr. 183.  
8  RGVIA . F. VUA. Spr. 192. Ark.28. 
9  RGVIA . F. VUA. Spr. 192. Ark.80. 
10  Nikolay Dubrovvin, “Prisoyedineniye Kryma k Rossii (1778)”. Sankt Peterburg, 1885. T.2.S.700. 
11  Lupulesku. “Russkiye kolonii v Dobrudzhe: istoriko-etnograficheskiy ocherk”. Nevycherpni dzherela 

pam”yati: Zb. nauk. statey, materialiv i republikatsiy. T. II: Zadunays’ka Sich.  Odesa, 1998. S.199. 
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monastery where, according to testimonies, “Mazepa’s scribe” once served as a 
monk.12 Besides, the Danube Zaporizhians crossed the border of the Russian Empire 
and encouraged peasants, former Cossacks and soldiers to defect to their side. As a 
rule, to such advocates belonged the Cossacks who first went to monasteries in the 
Moldavian principality, then appeared in Russia pretending to gather alms, while 
indeed, to “incite” people to flee to the Danube area.13 

The further history of the Danube Sich provides evidence of constant 
interaction and Cossacks’ immediate subordination to the Ecumenical Patriarch. 
The establishment of the Sich implied the existence of church and appropriate 
religious ministers. In Katerlez, back into 90s of the 18th century, contemporaries 
testified to the existence of the church alongside hut, with the minister being a 
hieromonk Gervasius.14 On the outbreak of the subsequent Russian-Turkish War in 
1806, Nekrasovites invaded the Sich in Katerlez and destroyed it. There is a report 
on Cossacks’ resettlement to Braila, according to which they took the church with 
them.15  After the burning of Katerlez, Sich restoration started with the building of 
the church. The Cossacks living in another Sich in the village of Verkhniy Dunavets 
also had a church, which was proved by the Acting ataman J. Gladkiy in his letter to 
Archbishop Gavriil (Rozanov), whereby he mentioned that the church had been 
found among huts and, according to a firman, the Zaporizhians were allowed to ring 
the church bells.16 

The Cossacks’ confessional affiliation was controlled quite strictly – in the 
Sich, Orthodox Christianity had to be observed. For instance, Ivan Chornomorets 
was “returned to Greek law” from Greek-Catholic church, and Mykola Dibrova, 
“introduced to the Zaporizhian community”, converted to “Greek confession from 
Catholic one”.17 The Danube Cossacks born in the Sich in Katerlez or other affiliated 
locations would perform most religious rites. For example, in 1824, a Cossack Stepan 
Chumak, who had been born in Katerlez from a 35-year-old Zaporizhian Ivan, 
reported that he was “a single, illiterate Orthodox Christian who regularly practiced 
his faith”. There are similar reports from his blood brothers – Vasil Chumakiv, Peter 

                                                             
12  Anatoliy Bachyns’kyy, “Sich Zadunays’ka”. 1775-1828 rr. Odesa, 1994. S.85. 
13  Pavel Ivanov, “K istorii zaporozhskikh kazakov posle unichtozheniya Sechi”. Zapiski Odesskogo 

obshchestva istorii i drevnostey. 1904.  T. XXV. S. 26-29. 
14  Anatoliy Bachyns’kyy, “Sich Zadunays’ka”. 1775-1828 rr. Odesa, 1994. S.46. 
15  Foreign policy archives of the Russian Empire (Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi Imperii 

(AVPRI)). F.69. Spr.141. Ark.108, 113. 
16 Manuscript Institute of National Library of Ukraine named after V.I.Vernadsky. № V.592. Ark.221. 
17  Anatoliy Bachyns’kyy, “Sich Zadunays’ka”. 1775-1828 rr. Odesa, 1994. S.84. 
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Chernega, Ivan Kucherenko, Trokhim Serbinenko, Gavriil Biliy, Anton Serduk etc.18 
At the same time, there is archive evidence of a rather optional observance of 
Orthodox Christian rites by a part of the Zaporizhians, who could report on not 
having confessed for years.19 Obviously, it depended on the Cossacks location: if 
those were Cossacks fishing in the Danube floodplains, it was physically impossible 
to perform religious rites.   

The role of Wallachian priests in the Danube Zaporizhians’ religious life is 
essential. Wallachian military commanders paid for participation in military 
operations and allocated funds for the Sich needs, through which they also 
supported the priests. Particularly, in March 1802, a military commander gave the 
money to buy food for two thousand Cossacks20; in 1826, a Cossack captain was paid 
100 kuruş per month, a chorąży and a tschaoush received 50 kuruş each, a centurion 
and a priest were paid 30 and 25 kuruş, respectively.21 Certain documents suggest 
that the territory from which taxes were collected to support the Cossacks in 1800 – 
1804 was the territory of the Wallachian military commander (Eflak voyvodası).22 

Furthermore, the Cossacks had personal connections with the Patriarchate. In 
1817 – 1818, the Zaporizhians and the Kosh ataman Semen Moroz were involved in 
locks construction and earthworks in Constantinople. After Constantinople, he 
visited the Holy Mount Athos and became an archimandrite in one of the Greek 
monasteries. Shortly after, he returned to the Sich and was re-elected the Kosh 
ataman in around 1824. In turn, the Athos archimandrite Filaret visited the Sich.23  

Consequently, Ukrainian Cossacks’ steadfast connections with the Ecumenical 
Patriarchate in Istanbul in the 18th – early 19th century have sufficient historical 

                                                             
18  The State archives of Odessa Region (Ukraine). F.1. Op.190. Spr.13 (1824). Ark. 6-9 zv., 124, 250-

250 zv., 341 zv.  
19  Svitlana Kaiuk, “Relihiynist’ fгontyrnoho naselennya pivdennoukrayins’koho rehionu v ostanniy 

chverti XVIII - na pochatku XIX st.” Mizhdystsyplinarni humanitarni studiyi. Ser: Istorychni nauky. 
Kyyiv.2017. Vyp. 3. S.146-155. 

20 Olena Bachyns’ka, “Perebuvannya zadunays’kykh zaporozhtsiv na sluzhbi v Osmans’kiy imperiyi  
(kinets’ XVIII – 20-ti rr. XIX st.)”  Ukrayina kriz’ viky: Zb. nauk. pr. na poshanu akademika NAN 
Ukrayiny, prof. V.Smoliya.  K., 2010.  S.674–688.  

21  Levy Avigdor, “The Contribution of Zaporozhian Cossacks to Ottoman Military Reform: 
Documents and Notes”. Harvard Ukrainian studies. 1982. V.VI, number 3.  P.381-382. 

22  Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA). Fon adı: C.AS. Dosya № 409. Gömlek  № 16908. –  Sof.4; 
BOA.  Fon adı: C.AS. Dosya № 505. Gömlek  № 21087. Sof.4; BOA. Fon adı: HAT. Dosya № 50. 
Gömlek  № 2355А. Sof.4.  

23  Fedor Kondratovych, “Zadunayskaya Sech’ [po mestnыm vospomynanyyam y rasskazam]”. 
Nevycherpni dzherela pam”yati: Zb. nauk. statey, materialiv i republikatsiy. T. II: Zadunays’ka Sich. 
Odesa, 1998. S.54-55. 
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evidence. Hence, the religious history of Southern Ukraine gains different overtone 
and requires further attention free from political mythologemes.  
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TRANSFORMATION OF THE MOSCOW PATRIARCHATE 
INTO THE CENTER OF ECUMENICAL ORTHODOXY: THE 

KREMLIN'S GEOPOLITICAL PLANS 
OF THE SECOND THIRD OF THE 20THCENTURY 

Ella Bystrytska* 

 

Abstract 
Based on documents from the State Archives of the Russian Federation, the article clarifies the 

international aspects of the Soviet leadership's policy related to the plans to transform the Moscow 
Patriarchate into a center of ecumenical Orthodoxy and ways to establish canonical ties between the 
Russian Orthodox Church and the Eastern Orthodox Patriarchates. The direction of the relationship 
"Russian Orthodox Church - Eastern Patriarchates" was defined by the Kremlin as one of the priorities, 
as the Eastern Orthodox Patriarchates, due to the canonical tradition, occupy a special place in 
Christendom. It was planned to appropriate the supremacy of the Patriarch of Constantinople in 
Moscow by convening an Ecumenical Council. The plan of domination of the Moscow Patriarchate was 
approved by Stalin in March 1945 and provided for various forms and means of influencing the heads 
of the Orthodox Autocephalous Churches. The political dominance of the Moscow Patriarchate in the 
field of inter-church relations prompted the Patriarchs of Constantinople, Alexandria, Jerusalem and 
other patriarchs to abandon the Ecumenical Council and the Pre-Conciliar Meeting. Therefore, in 1948 
in Moscow a meeting of heads of Orthodox churches was held to celebrate the 500th anniversary of the 
autocephaly of the Russian Orthodox Church. At that time, the Moscow Patriarchate, with the support 
of the Soviet government, succeeded in creating a bloc of Orthodox Churches in Eastern Europe, which 
provided support for communist governments and parties.  

Key words: Religious geopolitics, Moscow Patriarchate, Russian Orthodox Church, 
Eastern Orthodox Patriarchates, Ecumenical Church. 

 

Moskova Patrikliğinin Ekümenik Ortodoksluk Merkezine 
Dönüşümü:  20. Yüzyılın İkinci Yarısında Kremlin'in Jeopolitik Planları 

Özet 
Makale, Rusya Federasyonu Devlet Arşivlerinden alınan belgelere dayanarak, Sovyet liderliğinin 

Moskova Patrikhanesi'ni ekümenik Ortodoksluk merkezi haline dönüştürme planlarına ve Rus 
Ortodoks Kilisesi ile Doğu Ortodoks Patrikliği arasında kanonik bağlar kurma yollarına ilişkin 
politikasının uluslararası yönlerini açıklığa kavuşturuyor. Rus Ortodoks Kilisesi - Doğu Patrikhaneleri 
ilişkisinin yönü, Hıristiyan canleminde özel bir yere sahip olan kanonik gelenek nedeniyle Kremlin 
tarafından önceliklerden biri olarak tanımlanmıştır. Ekümenik Konsey toplanarak Moskova'daki 
Konstantinopolis Patriği'nin hakimiyet alanına sahip çıkmayı planladı. Moskova Patrikhanesi'nin 
hakimiyet planı, Mart 1945'te Stalin tarafından onaylandı ve Ortodoks Otosefal Kiliselerinin 
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başkanlarını etkilemek için çeşitli şekil ve araçlar sağladı. Moskova Patrikhanesinin kiliseler arası 
ilişkiler alanındaki siyasi hakimiyeti, Konstantinopolis Patrikleri, İskenderiye, Kudüs ve diğer patrikleri 
Ekümenik Konsey ve Konsey Öncesi Toplantıyı terk etmeye sevk etti. Bu nedenle, 1948'de Moskova'da, 
Rus Ortodoks Kilisesi'nin otosefalisinin 500. yıldönümünü kutlamak için Ortodoks kiliseleri başkanları 
toplantısı düzenlendi. O zamanlar Moskova Patrikhanesi, Sovyet hükümetinin desteğiyle, Doğu 
Avrupa'da komünist hükümetlere ve partilere destek sağlayan bir Ortodoks Kiliseleri bloğu oluşturmayı 
başardı. 

Anahtar kelimeler: Dini Jeopolitik, Moskova Patrikhanesi, Rus Ortodoks Kilisesi, 
Doğu Ortodoks Patrikhaneleri, Ekümenik Kilise. 

Introduction 

At the final stage of the Second World War and after its end, the Soviet 
government updated the plan to strengthen the influence of the Moscow 
Patriarchate in Christendom. Strengthening the structures of the Moscow 
Patriarchate was a part of the struggle for the future structure of the postwar world 
in which the USSR planned to take the lead. On this way, the Russian Orthodox 
Church was used as an instrument of international politics. The Russian Orthodox 
Church was able to secure the support of pro-communist governments and parties 
in the countries dominated by the USSR. 

The Russian Orthodox Church resumed its activities in the USSR on 
September 5, 1943, after Stalin met with church hierarchs and later with the 
representatives of the Georgian Orthodox Church and Muslims. 

The activities of the church were immediately placed by Stalin under strict 
state control. The functions delegated to it were to turn the Russian Orthodox 
Church into one of the controlled institutions. To do this, it was decided to create a 
special state body that would liaise with the Russian Orthodox Church. By a 
resolution of the SNC of September 14, 1943, the Council for the Affairs of the 
Russian Orthodox Church under the USSR Government was established, headed by 
G. Karpov, the Colonel of the State Security.

During the Second World War, at international conferences, the heads of the 
Allied states mainly decided on their spheres of territorial influence, but the 
agreements reached did not exclude the possibility of further confrontation in 
Europe and other parts of the world, including the Middle East. In the postwar 
period, the interests of the USSR and Great Britain intersected in Turkey, from 
which the Stalinist government demanded the return of the territory of Western 
Armenia, and in Greece, which entered the period of the civil war in 1946-1949. By 
supporting the creation of the state of Israel, the Soviet Union also contributed to the 
weakening of Britain among the Arab countries, while driving a wedge in the latter's 
relations with the United States. 
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 Various methods and tools were used by governments to address these 
complex international challenges. An important role was given to church 
organizations, whose strength of authority and influence were quite significant. 

 

Restoration of international relations of Russian Orthodox Church 

The Moscow Patriarchate had considerable resources to restore its 
international prestige. Russian Orthodox Church communities operated in many 
countries since the times of emigration. Russian Orthodox exarchates, dioceses, and 
spiritual missions operated in Europe, North and South America, China, Japan, 
Palestine, Korea, and other countries. Only a small number of them maintained 
canonical ties with the Moscow Patriarchate. Thus, the Soviet leadership thought it 
was able to restore this area of work and extend its influence to a big part of the 
world. 

The Moscow Patriarchate was associated with global plans to transform it into 
the center of the Universal Orthodoxy, something like the "Moscow Vatican." The 
program of strengthening the international authority of the Russian Orthodox 
Church (ROC) was carried out in three directions: Russian Orthodox Church - 
Eastern Patriarchates; Russian Orthodox Church - autocephalous Orthodox 
churches of Eastern Europe; The ROC - the Orthodox communities of the Western 
European Russian Diocese and the Karlovac Church. 

The direction of relations between the Russian Orthodox Church and the 
Eastern Patriarchates was immediately identified by the Kremlin as one of the 
priorities. The Council for ROC Affairs clarified the situation of the Eastern 
Patriarchates and its leadership. Relevant references-information documents are 
stored in archives. Just before the Local Council in 1945, G. Karpov sent a letter to J. 
Stalin, V. Molotov, and L. Beria. In the letter, he stated that the patriarch of Antioch 
and the whole East, Alexander III, the patriarch of Alexandria, Christopher, was a 
proponent of Russian Orthodoxy. He also reported that the Ecumenical Patriarch, 
Archbishop of Constantinople was under the strong influence of the Turkish 
government.1 

Between 1943 and 1945, the Russian Orthodox Church did a great deal of 
work to restore international relations. The invitation of the Eastern patriarchs to the 
Local Council in January 1945 was planned in order to find forms of establishing 
close contact and mutual understanding with the Orthodox Churches in the East.2 
The Local Council, which elected Alexy as the Patriarch of the Russian Orthodox 

                                                 
1 State Archives of the Russian Federation (SA RF). F. 6991. Inv. 1. C. 29. S. 34. 
2 SA RF. F. 6991.Inv. 1. C. 3.S. 260. 
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Church, was attended by leaders and representatives of 7 autocephalous of Orthodox 
churches. The following people came to Moscow: Patriarch of Alexandria and All 
Africa Christopher, Patriarch of Antioch Alexander III, Catholicos of All Georgia 
Callistratus, Archbishop of Fiatyr Germanos, Archbishop  of Sebaste Athenagoras, 
Metropolitan bishop Joseph representing Serbian church, Bishop Joseph 
representing Romanian church.3 

At the Local Council, the heads of delegations reached agreement concerning 
the confrontation with the Vatican, which was the main opponent of the Soviet 
government in international politics. At the same time, Patriarch Christopher of 
Alexandria assured that the Eastern Patriarchates would expect Russia's patronage of 
the Orthodox East.4 

 Following the work of the Council on the Russian Orthodox Church in 
1943-1945, its chairman G. Karpov reported to Stalin on the establishment of 
church-canonical ties of the Moscow Patriarchate with all autocephalous churches 
and a significant strengthening of the prestige of the Russian Orthodox Church. 
Only the Hellenic Church did not recognize the Russian Orthodox Church. A 
significant number of foreign communities that had been in opposition for 20 years 
returned to the jurisdiction of the Moscow Patriarchate. The jurisdiction of the 
Moscow Patriarchate was recognized by three metropolitans, 17 bishops and 285 
parishes. These achievements testified that there was the return of the Russian 
Orthodox Church to Ecumenical Orthodoxy. 

 

The program of transformation of the Moscow Patriarchate  into the 
center of Ecumenical Orthodoxy 

G. Karpov believed that in the future the Council would face a number of new 
and important problems related to the use of the Orthodox Church in the political 
interests of the Soviet Union5. On March 15, 1945, a document marked "extremely 
secret" was placed on Stalin's desk, which was a plan for a frontal struggle against the 
Vatican. The Moscow Patriarchate was to become the consolidating center of all 
Christian denominations in the world6. In accordance with that plan, at the end of 
1945, it was planned to hold the World Conference of Christian Churches in 
Moscow. 

                                                 
3 SA RF. F. 6991 Inv. 1. C. 29. S. 48. 
4 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 14. S. 47. 
5 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 80. S. 183–184. 
6 Bystrytska E. Skhidna polityka Vatykanu v konteksti vidnosyn Sviatoho Prestolu z Rosiieiu ta SRSR 

(1878–1964 rr.). Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2009. pp. 332 – 335. 
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In order to ensure participation in the World Conference of Christian 
Churches of the Eastern Patriarchs, a delegation of the Russian Orthodox Church 
led by Patriarch Alexy went to the Middle East in May 1945. He had meetings with 
the patriarchs Timothy of Jerusalem (Palestine), Christopher of Alexandria (Egypt), 
Alexander of Antioch (Syria, Lebanon). 

Patriarch Alexy held all the planned meetings and was satisfied with the 
results of his trip. He spoke about mutual understanding between the patriarchs and 
freedom of religion in the USSR in an interview with local correspondents, and at 
the same time denied his dependence on the Kremlin leadership7. But foreign news 
agencies saw the Moscow Patriarchate's successful ties with the Orthodox Churches 
of the Middle East and Europe as the intention of the Orthodox to create a 
centralized organization like the Catholic Church.8 

On the way to strengthening the authority of the Russian Orthodox Church, 
importance was attached to the canonical status of the Moscow Patriarchate, which 
was to seize the primacy of the Patriarch of Constantinople. Therefore, the Council 
for the Affairs of the Russian Orthodox Church and the leadership of the church 
focused on the preparation of the Ecumenical Council. In 1946, Patriarch Alexy in a 
letter to G. Karpov named a specific date for the Ecumenical Council - from 1 to 10 
October 1947. He reported that delegations from all Orthodox churches would be 
headed by their leaders.9 

On December 24, 1946, Patriarch Alexy sent a letter to G. Karpov, in which he 
drew attention to the need to begin repairing the temples to transfer them to the 
Patriarchates of Jerusalem, Antioch and Alexandria. At the same time, he wrote 
about the need for sufficient funding for the maintenance of the Orthodox Churches 
in the USSR and help the Eastern Patriarchs themselves in their church needs.10 

 

Preparation for the Pre-Conciliar Meeting in Moscow instead of the 
Ecumenical Council  

The Russian Orthodox Church had strong political and financial support 
from the state. But it could not in any way compensate for the losses suffered by the 
church during the years of persecution. Theological science and the system of 
spiritual education in general suffered irreparable damage, which affected the 
staffing of the dioceses and the theological level of the episcopate itself. There were 

                                                 
7 SA RF. F. 6991. Inv. C. 15. S. 35-36. 
8 SA RF. F.  6991. Inv. 1. C. 15. S. 39. 
9 SA RF. F. 6991 Inv. 1. C. 65. S. 1–3. 
10 SA RF. F. 6991. Inv. 1.C. 65. S. 15. 
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other problems that prompted Metropolitan Mykola Krutytsky to present his 
arguments to G. Karpov in favor of postponing the Ecumenical Council. The 
Metropolitan analyzed the internal condition of the church and indicated the 
necessary measures for its further revival. He also drew attention to some 
unfavorable foreign policy circumstances. The metropolitan believed that the 
opposition of the Alexandrian and Hellenic churches would not make it possible to 
implement the provision on granting the Moscow patriarch the status of Ecumenical 
and to ensure "unity in condemning the Vatican's pro-fascist line." It was possible 
that some delegations could raise the issue of the atheist struggle in the USSR and 
thus put the Russian Church in an awkward position. Metropolitan Nicholas did not 
refuse to hold an Ecumenical Council. He first proposed convening a pre-council 
meeting.11 

On January 14, 1947, G. Karpov had a conversation with Patriarch Alexy 
about the convening of the Council of Heads or their representatives of all 
autocephalous churches. The date was set for September 18-28, 1947. The issues to 
be discussed were signs of the Kremlin's political involvement: attitudes toward the 
Roman Catholic Church and measures to counter the Vatican's activities; the 
attitude of the Orthodox Churches to the ecumenical movement; issues to be 
discussed at the Ecumenical Council; about the church calendar; about the Coptic 
and Armenian churches at the request of their representatives 12. 

Thus, the meeting was not advertised as a Pre-Cathedral, but, in fact, was to 
become . At the same time, it was to begin the process of preparation for the 
convening of the Ecumenical Council and create something like an "Orthodox 
League" led by the ROC to oppose the Vatican and dominate the World Council of 
Churches. 

In a secret report dated May 6, 1946, addressed to J. Stalin, L. Beria, and K. 
Voroshilov, the chairman of the Council explained that preparations for the 
convening of the Ecumenical Council would take a long time (a year or two), so 
Patriarch Alexy considered it possible in the spring of 1947 to hold in Moscow the 
first Pre-Conciliar Meeting with the participation of the heads of all autocephalous 
churches, which would be at the same time the above-mentioned meeting on 
participation in the "ecumenical movement".13 

It soon became clear that the patriarchs of the East did not intend to support 
the Kremlin's political ambitions. Until 1947, Patriarch Maxim of Constantinople, 
who was considered a supporter of cooperation with the Russian Orthodox Church, 

                                                 
11 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 65. S. 29–30. 
12 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 65. S. 5–6. 
13 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 80. S. 136. 
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held a rather tolerant position. Due to illness, he completely retired. His entourage 
had a different view of the international activities of the Moscow Patriarchate. The 
reunification of foreign Orthodox communities reduced the jurisdiction of the 
Patriarchate of Constantinople. But the Russian Orthodox Church's outspoken 
claims to supremacy in the Orthodox world were particularly troubling. From now 
on, the Patriarchate of Constantinople took a tougher stance 

It soon became clear that the patriarchs of the East did not intend to support 
the Kremlin's political ambitions. Until 1947, Patriarch Maxim of Constantinople, 
who was considered a supporter of cooperation with the Russian Orthodox Church, 
held a rather tolerant position14. Due to illness, he completely retired. His entourage 
had a different view of the international activities of the Moscow Patriarchate. The 
reunification of foreign Orthodox communities has reduced the jurisdiction of the 
Patriarchate of Constantinople. But the Russian Orthodox Church's outspoken 
claims to supremacy in the Orthodox world were particularly troubling. From now 
on, the Patriarchate of Constantinople took a tougher stance. 

The new course of Constantinople was fully supported by other patriarchs. 
During June-July 1947, it became clear that most of them would refuse to come to 
Moscow. The patriarch of Alexandria wrote that he preferred to hold a council in 
Jerusalem or in a city where there was no political interference or pressure15. The 
patriarch of the Church of Cyprus refused to take part in the cathedral in Moscow. 
He pointed out that only the Ecumenical Patriarchate of Constantinople had the 
authority to convene a council16. The Patriarch of Jerusalem explained his absence in 
a similar reason17. Only the Patriarch of Antioch expressed support. 

The Greek Orthodox Church responded to the official invitation to take part 
in the Meeting. On August 1, 1947, Metropolitan Chrysostom of Zakynthos 
published an article entitled "Two Major Dangers" in its official publication, Ecclesia, 
in which he wrote that the enemies of the Church were not only Papism and the 
Western Catholic Church, but also the Slavic Orthodox Churches which were under 
the communist regime18. Later, in a letter to Patriarch Christopher of Alexandria, 
Patriarch Alexy pointed out that no Greek hierarch had the courage to refute these 
accusations.19 

                                                 
14 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 129. S. 128. 
15 SA RF. F. 6991. Inv. 2. C.  65. S. 64. 
16 SA RF. F. 6991. Inv. 2. C.. 65. S. 57. 
17 SA RF. F. 6991. Inv. 2. C.. 65. S. 156–157. 
18 Vlast y tserkov v Vostochnoi Evrope. 1944 – 1953. T. 2.: 1948 – 1953. Dokumenty rossyiskykh 

arkhyvov. M.: ROSPЭN, 2009. p. 322 – 323. 
19 SA RF. F. 6991. Inv. 2. C. 65. S. 79 – 85. 
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 During the preparation for the Pre-Conciliar Meeting, Soviet diplomatic 
services reported the reasons that led the patriarchs to refuse to participate in the 
Pre-Conciliar Meeting: the Kremlin's state guardianship (dictation) over the Russian 
Orthodox Church; the political nature of the proposed solutions; the need to take 
into account the political interests of their governments, which did not always 
coincide with the intentions of the Moscow leadership. 

As a result of such a démarche, Patriarch Alexei informed G. Karpov about 
the expediency of postponing the meeting to the summer of 1948 and timing it to 
the 500th anniversary of the celebration of the autocephaly of the Russian Orthodox 
Church.20 

 

The attitude of the Catholic Church and the Anglican Church to the 
international activities of the Russian Orthodox Church 

Moscow's plans provoked a sharply negative reaction abroad. The press wrote 
that the "Soviet-church meeting" had a purely political goal, which would lead to the 
subordination of all Orthodox churches to "Soviet Alexis"21. 

The Vatican did not stay away from this campaign and used all possible 
channels to convince the Eastern patriarchs of the unpredictable consequences of the 
glorification of the Moscow Patriarchate. In the second half of 1947, the Vatican 
established diplomatic relations with Egypt and sent Arthur Hughes internment to 
the Egyptian king22. According to Soviet diplomatic channels, the internship had 
"personal ties" with Patriarch Christopher of Alexandria and Coptic Patriarch Ambu 
Youssef, the Grand Rabbi of Egypt Ham Nahum Effendi. A. Hughes held three 
important interfaith ceremonies, attended by representatives of all Egyptian 
churches. He also intended to establish a Council of Eastern Patriarchs to cooperate 
with the Catholic Church. This idea was supported by the Patriarch of Alexandria23. 
At the time, an Arab newspaper in Damascus reported that the Vatican's renewed 
interest to the Orthodox of the East was due to the desire of Catholics to suspend the 
advance of Russian "Orthodoxy" in the region and in Egypt itself.24 

The Anglican Church offered its program to unite Christendom with 
longtime political opponents, the Vatican and the Moscow Patriarchate. A 
temporary committee was set up to coordinate the activities of the Christian 

                                                 
20 SA RF. F. 6991. Inv. 2. C.  65. S. 73. 
21 SA RF. F. 6991. Inv. 2. C.  65. S 53. 
22 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 78. S. 254. 
23 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 294. S. 225–226. 
24 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C.  78. S. 443. 
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movements, and later a standing committee of the World Council of Churches. One 
of its leaders was the influential American politician J. Foster Dallas, who was later 
elected chairman of the International Commission of the WRC. Using significant 
financial resources, Protestant religious organizations focused their work on 
combating national-fascist ideology, while helping the population to rebuild a 
peaceful life. 

G. Karpov criticized the demands of the Protestant churches, which were 
unfavorable for Soviet policy, and set the leadership of the Russian Orthodox 
Church the task of encouraging ecumenists to renounce political speeches and 
significantly expand the number of seats for Orthodox churches led by the Russian 
Orthodox Church. Only under such conditions, G. Karpov reported to J. Stalin, 
could the Russian Orthodox Church become a member of the World Council of 
Churches.25 

 

Holding a Meeting of Heads of Orthodox Churches on the Occasion 
of Celebrating the 500th Anniversary of the Autocephaly of the Russian 
Orthodox Church 

The confrontation in the sphere of religious-church relations, which was 
deepened by the political confrontation of the former allies, made it difficult to hold 
a pre-conciliar meeting. Most of the Eastern patriarchs were not expected to arrive in 
Moscow. Participation in the meeting of the patriarchs of the patriarchs of 
Constantinople, Cyprus, Greece, Alexandria and Jerusalem remained a problematic 
issue. Some hopes were placed on the Lebanese Metropolitan Elijah Karam, who 
undertook to convince the patriarchs of the expediency of their participation in the 
meeting. Thus, on the eve of the government meeting, seven autocephalous churches 
were firmly expected to participate: the Russian, Georgian, Romanian, Serbian, 
Antiochian, Albanian, and Bulgarian churches26. 

Therefore, in the summer of 1948, Moscow was preparing to hold a meeting 
of heads of Orthodox churches to celebrate the 500th anniversary of the autocephaly 
of the Russian Orthodox Church. The conflict of the preparatory stage was reflected 
in the composition of the participants of the Meeting of Representatives of the 
Autocephalous Orthodox Churches, which took place on July 8-18, 1948. But it 
turned out to be representative. Delegations from eight autocephalous churches 
(Constantinople, Antioch, Georgia, Serbia, Romania, Bulgaria, Poland and Albania), 
representatives of four exarchates (Western European, Central European, 

                                                 
25 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 149. S.126. 
26 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 294. S. 25. 
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Czechoslovak, American and American), representatives of Orthodox communities 
from Holland, Belgium and Germany arrived in Moscow27. Documents from the 
Church of Alexandria were signed by Metropolitan Alexander of Emesa. The 
patriarch of Jerusalem explained his absence by the military conflict in Palestine and 
later approved all the decisions that were made. Only the Church of Cyprus 
remained in opposition. Eastern patriarchs refused personal presence. 

The delegations of the Churches of Constantinople and Greece were 
authorized only for solemn events. They did not participate in the meetings. They 
tried to influence the decision of the participants of the Meeting through the 
Metropolitan of Bulgaria Stefan.28 

During the meeting it was possible to achieve unity of positions of its 
participants. The resolutions "Vatican and the Orthodox Church", "Ecumenical 
Movement and the Orthodox Church" were unanimously approved. The first 
resolution condemned papism.29 The second resolution stated that all Orthodox 
Churches participating in this Meeting refused to participate in the ecumenical 
movement.30 

 

Conclusions 

Thus, the political program of the meeting was fulfilled. The Orthodox 
Churches of Eastern Europe united under the leadership of the Russian Orthodox 
Church. They supported the proposed program to fight the Vatican and oppose the 
ecumenical movement. However, the meeting witnessed the loss of leadership of the 
Russian Orthodox Church among the Eastern Patriarchs. The ambitious plans of the 
Soviet leadership to turn the Moscow Patriarchate into a center of universal 
Orthodoxy were not realized. Under the pressure from political and ecclesiastical 
circumstances, the Russian Orthodox Church refused to hold an Ecumenical 
Council and a Pre-Conciliar Meeting. 

                                                 
27 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 295. S. 19. 
28 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 295. S. 103. 
29 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 295. S. 63-66. 
30 SA RF. F. 6991. Inv. 1. C. 295. S. 72–74. 
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DİN-MİLLİYET VE SİYASET BAĞLAMINDA SIRP 
KİLİSESİ’NE GENEL BİR BAKIŞ (1219-1766) 

Şenay Öztürk Yılmaz∗ 

 

Özet 
Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra (395) Balkan coğrafyasına Slav toplulukları 

gelmeye başlamıştır. Sırplar,  Raşka bölgesine (Bugünkü Sancak Bölgesi) yerleştikleri için kendilerine 
“Raşkalılar” da denilmektedir. Kabileler halinde yaşayan ve “zupayan” adı verilen reisler tarafından 
yönetilen Sırplar, önderleri Büyük Zupa’nın IX. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmesiyle Hristiyanlığı 
benimsemiştir. Sırpların yaşadığı coğrafya, Ortodoks Hristiyanlığın yayıldığı bir sahadır. Bu dönemden 
itibaren bölge, Doğu Kilisesi’nden etkilenmiş ve X. Yüzyıldan itibaren Sırplar arasında Ortodoks 
Hristiyanlık yayılmıştır.  

Sırplar, günümüzde Kosova’da bulunan İpek Şehri’nde Rugova Kanyonu yakınlarında 1219 
yılında bağımsız kiliselerini kurmuşlardır. Bu kilise, Stefan Duşan döneminde 1346 yılında patriklik 
seviyesine çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin bölgeye hâkim olmasıyla 1459 yılında bağımsızlığını kaybetmiş, 
faaliyetleri durdurulmuştur. Patrikhane, 1557 yılında Osmanlı Devleti’ne bağlı bir şekilde tekrar açılmışsa 
da 1766 yılında kapatılmış, Sırplar da İstanbul Patrikhanesi’ne bağlanmıştır.  

Bu bildiride, özerk bir Sırp Kilisesi’nin kuruluşunun arka planı anlatılacak, kilisenin 
kurulmasının gerek coğrafî gerekse millî açıdan önemi aktarılmaya çalışılacaktır. Kilisenin varlığı, 
Sırpların millî duyguları için ne anlam taşımış ve Sırp milliyetçiliği nasıl etkilenmiştir? Kilise, bölgenin 
siyasi yapısını nasıl yönlendirmiştir? Sırp Kilisesi, sadece dinî bir kurum olarak mı faaliyetlerini 
sürdürmüştür? Çalışmada yukarıda belirtilen soru ve sorunlara cevap aranmaya çalışılacağı gibi kilisenin 
dinî işleyiş sisteminden de bahsedilecektir. 
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A General Overview of the Serbian Church in the Context of 
Religion-Nationality and Politics (1219-1766) 

Abstract  
After the Roman Empire was divided into two (395), Slavic communities began to come to the 

Balkan geography. Serbs are also called “Raschians” because they settled in the Raska region (Today's 
Sancak Region). Serbs living in tribes and ruled by heads called "Zupayan".  Serbs adopted Christianity 
when their leaders, the Great Zupa, accepted Christianity in the IXth century. The geography where Serbs 
live is a field where Orthodox Christianity spreads. Since this period, the region was influenced by the 
Eastern Church and Orthodox Christianity spread among Serbs since the Xth century. 

Serbs established their independent churches in 1219, near the Rugova Canyon, in the Ipek City 
in Kosovo today. This church reached the level of patriarchate in 1346 during the period of Stefan 
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Dushan. After the Ottoman Empire dominated the region, it lost its independence in 1459 and its 
activities were stopped. Although the Patriarchate was reopened in 1557 under the Ottoman State, it was 
closed in 1766, and Serbs were affiliated with the Istanbul Patriarchate. 

In this paper, the background of the establishment of an autonomous Serbian Church will be 
explained and the importance of the establishment of the church, both geographically and nationally, will 
be explained. What did the presence of the church mean for the national sentiments of Serbs and how 
was Serbian nationalism affected? How did the church direct the political structure of the region? Did the 
Serbian Church continue its activities solely as a religious institution? In the study, it will be tried to 
search for answers to the questions and problems mentioned above, as well as the religious system of the 
church. 

Key Words: Serbian Church, Serbs, Orthodoxy, Kosovo, Serbia. 

 

1-SIRP KİLİSESİ’NİN TARİHSEL SÜRECİ 

a- Sırp Kilisesi’nin İlk Dönemi (1219-1459) 

Kiliseler arasında yaşanan ayrılık ve anlaşmazlıklar, IV. VI. ve VIII. yüzyıllarda 
ciddi bir şekilde artmıştır. 1054 yılında gerçekleşen “Büyük Skizma” hareketiyle de 
Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoks olmak üzere keskin bir şekilde iki mezhebe 
ayrılmıştır. Ortodoks kilisesinin merkezi İstanbul, Katolik kilisesinin merkezi de 
Roma olmuştur. Kiliselerin ayrılması, Kardinal Humbert’in İstanbul Patriği Michael 
Cerularias’ı ve İstanbul Kilisesini, Michael’in de Roma kilisesini karşılıklı olarak 
aforoz etmesiyle başlamıştır.1 

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra (395) Slav kabileleri, 
Balkanlara gelmeye başlamıştır. Bu Slav grupları arasında yer alan Sırplar,  Raşka 
bölgesine (Bugünkü Sancak Bölgesi) yerleştikleri için kendilerine “Raşkalılar” da 
denilmektedir. Kabileler halinde yaşayan ve “Zupayan” adı verilen reisler tarafından 
yönetilen Sırplar, önderleri Büyük Zupa’nın IX. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmesiyle 
Hristiyanlığı benimsemiştir. Sırpların yaşadığı coğrafya, Ortodoks Hristiyanlığın 
yayıldığı bir sahadır. Bu dönemden itibaren bölge, Doğu Kilisesi’nden etkilenmiş ve 
X. yüzyıldan itibaren Sırplar arasında Ortodoks Hristiyanlık yayılmıştır.2 Adriyatik 
kıyısındaki kasabaların etkisi ve Bizans misyonerleri Kiril ve Metodius’un çalışmaları, 
Sırplar arasında Hristiyanlığın yayılmasını sağlamıştır. Prizren ve Priştine kasabaları, 
Sırp Papaz Nemanya döneminde Sırp Devleti’nin başkentlerinden olmuş ve bu 
bağlamda bölgede çok sayıda Sırp kral ve imparatorlarının sarayları inşa edilmiştir. 

                                                           
1  Qani Nesimi, Ortodoks Arnavutlar, İstanbul 2011, s. 26-27 
2  Mehmet Hacısalihoğlu, “Sırbistan”, DİA, C. 37, İstanbul 2009, s. 121.  
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Sırp otosefali başpiskoposunun ilk merkezi Zica Manastırı idi. İkinci başpiskopos 
Arsenije ise İpek yakınlarında ikinci merkezin inşasını başlatmıştır.3  

Sırp Kilisesi, Ohri Başpsikoposluğu’na bağlı bir şekilde uzun süre faaliyet 
göstermiştir. Sırp Kilisesi’nin bağımsız olma yolundaki ilk teşebbüsü XIII. yüzyıldadır.  
Raşka’da papazlık görevine devam eden Sırp Papaz Nemanya tarafından başlatılan 
bağımsızlık çabaları daha sonra oğlu Sava tarafından sürdürülmüştür. Sava, 1219 
yılında Sırp Kilisesi’nin bağımsızlığını Ohri Başpiskoposluğu’ndan ve onun bağlı 
olduğu İstanbul Patrikhanesi’nden değil İznik Patrikliği’nden isteyip kazanmıştır.4 
Bunun sebebi İstanbul Patrikhanesi’nin bağımsız bir Sırp Kilisesi kurulmasını 
istememesidir. İzin verilmeyeceğini bilen Sava da İstanbul’a değil İznik’e 
başvurmuştur. İstanbul Patrikhanesi’nin bağımsız bir Sırp Kilisesi kurulmasını 
istememesinin nedeni ise siyasi ve malî gerekçelerdir. Bağımsızlığını kazanan ve 
kendinden ayrılan her bir kilise ile İstanbul Patrikhanesi otorite kaybetmekte, 
hâkimiyet alanı azalmaktadır. Nitekim sadece Sırpların değil Bulgarların da ayrı kilise 
kurmaları İstanbul Patrikhanesi’nin taraftar olduğu bir durum olmamıştır.  

Sırp Ortodoks Kilisesi, 1219'da Ortodoks cemaatinin otosefali bir üyesi olarak 
kurulmuştur. Bu durum Sırp halkının Ortodoks Hıristiyanlık geleneklerini takip 
ettiği, ancak kiliselerinin dış bir patriğe tabi olmadığı anlamına gelmektedir. Dini 
kitaplarının ve ayinlerinin dili eski Sırpça-Slavca’dır. 1346'da Stefan Duşan ( 1331-55) 
döneminde Kosova’da bulunan Sırp Ortodoks Kilisesi, patrikhane rütbesine 
yükselmiştir.5 Zaten Sırp Kralı Duşan döneminde Sırp Devleti bir imparatorluk haline 
gelmişti. Sınırları Balkanların güney sahillerine kadar uzanan Sırplar, Bulgarlar ile de 
ittifak halindeydiler. Ayrıca Bizans’ta taht kavgaları ile iç karışıklıklar mevcuttu. Bu 
şartlarda Duşan’ın Sırpların-Rumların İmparatoru olarak Sırp Patrikliği’ne atanması,  
Başpiskopos ve Tırnovo Patriği’nin elinden Üsküp’te taç giymesi Bizans ile Sırp 
Devleti arasındaki ilişkileri gerginleştirmiş, İstanbul Patriği, Duşan’ı aforoz etmiştir.6 
Fakat Bizans ile mevcut ilişkiler, Sırp Kralı Lazar’ın (1372-1389) siyâsi mahareti 
sayesinde dostça bir hal almıştır. İstanbul’un (Bizans’ın) rızası alınmadan İpek’te bir 
Sırp Patrikhanesi’nin kurulmasından doğan sorun, 1375 yılında çözülmüş, Sırp 
Kilisesi’ne uygulanan aforoz kaldırılmış ve kilisenin başında yer alan ruhanî liderin 
patriklik derecesi tanınmıştır.7 

                                                           
3  Sima Avramović, Dušan Rakitić, Mirjana Menković, Vojislav Vasić, Aleksandra Fulgosi, 

Branko Jokić, The Predicament of Serbian Orthodox Holy Places in Kosovo and Metohia,  
University of Belgrade Law Faculty, 2010, s. 16. 

4  Nesimi, a.g.e., s. 30. 
5  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”,  Encyclopedia of the Ottoman Empire, 

Gábor Ágoston-Bruce Masters, United States of America 2008,  s. 519.  
6  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi I, 10. Baskı, Ankara 2011, s. 196. 
7  Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, Ankara 2006, s. 502. 

Platform of International European Studies | 153



 Şenay Öztürk Yılmaz 

Sırp güney eyaletlerinin yöneticileri 1371'de Marica Nehri üzerindeki savaşta 
yenildikten sonra Kosova, 1389'da Sırplar ve Osmanlı Türkleri arasında ikinci büyük 
savaş sahnesi haline gelmiştir.8 Sırp topraklarının Osmanlı kontrolüne geçmesinin 
ardından ise 1459 yılında İpek Patrikhanesi lağvedildi, yetki alanı ise Ohri 
Başpiskoposluğuna devredildi.9  Kilisenin merkezi ise Osmanlı vasal devleti 
Sırbistan'ın başkenti Semendire’ye nakledildi. Sırp Devleti, 1459'da doğrudan 
Osmanlı yönetimi altına girdiğinde, Sırp kilise teşkilatı ortadan kalkmadıysa da XVI. 
yüzyılın ortasına kadar olan dönemdeki faaliyetleri hakkında çok az şey bilinmektedir. 
Kuzey Sırbistan, Sirem, Bosna-Hersek ve Karadağ'ın bazı bölgelerinden oluşan Sırp 
Kilisesi, muhtemelen 1520'lere kadar dağılmadı. Sırp Devleti’nin çöküşünden sonra 
ise kilise zayıfladı ve refah durumu yüksek olan Ohri başpiskoposu, kontrolü ele 
geçirmek istedi. Bununla birlikte, Semendire Piskoposu Pavle liderliğindeki Sırp din 
adamlarının çoğu, bu bölgelerin kontrolünü asla üstlenemeyen Ohri 
başpiskoposunun yargı yetkisini kabul etmedi. Görüldüğü üzere Balkanlar'ın büyük 
bir bölümünde kilise hiyerarşisinin etkisiz olması, aynı zamanda uygun bir devlet 
kontrolünün olmadığı anlamına geliyordu.10  

b- Sırp Kilisesi’nin İkinci Dönemi (1557-1766) 

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim topluluklarını kontrol etme fikri, padişahlar 
tarafından atanan liderlerle birlikte sağlam ve istikrarlı bir kilise organizasyonuna 
dayanıyordu. Çok milletli bir yapıya sahip olan Balkanlarda da yukarıda izah edildiği 
gibi bir kilise hiyerarşisi bulunmuyordu. Bu sorunu çözmek adına atılan bir adım 
olarak, İpek Patrikhanesi 1557'de restore edilerek Osmanlı Devleti kontrolünde tekrar 
açıldı. Vezir Sokollu Mehmed Paşa, patrikhanenin restorasyonunda önemli bir rol 
oynadı. Kardeşi Makarije Sokolović, restore edilen patrikhaneye ilk patrik olarak 
atandı.11 Patrik Makarije Sokolović, kilisenin eski piskoposluk bölgelerini yeniden 
kurmaya çalıştığı gibi yeni piskoposluk bölgeleri de tesis etmeye başladı.12 

Sırplar, Sirem ve Baçka gibi Güney Macaristan’ın birçok yerinde yaşamışlardı. 
Venedik Dalmaçya ve Karadağ kıyıları ve Habsburg monarşisi de dâhil olmak üzere 

                                                           
8  Sima Avramović, Dušan Rakitić, Mirjana Menković, Vojislav Vasić, Aleksandra Fulgosi, 

Branko Jokić, a.g.e.,  s. 18. 
9  Demetrius Kiminas, The Ecumenical Patriarchate A History of Its Metropolitanates with 

Annotated Hierarch Catalogs, United States of America 2009, s. 18. 
10  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”,  s. 519. 
11  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”, s. 519.  
12  Bishop Dionisiye, The Persecution of The Serbian Orthodox Church in Yugoslavia, U.S.A. 

1945,  s. 11. 
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tüm orta ve batı Balkanlar'a dağılmış Sırplar, tek bir kurum olan Sırp Ortodoks Kilisesi 
tarafından bir araya getirildi.13 

Padişahın Patrikhaneyi yeniden canlandırmasındaki en önemli amacı, Osmanlı 
İmparatorluğu'nda bulunan tüm Sırp nüfusu, kendi ulusal kilise örgütü altında 
toplamaktı.  

Kanuni Sultan Süleyman’ın restorasyon kararını almasında iki önemli siyasi 
motivasyonu bulunmaktaydı:  

1-Sırpların bağlılığı; Osmanlı sivil ve askeri makamlarına hizmetlerinin bir
ödülü olarak görülmesi.  

2- Patrikhane tamamen Osmanlı idaresindeydi, bu doğrultuda da Sırplar
arasında Osmanlı yönetiminin yaygınlaşması ve sağlamlaşması patrikhane aracılığıyla 
gerçekleştirilebilirdi.14 

İpek Patrikhanesi, 1557 yılında Osmanlı Devleti’ne bağlı bir şekilde tekrar 
açıldığı dönemde Patrik, devlet ile doğrudan yazışma hakkına sahipti15. İkinci kez 
açılan İpek Patrikhanesi ile ilk dönem, yani 1346-1459 dönemlerindeki patrikhane 
arasındaki en büyük fark idari ve manevi yetki alanlarındaki bölgeyle ilgiliydi. Eski 
ortaçağ Sırp Patrikhanesi, yeniden kurulan İpek Patrikhanesi'nin aksine, kendi 
yönetimi altında çok daha küçük bir bölgeyi kontrol ediyordu.16  Fakat Osmanlı 
hâkimiyetinde restore edilerek tekrar açılan patrikhanenin yargı ve yetki alanı oldukça 
genişledi. Bunun sebebi Sırpların Osmanlılardan yeni patrikhanenin yargı yetkisinin 
milliyet ilkesi uyarınca tesis edilmesini istemesidir. İlkeye göre sadece o dönemdeki 
Sırbistan’daki Sırpların değil, Osmanlı topraklarında bulunan tüm Sırpların yargı 
yetkisi patrikhaneye aitti.17 Yargı ve yetki alanı genişleyen patrikhanenin yaklaşık 40 
metropolitliği bulunuyordu. Tuna Nehri'nin güneyinde bulunan metropolitlikler, 
Ortaçağ Sırp kilise teşkilatının bir parçasıydı. Tuna ve Sava nehirlerinin kuzeyinde ve 
Drina'nın batısında (Güney ve Orta Macaristan, Bosna, Hersek, Hırvatistan, Slavonya, 
Dalmaçya) bulunan başpiskoposluklar ise 1557 yılından sonra yeni Patrikhane 
yetkilileri tarafından kuruldu. Sırp kilise teşkilatının gelişiminde yeni bir aşama da 
Osmanlı işgali altındaki Macaristan'da bulunan Sırp kiliselerinin İpek 
Patrikhanesi'nin idari sistemine dâhil edilmesiyle başladı. Fakat Transilvanya'daki 
Ortodoks Kilisesi, (-özellikle Ortodoks Romenlerin bulunduğu) İstanbul 

13  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”, s. 519. 
14  Sotirović, Vladislav B., “The Serbian Patriarchate of Peć in the Ottoman Empire: The First 

Phase (1557-94)”, Serbian Studies, Vol. 25, No: 2, Bloomington, IN USA 2011, s. 152-
153. 

15  M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi, İstanbul 2004, s. 102. 
16  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”, s. 519. 
17  T.R. Georgevitch, Macedonia, London 1918, s. 91. 
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Patrikhanesi'nin manevi ve idari yetki alanına girdi. Böylece İpek Patrikhanesi’nin 
güneydoğu sınırları İstanbul Patrikhanesi’ne dayandı. Güney sınırı komşusu ise Ohri 
Başpiskoposluğuydu. Ayrıca Sırp Patrikhanesi'nin kuzey ve batıdaki idarî bölgesi, 
Habsburg ve Venedik Cumhuriyeti'ndeki Roma Katolik Kilisesi ile ortak sınırlara 
ulaştı.18 

Restore edilen Patrikhane, Dalmaçya, Hırvatistan ve Macaristan'daki en uzak 
Osmanlı sınırlarına kadar uzanıyor ve Üsküp'ün (Makedonya) güneyindeki Sofya'yı 
(Bulgaristan) da içeriyordu. Ayrıca Piskoposluk bölgesi, Habsburg İmparatorluğu ile 
Osmanlı Devleti için kesinlikle büyük önem taşıyan Venedik’e ait Adriyatik 
kıyılarının da kontrolünü üstlendi. Patrikhanenin böylesine geniş bir alana 
yayılmasından kaynaklı olarak Sırp patrikleri için Sırpların-Bulgarların-Denizlerin ve 
Kuzey Kesimlerin Patriği deniyordu. Patrikhane, Sırpların kontrolündeyse de Ulusal 
kökenlere ve Ortodoks dininin takipçisi olup olmadıklarına bakılmaksızın, yeni 
fethedilen tüm Osmanlı topraklarını ve tüm nüfusu kapsayan uluslar üstü bir örgüt 
konumuna yükseldi. Padişahlar Katolik Kilisesi'nin kurulmasına resmen izin vermek 
istemediklerinden, İpek patriğine Katolik nüfustan vergi alma hakkını içeren beratlar 
verdiler ancak Katolik nüfusun kendi örgütlerine müdahale etme hakkı vermediler. 
Bu, özellikle Katoliklerin yoğun olarak yaşadığı Osmanlı Bosna'sında ciddi sorunlara 
neden oldu. Bu sorunların nihai çözümü yüzyıllarca ertelendi. Patrikhanenin 
restorasyonu zamanla genişleme kaydetti. Mesela yeni kiliseler inşa edildi, 
piskoposluk bölgesi ağları kurularak güçlendirildi. Özellikle resim olmak üzere dini 
sanatlar gelişti.19 

Yeniden canlanan İpek Patrikhanesi döneminden itibaren Sırplar arasında, Sırp 
ortaçağ geleneksel modeli kullanılarak Ortodoks Hıristiyanlığı devlet ve kültürün 
sentezi olarak tanımlayan Aziz Sava’nın ruhu ile aşılanmış Sırp İnancı olarak 
adlandırılan özel bir terim ortaya çıktı. Bu öğretilerle donatılmış olan “Sırp İnancı”,  
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Sırp ulusal kimliğinin temel bir dayanağı haline geldi.20

c- Osmanlı- Sırp İlişkilerinin Bozulması ve Sırp Kilisesi’nin İttifak
Arayışları 

Sırplar ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler, XVI. yüzyılın son on yıllarında 
ciddi bir şekilde bozulmaya başladı. Bu durumun pek çok sebebi bulunsa da Sırplar 
açısından en önemlisi, Osmanlı Devleti’nin girdiği savaşları kaybetmesinden kaynaklı 
olarak hâkimiyeti altındaki gayrimüslimlere ek vergiler koymasıydı. Sırp Kilisesi, 
ekonomik olarak ilk kez II. Selim döneminde sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Bu 
dönemde Sırp manastırları ve kiliseleri satılmıştı. XVI. yüzyıl sonlarında 

18  Sotirović, Vladislav B., a.g.m., s. 154. 
19  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”, s. 519. 
20  Sotirović, Vladislav B., a.g.m., s. 160. 
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patrikhanenin Osmanlı devletine pişkeş akçası21 adı altında ödediği vergi, 100.000 
akçaya çıkarıldı. Kilisenin en üst düzeydeki yöneticileri XVI. yüzyılın sonunda 
Türklere karşı mücadelede yer aldılar. Patrik Jovan Kantul (1592−1614), Osmanlı 
makamlarına karşı komplo kuran ilk patrikti.22 

1683 Viyana Kuşatması’ndan sonra Avrupa siyasetinde önemli değişiklikler 
meydana geldi. Bu ortamdan istifade eden Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Sırpların 
manevi lideri Patrik III. Arsenije, halkına özgürlük getirecek ve uluslararası alanda 
daha güvenli bir konum sağlayacak olası ittifakları keşfetmek için görüşmelere başladı. 
Fakat Patrik, ne sadece kendi siyasi çıkarları ne de sadece kiliseye bağlı olan 
cemaatlerin manevi durumlarını öncelik haline getirebilirdi. Patrikhanenin hem dinî 
hem siyasi olarak zarar görmemesi gerekliydi. Bu durumu korumak ve buna göre 
hareket etmek patriğin göreviydi. Ama Osmanlı egemenliğinden kurtulmayı her şeyin 
üzerinde gördüler.23 Bu süreçte kilise, Osmanlı’ya karşı yanında yer alacak koruyucu 
bir güç bulmaya çalıştı. Kilise temsilcileri, bu amaçla Habsburg İmparatorluğu, İtalya 
ve Kutsal Roma İmparatorluğu ile görüştü. Böylece, Habsburg İmparatoru’nun "Uzun 
Savaş" (Kutsal İttifak Savaşı) sırasında Sırplar, Osmanlı yönetiminden kurtulmalarına 
yardımcı olacağını ümid ederek, kendi din adamlarının önderliğinde Habsburgların 
yanında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bu savaşta aktif rol aldı. Banat, Hersek ve 
Kosova bölgesinde Sırplar bu doğrultuda Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte 
silahlandılar. Böylece Sırplar ve ulusal kiliseleri, ulusal kurtuluşlarını elde etmek ve 
Hıristiyanlığı savunmak için Habsburg Monarşisi ile birlikte Osmanlı hükümetine 
karşı düşmanlıklarını açık bir şekilde ilan ettiler.24 

Patrik Arsenije'nin özgürlük umutları, 1686'da Habsburg İmparatorluk 
Ordusu'nun Macaristan ve Slavonya'nın büyük bölümlerini kurtarmasıyla daha da 
güçlendi. Yeni koşullarda, Sırp Patriği ile bir ittifak ihtiyacı Leopold'un politik 
zorunluluğu haline geldi: Habsburg topraklarının lideri, en yakın ve en kolay 
ulaşılabilir işbirlikçilerini Sırp halkında buldu. Öte yandan, Habsburg İmparatorluk 
Ordusu'nun Sırp topraklarına bu kadar yakın olması ve Viyana'daki savaşın sonucu 
da savaşa katılanların cesaretini ve isteğini arttırdı. Diğer bir deyişle Osmanlı 
Devleti’nin hâkimiyetinden kurtulmak için uygun ortamın bulunduğu düşüncesi 
büyük bir umut oldu. İmparatorluk Ordusu, Sırbistan'a doğru ilerledikçe, 
bölgelerinde Sırpların varlığı özellikle aynı yılın Temmuz ayında Belgrad'ın ele 
geçirilmesinden sonra daha da belirginleşti. Belgrat, Balkanlarda Hristiyan dünyasının 
                                                           
21  Osmanlı Devleti ve İpek Patrikleri arasında pişkeş akçası hususundaki yazışmalarla ilgili 

olarak bkz. Şenay Öztürk Yılmaz, “İpek Patrikhanesi’nin Kuruluşu ve Osmanlı 
Hâkimiyetindeki Durumu”, Tarih ve Gelecek Dergisi, 5/2 (Ağustos 2019), s. 402-403. 

22  Sotirović, Vladislav B., a.g.m., s. 162-163. 
23  Jelena Todorović, An Orthodox Festival Book In The Habsburg Empire: Zaharija Orfelin’s 

Festive Greeting to Mojsej Putnik (1757), New York 2016, s. 1-2. 
24  Sotirović, Vladislav B., a.g.m., s. 162-163. 
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genişlemesi açısından oldukça büyük bir önem arz ediyordu. Bu olaylar sonucunda 
Patrik, Venedik ile olan görüşmelerine son verdi ve yetkilerini tamamen I. Leopold’a 
bıraktı. Fakat Osmanlı Devleti, Hristiyan dünyasının Balkanlardaki ilerleyişini ve 
kendisine karşı kazanılan başarıları durdurdu. Sırp şehirleri ele geçirildi. Bu dönem, 
patrik ve patrikhane için zor geçti. Osmanlıların ilerlerleyişi ve bölgedeki faaliyetleri 
patrikliğe göre Geçmişteki günahlarının cezası olarak nitelendirilmiştir. 1688 yılında 
birçok Sırp manastırının yıkılmış ve Sırpların kutsal yerleri yağmalanmıştır.   1689 
yılında ise Habsburg İmparatorluğu oldukça güçlü bir dönem içindeydi. Habsburg 
Generali Piccolomini’nin Balkanlar’da Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı kampanya 
amacına ulaşmış ve General, Sırbistan’ın güneyine inerek İpek Şehri’ni Osmanlıların 
elinden almıştır.25 

Balkanlar'da yapılan savaşlarda (1593-1606 Uzun Savaşı, 1683-99 Kutsal Lig 
Savaşı'na karşı savaş, 1716-18, 1736–39, 1788–91 Habsburg-Osmanlı savaşları), 
Sırplar ayaklanmaların örgütlenmesi dâhil Osmanlıların muhalifleri olarak aktif rol 
almıştır. Bu tutumları sonucunda yaşadıkları pek çok yer harap edilmiştir. Kutsal 
İttfak savaşında patrik, çoğunluğu Kosova bölgesinde bulunan 60.000 kadar üyesi ile 
birlikte Macaristan’daki Habsburg bölgesine sürgün edilmiştir. Kitlesel göçler sonraki 
savaşlarda da devam etmiştir.26 

1690 büyük göçü, sadece o yıl gerçekleşen bir olay olarak görülse de aslında 
XVII. yüzyılın sonlarındaki siyasetin dokusuyla ilgili olarak önceki on yılın karmaşık 
olaylarının bir sonucuydu. 1683 Viyana Kuşatmasını takip eden yıllarda Patrik III. 
Arsenije, Osmanlı Devleti’ni yenilgiye uğratmak için sürekli planlar yaptı. Olası 
müttefikleri olan Rusya ve Venedik ile temasa geçti. O dönemde, tüm askeri eylemleri 
Patrik'in yargı yetkisinin sınırları dışında gerçekleştiği için Kutsal Roma 
İmparatorluğu henüz uygun bir ortak olarak görünmüyordu. Patrik ile İmparator I. 
Leopold arasındaki işbirliğinin gerçekleşmesi birkaç yıl alacak ve İmparatorluk 
güçleri, önemli derecede gelişecekti. Venedik ve Rusya'nın siyasi ve askeri güçleriyle 
ittifak kurmak isteyen sadece Sırp Patriği değildi: Venedik ve Rusya da işbirliğinden 
büyük kazanımlar elde etti ve Sırp liderine destek için ellerinden geleni yaptı. Osmanlı 
hâkimiyetinde bulunduğu dönemde bile Balkanlarda Sırp nüfusu,  diğer Hristiyanlara 
kıyasla fazlaydı.27 

1683-1699 tarihlerinde yaşanan Osmanlı-Habsburg Savaşı, Avrupa tarihi 
açısından bir dönüm noktasıydı. Viyana’nın on haftalık kuşatması sonucunda 
Habsburg ve Polonya kuvvetleri Osmanlı Devleti’ni püskürtmeyi başarmıştı. 1699 
yılında taraflar arasında imzalanan Karlofça Antlaşması ile Tuna Nehri’nin güneyinde 

                                                           
25  Jelena Todorović, a.g.e., s.3. 
26 Aleksandar Fotić, “Serbia”,  Encyclopedia of the Ottoman Empire, Gábor Ágoston-Bruce 

Masters, United States of America 2008,  s. 518-519. 
27  Jelena Todorović, a.g.e., s. 2. 
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kalan topraklar, Osmanlı Devleti’ne bırakılırken Macaristan’daki Osmanlı 
topraklarının tamamı Habsburgların eline geçmişti. Savaşın Kosova açısından da 
önemi büyüktü. Habsburg kuvvetlerinden oluşan bir ordu 1689 yılında Kosova’yı işgal 
ederek, Osmanlı güçlerini bölgeden çıkarmıştı. Toprakların denetimi ise Habsburg 
İmparatorluğu’na geçmişti. Habsburglar 1690 yılında kuzeye doğru çekildi. Niş ve 
Belgrat’ı bırakmak durumunda kaldılar. Macaristan’ın iç kısmında binlerce insan 
mahsur kaldı. Bunlardan biri de İpek Patriği III. Arsenije idi. Habsburg İmparatoru I. 
Leopold ona Macaristan topraklarında Sırplar üzerinde yönetim hakkı vermişti. 
Patrik de cemaatinin büyük bir kısmıyla ölene kadar burada kaldı. Patriğin 
maiyetindeki kişilerle yani Kosova Sırplarının bu büyük nüfus hareketi “Veliko 
Seoba”- “Büyük Göç” olarak adlandırıldı. Otuz yedi bin ailenin patriğe eşlik ettiği ileri 
sürülür ki bu da takriben 400-500 bin kişi etmektedir. Sayının bu kadar fazla 
olmasından hareketle o dönemde Kosova’da yaşayan yoğun bir Sırp nüfusunun 
olduğu ileri sürülebildiği gibi yine aynı bağlamda bu durum Kosova’da Arnavutların 
sayısının çok az olduğuna işaret eder. Fakat bu göçe sadece Kosovadaki Sırpların değil, 
Belgrad ve Niş şehirlerinden katılanlar olabileceği gibi Ortodoks ve Katolik 
Arnavutların da göç edenler arasında olma ihtimali bulunmaktadır.28 Rıza, sadece 
Kosova ve Metohiye’den göç edenlerin sayısının en fazla 10 bin civarında olabileceğini 
ileri sürer. Yine Budin arşivinde yaptığı araştırmalar sonucunda Kosova’dan 10 
binden fazla kişinin göç ettiğini söylemenin imkânsız olduğunu belirtir. Ayrıca 
dönemin yazılı kaynaklarına göre, tüm Balkanlardan bu göç hareketine katılanların 
sayısı da toplamda 20-30 bindir.29 Tüm bu veriler değerlendirildiğinde sayının abartılı 
olduğu açıkça görülmektedir. Sırpların bölgeden göç edenlerin sayısının bu denli 
yüksek olduğunu iddia etmelerinin olası nedeni, bölgedeki Sırp nüfusunun fazla 
olduğunu göstermeye çalışmaktır. Bu göç hareketinden sonra, Sırpların İpek, Kosova 
ve Kalkandelen’i terk etmeleri üzerine, Arnavutlar,  Balkanlardaki ikinci iskân yerleri 
olan bu şehirlere 1690 yılında yerleşmişlerdir.30 Özellikle bu dönem sonrasında 
bölgenin demografik yapısı değişmiş ve Arnavutlar bölge nüfusunun çoğunluğunu 
oluşturmaya başlamıştır.31 XVI. yüzyıl sonları ila XVII. yüzyıl başlarında ise bölgede 
Sırp olmayan nüfus miktarı oldukça azdı.32 Görüldüğü üzere göç hareketleri bölgenin 
etnik ve dinî yapısını değişime uğratmıştır. 

                                                           
28  Noel Malcolm, Kosova, Balkanları Anlamak İçin, Türkçesi: Özden Arıkan, İstanbul 1998, 

s. 177-179.  
29  Skender Rızaj, Kosova, Arnavut ve Türklerin Dünü, Bugünü ve Yarını, Piriştine 1993, s. 

206-207. 
30  Mustafa L. Bilge, “Arnavutluk”,   DİA, C. 3, İstanbul 1991, s. 386.  
31  Mehmet Hacısalihoğlu, “Sırbistan”, s. 122. 
32  Sima Avramović, Dušan Rakitić, Mirjana Menković, Vojislav Vasić, Aleksandra Fulgosi, 

Branko Jokić, a.g.e., s. 17. 
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XVII. yüzyılın sonlarına doğru İpek Patrikhanesi'nin konumu, Osmanlı'nın 
Kutsal Lig'e karşı savaşı (1683-99) ve müteakip Osmanlı-Habsburg savaşları sırasında 
patriğin Habsburg İmparatorluğu ile açık işbirliği nedeniyle zayıfladı. Osmanlı 
Devleti, patrikhaneye Yunan patrik atamak suretiyle kontrolü ele geçirme girişiminde 
bulunduysa da bu girişiminin başarısızlığa uğraması neticesinde patrikhaneyi 
kapatma kararı aldı.  1766 yılında Sırp Patrikhanesi kapatılarak, İstanbul 
Patrikhanesine33 bağlandı.34 

2-PATRİKHANENİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ 

İpek Şehri yakınlarında, Rugova Kanyonu’nun girişinde bulunan kilise 
gruplarından oluşan İpek Patrikhanesi, Sırpların geçmişine ait en önemli eserlerden 
birisidir. Patrikhanenin ana kilisesinin ne zaman yapıldığı kesin olarak 
bilinmemektedir. Kilise binalarının kurulduğu yer, Sırp başpiskoposunun önceki 
merkezi olan Zica manastırının mülkiyeti haline gelmiş gibi görünmektedir. 
Başpiskopos Arsenije, bu mülkte Havarilere adanmış bir kilise inşa ettiğini, çünkü Sırp 
Kilisesi'nin merkezinin daha korunaklı bir yere kaldırılmasını ve devletin merkezine 
daha yakın olmasını istediğini belirtmiştir. 1250 yıllarında boyanan kilise, bir süre 
sonra Zika’nın kutsanması anısına verilen St. Savior adı ile de anılmaya başlandı.35 

İpek’te bulunan manastır kompleksiyle ilgili iki önemli unsur bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki kilisenin yapım tarihi, ikincisi ise St. Sava’nın Apostles kilisesini 
yaparken, Kudüs’te bulunan Mar Saba kilisesinden etkilendiği ve Apostles’i ona 
benzeterek inşa ettirdiğidir. Fakat İpek ve Mar Saba'daki kiliselerin mimari planları 
karşılaştırıldığında, iki binanın yapım planı ve bina yüksekliklerinin benzemediği 
görülür. Daha detaylı bir şekilde incelendiğinde ise iki kompleksin mekânsal düzen 
bakımından benzediği anlaşılır. Arkeolojik kazılar İpek'te kısmen tamamlanmış olsa 
da, kiliseler kompleksinin başlangıçta Mar Saba'daki kiliselerin planıyla 
ilişkilendirebilecek bir iç avlu ile düzenlendiği açıktır.36    

 

a-Apostles Kilisesi 

Apostles (Havariler) Kilisesi patrikhaneyi oluştıran kiliselerin en eskisidir. St. 
Sava, hayatının son dönemlerinde inşasına başlamıştır. Daha sonra XIV. yüzyıl 
freskleri de onu kurucu olarak göstermektedir. St. Sava'nın kilisedeki rolü tam olarak 
                                                           
33 İstanbul Patrikhanesi ile ilgili olarak bkz. Bülent Atalay, Fener Rum Ortodoks 

Patrikhanesi’nin Siyasi Faaliyetleri (1908-1923), İstanbul 2001. 
34  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”, s. 519. 
35  Sreten Petkoviç, The Patriarchate of Pec, Beograd 1982, s. 5. 
36 Svetlana Popović, “Sabaite Influences on the Church of Medieval Serbia”,  The Sabaite 

Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present, Ed. Joseph Patrich, 
Belgium 2001, s. 402. 
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belli değildri. Fakat onun projesi, halefi başpiskopos I. Arsenije tarafından 
geçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra Apostles Kilisesi'nin daha erken dönemde bir 
tapınak yerine inşa edildiğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Apostles Kilisesi’nin 
etrafına daha sonra başka kiliseler eklenmiştir.37  

b-St. Demetrius Kilisesi  

St. Dimitri Kilisesi, Apostles Kilisesi’nin kuzeyine Başpiskopos I. Nikodim 
(1317-1324) tarafından yaptırılmıştır. Kilise, basit bir mimariye sahiptir. Farklı 
periyodların özelliklerini yansıtan taş ve tuğlalardan inşa edilmiştir. Zemin planı 
kısaltılmış yazılı bir haç şeklindedir. Kilise nispeten alçak bir yapıdadır. Kenarları 
yarım sütunlarla vurgulanan büyük bir kubbesi bulunmaktadır.38 

c-Virgin Kilisesi 

Kilise, İpek Başpiskoposu ve seçkin bir yazar olan II. Danilo tarafından 1330 yılı 
civarında inşa ettirilmiştir. Ana kilise olarak kabul edilen Apostles Kilisesi’nin 
güneyinde bulunmaktadır. Yapısal olarak St. Dimitri Kilisesi’ne benzemektedir.39 

d-Narthex 

Üç kilisenin önündeki Narteks, (Erken hristiyan ve bizans bazilika ve 
kiliselerinde tipik olarak karşılaşılan, genellikle yapının batı yönünde bulunan giriş 
bölümü olarak tanımlanabilir. Narteks yapılarının sıklıkla merkez bölümden duvarlar 
yahut sütunlar ile ayrıldığı görülmektedir.). Başpiskopos II. Danilo tarafından 
yaptırılmıştır. Lüks bir sundurma olarak tasarlanan Narthex, üç tarafa doğru açılan 
geniş bir yapıya sahiptir.40 

e-St. Nicolas Kilisesi 

Virgin Kilisesi'nin güney duvarına yaslanan ve küçük bir kilise olan St. Nicholas 
Kilisesi, üç birleşik kiliseden ayrı olarak inşa edilmiştir. Bu kilise de Başpiskopos II. 
Danilo tarafından, Narthex ve Virgin Kilisesi’nin yaptırıldığı 1330 ve 1337 yıllarında 
yapılmıştır. Tuğla ve taşlarla örülü basit bir mimarisi bulunmaktadır.41 

 

3-KİLİSENİN DİNÎ VE KURUMSAL YAPISI  

Ortodoksların Osmanlı hâkimiyetinden önce kurdukları özerk patriklikler şu 
şekildeydi:  Ohri ve Tırnova’da Bulgar, İpek’te İpek Patrikhanesi Sırp, İstanbul’da da 
                                                           
37 Sreten Petkoviç, , a.g.e., s. 9. 
38 Sreten Petkoviç, a.g.e., s. 17. 
39 Sreten Petkoviç, a.g.e, s. 23. 
40  Sreten Petkoviç, a.g.e, s. 27. 
41  Sreten Petkoviç, a.g.e, s. 31. 
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Rum-Ortodoks Patrikhanesi bulunuyordu. Bu patrikhanelerin dilleri dışında ayin ve 
doktrinleri aynıydı. II. Mehmed fetihten sonra bu patriklikleri, İstanbul Patriği’nin 
liderliğinde birleştirdi ve patriğin Osmanlı hâkimiyetini kabul etmesini sağladı42. 
Böylece Balkan Ortodoksları, İstanbul’daki Rum-Ortodoks Patrikliği’nin ruhani, 
idari, mali ve adli üstünlüğüne tâbi oldu ve bağımsızlıkları sona erdi.43  

İpek Patrikhanesi, Sırp tarihinin en önemli ulusal-milli kurumlarından biriydi. 
“ikinci” patrikhanenin (1557−1766) Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tüm Sırpları 
koruyan ve daha sonra birleştirebilecek tek Sırp ulusal kurumu olması, Sırp 
tarihindeki rolünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.44 Patrikhanenin 
hiyerarşik organizasyonu, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi'ne benzer bir yapıdaydı. 
İstanbul’daki patrikhane ile işleyişi, sahip olduğu hak ve sorumlulukları aynıydı. İki 
kilise arasındaki tek fark İpek Patrikhanesi'ndeki dini törenlerin Sırpça yapılmasıydı.45  

Patrikhane’ye bağlı olan tüm piskoposlukların başında Sırplar bulunuyordu. 
Yine tüm papaz, rahip ve keşişler de Sırp'tı. Tüm Sırp ülkelerinde ve Makedonya'da, 
tüm kiliselerde eski Sırp devlet yaşamının dini, entelektüel ve ulusal gelenekleri kabul 
görerek öğretiliyordu.  Bu kilise ve manastırlardaki ayinlerde Sırp İmparatorluğu'nun 
günlerinde olduğu gibi Sırpça kullanılıyordu. O dönemin tek akademisyenleri olan 
din adamları, Eski Sırp edebiyat geleneklerini sürdürerek, Eski Sırp edebiyatının 
materyallerini kopyalayarak çoğaltmışlardı.46 

Sırplar, tıpkı Bulgar ve Romenler gibi İstanbul Patrikhanesi’ne bağlı oldukları 
dönemlerde ibadet ve eğitimlerini Rumca yapmak zorundaydı. Bu durum onların 
kendi dil ve kültürlerinden uzaklaşmalarına sebep oluyordu. Osmanlı idaresi ise 
manastırların özerkliğini tanımış, manastırlara vergi muafiyeti de uygulamıştır. Rum 
olmayan Ortodokslar, kendi manastırlarında eğitim alıyordu. Ortodoks inancında her 
manastır bir hac yeri olarak kabul ediliyordu. Bu yüzden manastırların ziyaret 
edilmesi, orada konaklamak oldukça önemliydi.  İstanbuıl Patrikhanesi’nin bütün 
üstünlüğüne rağmen Osmanlı Devleti’nin bu uygulaması, Slavların 
Helenizasyonunun (helenleşmesinin) önüne geçmiştir. Bu yüzden Sırp tarih ve dil 
araştırmalarına öncülük edenler arasında rahipler de bulunmaktadır.47  

                                                           
42  Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 1, İstanbul 2004, s. 193-

194. 
43  İlber Ortaylı, “Tanzimat Döneminde Balkanlar’da Ulusal Kiliseler ve Rum-Ortodoks 

Kilisesi”, Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, Seçme Eserler III, İstanbul 2014, s. 29. 
44  Sotirović, Vladislav B., a.g.m., s. 158. 
45  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”, s. 519. 
46  T.R. Georgevitch, a.g.e., s. 75-76. 
47  İlber Ortaylı,  “Ortodoks Kilisesi”, Mülkiye Dergisi, Ankara 2000, C. XXIV, S. 223, s. 41. 
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Patrikhane, esas olarak XV. yüzyılın ortalarında ortadan kaybolan Sırp 
Devleti’nin rolünü üstlendi. Patrikhanenin üst yapısı, feodal bir örgütlenmeye sahipti, 
ancak alt yapısı sıradan Sırp halk sosyal tabakalarından gelen rahiplerden oluşuyordu. 
Patrikhane, Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarına dağılmış olan ana Sırp 
gruplarını tek bir ulusal örgüt altında toplamayı başardı. Patrikhanenin öncelikli milli 
görevi, Ortodoks Hristiyanlığı içinde Sırp etnik birlik fikrini geliştirmek ve ruhani 
liderleri olan St. Sava'nın öğretilerini yaymaktır. Patrikhane sadece Ortodoksluğun 
korunması için değil, aynı zamanda tüm Sırp etnik topraklarında ortak ve güçlü bir 
Sırp ulusal vicdanının oluşturulması ve geliştirilmesi adına hizmet etmiştir. Sırp 
Kilisesi, Ortaçağ Sırbistan'ının manevi ve kültürel geleneğini koruyarak Osmanlı 
yönetimi sırasında da Sırpların kültürel gelişimini devam ettirmiştir.48 Dini kitaplar 
kopyalanmış ve bir süreliğine bazı manastır matbaaları faaliyete geçmiştir.49 Yine XVI. 
yüzyılda Slovence (Eski Kilise Slav dilinde) yazılmış ve daha sonra Sırp din adamları 
tarafından kullanılmamış olan dini kitapların basıldığı birkaç yeni basımevi faaliyete 
başlamıştır. Belgrat’taki Mileseva Manastırı, Rujna,  İşkodra gibi yerlerde bu tarz 
basımevleri açılmıştır. En önemli ortaçağ Sırp el yazmaları ve kitapları da 
kopyalanmıştır. Ayrıca Sırp ruhban sınıfı Osmanlı egemenliğindeyken, Ortaçağ Sırp 
Devleti tarzında kitaplar yazmaya devam etmiştir.50  

Osmanlı Devleti ile Patrikhane yetkilileri arasındaki yasal ilişkiler, 1557 
yılındaki bir fermanla düzenlendi. Dinî açıdan patriğin özerk olması ve kendi kendini 
yönetmesi gerekiyordu. Osmanlı Devleti, genel olarak Hıristiyan kiliselerinin iç dinsel 
yaşamına müdahale etmemiştir. Yıkılan, hasar gören kilise ve manastırların 
onarılması ya da yeniden inşası için müsaade edilirdi. Bu husus için Osmanlı 
makamlarından özel izin alınması gerekiyordu. Ancak, Osmanlı yasalarına göre, 
yeniden inşa edilen herhangi bir Hıristiyan dini yapısı, yıkımdan önceki orijinal 
yüksekliğinden daha yüksek veya herhangi bir yerel minareden daha yüksek 
olamazdı.1557 yılında Osmanlı hâkimiyetinde tekrar açılan patrikhanenin ilk patriği 
olan Makarije’nin elde ettiği hak ve ayrıcalıklar, İstanbul Patrikhanesinin sahip 
olduklarıyla aynıydı. Sırp patriği, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tüm Sırpların lideri 
(“millet başı”)  olarak kabul edildi. Sırplar patriğini öncelikle seküler (laik) bir ulusal 
lider olarak gördüler. Osmanlı yönetimi için İpek Patrikhanesi, Osmanlı 
İmparatorluğu'ndaki Sırpların yasal temsilci kurumuydu, ancak Sırp halkı için 
patrikhane hem dini hem de siyasi özellikler taşıyan bir kurumdu. Sırp Kilisesi'nin 
patriği, başpiskoposları ve piskoposları dinlerini özgürce savunma, kilisenin 
mülklerini özgürce yönetme ve halktan, rahiplerden ve keşişlerden vergi toplama 
hakkına sahipti. Osmanlı padişahı, Sırp patriğine sultan onayı ile başpiskoposlar 
(arhiepiskope, vladike ve mitropolit) ve piskoposlar (episkope) atama hakkını verdi. 
                                                           
48  Sotirović, Vladislav B., a.g.m., s. 159  
49  Aleksandar Fotić, “Serbian Orthodox Church”, s. 519. 
50  Sotirović, Vladislav B., a.g.m., s. 159. 
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Patrik ayrıca, halefi (ius caducitatis) olmadan kalan rahiplerin, keşişlerin, 
başpiskoposların ve piskoposların mülklerini düzenleme (kendi üzerine alma) , 
evlilikle ya da sosyal sorunlarla ilgili hususları yargılama hakkına sahipti. Dolayısıyla 
Osmanlı Devleti’nin Sırplar üzerinde yargı yetkisi yoktu. Sırp Kilisesi, 1349/1354 
tarihli Dušan’ın Kodeksi, Vlastareva Sintagma (revize edilen Bizans hukuku) ve ortak 
yasa gibi ortaçağ Hıristiyan yasalarını kullandı. Bu ayrıcalık ve imtiyazlar göz önünde 
bulundurulduğunda, patrikhanenin bir Sırp Devleti hüviyetinde olduğu 
anlaşılmaktadır.51  

 

SONUÇ 

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra Balkanlara yerleşen 
Slavlar arasında bulunan Sırplar, yerleştikleri bölgenin de etkisiyle Ortodoks 
Hristiyanlığı benimsemiştir. Kendi özerk kiliselerini kurmak isteyen Sırplar, 1219 
yılında bunu gerçekleştirmiştir. Ayrıca 1346 yılında ise kiliseleri patriklik seviyesine 
yükselmiştir. Bölgede Osmanlı hâkimiyeti ile 1459 yılında patrikhaneleri kapatılmışsa 
da 1557 yılında Osmanlı kontrolü ile tekrar açılmıştır. İşte bu süreçte patrikhanenin 
sınırları ve yetkileri genişlemiş, tüm Sırplar tek bir çatı altında toplanmıştır. Osmanlı 
Devleti Sırplara kendi dillerinde ibadet etme hakkı da vermiştir. Böylece Osmanlı eli 
ile tekrar açılan patrikhane sayesinde Sırplar, kendi milli benlik ve kimliklerini 
kaybetmemiş, dil ve kültürleri de bu sayede gelişim imkânı bulmuştur. Her ne kadar 
Sırplar, Osmanlı hâkimiyetinde bulundukları dönem ile ilgili olarak “kayıp yıllar” 
“kölelik dönemi” gibi ifadeler kullanmışsa da Osmanlı Devleti sayesinde benliklerini 
korumuş ve kendi birlikteliklerini sağlanmışlardır. Hatta biraz daha ileri giderek 
sağlanan bu birlikteliğin gücü ile bölgede Osmanlı aleyhine kendilerine müttefik 
bulmaya çalışmışlar, Osmanlı düşmanlığına soyunmuşlardır. Savaş döneminde 
Osmanlı Devleti’nin yaptığı işgal ve yağmalardan dolayı yukarıda bahsedilen “kölelik 
dönemi” ifadeleri kullanılmıştır. Fakat Osmanlı ve Sırp ilişkileri bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde böyle bir sonuca varmak mümkün değildir. Çünkü 1557 yılında 
Osmanlı kontrolünde açılan patrikhane sayesinde Sırplar milli kimliklerini, 
kültürlerini koruyup geliştirebilmiştir. Sırp milli kültürünün günümüzde hala 
Balkanlarda mevcut olmasını Osmanlı Devleti’nin patrikhaneye sunduğu imtiyaz ve 
imkânlar ile mümkün olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.   

Bölgede uygulanan siyaset doğrultusunda Osmanlı Devleti’nin Sırpların bir çatı 
altında toplanmasına olanak sağlaması- özerk bir patrikhanelerinin bulunması- 
bölgedeki diğer millî unsurları olumsuz etkilemiştir. Özellikle Arnavutlar, Osmanlı 
Devleti’nin bu tutumundan oldukça rahatsız olmuştur. Arnavut ve Sırpların öteden 
beri çekişme sahası olan bölgede Sırplar desteklenmiş ve Arnavutların milli benlikleri 

                                                           
51  Sotirović, Vladislav B., a.g.m, s. 158. 
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geri planda kalmıştır. Diğer milletlere nazaran daha fazla sayıda Arnavutun 
İslamiyet’e geçmesinin sebebi de budur. Çünkü Sırplar, hâkimiyeti altında 
bulundukları Osmanlı Devleti tarafından destekleniyor ve kendi din ve milli öğelerini 
koruyabiliyorlardı. Arnavutlar ise Sırplar ve Osmanlı Devleti karşısında bölgede 
yalnız kalıyordu. Ortodoks Arnavutlar, Ortodoks inancında kaldıklarında Sırp 
milletinin etkisi altında olacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü bölgede ortodoksluk ve 
Sırplık bir bütün halinde kendini göstermekteydi. Diğer bir deyişle Ortodoks 
mezhebinde bulunan, fakat Sırp olmayan etnik grupların kendi kültür ve benliklerini 
yaşama şansı çok da yoktu. Arnavut tarihçilerden olan Skender Rızaj, Ortodoks 
Arnavutların kendilerini koruyabilmek adına mecburen Müslüman olduklarını ve 
dolayısıyla da Türkleştiklerini iddia etmektedir. Ortodoksluk ve İslamiyetin yani bu 
din ve mezhepleri seçen kişilerin sadece bir dini unsur olarak bölgede varlıklarını 
göstermediği, aynı zamanda milliyet olarak da etkilendiklerini belirtmektedir. Bu 
ayrım, oldukça keskin bir şekilde gerçekleşmektedir. Öyle ki Müslümanlığa geçen 
kişilerin Türkleştiği, Ortodoks olanların ise Sırplaştığı ileri sürülmüştür. Arnavutlar 
da Sırplaşmaktansa Türkleşmeyi tercih etmiş ve İslâm dinine geçmiştir. Görüldüğü 
üzere Sırpların Osmanlı hâkimiyetindeki dönem için “kayıp yıllar-kölelik yılları” 
olarak değerlendirmesi kesin olarak yanlıştır. Bilakis Sırplar, fazlasıyla desteklenmiş 
olacak ki bölge ve civarında yaşayan diğer etnik gruplar (özellikle Arnavutlar), bu 
durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmişlerdir.  

Sırp Kilisesi’nin Osmanlı Devleti’nin karşısında yer aldığı dönemde Habsburg 
İmparatorluğu, Kutsal Roma İmparatorluğu, Venedik ve Rusya Sırplara destek veren 
devletlerdendi. Bunun sebebi ise bahsi geçen devletlerin Balkanlar’da Sırpların 
varlığından kazanım sağlama gayesidir. Balkanlarda Sırpların nüfusu diğer milletlere 
göre oldukça fazlaydı.  Ayrıca bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti kaldırıldığında yine 
kendi menfaatleri söz konusu olacaktı. Bu bağlamda özellikle Habsburg 
İmparatorluğu, bölgede Sırpların yanında, Osmanlı Devleti’nin karşısında bir siyaset 
izleme yoluna gitmiştir. 

 Osmanlı Devleti’nin bölgede uyguladığı siyasetin de elbette nedenleri 
bulunuyordu.  Balkanlarda nüfusları oldukça fazla olan Sırpları tek bir kurum 
aracılığıyla kontrol edebilmek, Katolik Habsburg İmparatorluğu’na karşı Ortodoks 
Sırpları kendi yanında tutmak, bu nedenler arasındaydı. Bu doğrultuda bağımsız bir 
Sırp Kilisesi’nin varlığına müsaade etmiştir. 1557 yılında Osmanlı kontrolünde 
açıldığında ilk patrik olarak atanan Makarije Sokolović’e o kadar fazla yetki verilmişti 
ki İstanbul Patrikhanesi ile eşit haklara sahip duruma gelmişti. Arnavutlar da Osmanlı 
Devleti’ni bu tutumundan dolayı suçlamıştır. Bölgede Sırpların milli birlik ve 
beraberliklerini destekleyen, onları bir çatı altında toplayan kilisenin varlığı, 
Arnavutların asimile olmasına, kendi kültür ve benliklerinin kaybolmasına sebebiyet 
vermiştir. Her ne kadar Osmanlı Devleti, Sırpları kendi yanında tutmak gayesindeyse 
de zamanla Sırpların Osmanlı aleyhine faaliyetlerde bulunması neticesinde bu gayenin 
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gerçekleşemeyeceğini anlaşılmış ve Sırp Kilisesi, 1766 yılında kapatılarak İstanbul 
Patrikhanesi’ne bağlanmıştır. 
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SIRP ORTODOKS KİLİSESİ’NİN TARİHSEL GELİŞMELER 
İÇERİSİNDEKİ ROLÜ 

Sead Ibrić* 

 

Özet 
Sırp Ortodoks Kilisesi1 hakkında Türk literatüründe kaynak bulmak oldukça zordur. Bu konu 

çok az veya neredeyse hiç araştırılmamıştır. Ondan dolayı Platform of International Eastern European 
Studies’in Ortodoks Kiliseleri alanında başlatmış olduğu araştırmalar çok önemlidir. Bu çalışmalarla 
bilim çevrelerine değişik milletlerin dinî ve millî inanç ve değerleri tanıtılmış olacaktır. Konumuz 
Yirminci yüzyılda Sırp Ortodoks Kilisesi’nin tarihsel gelişmeler içerisindeki rolü olacaktır. Ancak biz Sırp 
Ortodoks Kilisesi’nin rolünü önceki dönemleri kapsayacak şekilde ele aldık. Bu çalışmamızda Sırp 
Ortodoks Kilisesi ana hatlarıyla tanıtılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sırp Ortodoks Kilisesi, Patrikhane, Osmanlı İmparatorluğu. 

 

The Role Of The Serbian Orthodox Church in Historical 
Developments 

Abstract 
It is very difficult to find a source about the Serbian Orthodox Church in Turkish literature and 

there is not enough research on this subject. For this reason, the studies initiated by the International 
Eastern European Studies Platform in the field of Orthodox Churches are in a very important position. 
With the studies, the religious and national beliefs and values of different nations will be introduced to 
the scientific circles. Our topic will be the role of the Serbian Orthodox Church in the historical 
developments in the twentieth century. However, we will discuss the role of the Serbian Orthodox 
Church in the previous periods and the Serbian Orthodox Church will be introduced with the main 
lines in the study. 

Keywords: Serbian Orthodox Church, Patriarchate, Ottoman Empire. 

 

 

 

                                                           
*  Doç. Dr. , Univerzitet U Novom Pazaru , Serbia. 
1 Öncelikle daha önce başlıkta geçen Sırbistan Ortodoks Kilisesi ifadesini düzeltmek isterim. Doğrusu 

Sırp Ortodoks Kilisesi olmalıdır, çünkü çalışmamızda görüleceği üzere Sırp milleti ile kilisesi o kadar 
içiçe geçmiştir ki bu durum Sırbistan toprakları ve hudutları içerisinde sınırlı kalmayıp diğer 
ülkelerde özellikle de çevre ülkelerde bulunan tüm Sırpları çatısı altında toplamakta ve bu konuya 
son derece önem vermektedir. 
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Giriş 

Sırplar, geniş Slav halkları ailesine mensup bir millettir. Anavatanları olan 
Kuzey Avrupa'dan V. ve VI. yüzyıllarda Bizans İmparatorluğu'nun kuzey 
bölgelerindeki Balkan Yarımadası'na yerleştiler. Güney Slav halklarının bir kolu olan 
Sırplar Balkanlara yerleştiklerinde politeist idiler. Onların Balkan yarımadasına 
yerleşmeleriyle Hıristiyan kilisesi ile karşılıklı etkileşimi ve Hristiyanlığın Slav 
halklarındaki çok uzun süredeki yayılımı kaçınılmaz bir tarihî süreç olmuştur. 
Çünkü Sırplar yüzyıllardır Hristiyan olmuş halklara komşu olmuşlardı. İlk 
Hıristiyan misyonerler Doğu'dan Konstantinopolis ve Selanik gibi tanınmış Bizans 
Hıristiyan manevî merkezlerinden ve Adriyatik kıyılarından gelmiştir. 

Hıristiyanlığın Sırplar tarafından kabulü, IX. yüzyılın ilk yarısında ilk Sırp 
devletinin kurulmasıyla beraber gerçekleşmiştir. Sırpların ve tüm Slav halklarının ilk 
Hıristiyan ruhanî eğiticileri Hz. İsa’nın havarilerine denk tutulan (ravnoapostili) 
Kiril (Kyril) ve Metod (Methodius)2 isimli kutsal kabul edilen iki kardeştir. Sırpların 
vaftizi, Prens Mutimir döneminde (891'e kadar) zamanında gerçekleştirilir. Bilindiği 
üzere Bulgarların vaftiz edilişi Sırplardan birkaç yıl öncesinde olmuştur. 

IX. yüzyılın ortalarında bu vaftizle birlikte gerçekleşen bir diğer hadise de
sadece Sırplar değil tüm Slavlar için hayatî önem taşıyan glagoljica ve çirilica3 denen 
Slav alfabesinin ortaya çıkıp gelişmesidir. Sırpların okur-yazarlıkları bu hadise 
sonrasında gerçekleşmiştir. İlk yazılan metin İncil’in ilk cümlesi olan “Başta kelime 
vardı. Kelime Tanrıda idi ve kelime Tanrı idi. Ve varolan herşey onlar yani kelime ve 
Tanrı olmadan, var olamadı”4 cümlesiydi. İncil ve diğer gerekli dinî kitaplar hızla 
Yunanca'dan Slavcaya çevrilmiştir. Bu nedenle, Hıristiyanlaşma Yunanca veya 
Latincede değil yerel Slav dilinde başlamıştır. 

Slavlar Sırp prensi Mutimir zamanında yani Bizans'ın Makedon 
İmparatorunun I. Basil (Vasiliye) (867-886) ve Konstantinopolis patriğinin Photiu 
(Fotiye) olduğu devirde Hıristiyanlığı kabul edip hıristiyanlaşmaya başlamışlardır. 
Böylece Sırplardaki ilk piskoposlardan IX. yüzyılın sonunda bahsedilir. Patrik Fotiye 
tüm Güney Slav halkları tarafından onların vaftiz babası ve onlara en büyük ve en 
yakın dost olarak kabul edilir. Yeni vaftiz edilen tüm Güney Slav halkları o günden 
itibaren Roma Katolikliğini ciddi bir tehlike olarak görmeye başlamışlardır. Fakat 
buna rağmen zamanla Hırvatlar Katolik mezhebini kabul edeceklerdir. 

2 Sırpçada Çirilo ve Metodiye. 
3 Glagolitik ve Kiril alfabesi. 
4 Sırpçası: "У почетку беше Реч, и Реч беше у Бога, и Реч беше Бог... и без њих ништа не постаде 

што је постало..."  
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XII. yüzyılın sonunda Raşka'nın büyük valisi Stefan Nemanja (1169-1196) o 
zamanki Sırp topraklarının çoğunu tek bir devlette birleştirmeyi başardı. Dış 
politikada ülkesine müttefik olarak Bizansı seçti. Bizansın manevî (Ortodoks-
Hıristiyan) kültürünün etkisinde kaldığından kişisel olarak çok dindardı ve Doğu 
Ortodoksluğuna sıkıca bağlıydı. Dindarlığının bir göstergesi olarak bugün bile 
ayakta olan kiliseler ve manastırları yaptırmıştır.5 

Sırp Hristiyanlığı için sadece Orta Çağda değil tüm Sırp tarihinde ilk Sırp 
başpiskoposu Aziz Sava'nın (?-1236) önemi çok büyüktür. Yukarıda zikrettiğimiz 
Stefan Nemanja'nın üç oğlu vardı: Vukan, Stefan ve Rastko. Vaftizdeki ismi Rastko 
olan Aziz Sava, Stefan'ın 1175 doğumlu en küçük oğluydu. 16 yaşındayken, 
ebeveynlerini dinlemeden Rus bir keşişle Athos Dağı'na gidip kendini katı manastır 
yaşamına teslim etti. Daha sonra babası da tahtı bırakıp yanına katılmıştır. 

XIII. yüzyılda Aziz Sava tüm Sırp topraklarına sürekli seyahat edip vaaz eder, 
Ortodoks inancını, okur-yazarlığı ve dindarlığı yayar, kilise ve manastırlar kurar. Bu 
dönemde Sırp topraklarındaki kilise teşkilatı Ohri Başpiskoposu’nun yetkisi 
altındaydı. Bu nedenle Aziz Sava, Sırbistan'daki kiliseyi tamamen bağımsız hâle 
getirmeye karar verir ve bu konuda başarılı olur. İznik’e (Nikea) kaçan Bizans 
imparatoru Teodor Laskaris (Theodore Lascaris) ve Konstantinopolis patriği Manoel 
Saranten'in yanına gidip onlara Sırbistan’daki kilisenin bağımsızlığı (otosefali) için 
yalvarır. Aziz Sava'nın bu talebi kabul edilir ve kendisi Sırbistan'a kilisenin başı 
olarak başpiskopos olarak görevlendirilir. "Sırp ve kıyı ülkeleri başpiskoposu" 
unvanını alır. Böylece Sırp halkı Hıristiyanlığı kabul ettikten yaklaşık dört yüzyıl 
sonra manevî bağımsızlığını kazanmış olur. 

Aziz Sava daha sonra Sırbistan'a geri döner ancak Hilandar'dan geçer ve 
buradan Sırbistan'ın gelecekteki piskoposlarını eğitecek en iyi keşişlerini talebe 
olarak alır. Sırbistan yolunda Selanik'te kısa bir süre geçirir ve burada Kilise 
Yasası'nın (Krmčija) hazırlanmasını tamamlar. Yeni atanan tüm piskoposlara, 
kiliselerinin ve manastırlarının yönetiminde onlara rehberlik eden bir Krmčija 
nüshası verir. Başpiskoposluk merkezi olarak belirlenen Jiça (Žiča) Manastırı’nda 
1221'de devlet kilise konseyi yapılır. Bu konseyde Aziz Sava, kardeşi Stefan'a krallık 
tacı giydirir. Bu şekilde Sırbistan bir Sırp krala sahip olur ve bir krallık hâlini alır. 
1236 yılında ölen Aziz Sava’dan itibaren Sırp Kilisesi Başpiskoposluğu dönemi 1219 
yılından 1346 yılına kadar sürmüştür. Bu dönemde on iki başpiskopos değişmiştir. 
Kilise merkezi ilk olarak Jiça (Žiča) Manastırı idi ve kısa süre sonra güvenlikten 
dolayı 1253'te Rugova geçidi girişinde İpek (Peć)'teki manastıra taşınmıştır. 

                                                           
5 Örneğin; Ras yakınlarındaki Djurdjevi Stupovi Manastırı (bugün Novi Pazar çevresi), Studenica 

Manastırı vs. 
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Sırp Patrikhanesi 

Zamanla Sırp devleti büyük ölçüde genişletildi. Devletin toprak bakımından 
genişlemesine paralel olarak Sırp Başpiskoposluğu’nun piskoposluk sayısı da arttı. 
Bizans iç krizler nedeniyle oldukça zayıfladığından Kral Duşan Balkanlarda Bizans’ın 
yerini almak için Sırp-Bizans İmparatorluğunu hayal ediyor ve kendisini Sırplarla 
Yunanlıların imparatoru olarak görüyordu. Böyle bir şeyin meşruiyetinin elde 
edilebilmesi için Başpiskoposluğun Patrikhane seviyesine yükseltilmesi gerekiyordu. 
1346 yılında Üsküp'te düzenlenen yerel konseyde Başpiskoposluk Patrikhanelik 
olarak ilan edildi ve ilk Sırp patriği Yoanikiye (Joanikije) olup "Sırp ve deniz ülkeleri 
patriği" unvanını aldı. Bu konseyden yedi gün sonra patrik 1346 yılı Paskalya 
Bayramında Kral Duşan'a ilk Sırp çarı olarak tac giydirdi. Çar Duşan döneminden 
geriye önemli olarak 1349'da Üsküp Devlet Meclisi'nde kabul edilen ve 1354'te Serez 
Meclisi'nde değiştirilen ünlü “Duşan Yasası” kalmıştır. İstanbul Patrikhanesi 1353 
yılında Sırp çarı, patriği, kilisesi ve halkını lanetledi (anathema), fakat bu lanet iki 
kilisenin barışmasıyla 1375 yılında son bulmuştur. 

Osmanlıların gelişine kadar Sırp Ortodoks Kilisesi’nin buraya kadar olan 
döneminin özeti şudur: Kilise ve devletin çıkarları birbirine zıt olmayıp birbirini 
tamamlayıcı ve adeta bir senfoni halindedir. Kilise maddi olarak güvenceye alınmış 
olup piskoposların kendilerine ait mülkleri vardı. Rahipler kendi mülkleri olan 
toprakları, tarlaları işleterek geçimlerini sağlıyorlardı. Ruhbanlık mesleği genellikle 
sülaleler şeklinde olup babadan oğluya aktarılıyordu. 

Osmanlı dönemi 

Sırplar için tarihte en önemli dönüm noktası 29 Haziran 1389 yılında 
meydana gelen Kosova Muharebesidir. Bu yenilgi ile Sırp topraklarının büyük kısmı 
Osmanlı Devleti’ne katılmış oldu. Patrikliğin merkezi İpek(Peç)’ten 
Semendire(Smederevo)’ye taşındı. 1459 yılında Semendire’nin fethiyle Sırbistan’ın 
tamamı Osmanlı Devleti’nin yönetimi altına girmiş oldu. Bu döneme kadar bağımsız 
bir şekilde varlığını devam ettiren Patrikhane aynı yılda kapatılmıştır. Bu durum 
Kanunî Sultan Süleyman dönemine kadar sürüp Sokullu Mehmed Paşa’nın 
gayretleriyle Patrikhane 1557 yılında tekrar açılmış olacaktır. 

Patrikhanenin yeniden açılmasıyla her ne kadar amaç Sırpları Katolik 
Habsburg İmparatorluğu karşısında memnun etmek ve gönüllerini kazanmak 
olmuşsa da Sırplar Osmanlı-Habsburg savaşlarında Osmanlı aleyhine hareket 
etmiştir. Bu tutumlarından dolayı 1766 yılında İpek Patrikhanesi kapatılmış ve 
Fener-Rum Patrikhanesi’ne bağlanmıştır. 
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Osmanlı döneminde, özellikle Patrikhane’nin varlığı sayesinde Ortodoks 
Sırplar kimliklerini korumuş ve dinî ve millî birlikteliklerini sağlamlaştırmıştır. 
Fakat, Osmanlı Devleti dönemini Sırplar Türk esareti, kölelik dönemi olarak 
görürler. Önceki satırlarda saydığımız ve burada birçok sayamadığımız tarihî kilise 
ve manastır 500 yıllık uzun bir döneme rağmen günümüze kadar ayakta kalmıştır. 

Sırplar kendilerini her bakımdan haklarından mahrum edilmiş olarak sayar ve 
ödenen haraç (vergilerden) şikayet ederler. Kilise ise bu dönemden en çok zorluk 
çekilen uzun bir dönem olarak bahseder. Bu olumsuz tavırlardan dolayı XIX. 
yüzyılda Sırp Ortodoks Kilisesi Osmanlıya karşı olan isyanlarda baş rol almıştır. 

XX. yüzyılda Sırp Ortodoks Kilisesi’nin durumu

XX. yüzyılın başında Sırp Ortodoks Kilisesi ayrıcalıklı bir sosyal konuma ve
büyük millî ve kültürel öneme sahipti. 1903 yılında hazırlanan Sırbistan Krallığı 
Anayasası’nda Ortodoksluk devletin resmî dini olarak kabul edilir, din eğitimi 
zorunlu bir okul dersidir, resmî tatiller kilise ayinleri ile kutlanır, tüm dinî görevliler 
devletten diğer devlet memurları gibi maaş alır. Bu durum İkinci Dünya Savaşı'na 
kadar bu şekilde devam eder. 

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin resmen birleşmesi 1920'de İstanbul Patrikhanesi’nin 
rızasıyla gerçekleştirilmiştir. Fakat Krallık döneminde Sırp Ortodoks Kilisesi’nin 
geleneksel ayrıcalıklı konumu 1917 Korfu Deklarasyonu’nda vurgulanan dinlerin 
eşitliği maddesine dayanarak 6 Ocak 1919 yılında Kral Aleksandar'ın ilan edilen 
kararı ile resmen kaldırılmıştır. Bunun yerine mevcut dinlerin eşitliği maddesi 
getirilmiştir. Kendisi Vidovdan Anayasası ile 1921'de din özgürlüğü ilkesini ilan etti 
ve dinî toplulukların teorik olarak eşitliğini sağladı. Buna göre devlet tarafından 
tanınan dinler serbestçe ve alenî faaliyet gösterme hakkına sahiptiler ve dinler devlet 
nezdinde eşit konumda kabul edilmiştir. Bunun nedeni 1918 yılında kurulan yeni 
devlet Sırp-Hırvat-Slovenler Krallığı (daha sonra Yugoslavya Krallığı) çeşitli dinlere 
mensup halklardan oluşması idi. Örneğin 1921 yılında yapılan nüfus sayımına göre 
toplam nüfusun yüzde 46,8'i Ortodoks, yüzde 39,4'ü Roma Katolik, yüzde 10,9'u 
Müslüman olarak kaydedilmiştir. 

Ocak 1918'de Sırp Ortodoks Kilisesi’nin tüm bölgelerinin temsilcilerinden 
oluşan bir konferans Sremski Karlovci'de bir araya geldi ve tüm kilise bölgelerinin 
bir bütün halinde birleştirilmesi için hazırlıklar başlatıldı. Piskoposların Sırp 
Ortodoks Kilisesi'ni birleştirme kararı Kral naibi Aleksandar tarafından 17 Haziran 
1920'de kraliyet kararnamesi ile ilan edildi. Sırp patriğinin resmî adı "Sırp-Hırvat-
Slovenler Krallığı Ortodoks Kilisesinin Sırp patriği" oldu. 12 Kasım 1920'de Birleşik 
Sırp Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Kurultayı Sırbistan’ın o günkü metropolidi olan 
Dimitriye Pavloviç'i yenilenen Sırp Patrikhanesi'nin ilk patriği olarak seçti. 

Platform of International European Studies | 173



  Sead Ibrić 

Seçimleri gerçekleştiren Seçim Kurultayı piskoposlar ve rahiplerin yanı sıra 
aynı zamanda çok sayıda üst düzey devlet görevlisinden oluşuyordu. Bu, devletin 
Sırp Ortodoks Kilisesi’ne karşı tutumunda bir geleneğinin olduğunu gösteriyordu. Bu 
ilke yani devlet ve kilise arasındaki ilişkilerin senfonisi ilkesi Bizans'tan devralınmış 
olup Aziz Sava da aynı ilkeyi Kanun İlkesinde (Zakonopravilo) veya Nomocanon'da 
tanıtmıştır. 

Sırp Ortodoks Kilisesi, Birinci Dünya Savaşından büyük insanî ve maddî 
kayıplarla çıktı. Savaşın başlangıcında kilisenin 3000 kadar rahibinin 1056'sı yani 
üçte birinden fazlası öldü veya kayboldu. 1920 yılında yapılan tarım reformundan 
Sırp Ortodoks Kilisesi’nin tüm toprak varlıkları etkilenmiş ve el konulan varlıkların 
çoğu yeni kullanıcılara aktarılmadığından Sırp Ortodoks Kilisesi yıllarca devlete vergi 
ödemek durumunda kaldı. 

24 Kasım 1931'de yürürlüğe giren yeni anayasaya göre kilise yetkilileri ve 
kurumlarının tüm yetkilileri tıpkı devlet yetkilileri gibi Krala yemin etmeliydi. 
Patrik, Kraliyet Konseyi’nin bir üyesiydi ve yüksek mevkiye tanınan ayrıcalıklara 
sahipti. Patriğin bu ayrıcalıklı konumu patriğin Sırp devletinin eski bir geleneğinin 
yani krala en yakın konumdaki kişi olmasının ve özel saygı görmesinin yansımasıdır.  

Din eğitimi sorunu ise 1933'te Eğitim Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar çözülmüş oldu. Fakat İkinci Dünya Savaşı sırasında ve 
neticesinde meydana gelecek olaylar Sırp Ortodoks Kilisesi’ni oldukça etkileyecek ve 
Yugoslavya Krallığı döneminde elde ettiği imtiyazları elinden alınacaktır.  

İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Sırp Ortodoks Kilisesi ülkeyi Hitler’e 
teslim eden ve onunla işbirliği sağlayan Kral ve o günkü hükümetin yanında yer aldı. 
Ateist olarak kabul ettiği komünistlere karşı idi, monarşi taraftarıydı ve Draža 
Mihayloviç'in milliyetçi Çetnik hareketini destekliyordu. Bu taraftarlığa binaen 
ayinlerde savaşın sonuna kadar Kral’ın ismini anıyordu. Yeni Sosyalist devlet ise 
Çetnik hareketi ve monarşist düzenle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra amansız bir 
kapışmaya girecektir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonu Sırp Ortodoks Kilisesi’nin yıkılmış bir 
organizasyon yapısı, din adamlarının dörtte biri kadarının kaybı ve büyük maddi 
hasarı demekti. 4.200 kilisesi ve 220 manastırı olan Sırp Ortodoks Kilisesi’nin 330 
kilisesi, 49 şapeli ve 17 manastırı İkinci Dünya Savaşı sırasında tahrip edildi ve 335 
kilisesi, 23 şapeli ve 17 manastırı ise ciddi şekilde hasar gördü. En büyük yıkım Hitler 
yanlısı Hırvatistan Bağımsız Devleti (NDH) topraklarında gerçekleşti. 

Sırp Ortodoks Kilisesi kendini tarihte birleşmeden sonraki en zor durumda 
buldu. Neredeyse tüm gelir kaynakları, devlet sübvansiyonları ve tüm fonları yok 
edilmiş oldu. Sırp Ortodoks Kilisesi’nden 70.000 hektar arazi ve ormana el konulup 
1.180 kilise binası kamulaştırılmıştır. 
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Yeni kurulan siyasî hükûmet kısa süre sonra Sırp Ortodoks Kilisesi dahil olmak 
üzere ülkedeki tüm dinî örgütleri marjinalleştiren, depolitize eden ve ekonomik 
olarak daha da zayıflatan bir dizi sistematik yasal düzenleme yapıp dine ve dinî 
topluluklara karşı olumsuz bir tutum sergiledi. Yugoslavya Federal Halk 
Cumhuriyeti Anayasası 31 Ocak 1946'da kabul edildi ve dinî cemaatlerin devletten 
tamamen ayrıldığını ilan etti. Kilise ile devletin birbirinden ayrıldığını bildiren 
anayasanın 25. maddesi 13 Ocak 1956 tarihli yeni anayasaya da girdi. 

1960'ların ortalarında sosyalist toplumun ekonomik ve politik liberalizasyonu 
ile dinî topluluklar üzerindeki güçlü siyasî baskı yavaş yavaş azaldı yani devlet ve dinî 
topluluklar arasındaki ilişki serbestleştirildi. Ancak aynı zamanda dinî toplulukların 
sosyalist devlete karşı daha sadık ve işbirlikçi bir tutum içerisinde olmaları sağlandı. 
Fakat dindarlık özellikle Ortodoksların yoğun yaşadıkları Sırbistan ve Karadağ 
bölgelerinde önemli ölçüde düşüş gösterir. 

Komünizm döneminde Sırp Ortodoks Kilisesi’ni etkileyen iki önemli ayrılma 
olmuştur. Bu dönemde Makedon Kilisesi ve yurtdışında teşkilatlanan Diaspora 
Kilisesi merkezi Sırbistan’da olan kiliseden ayrılmıştır. 

Sonuç 

Tarihi boyunca, dinî meselelere ek olarak Sırp Ortodoks Kilisesi siyasî 
faaliyetler de yürütmüştür ki bu durum Sırp Ortodoks Kilisesi’nin önemli 
hususiyetlerinden biridir. Özellikle Osmanlı döneminde Sırp Ortodoks Kilisesi çoğu 
zaman o dönemin koşullarında sadece dinî değil siyasî liderliği de devralmıştır. Adı 
geçen kilise özellikle "Sırpların birleşmesi" mücadelesinde aktif olarak yer almış olup 
ve hala bu düşünceye sahiptir. Bundan dolayıdır ki XX. yüzyılın başlarında Sırp 
Ortodoks Kilisesi Yugoslavya'nın kurulmasını destekledi, çünkü bu durumda tüm 
Sırplar bir devlette bulunup beraber yaşayacaklardır. Fakat yeni kurulan Yugoslavya 
Krallığı uzun sürmeyen bir dönemden sonra kendisini İkinci Dünya Savaşı’nın 
içerisinde bulacaktır. Sırp Ortodoks Kilisesi İkinci Dünya Savaşı’nda kendisini zor bir 
duruma itip genel olarak, milliyetçi Kral taraftarları Çetnik ve Müttefik kuvvetlerle 
işbirliği yaptı. Seçtiği taraf savaştan mağlub çıkınca Sırp Ortodoks Kilisesi yeni 
kurulan sosyalist ve komünist Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti'nde zor 
döneme girmiş oldu. Kısa zaman sonra Sırp Ortodoks Kilisesi devletten ayrıldı ve 
siyasî otorite olmadan sadece dinî bir kurumu temsil eder hâle geldi. Böylece 
kendisine biçtiği tarihî özelliği olan iktidarla bir olma özelliğini kaybetmiş oldu. 
Bundan dolayı Sırp Ortodoks Kilisesi Yugoslavya’nın dağılmasında ve komünist 
döneminin son bulmasında etkin rol oynamıştır. Sırpların tek devlette bulunmasını 
hedeflediği için XX. yüzyılın 90’lı yıllarınaki savaşlarda çok tartışmalı bir rol oynadı. 
Temsilcileri Sırp askerî ve paramiliter oluşumlarını destekledi. Yeni kurulan 
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devletlerin sınırlarını tanımayıp, uluslararası kuruluşları suçladı ve neredeyse tüm 
barış planlarına karşı çıkıp onları reddetmiştir. 
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BOSNA’DA BOGOMİLLER-TARİHSEL GELİŞİM VE 
MEZHEPLER ARASI ÇATIŞMA 

Muhamed Valjevac*, Dzana Katana** 

 

Özet 
 Bosna gerek Avrupa’nın gerekse de Balkanların ana kesişim noktası olması bakımından 

tarihsel ve jeopolitik açıdan önemlidir. Bunun için Romalılardan günümüze kadar çeşit çeşit devletler, 
dinler, sömürgeci güçler bölgeye hâkim olmaya çalışmışlardı. Bu konuda bazıları başarılı bazıları da 
başarısız oldular. Ama başarılı olanların hâkimiyeti de askeri ve siyasi gücün ötesine geçememişti. 
Bunun en güzel örneğini 11. Yüzyılda ortaya çıkan Bogomil Mezhebinin bölgede kurduğu hâkimiyet 
bize göstermektedir. Bölgeye İslam dini ve onun en güçlü siyasi gücü olan Osmanlı İmparatorluğu 
gelene kadar Bogomil Mezhebi tüm bakılara rağmen tek din unsuru olarak ayakta kalmıştı. Bu 
çalışmamız farklı teknikler ve yaklaşımlar kullanarak Türkçe literatürüne Bogomil Mezhebine dair yeni 
bilgiler ve bakış açılarını kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna kilise tanıtımı, mezhepsel çatışmalar ve 
tarihsel gelişim doktrinleri de dâhildir. 

Anahtar Kelimeler: Bosna, Bogomiller. 

 

Bosnian krstjani – Religious Views and Influence in Medieval Bosnia 

Abstract 
The 12th century in Bosnia saw the advent of a group of heretics called Krstjani, the followers of 

the Bosnian Church. Although they soon had to subject themselves to the supremacy of the Catholic 
Church, they were a popular religion with their own hierarchy and religious beliefs. The Krstjani’s 
theological views did not only diverge from the teachings of the Catholic Church, but also from the 
churches in neighboring countries. At its peak, their leaders were one of the most prominent diplomats 
among the Bosnian rulers; furthermore, some of the most noteworthy Bosnian noblemen and royal 
family were members of the Bosnian Church. This paper recounts how the Krstjanis’ beliefs were 
influenced and how they were portrayed in historical sources. In addition, it delves into their hierarchy, 
as well as their religious teachings in accordance to Catholic and other preserved sources. 

Keywords: Bosnia, Bogomil. 
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 1. Giriş 

 12. Yüzyıl Ortaçağ Bosna’sında “Bosna Kristiyanları”1 isimli bir mezhep 
ortaya çıkmıştı. Bu mezhep, Katolik Kilisesini üstü olarak kabul etse de bu durum 
sadece kâğıt üstünde kalmıştı. Onların inanış ve dogmaları, Katolikler ve diğer dini 
gruplardan farklı olduğu için kendileri birer millet dini olarak görülmüşlerdi. 
Bogomiller gücünün zirvesindeyken Bosna Kraliyet ailesi ve bölgenin en güçlü 
soyluları da onlara mensuptu. Aynı zamanda bu mezhebe mensup olanların devletin 
en önemli kademelerine yerleştirilmişlerdi. Bu “Herez Harekâtı” 12-15. Yüzyıl 
aralarında, bugünkü Bosna-Hersek topraklarında en aktif dini güçtü.2 Bu Herez 
grubunun inançları hakkında birçok değişik görüş vardır. Bazıları onların birebir 
Sırp Ortodoks Kilisesiyle aynı olduklarını, bazıları ise “Katı Katolizm”e 
benzediklerini ileri sürmüşlerdi.3 

 Mamafih günümüzde bu harekât, meydana çıkan delillerle beraber 
“Manihaizm-Düalizm” inancına daha yakın gözükmektedirler. Bu inanç ilkin 
Bulgaristan’da daha sonra Fransa’da güç kazansa da en büyük hâkimiyetini Bosna’da 
kurdu.4 Bu yapı zaman zaman başta Katolikler olmak üzere çeşitli dini gruplardan 
ağır darbeler almışsa da Bosna Kraliyetinin düşüşüne kadar ayakta kalmayı 
başarabilmişti.5 Kraliyet düştükten sonra Bosna Kilisesi, birden bire tüm tarihi 
kaynaklardan silindi.6  

 

 2. Bogomilizm-Manihaizm 

 Bogomilizm, Maniheist-Düalizm Herez inancına mensuptur ve Bogomilizm 
inançları Bosna Kristiyanları inançlarıyla aynı olduğu için bu Herezle ilgili terimlere 
değineceğiz. Maniheistçiler terimi, herhangi bir Düalizm inancına inananlar ve 
Bosna Kilisesi takipçilerine doğrudan verilen bir isimdir. Herhangi bir Düalizm 
dogmasına inananlara Katarlılar7 denilir. Manihaizm, M.S. 3. Yüzyılda ‘Mani’ isimli 
rahip tarafından İran’da kurulmuştur. Ve bu bir Senkretizm inanışıdır. Yani eski 
İran dinleri ve Hıristiyan karışımı. Bu Manihaizm inancı, erken Hıristiyan öğretileri, 
iyilik-kötülük Düalizm kavramlarıyla eski İran dinindeki karışımlardan meydana 

                                                           
1  Bilimsel literatürde Bosna Kristiyanları Bosna Bogomilleri ile aynı anlama gelmektedir. 
2  Dini ve devlet gücü. 
3  Bosna ve onun Kilisesini bağımsızlığını kabul etmek istemeyenlerin ağırlıklı olan düşünceleri. 
4  Ortaçağ Bosna Kraliyeti 
5   1463’te Ortaçağ Bosna toprakları Osmanlıların eline geçmiştir. 
6  Fatih Sultan Mehmed, kraliyet şehri Jajce’ye vardığında huzurunda toplanan yaklaşık 60.000 aile 

Müslüman oldu.  
7  Daha çok Ortaçağ Fransa’da rastlanan bir durum. 
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gelir. Böylelikle Manihaizm, ‘Tanrıyı’8 kesin iyilik ve aydınlıkçı olarak açıklarken, 
‘şeytanı’9 ise kötülük, karanlık ve maddi olarak kabul eder. Bu cümleden anlıyoruz ki 
Manihaizm inancı, Hıristiyan inancıyla bazı benzer özellikler taşımaktadır.  Bu dini 
inanış üzerine Zoroastrizm ve Budizm nüfuzları de eklenmiştir.10 Buna göre ‘Mani’, 
yapılan seyahatlerinde bahsi geçen bu üç dinden en iyisini alıp, yeni bir inanış ortaya 
çıkarmıştır.11  

Ortaçağ boyunca birçok hareket ortaya çıktı. Bu yapılar, Katolik Kilisesi 
tarafından Maniheist olarak tanımlanmıştı. 1184’te Engizisyon kurulmasıyla beraber, 
yukarıda adını zikrettiğimiz tüm inanışlar Herez olarak ilan edilip, bertaraf edilmeye 
çalışıldı. Manihaizm doğrudan olarak Batı Avrupa’daki Katar kiliselerini kapsıyordu. 
Diğer yapılar Neomanihaizm olarak kabul edildi. Buna ‘Pavlikanizm Harekâtı’12 da 
dâhildir. Pavlizm en çok Ermenistan’da taraftar toplamıştı. Öbür taraftan 
Bogomilizm ise bugünkü Bizans, Bulgaristan, Bosna, Dalmaçya, Sırbistan, İtalya ve 
Fransa topraklarında görülmüştü.13  

1179 ‘Lateran Konsil’14 kararlarına ve 1184 Papa III. Lucio’nun “Abolendum 
Bula”sına15 karşı Köln ve Bonn’da Katarlı Herezçiler ortaya çıkmıştı. Fransa’da 
Heretiklere, Katar bazen de ‘Publikan’16 denilirdi. İtalya ise özellikle de Lombardi 
bölgesinde Heretiklere Pataren denilirdi.17 Çeşitli tarihi kaynaklarda Paarenlere 
Patarinim, Patharenoi, Publicani, Populicani18 gibi isimlerle de karşılaşmak 
mümkündür. Peki, bu isim nasıl geçerlilik kazandı? Bu konu hakkında günümüzde 
iki tez vardır. Birincisine göre, Türkiye Küçük Asya’sındaki Patara isimli şehirdeki 
Hristiyan inancından uzak kalan yerli halka göre isim verilmiştir. İkincisine göre ise 
Babamız19 duasına göre bu ismi aldıkları söylenir. Bu duayı sıkça zikrederler ve 
Yunancası “Paterhemon” Latincesi ise “Paternoster”20 demektir. 

                                                           
8  Başlangıç ve sonu, Alfa ve Omega 
9  Kötülük başlangıcı 
10  Asya coğrafya yapısı insanlar, kültürler ve dinler arasındaki etkileşim için oldukça müsait. 
11  Günümüzde bilim bu inanç sistemi böyle tanımlanmaktadır. 
12  Daha çok Asya’da görülmüş ve selefi Hristiyanlar gibi yaşamayı amaçlana bir harekât. İstanbul 

Ortodoks kilisesi tarafından kanlı bir şekilde bastırılmış. 
13  Run Ciman, 1947: 94-98. 
14  Engizisyon başlatmalarına dair bir konsey 
15  ‘Ya tövbe edin ya da yanmaya hazır olun’ manasında çıkan bir emir. 
16  Yani Halk manasına gelir. 
17  Saf, temiz, naif manasına gelir. 
18  Tüm bu isimleri, Halk, genel insanlar, zayıf insanlar manasına gelir. 
19  Hıristiyan inancına göre Tanrı, baba olarak da belirtilir. 
20  Racki, 2003: 33-35. 
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3. Bogomil Herezinin Ortaya Çıkışı Ve Yayılışı

Kaynaklara göre, İtalya’da Katar ve Patarenler 11. Yüzyılın başında ortaya
çıkmaya başlamışlardır. Fransa günümüzde bile bu Herez mezhebin iki ülkede aynı 
anda değil, İtalya’dan Fransa’ya geçtiğini savunmaktadır.21 Karşımıza çıkacak bir 
sonraki soru, bu ortaya çıkan mezhebin orijinalliği konusudur. O zamanki ve 
bugünkü kaynaklar bu mezhebin İtalya’dan değil, Doğu medeniyetlerinden geldiği 
yönündedir. 1146’ta Köln şehrinde iki Katar mezhebi mensubunu ateşte yaktılar. 
Mahkemede verdikleri müdafaalarından şunu öğrenebiliyoruz ki: Bogomil Mezhebi, 
ilk Hıristiyanlardan beri Yunanistan ve birkaç diğer ülkelerde ayakta kalarak, 
korunmuş ve gelişmiştir.22  

13. Yüzyılda Reinerio Sachoni isimli bir ‘Pataren hocası’23 şunu beyan etmiştir:
Bogomil Kilise belediyeleri tüm Bulgaristan’a ve Selanik’teki Dragoviç Kilisesi’ne24 
sahiptiler. Ayrıca kendileri için asıl olarak bu iki bölgeden çıktıklarını da kabul 
ediyordu. Bu bilgilerden yola çıktığımızda Bogomil Kilisesi’ne bir diğer isim olarak 
‘Bulgar Herezi’25 denildiğini de öğrenmekteyiz. Nitekim Bulgaristan Bogomilizm’in 
ana merkezi olduğu için diğer bölgelerde özellikle de Katar ve Patarenler arasında bir 
çekişme yaşandığında, ana merkez olan Bulgaristan’dan arabulucular 
gönderilmekteydi.26 Batı’da ikametgâh eden Katar ve diğer Bogomil grupları 
inanışlarını sorgulamak ve tazelemek için Bulgaristan gibi Doğu bölgelerine 
geliyorlardı. Bugünkü araştırmalara göre bu Herez inancın 10. Yüzyılda ortaya 
çıktığı ve 11. Yüzyılda İtalya ve Fransa’ya yayıldığı bir gerçektir.  

Yunan yazılı kaynaklarına göre Bogomil Mezhebi, İstanbul’da 11. Yüzyıl 
ortalarında bir ana merkeze sahipti. 1050 yılında İstanbul’daki merkeze ‘Vasili 
Petar’27 seçildi. Kendisi İstanbul’daki merkezi kurucusu değildi ama onu önemli bir 
konuma getiren kişiydi. Ayrıca da bu demek oluyor ki İstanbul’un merkez olması 
Petar’ın öncesine dayanıyordu.28 Yunanlılar, bu mezhebin Yunanistan’da değil 
Bulgaristan’da ortaya çıktığını savunuyorlar. Bu savunuları eski Slavca ve Bulgarca 
lehçesini yanlışça yorumlamalarından kaynaklanıyordu. Günümüzde farklı Bulgar 

21  Çünkü İtalya Balkan’a ve Doğusuna çok daha yakın konumundaydı. 
22  Bulgaristan ve çevresi. Daha sonraki satırlarda daha fazla değineceğiz. 
23  Bugünkü misyonerler gibi, o zamanki seyyah öretici Hocalar ve vaizler. 
24  Selanik’te hala aktif bir Slav kilisesi ve manastır. 
25  Gerek Bulgaristan’dan çıktığı için gerek de Bulgar, saf, temiz ve naif manasına geldiği için. 
26  Bununla yetinmeyi aynı zamanda inanışları öğretmek ve yayılmak için. 
27  Muhtemelen bu yıllarda bu yapı İstanbul’da kabul edilmiş değil, gizli gizli kendi ana merkezlerini ve 

diğer unsurlarını kurmuşlardır. 
28  Yani 9. Ve 10. Yüzyıllarına ait. 
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hatıratları keşfedildi ve Franyo Racki gibi tarihçiler yukarıda zikredilen Bogomil 
Mezhebinin Bulgaristan’da çıktığına dair olan teorilerin doğrulandığını belirttiler. 
Bu anıların bir tanesinde: Bogomil kurucusu ‘Bogomil’29 isimli rahibin mezhebini, 
Bulgar Çarı Petar döneminde30 tebliğ etmeye başladığı yazılıydı. Diğer bir anı olan 
‘Prezbitter Kozmo’nun günlüğünde’31 Rahip Bogomil’in Herez Mezhebini, Simeon 
oğlu Çar Petar’ın tahta çıkmasıyla beraber tebliğ etmeye başladığı ifade ediliyordu. 
Rahip Bogomil’in en aktif yılları M.S. 927-950 yılları arasında geçmişti. Bulgaristan 
bu gibi mezhepler için en uygun zemine sahipti:  

1. Paganizm dinleri ve yeni gelen Hıristiyanlık dini arasındaki güç çatışması,  

2. Doğu ve Batı kilisesi arasındaki hâkimiyet mücadelesi,  

3. Farklı din ve milletlerden kişilerin bir arada yaşaması. 

Böylece Bulgaristan gibi gergin ve istikrarlı olmayan yerlerde çeşitli Herez 
öğretileri için yayılma alanı çok kolaylaşmaktaydı. Örneğin Yahudiler, Selanik’te 
büyük bir yerleşim alanına sahip olarak tüm Balkan yarımadasındaki ticari işleri 
yapıyorlardı. Bu şekilde Yahudiler zamanla yayıldıkları yerde dinlerini etkin hale 
getiriyorlardı. Sarasenler32 Selanik ve etrafındaki bölgelerde 9. Yüzyıldan itibaren 
yaşıyorlardı. Her ne kadar Hıristiyanlaşsalar da aralarında Müslüman adetleri yaygın 
olarak kalmıştı. Böylelikle Bulgaristan’ın çevresinde Müslümanlar, Yahudiler, 
Pavlikanizm ve ‘Euhit sektası’33 mevcut hale gelmişti.34 

Böylelikle Bulgaristan’ının çevresinde Müslümanlar, Yahudiler, Pavlikanizm 
ve Euhit sektası mevcut hale gelmişti. Simeon oğlu Peter döneminde, yukarıda 
zikredildiği gibi kilise-devlet ilişkileri (güçleri) zayıflamıştı. Saydıklarımız düzensiz 
bir dini yapı içerisinde vaizlerin yeni bir dini oluşumu ortaya çıkarması için üst 
düzey olanaklar sağlamıştı. Ve bu yapıların temellerinin kolaylıkla atılmasını 
hızlandırmıştı. Tüm bunlardan Bogomilizm sektası orijinalini Doğu’dan almıştı. Ve 
Gnostik-Manihaizm düalizmin etkisi altında gelişmiştir. Gnostizm, Hristiyanlık- 
Yahudi öğretileri ve Pagan felsefesini bir sentez oluşumudur. Bu sektası (Bogomil) 
birçok diğer hareketlere de öncülük etmiştir. Doğu’da Pavlikanizm ve Güneydoğu 
Avrupa’da Bogomilizm, Batı Avrupa’da Katar-Pataren gibi başlıca yapılar.35 

                                                           
29  Tanrı’ya yakın manasına gelir. 
30  10. Yüzyılın ilk otuzlu yıllar 
31  10. Yüzyılın ortalarında yazılmıştır.  
32  Müslümanlar manasına gelir 
33  Türkiye doğusunda ve Süriye’sinde bulunan ilk Hristiyanlar gibi yaşamaya çalışan bir sektası. 
34  Racki, 2003: 36-40. 
35  Gibi ağır sektalar yüzünden Katolik kilisesi çok ağır ve zor adımları, en başta engizisyon gibi 

yapmak zorunda kaldı. 
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 Bu sektasın Bulgarlardaki kültür, dini, hayat gibi etkileri belli değil. Ama 
günümüzde bilim bu inancı tüm Pagan taraftarları tarafından kabül görüldüğünü 
söylemektedir. Sekta ortaya çıktıktan sonra, Bulgaristan, Makedonya ve Dragoviç 
bölgesinde iki kilise kuruldu.36 Daha sonraları da Plovdiv ve Çarigrad37, kiliseleri 
kuruldu. İlerleyen zamanlarda Herez, İtalya ve Fransa’da görülmüştü. Bilime göre, 
Herezi etkisi, Fransa’da çok erken bir tarihte yani 11. Yüzyılda başlamıştır.38  

Günümüzde Manihaizm’in tam çıkış yeri ve zamanı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte şu da biliniyor ki bu inanç için en müsait ve verimli alan 
Ortadoğu coğrafyasıydı. Bilimsel veriler, şu tezi de kabül görmektedir: Maniheist 
inanç sisteminin en büyük etkisi M.Ö. 6. Yüzyılda İran’ın kadim ‘Zoroastrizm dini’39 
öğretileri üzerinde etkili olmuştur. Yani iki büyük medeniyet Fars ve Helenizm 
arasında gelişme göstermiştir.40 Tüm bu kanıtlar neticesinde Manihaizm 
düalizminin en büyük etkisinin Bulgaristan’da görüldüğü ve oradan da 9-14. Yüzyıl 
aralarında orta ve güney Avrupa’ya taşındığını söyleyebiliriz. En büyük gelişimini 
Bulgaristan başta olmak üzere Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey İtalya ve Güney 
İtalya’da gerçekleştirdi. Bu Avrupa’ya Manihaizm’in gelen ikinci dalgasıydı. Ve 
değişimi gösteren doktrin için bu dalgaya Neo-Manihaizm de denilmiştir.  

4. Bosna Kraliyeti’nde Bogomilizm

Bosna’daki Bogomilizm etkisi 12 yüzyılın sonlarına doğru başlayıp 15.
Yüzyılın sonlarına doğru devam etmiştir. Bilhassa Ortaçağ Bosna Tarihi Bogomilizm 
ile başlıyor ve bitiyor da diyebiliriz.  

Ban Boriç, Ban Kulin ve Styepan Tomaşeviç’e kadar Bogomilizm hareketi 
varlığını sürdürmüştür. Ve bu hareket gerek Bosna kraliyetinde ve de çevre 
bölgelerdeki en güçlü dini, siyasi ve ekonomik güç olmuştu.41 Bugünkü Bosna 
toprakları çeşitli dinlerin kesiştiği bir noktadır. Bogomilizm kilisesi, Halkın yegâne 
kilisesi olarak bilinirdi. Adeta bir sembol olmuştu. Bunun için Katolik ve Ortodoks 
kiliselerinde ve onların merkezi otoriteleri olan Roma ve İstanbul’dan farklıdır. Bu 
yüzden bu iki Hristiyan kilisesi, Bosna Bogomil kilisesini ve ona bağlı yapıları 
dışlayıp, taraftarlarını da aforoz etmişlerdir.42 

36  İlk bağımsız kiliseleri 
37  İstanbul manasına gelir. 
38  Raçki, 2003: 41-45. 
39  Çok ağır ve zor bir din. Ateşe tapınmakla beraber ateşe de kurban ediyorlardır. 
40  Tarih bu döneme ‘Neohelenizm’ de ayrıca olarak isimlendirir. 
41  Bosna Halkın masalar ve anlatımlarda devamını hala görebiliriz. 
42  Zaman zaman haç seferleri de düzenlenmişlerdir. 
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Bu iki kilise, Bosna Kilisesini bağımsızlığını bir süre tolere ettiler. Bağımsızlık 
hususunda durum böyleyken onun öğretileri konusunda tolerans göstermeyip 
şiddetli bir şekilde karşı çıkıp çalışmalarını yakıyorlardı. Olayın bir diğer ilginç olan 
tarafı ise Bosna kilisesi gerek yazılı gerekse de sözlü olarak Bogomil ve Bogomilizm 
gibi terimleri kendisi için hiç kullanmamıştır.43 Kilisenin taraftarları da bu ifadeleri 
kullanmaktan kaçınmışlardı. Yine de Bogomilizm inanç sistemleri, Bosna Kilisesinin 
inanç sistemine birebir entegre olmuştu. Bosna Kilisesini Bulgaristan Bogomilizmi 
ile hiçbir benzerliği yoktur. Aralarındaki en büyük fark ise Bosna Kilisesinin Devlet 
otoritesine karşı olmamasıydı.44 Günümüzde Kilise-Slav dilini apokrifleri 
Bogomilizmi çalışmak için en önemli kaynaklar olmaktan çıkmıştır.45 Artık Bosna 
Kilisesinin metinleri açığa çıktı. Bu metinler iki şeyi de açığa çıkardılar:  

1. Kilise-Slav dilini  

2. Estetik-Sanat anlayışını46 

Yani Bosna kilisesinin ana dogmaları ve öğretilerini gösterdiler. Bosna’da 
Bogomilizmi çıkışı, Neo-Manihaizm’in ikinci dalgasıyla aynı zamana denk 
gelmiştir.47 İkisi de köklü Hristiyan kiliselerine ciddi tehditler oluşturdular. Bosna 
kilisesi ve diğer Herezleri dini inançlara karşı farklı bakış ve öğretileri vardı. Biz 
bunlara ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Kuzey İtalya Paterenler’in ve Bosna Herezi 
arasındaki yakın ilişkilere dair ‘Traktatlar’48 mevcuttur. Bu Traktatlarda canlı iletişim 
ve karşılıklı yapılan ziyaretlerin olduğuna dair kanıtlar vardır. Bosna Bogomilizmi ile 
ilgili ilk kanıtlar Dalmaçya’dan Paterenler’in kovulması ve Bosna’ya kaçışı ile 
gerçekleşmiştir.49 Bosna’daki Bogomil ve Batı’daki Katar ile Pateren ilişkisini dolaylı 
olarak kanıtlayan belgeler mevcuttur. 

Son yıllarda çıkan yeni kaynaklara göre, sanıldığı kadar Bosna ve Avrupa’daki 
Heretikler arasında yakın bir ilişkinin olmadığı bir nevi söylenebilir.50 Bu 
kaynaklardan yola çıkarsak “Bogomilizm” ve “Bosna Kilisesi’ni’’ yakın bir temasta 
göstermek ne kadar doğru olabilir. Bu iki terim, sürekli birbirine bağlıdır. Hatta aynı 
olarak da kabul edilir. Ancak ikisinin tam olarak aynı şeyi ifade ettikleri de 

                                                           
43  Kendilerini gerçek ve basit Hristiyanları gördükleri için. 
44 Diğer harekâtlara ve inanç sistemlere göre en büyük farkı da bu, devlete sadık kalması. 
45  Bu kaynaklar Bosna Kilisesine objektif bakmayıp, var olan gücüyle saldırmaya çalışıyorlar. 
46  Balkan ve Bosna coğrafyasında özel bir sanat, dil ve kilise anlayışı. Öncelikle farklı bir süslü dile 

sahip olması, kiliseden zaten bahsettik ve kültür, eğitim ve diğer mevzular. 
47  12. Yüzyılın ortaları ve sonrası. 
48  Günlük ve bilgiler manasına gelir. 
49  Pataren terimi artık Doğu’daki Bogumil kişileri değil, Batı’dakileri ve Pateren Bosna Kilisesini 

temsil etmektedir.  Bkz. Şidak, 1975: 90. 
50  Daha yakın yardımlaşma gibi konular. 
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söylenemez. Bir diğer hususta Bosna Bogomilizmi, Makedonya ve Bulgaristan’daki 
Bogomilizm’le aynı değildir.51 20. Yüzyılın ortalarında birtakım fikirler öne 
atılmıştır: Bosna coğrafyasında Bogomilizm, sosyalizm istendiği için ortaya 
çıkmıştır.52 Yaroslav Şidak ise şu düşüncede ısrar ediyor: ‘Bosna Herezi’, daha adil ve 
yaşanılabilir bir toplum yaratmak için ortaya çıkmadı. Hatta Bosna Kristiyanları, 12. 
Yüzyılın sonlarında devlet ve aristokratlar tarafından koruma altına alınmıştı. 13 ve 
14. Yüzyıllardan kalan tarihi ve kültürel eserler özellikle de Steçaklar53 bize
Bogolizm’in sosyal, siyasi ve kültürel hayatta etkin olduğunu göstermektedir.54

Yaroslav Şidak’ın bir diğer söylemine göre ise Bosna Kristiyanları ve öğretileri 
düalizmin değil ‘Kiril ve Metodiy kardeşlerin’55 öğretilerinin devamıdır. Papa bunları 
Heretik diye ilan etmişti, çünkü onların ‘’Ecclesiae Bosnensis”56 piskoposluğunun, 
Avrupa için çıkarmış oldukları kurallara göre çalışmadıklarını beyan ediyordu. Ve 
Bogomiller piskoposluklarını,  son zamana kadar Papa’nın kurallarına göre idare 
etmemek için direndiler.57 

5. Tarihi Kaynaklarda Bosna-Hum58 Kristiyanları

Yukarıda zikredildiği gibi bu metinde Bosna Kristiyanları’nın, Bulgaristan
herezinin bir kolu olduğunu belirttik. Peki, bu söylem ne kadar doğrudur? Tarihi 
kaynaklar, Dalmaçyalı59 düalistler ve Bosnalı Heretikler arasında 12. Yüzyıl sonları 
ile 13. Yüzyıl başlarında çok önemli ve doğrudan bir ilişkinin olduğunu 
saptamışlardır. Bundan nasıl emin olabiliyoruz?  

51  Günümüzde hala açık bir soru vardır: Yukarıda bahsetmiş olduğumuz farklı bölgelerdeki 
Bogomilizm merkezlerinin, Bosna Kilisesi ve herezini ne kadar etkisi olduğu? (Bazı öğretiler: İyiliğe 
ve kötülüğe inanmak, Katolik Kilisesi doktrinlerine benzer. Bosna dağınık yerleşmelere sahip 
olduğundan muhtemelen düalizmin radikali değil de ılımlısı yaygınlaşmıştı.) 

52  20. Yüzyıl ortalarında Bosna’da ağır komünizm ve sosyalizm idaresi mevcuttu. Bu yönetim, her şeyi 
tarihte dâhil olmak üzere komünizm ile bağdaştırıyordu. Ancak Bogomilizm’in etkili olduğu 
dönemlerde sosyalist düşüncelerden bahsetmek mümkün değildir. 

53  Bosna’daki anıt mezarlara verilen isim. 
54  Şidak, 1975: 86-91. 
55 İstanbul tarafından ve İstanbul Kilisesi’nden Balkanlar’a oradaki Slavları Hristiyanlaştırmak için 

gönderilen iki misyoner. Kendileri Slavlar’ın ilk alfabesini de meydana çıkardılar. Bu iki misyoner 
İstanbul’un resmi öğretilerden biraz farklılık gösterip durumu gittikleri bölgelere göre 
ayarlıyorlardır. 

56  Bosna bölgesi manasına gelir. 
57  Şidak, 1977: 154-155. 
58  Bugünkü Bosna’nın güney kısmı yani Hersek kısmı. 
59  Bugünkü Hırvatista’nın güney sahil kısımlar, Bosna’nın güneyin doğal olarak devamı. 
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1. Macar-Hırvat Kralı Emerik’e, Papa III. Inocentius’un60 mektup ve emirleri

2. Papa III. Inocentius tarafından, Trogir ve Split şehirlerinin Başpiskoposu
Bernard’a gönderilen mektuplar 

Papa emirleri sonrası Başpiskopos Bernard, tüm heretikleri bu iki şehirden 
kovmuştur. Kovulan bu heretikleri, Bosna Banı Kulin (1180-1204) himayesine aldı.61 
Ban’ın bu yaptığı Bosna Kristiyanları hakkında Bosna Kraliyet coğrafyasında 
rastlanılan ilk kaynaklardan birini oluşturur. Ayrıca günümüzde bile Split ve Trogir 
şehir yasalarında Heretiklerin şehirden çıkarılacakları ve hamilerinin de ağır bir 
şekilde cezalandırılacakları yer almaktadır. İtalyan kaynaklarına göre, ‘Mantova ve 
Vicenze heretikleri’62 Slavonya’ya63 giderek “Slav tarikatı” başpiskoposluğu unvanını 
alıyorlardı.64 Salvo Burce65 kendi eserinde Slav Heretiklerinin, Hz. İsa’nın yeniden 
dirilişinden sonraki 12. günde sadece ruhunun göğe yükseldiğini ama bedeninin 
dünyada kaldığına inandıklarını savunmuştur.66 O zamanki herez araştırmacıları, 
İtalya’daki Katarlara en büyük etkiyi Slavonya heretiklerinin yaptığına inanıyorlardı. 
Urachalı Kardinal Konrad67, şu söylemde bulunur: Fransa’daki Albigenez68 ve Katar 
heretikleri Papa olarak Bosna’daki Bogomil Kilisesinin liderini görüyorlardı. 
Günümüzde bazıları bu iddiaya inanırken bazıları da inanmıyor. Dominiken 
Anselmo69 de Alessandria70 bütün hayatı boyunca Heretikler üzerine bilimsel 
çalışmalarda bulunmuş ve hususta iki tez sunmuştu: 

1. Bosna ve Slavonya’yı bölge olarak aynı tutmuş

2. Güney Slavlarının yaşadığı tüm bölgeleri Slavonya’ya olarak
değerlendirmişti 

60  Katolik Kilisesi tarihinde en kanlı Papalardan bir tanesi. Avrupa’nın dört bir tarafta Heretiklere 
karşı kanlı Haçlı seferleri düzenlenmiştir. 

61  Bosna’nın en meşhur Ban’ı. Kendisi 29 Ağustos 1189’da Dubrovniklilerle din ve ticaret serbest 
antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma Bosna Kilisesi’ni başı önünde imzalanmıştır. Bu Bosna’nın 
ve onun Kilisesini bağımsızlığına dair en eski belgelerden bir tanesi. 

62  Bugünkü Kuzey İtalya. 
63  Bugünkü Hırvatistan’ın Doğusu o zamanki ayrı bir Kraliyet ve Bosna’nın doğal olarak Kuzey 

devamı. 
64  Burada kastettiği, Herez Kiliselerinin başı olmak. 
65  12. Yüzyılın sonlarında ve 13. Yüzyılda yaşamış bir hâkim, misyoner ve rahip.  
66  Ortaçağ Avrupa’da bu en tipik ve bilinen bir inanç. Düalizmin etkisi altında şüphesiz kalmıştır. 
67  12. Yüzyılın başlangıcı  
68  Katarlar gibi başka bir herez türü. Birçok aynı benzerlikleri mevcuttur. 
69  13. Yüzyılda yaşamışlardır. 
70  13. Yüzyılda yaşamışlardır. 
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Alessandria eserinin devamında, Slavların İstanbul’a devamlı olarak gidip 
geldikleri belirtip Heretiklerin oradaki öğretilerden etkilendiklerini ve geri 
döndüklerinde ise bir ‘Heretik Kilisesini’71 kurarak başına da Slavonya veya Bosnalı 
bir piskoposu getirdiklerini belirtmiştir. Alessandria “Heretikler Hakkında 
Münakaşa, 1147-1167”72 adlı eserinde Bosna’daki Heretik oluşumları hakkında 
detaylı bilgiler vermişti. Latince kaynakları, Bosna Kilisesi’ni “Ecclesia Sclavonie”73 
diye tanımlanıp, on binlerce takipçisi olduğundan bahseder. Ortodoks Kilisesi 
Sırbistan’daki Herezleri yok etti. Hırvatistan’dakiler ise tüm baskılara direnip önce 
Dalmaçya Kilisesi’ni daha sonra ise Katar ve Patarenler Slavonya Kilisesi’ni kurup, 
en sonunda ise Bosna’ya göçerek buradaki kiliseyle birleştiler.74 

Bosna heretiklerinin kaderi belirlemek için toplanan en önemli Bilino Polye 
Konseyi (8-30 Nisan 1203) başlangıcında Vukan mektupları ortaya çıkıyor. Vukan 
Duklja75 Knezi, Bosna herezini kabul ettikleri için Bosna Ban’ı Kulin’i76, ailesini ve 
tüm halkını Papa’ya şikâyet etmişti. Bu mektup, III. Inocentius’e 1200 yılında 
gönderilmişti. Papalık mektubun ardından harekete geçerek Macar-Hırvat Kralı 
Emerik’e, heretikleri tüm ağır şartlarla Hristiyanlaştırmaya çalışması için emirde 
bulunmuştu. Ayrıca mektupta Papa, Ban Kulin’in Katolikleri 2. sınıf olarak görürken 
heretikleri ise “Antonomasice Christianos”77 olarak gördüğünü belirtmişti. Bu 
durum Katolik dünyası ve lideri Papa için kabul edilemez bir durumdu. Bosna’ya 
karşı Katoliklerin baskısı artınca Ban Kulin 1202 yılı başlarında Papalık ile 
anlaşmaya varmak zorunda kalmıştı. Dalmaçya’ya Papa’nın temsilcisi İvan de 
Casamare78 1202 yılında gelmiş ve oradan da Bosna’ya geçmişti. İvan bir yıl gibi bir 
sürede Bosna Kristiyanları ile olan sorunları çözmüştü. 1203’te Zenica şehrinin 
Bosna nehri yakınlarında Bilino Polye Konseyi toplanmıştı. Bu konseyde Bosna 
Kristiyanları, herez öğretilerinden vazgeçerek başka Maniheist takipçilerini himaye 
etmeyeceklerini, Katolik olacaklarını ve Katolik Kilisesinin organizasyonuna tabi 
olacaklarını ve aynısının Bosna’da kurulacağını beyan etmişlerdi. Bu tavizlere 
karşılık Papalık ve Katolik dünyası onlara karışmayacağı gibi onlara maddi 
yardımlarda bulunacağını da taahhüt etmişti. Bu karşılıklı beyanlar bir antlaşma ile 
resmiyet kazanmıştı. Bosna’nın bu hükümlere tabi olacağına dair garantisi için iki 

                                                           
71  Yani Bosna Kilisesini 
72  Dinler, Yaşam tarzı, inanç sistemleri anlatılmıştır. 
73  Yani Slavlar’ın Kilisesi manasına gelir. 
74  Şanyek, 2003: 3-10. 
75  Bugünkü Karadağ toprakları. 
76  Bosna’nın en meşhur ve en bilinen Ortaçağ hükümdarı. Ayrıca da bugünkü Boşnakça’da şöyle bir 

deyim vardır: ‘Ban Kulin’in günleri hatırasına’.  
77  Saf ve gerçek Hristiyanlar manasına gelir. 
78  11. Ve 12. Yüzyıllarda en meşhur Katolik teolog.  
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Bosnalı aristokrat Macar-Hırvat Krallığına rehin olarak verilecekti. Bu anlaşma 
sonrası, kısmen de olsa Katolik baskısı azalmıştı. Bosna’da Dominiken ve Fransizken 
tarikatları ve manastırları kurulmuştu. Bu tarikatların bölge insanını 
Hristiyanlaştırmada pek başarılı oldukları söylenemez. Tarikatlardan devam edecek 
olursak Papa, Bosna herezini de bir tarikata dönüştürmeye çalışmıştı. Bosna 
herezinin yaşam ve din tarzı, Katolik Kilisesi’ndeki ‘Kutsal Baziliy’79 tarafından 
tarikatlar için yazılmış olan kaidelere göre aynıydı. Bazıları Bosna Kristiyanları için 
“Kadim Kilise”80 olmaya çalıştıklarını ifade etmektedir yani selefi Hristiyanlar gibi.81 

Katolik öğretilerini ve kilisesini kabul ettikleri halde hiçbir zaman diğer 
Katolikler gibi olmadılar. Hatta, bu kabulleri formaliteden öteye geçmemişti. Ne 
Macarların ne de Papanın bu durumu değiştirecek gücü yoktu. Bosna Kraliyet 
ailesinde bazı krallar ve idareciler Katolik olsalar bile, Bosna Kilisesine 
dokunmadılar. Bu meseleyi şahsi olarak değerlendirdiler. Kraliyet ailesi Katolik olsa 
da olmasa da her zaman Bosna Kilisesini siyasi ve fahri başkanları olmuşlardı. Bosna 
Kilisesini önde gelenleri Kraliyet ailesiyle çok yakın ilişkiler içindeydiler. Ve Kraliyet 
kendi idaresini güçlü kılmak için Kilisenin halk üzerindeki otoritesini kullanıyordu. 
Styepan Kotromaniç82 Bosna Kilisesine baskı yapmak istemediği için, Papalık ile ters 
düşmüş ve yapılan mücadelede galip gelmiştir. Bosna Kilisesini Kraliyet Ailesi 
mensubu olan kişiler hariç önde gelen aristokratlar: Hrvoye Vukçiç Hrvatiniç, 
Styepan Vukçiç Kosaça, Pavao Kleşiç ve Sandaly Hraniç. 

 

6. Bosna Kristiyanlarını Kilise Hiyerarşisi 

Bosna Kilisesini, önde gelen idarecilerini ‘Dyed’83, ‘Gost’84, ‘Starac’85 ve 
‘Stroynik’86 oluşturuyordu. Bosna Herezin lideri ve aynı zamanda başpiskoposu 
‘Dede’dir’. Onun yardımcıları ise, Misafir ve Yaşlılardır.87 

Katolik Kilisesi ile kıyaslarsak Stroynik Rahip veya Papaz ile eşdeğer 
sayılabilir. Bosna Kristiyanları’nın liderine neden ‘dede’ denildi bugün bile 

                                                           
79  Günümüze kadar gelen ve hala aktif bir şekilde Manastır gibi yerlerde kullanılan kurallar 
80  Hristiyanlık'ta Hazreti İsa’nın vefatından sonra VI. Yüzyıllarına kadar süren Selefi Hristiyan 

harekâtı. 
81  Şanyek, 2003: 10-12. 
82  1322-1353 
83  ‘Dede’ manasına gelir. Metin devamında Türkçe karşılığı kullanılacaktır. 
84  ‘Misafir’ manasına gelir. Metin devamında Türkçe karşılığı kullanılacaktır. 
85  ‘Yaşlı’ manasına gelir. Metin devamında Türkçe karşılığı kullanılacaktır. 
86  ‘Ruhban sınıfı’ manasına gelir 
87  Misafir ve Yaşlıları ‘Stroynik’ diye de tanımlayabiliriz. 
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bilinmemektedir. Günümüzde bazıları bu ismin 13. Yüzyılda yaşayan Sredecalı 
Heretik Dede ile bağdaşlaştırıyorlar. Dede, Bosna’nın sosyal ve siyası hayatındaki en 
önemli röle sahip kişiydi. Bu duruma örnek olarak, 1323’te II. Styepan’ın bir emir 
yazarken bile, Dede’nin huzurunda bu iş yapması gösterilebilir. 1404’te Bosna 
Kristiyan Hval ‘Hval hatıratı’nda Bosna Kilisesi başında Radomer isimli dedenin 
bulunduğunu belirtmektedir. Radomer dede, Ostoya Kralı ve Voyvoda Pavao 
Kleşiç’in aralarındaki husumeti sonlandırdığına dair Dubrovnik’e bir haber 
yollamıştı. Radoslav isimli Bosna Kristiyanı ‘Hristiyanların Vahyi Kitabı’ ve ‘Bosna 
Herezleriyle’ alakalı metinleri tenzih edilmesini Ratko isimli dedenin yaptığını 
belirtmektedir. Bir başka örnek olarak 30 Nisan 1405’te Dubrovnik’li diplomatlar 
Voyvoda Sandaly huzurunda var olan husumeti bitirmek için Bosna Kilisesinin başı 
olan Dede’ye müracaat etmeye karar vermişlerdir. Daha sonra barış yapılmış ve 
anlaşmanın bir kopyası da Dede’de mevcut bulunuyordu. Dede makamı Latinceye 
çevirirsek ‘Magister’88 kelimesi ile aynı manaya gelir. Zamanla Dede, Kuzey İtalya ve 
Fransa’daki Paterenlerde de büyük bir etki ve nüfuz kazanmıştı. O bölgelerdeki 
Heretikler Bosna’yı merkezleri olarak görmüşlerdir. Ayrıca Fransa Albigenler 
isyanlarını dede yazılı olarak teşvik etti ve onları destekledi. 

1377’de Radoslav isimli dede bugünkü Visoko şehrinde, Moştre ve Radovlye 
nahiyelerinde Avrupa’nın en eski Üniversitelerden bir tanesi kurmuştur. Bu 
Üniversite’de gerek fenni gerek dini dersler okutuluyordu. Üniversite 1463’e kadar 
devam ederek, yani Osmanlılar bu bölgeye gelene kadar daha sonra kapatılmıştır. 
Osmanlı döneminde Üniversite binası yakınlarında bir Medrese aktifti. 

Bosna Kilisesinde Dede’den sonra hiyerarşi olarak Stroynikler gelmekteydi.89 
Stroynikler bir nevi Bosna Kilisesini danışmanları ve çeşitli birimlerinin yöneticileri 
konumundaydılar. Dede Radosav, Dubrovnik’e Stroynikler’den oluşan şu 
temsilcileri göndermişti: Radosav, Radak, Dobraşin. 1453’te Voyvoda Styepan 
Vukçiç Kosaça Bosna Kilisesin en üst yönetimi olarak Dede ve önde gelen 12 
Stroynik’i kabul etti. Voyvoda kavgalı olduğu karısı Yelena ile barışmak istediğinde, 
Yelena’nın tek şartı bu barışın DEDE ve 12 STROYNİK huzurunda 
gerçekleşmesiydi. Kilisedeki hiyerarşiye devam edecek olursak, 
STROYNİKLER’DEN sonra Misafir ve Yaşlılar gelirdi. Misafir, Yaşlılara göre bir üst 
makama sahipti.90 Misafir’in görevi, başpiskoposa yani dedeye Kilise ve bürokrasi 
işlerinde yardımcı olmaktı. Bosna Herezinde en düşük nüfuza Yaşlılar sahipti. 
Katolik Kilisesi görevlileri ile kıyaslayacak olursak keşiş veya en düşük seviyedeki 
rahip ile eş değerlerdir. Bir diğer önemli unsuru ise Manastır kültürü. Bosna 

                                                           
88  ‘Üst öğretici ve Hakim’ manalarına gelir. 
89  Bu kelime Grekçe kökenli olup, düzenlemek, idare etmek ve yönetmek manalarına gelir. 
90  Örnek olarak, Misafir Radin Butkoviç’i makamı düşürüldüğünde Yaşlılar görevine getirilmesi 

verilebilir. 
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Kristiyanlarında ‘Hija’ kelimesi manastırla aynı manaya gelir. Keşişler Manastırlarda 
yaşarlardı. Ve hemen hemen bütün manastırların iki önemli bölümü vardır: 1. 
Misafirhanesi, 2. Misafir makamına ayrılan özel yer. ‘Steçak’ baktığımızda giydikleri 
kıyafetleri diz kapaklarına kadar uzundur. Bu keşişlerin toprak sahibi olduklarına 
dair herhangi bir malumatı yoktur. 

Günümüzde Radoslav, Kademir, Miroha, Milivoye ve Ratko isimli dedeler 
hakkındaki bilgiler mevcuttur.91 Dedeler sürekli seyahat halinde oldukları için belli 
mekanları yoktur.  

Dedeler, Kilise belgelerini doğrudan imzaladığı gibi Kralın ve Meclisin 
kararlarını da onaylardı.92 1666 yılında Butkoviç isimli bir misafir vasiyetnamesinde 
mal varlığının yanı sıra Bosna Kilisesi’ne de değinmiş ve kilisenin mensuplarını üçe 
ayırmıştı: 

1. Apostolun93 gerçek dine mensup olan Kristiyanlar (keşişler)

2. Günahlardan uzak duran Kristiyanlar ile Ruhani vaftiz için hazır olanlar

3. Bu dünyaya bağlı günahkâr insan olduğu halde Kilisenin öğretilerini takip
edip ölümlerinde vaftizi kabul edenler.94 

Bu yazılanlardan da anlaşılıyor ki diğer yerlerdeki kiliselere göre Bosna Kilisesi 
idaresi ve onun insanlara olan bakışı farklıdır. Radin isimli Dede, inananları 
Kristiyan olarak adlandırır. Radin’in bir başka açıklamasına göre ise Bosna 
Kristiyanları, Bosna Kilisesi’nin ruhban sınıfındandır ve diğer günahkâr olan 
insanlar ise sıradandırlar.95 

7. Bosna Kristiyanlarının Temel Prensipleri

Bosna Kristiyanları 13. Yüzyılda “Gizli Kitap” adı altında felsefelerini, dini
temellerini, dinin sosyal ve siyasal hayattaki işleyişini vs. yazmışlardı. Günümüzde 
kitabın orijinali yoksa da istinsah halleri mevcuttur. Bu istinsahları, Bosna’ya gelen 
Katolik Kilisesi’nin görevlileri kaleme almıştı. Bu Bosna’ya gelen görevliler bazen 
bölgedekileri Hristiyanlaştırmak bazen de engizisyon heyetleri içinde yer almak için 
geliyorlardı. Çalışmada vereceğimiz prensipler, engizisyonluların katkı verdikleri 
olmayıp, doğrudan birebir kaleme alınan orijinalleri olacaktır: 

91  14 ve 15. yüzyıl 
92  Şanyek, 2003: 36-39. 
93  Hz. İsa’nın gerçek öğrenciler 
94  Subotiç, 2002: 14-15. 
95  Mucic, 2008: 89-90. 
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1. İki ilaha inanmak. Birincisi “Büyük Tanrı’ya’’96 inanmak yani dünyadaki 
mükemmellik-iyilik tanrısı. İkincisi ise “Küçük Tanrı’ya’’97 inanmak yani mükemmel 
olmayan-kötülük tanrısı. Bu prensipte, Neo-Manihaizm ve Fars İran düalizminin 
etkisini görmekteyiz. 

2. Ruhların dünyası ve ahiret âlemi “İyi Tanrı’nın’’ işidir. Dünyadaki tüm 
maddi ve manevi kötülükler ise “Kötü Tanrı” yani şeytandan gelir. Şeytanın kendisi 
kötülüğün yaratıcısıdır. 

3. İnsan ruhları birebir meleklerin ruhlarıdır. Ve bunu “İyi Tanrı” yarattı. 
Ancak bu ruhları Şeytan, insan vücudunda yaşamaya zorladı. Bu ruhlar ancak Bosna 
Kilisesi tarafından vaftiz edilirlerse kurtuluşa erebilirler.  

4. Kutsal ruhu ve Perakleti98 birbirinden ayırıyorlar. Ancak Katolik 
Kilisesi’nde bu iki kavram aynı kabul edilir. 

5. Hz. Meryem’in doğumuyla İsa vücut bulmamıştır. İsa’ya sadece görünüşte 
bir vücut verilmişti ve kendisi ne yemek yedi ne bir şey içti ve ne de 3. günde dirildi. 
Onlarda vücudun yeniden dirilişi söz konusu değildir. Çünkü vücut maddi bir şeydir 
ve şeytan işidir. 

6. İsa’nın annesi Meryem bir melektir yani sadece bir ruhtur. Ve bunun için 
onun annesi olamazdı. 

7. Eski İncil’i (Tevrat), patrikleri ve peygamberleri kabul etmezler. 

8. Katolik Kilisesinin putperest heykellerine taptıklarını ve bu yüzden biz, 
yeryüzünde Hz. İsa’nın ve Hristiyanların tek kilisesiyiz demişlerdir. Onların Dedesi, 
Kutsal Peder’in tek ve yegâne temsilcisiydi. Bu söylemleri ile Katolik Kilisesi’nden 
tamamen ayrılıyorlardı.  

9. Kutsal resim ve ikonaları maddi ve şeytandan geldiği için reddediyorlardı. 
Boyunlarına taktıkları kutsal haç kolyesinden de nefret ediyorlardı. Kullandıkları tek 
duaları ise “Kutsal Babamız’dı’’.99 Vaftiz törenlerinde İvan İncilini başlarına koyarak 
gerçekleştiriyorlardı. 

10. Vaftizlerinde su kullanmadıkları gibi kendilerine özgü şeyler dışındaki 
uygulamaları kabul etmiyorlardı.  

11. Farketmeksizin her günahın sonucunda ölümü hak görüyorlardı. Ve 
onlara günah işlendikçe vaftiz olunmalıydı. Buna ne zaman ihtiyaç duyulsa kendi 
kendilerine vaftiz oluyorlardı.  
                                                           
96  Yani Allah gibi kabul ediyorlar. 
97  Yani Şeytanı durumlar ve ruhlar. 
98  Yardımcı, peygamber manalarına gelir. 
99  Hristiyanların en meşhur duası. 
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12. Her günahın sonu ölümcül kabul edilse de işkenceye de karşı oldukları için 
kimseyi idam etmiyorlardı. 

13. Yemin etmeye asla müsaade etmezlerdi. 

14. Et, peynir ve diğer süt ürünlerini birer maddi eğlence olarak gördükleri 
için yasaklamışlardı. Ancak Bosna tarım ve hayvancılığa dayalı bir bölge olduğu için 
devamlı olarak eti tüketip, tövbesini de yaparlardı.100 

 

8. Sonuç 

Ortaçağ Bosna’sında Bosna Kristiyan herezinin çıkışı, Balkanların Batı 
bölgelerinde yer alan Bulgar ve Bizans nüfuz alanlarını çalışmak için önemlidir. 
Bosna’daki bu yapılanmayı farklı yorumlamakta en nihayetinde Ortodoks ve Katolik 
kiliselerinden tamamen ayrıdır. Bosna Kristiyanları, “katı” Hristiyan hayat tarzını 
yaşamaya çalışmışlar ve inançları kısmen de olsa Bogomilizm ile Manihaizm’den 
etkilenmiştir. Ancak bu katı yaşam tarzını da fazla sürdürememişlerdi. Çünkü Bosna 
Kraliyet ailesinden sürekli olarak pahalı hediyeler ve büyük maddi yardımlar 
alıyorlardı.  

Bosna Kilisesi, gücünün zirvesindeyken onun temsilcileri krallarla birlikte 
resmi devlet belgelerini imzalıyorlardı. Ayrıca Bosna Kilisesi, İtalya ve Fransa’dan 
Dalmaçya ile Dubrovnik’ten kaçan Heretiklere de kucak açıyordu. Hülasa Bosna 
Kilisesi, Bosna Kristiyanları vs. Ortaçağ Bosna Krallığını dini, siyasi ve sosyal açıdan 
derinden etkilemişti. Styepan Tomaşeviç’in siyasi baskılarına kadar Bosna 
Kristiyanları, Ortaçağ Bosna’sının en temel direği olmuşlardı. Bu gelişmelerden 
sonra son kral devleti, Osmanlı’ya kaybetmişti. 

Türkiye ve Bosna coğrafyasında, Bosna Kilisesi hakkındaki çalışmalar hem az 
hem de Boşnakça, Slavca, Latince vb. kaynaklardan yeterince yararlanılmaması 
sonucu az sayıdadır. Var olan çalışmalarda yeterli donanıma sahip değillerdir. 
Umarız bu çalışma, Türkiye’de bu konu hakkında bir merak uyandırır ve daha 
detaylı çalışmaların yapılmasına vesile olur. 

 

 

 

 

 

                                                           
100  Subotic, 2002: 12-14. 
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Resim:1 Katolik Kilisesine dönüştürülen bir Bogomil Kilisesi (mabedi) 
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Resim:2 Bogomilizim ve herezin yayılış haritası 

Resim 3: Bir Bogomil gravürü 
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Resim 4 : Bir Bogomil mabedi 

 

 
Resim 5: Bogomil mezar taşıtı (Steçak) 

 

 
Resim6: Bogomil mezar taşıtı (Steçak) 
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Resim 7: Bogomilizm inanç sistemleri ve dogmalarını anlatan kitap 
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DUBROVNİK BAŞ DİYAKOZLUĞU’NUN HERSEK KATOLİKLERİNİ 
HİMAYE YETKİSİ VE DUBROVNİKLİ RUHBANIN OSMANLI 

BALKANLARINDA ORTODOKSLARLA VE EHL-İ ÖRF TAİFESİYLE 
YAŞADIĞI BAZI PROBLEMLER (XVI. VE XVII. YÜZYILLAR) 

Cihan Yemişçi∗ 

 

Özet 
Katolik Kilisesinin teşkilatı ve hiyerarşisi içerisinde Dubrovnik Baş Diyakozluğu, Trebinje-

Mrkan diyakozluk bölgesi ile Balkan coğrafyasında İstanbul, Sofya, Üsküp, Yenişehir ve Selanik’teki bazı 
diyakozluklar üzerinde sorumlu ve yetkili olagelmiştir. Bunların yanı sıra Dubrovniklilerin ticaret 
kolonilerinin yer aldığı ve/veya yoğun faaliyet gösterdikleri pek çok yerleşim birimindeki kilise ve şapelin 
tasarruf ve himaye hakkı da Dubrovnik Baş Diyakozluğu’na aitti. Tüm bu görev bölgelerine diyakoz, vaiz, 
rahip, papaz ve misyoner atamaları, Dubrovnikli din adamları arasından seçilmeleri kaydıyla Dubrovnik 
Baş Diyakozluğu tarafından yapılmaktaydı. Bu dinî kurumların işleyişi ve tadilatı hakkındaki meselelerin 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yetkili mercileri nezdindeki muameleleriyle ise Dubrovnik Cumhuriyeti’nin 
gönderdiği elçiler ilgilenmekteydi. Yine Dubrovnikli ruhbanın yollarda ve yerleşim bölgelerinde Sırp, 
Karadağlı, Yunan ve Bulgar Ortodokslarıyla gerek kurumsal seviyede gerekse halk tarafından asayiş 
yönünden maruz kaldıkları sorunlar da elçilerin Divân-ı Hümâyûn’a taşıyarak arz ettikleri konulara 
dahildi. Hatta Katolik mezhebindeki diğer bazı rakip fraksiyonlar ve Osmanlı ehl-i örf taifesi mensupları 
tarafından meydana gelen problemler de elçilerin Divân’a bildirdiği şikayetler arasında yer almaktaydı. 
Bu makalede, yakın tarihte Balkanlarda ortaya çıkan birçok çatışmanın dinî ve mezhepsel yönü hakkında 
bazı ipuçlarını da bünyesinde barındıran bahsi geçen meseleler, Dubrovnik Devlet Arşivi ile Osmanlı 
Arşivi’nden elde edilen belgelerin kaynaklığında ele alınmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Dubrovnik Baş Diyakozluğu, Osmanlı 
Balkanları, Ortodoksluk, Mezhep Çatışmaları. 

 

The Authority of the Dubrovnik Chief Deacon to Protect the 
Catholics of Herzegovina and Some Problems that the Clergy from 

Dubrovnik with the Orthodox and the Officers in the Ottoman Balkans 
(XVI. and XVII. Centuries) 

Abstract 
Within the organization and hierarchy of the Catholic Church, the Dubrovnik Chief Deacon, 

Trebinje-Mrkan has been responsible and in charge of the deacon region and some deacons in the Balkan 
geography and Istanbul, Sofia, Skopje, Larissa and Thessaloniki. In addition to mentioned above, the 
right of disposition and protection of churches and chapels in many settlements where Dubrovnik’s trade 
colonies are located and/or where they operate intensely belonged to the Dubrovnik Chief Dealership. 
The appointments of deacons, preachers, priests, priests, and missionaries to all these areas of duty were 

                                                           
∗ Dr. Öğretim Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü; cihan.yemisci@bilecik.edu.tr. 
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made by the Dubrovnik Chief Deacon, provided that they were selected from among the Dubrovnik 
clergy. The envoys sent by the Dubrovnik Republic were concerned with the handling of the issues 
regarding the functioning and modification of these religious institutions before the competent 
authorities of the Ottoman Empire. Also, the problems faced by the clergy from Dubrovnik with Serbian, 
Montenegrin, Greek and Bulgarian Orthodox on the roads and settlements, both at the institutional level 
and by the people in terms of public order, were included in the issues presented by the ambassadors to 
the Divân-ı Hümâyûn. Even the problems arising from some other rival factions in the Catholic sect and 
the members of the Ottoman traditions were among the complaints the ambassadors reported to the 
Court. In this article, the aforementioned issues, which include some clues about the religious and 
sectarian aspects of many conflicts that have emerged in the Balkans in the recent past, are tried to be 
addressed in the source of the documents obtained from the Dubrovnik State Archive and the Ottoman 
Archive. 

Keywords: Ottoman Empire, Dubrovnik Chief Dealer, Ottoman Balkans, Orthodoxy, 
Sectarian Conflicts. 

Giriş 

Balkanlar, Doğu ile Batı’nın buluştuğu ve diğer yandan da görünmez sınırlarla 
ayrıştığı bir coğrafya olagelmiştir. Doğu ile Batı kavramları ise nispeten muğlak ve 
üzerinde tartışmalı bir konu1 olmasının yanı sıra bu meselenin bir diğer veçhesini 
Doğu ve Batı kiliseleri, yani Ortodoks ve Katolik kiliseleri oluşturmaktadır. IV. ve V. 
yüzyıllarda İznik, İstanbul, Kadıköy ve Khalkedon gibi önemli konsüllerde 
Hıristiyanlığın itikadî düsturları belirlendi ve ilk büyük ayrışmalar da bu esnada 
yaşandı.2 Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye bölünmesi 
ise Hıristiyanlığı iki başlı bir yapıyla karşı karşıya bıraktı. İlerleyen yıllarda Roma 
merkezli Batı İmparatorluğu’nun yıkılması ve buna mukabil İstanbul merkezli Doğu 
Roma İmparatorluğu’nun ayakta kalması mevcut kiliselerin kurumsal niteliklerinde 
önemli rol oynadı. Bu gelişme aynı zamanda her iki Hıristiyan mezhebinin de (bazı 
başarısız teşebbüslere rağmen) bir daha birleşmemek üzere ayrılığına sebep oldu. Bu 
ayrılık, ileriki yüzyıllarda bazı önemli tarihî olaylar sebebiyle daha da kemikleşti. Bu 
noktada Doğu Roma İmparatorluğu’nun merkezî otoritesinin mevcudiyeti dolayısıyla 
Ortodoksluk, devletin müesseseleşmesi ve hiyerarşisi içerisinde imparatorun altında 

1 Doğu Batı dergisinin 2. sayısı bu konu hakkındaki tartışmalar için hazırlanmış özel bir sayıdır. 
Meselenin konumuzu ilgilendiren başlıca makaleleri için bkz. Baykan Sezer, “Doğu-Batı Ayrımı”, 
Doğu Batı, I/2, Ankara 2011 (6. Baskı), s. 37-44; Etyen Mahçupyan, “Doğu ve Batı: Bir Zihniyet 
Gerilimi”, aynı dergi, s. 57-64 v.dğr. 

2 Sebastian P. Brock, “VI. Yüzyıla Kadar Sâsânî İmparatorluğu’nda Doğu Kilisesi ve Roma 
İmparatorluğu’ndaki Konsillerde Bulunmayışı”, Kristolojiye Giriş, Miafizit, Dyofizit ve Khalkedoncu 
Anlayışlar, ed. Zafer Duygu ve Kutlu Akalın, Divan Kitap, İstanbul 2018, s. 88; aynı yazar, “Nesturî 
Kilisesi: Esefle Karşılanacak Bir İsimlendirme”, aynı eser içinde, s. 109. 
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ve ona bağlı bir kurum olarak yapılandırıldı.3 Öte taraftan Roma’nın Gotlar tarafından 
işgali ve sonrasında zamanla etkilerini kaybetmelerinin ardından bölgede merkezî bir 
siyasî otoritenin kalmaması dolayısıyla İtalya’da şehir devletleri ortaya çıktı. Böylece 
Katoliklik de bizzat kendi iç dinamikleri ve hiyerarşisi içerisinde başında Papa’nın 
bulunduğu, merkezi Roma olan müstakil bir din devleti hüviyeti arz etti.4 

Her iki mezhebin siyasî otoriteleri ve hâmileri durumundaki Vatikan ile Doğu 
Roma İmparatorluğu arasında, bölünmenin gerçekleştiği tarihlerden itibaren 
birbirleriyle rekabet ve mücadele hiçbir zaman eksik olmadı. Bu süreçte her iki 
otoriteye tâbi olan ülkeler siyasî sınırlarla ayrılmalarına rağmen Balkan coğrafyasında 
iki mezhep mensuplarının iç içe geçtiği bölgelerde inanç sınırlarının aynı netlikle 
çizilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla mezhepsel yoğunluğun görüldüğü yerleşim 
yerlerinde din adamları inançları doğrultusunda ahaliyi eğitme gayreti gösterirler iken 
öte yandan da misyonerlik faaliyetleriyle diğer toplumdan şahısları veya kitleleri 
mezheplerine çekmeye ve böylece nüfuz bölgelerini genişletmeye çalıştılar. 

İki mezhep arasındaki mücadelenin ve mensupları açısından -bilhassa 
Ortodokslar özelinde- en önemli kırılma noktaları Haçlı Seferleri ve 1204’te 
İstanbul’un Latinler tarafından işgaliydi.5 Bu tarihî olaylar, Ortodoks toplum 
üzerindeki yıkıcı tesirleri dolayısıyla Katoliklere karşı onarılamayacak bir düşmanlığın 
doğmasına yol açtı. Osmanlı fütuhatı çerçevesinde Ortodoks bölgelerin fethi ise 
Ortodoksluğun Osmanlılar tarafından himaye edilmesinden ötürü ayrıca bir dönüm 
noktası oldu. Özellikle II. Mehmed (1451-1481) döneminde başta İstanbul olmak 
üzere Trabzon, Teselya, Mora ve Balkanların fethiyle o zamanlarda mevcut olan 
Ortodoks nüfusun büyük çoğunluğu tek siyasî çatı altında toplandı. İstanbul’un 
fethinin hemen akabinde sultanın Ortodoksluğu koruyucu tavrı, Patrikliğin 
İmparatorluğa bağlanarak statüsünün tanınması ve Osmanlı millet sistemi içerisinde 
yerini alması sayesinde mezhep, Katolikliğe ve kurumsal olarak da Vatikan’a karşı 
varlığını güvence altına almış oldu.6 

 

                                                           
3 Salih İnci, “Osmanlı Dönemi Fener Rum Patriklerinin Seçimi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 33 (2015), İstanbul 2016, s. 16-22. 
4 P. G. Maxwell-Stuart, Chronicle of the Popes, The Reign-by-reign Record of the Papacy from St Peter 

to the Present, Londra 2006, s. 12-13, 27, 30-33. 
5  Haçlı Seferleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kelly Devries v.dğr., Dünya Savaş Tarihi, Haçlı 

Seferleri, Selçuklular, Eyyubiler ve Osmanlılara Karşı, 1097-1444, V, Timaş, İstanbul 2012; İhsan 
Süreyya Sırma, Haçlı Seferleri, Beyan Yayınları, İstanbul 2013; Claude Cahen, Haçlı Seferleri 
Zamanında Doğu ve Batı, çev. Mustafa Daş, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2004; Steven Runciman, 
Haçlı Seferleri Tarihi, 3 Cilt, Çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2019; Cüneyt Kanat ve 
Devrim Burçak, Sorularla Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2020. 

6 İnci, “Osmanlı Dönemi Fener Rum Patriklerinin Seçimi”, s. 17-18. 
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1. Osmanlı İstimalet Politikası ve Millet Sistemi 

Osmanlı kamu hukukunun temel ilkesi adaletin sağlanmasına ve tebaanın 
refahının teminine7 dayandırılmış, bu sayede ülkede sosyal barışın hüküm sürmesi 
amaçlanmıştır. Böylece İslam’da yer alan gayrimüslimler hakkındaki geniş tolerans8 
istimâlet9 kavramıyla anlam bulmuş ve bu anlayış Osmanlılar tarafından geliştirilerek 
kurumsallaştırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarafından bilhassa Balkanlarda 
yürütülen fütuhat neticesinde ağır angarya yükümlülükleri gibi önceki tarihlerden 
kalan birçok feodal uygulamaların kaldırılması, Hıristiyan ahalinin himaye altına 
alınması, inanç özgürlüklerinin tanınması, bazı vergi muafiyetlerinin verilmesi gibi 
politikalar sayesinde sağlanan insanca yaşama imkânı, Türk hâkimiyetinin uzun 
yüzyıllar boyunca coğrafyada kalıcı olmasını beraberinde getirmiştir.10 Buna bağlı 
olarak Osmanlılar egemenlik kurdukları bölgelerde yerel dinî kurumları, mevcut 
hiyerarşik sistemleri, gelenekleri, sınıfların statülerini ve idarî taksimatı muhafaza 
etmekteydi. Bu bakımdan İmparatorluk topraklarındaki çeşitli inançlar ve mezhepler 
resmî olarak tanınmış, başlarındaki liderler ya da temsilciler sultan tarafından 

                                                           
7 Osmanlı Devleti’nin temel aldığı şer‘î hukuka kaynaklık eden Hadis-i Şeriflerden biri “küfürle payidar 

olunur, ancak zulümle payidar olunmaz” sözüdür. Bu doğrultuda devletin manevî kurucusu sayılan 
Şeyh Edebali, devletin ancak halkın refahı ve saadeti ile ayakta kalabileceğini “insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” sözüyle veciz olarak ifade etmiştir. 

8 İslam’da, Müslüman olmayanların inançları için baskı uygulanması reddedilmiş, aksine onlara adalet 
ve toleransla muamele edilmesi ve örnek bir hayat sergilenerek meylettirilmeleri emredilmiştir. İlgili 
bazı ayetler için bkz. “Dinde zorlama yoktur” (El-Bakara: 2/256); “De ki: O (Kur‘an) Rabbimizden 
gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin” (El-Kehf: 18/29) ve “Sizinle din 
hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik, onlara adaletle 
muamele etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü Allah adaletle davrananları sever” (El-Mümtehine: 
60/8). 

9 İslam’ın Kur‘an’da yer alan inanç hürriyeti çerçevesinde Osmanlı zihniyetinde ve pratiğinde karşılık 
bulan istimâlet kavramının sözlük anlamı “meylettirme, cezbetme, gönül alma”dır. Osmanlı 
kroniklerinde ise “halkı ve özellikle gayrimüslim tebaayı gözetme, onlara karşı hoşgörülü davranma, 
raiyyetperverlik” manasında kullanılmıştır. Fethedilen yerlerin halkına iyi davranma, onları himaye 
etme, dış düşmanlara karşı can ve mal güvenliğini sağlama, dinî konularda hürriyetlerini tanıma, 
vergi hususunda kolaylık gösterme Osmanlı istimâletinin başlıca unsurlarıdır. Bkz. Bilal Eryılmaz, 
“Osmanlı Devleti’nde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım”, Osmanlı, IV, Yeni 
Türkiye, Ankara 1999, s. 236-242; Mücteba İlgürel, “İstimâlet”, TDVİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 362. 

10 Balkanların yerli ahalisi için Osmanlı fetihleri, bilhassa geçmiş yüzyılın feodal güç mücadeleleri 
arasında kalmış vaziyetleri düşünüldüğünde, Dubrovnik arşivcisi B. Truhelka’nın ifadesiyle “sefillerin 
kurtuluşu” idi. Braudel ise belki de bu sebepten ileri gelen faktörlere dayalı olarak “Balkan yarımadası 
istilacıya direnmemişe benzemektedir” diyerek görüşünü beyan etmiştir. Öyle ki Albert Grenier, 
“ancak bunu isteyen toplumlar fethedilebilirler” diyerek adeta konuyu bağlamaktadır. Bkz. Johann 
Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I, ed. Erhan Afyoncu, çev. Nilüfer Epçeli, 
Yeditepe Yayınları, İstanbul 2011, s. 637-638; Fernand Braudel, II. Felipe Dönemi’nde Akdeniz ve 
Akdeniz Dünyası, II, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayınları, İstanbul 1989, s. 4, 5. 
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muhatap kabul edilmiştir. Bu anlayışla da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki millet sistemi 
oluşturulmuştur.11 

Osmanlı millet sistemi, İmparatorluğun tebaası üzerindeki toleransını temel 
alan ve istimâlet politikası ile karşılık bulduğu bir mantalitenin kurumsallaşmaya ve 
pratiğe yansımış şeklidir. Bu sisteme göre Osmanlı merkezinin varlığını tanıdığı her 
dinî taifenin hak ve sorumlulukları İmparatorluğun garantisi ve güvencesi altındaydı. 
Tebaa içerisindeki gayrimüslim taifeler zımmî12 hukukundan faydalanırlardı. Resmî 
kurumların ilgili taife ile alakalı muameleleri başlarındaki liderleri vasıtasıyla 
görülürdü. Millet Sistemi’ne göre her inanç mensubu kendi dinî-ruhanî 
liderinin/reisinin önderliği ve riyasetinde örgütlenerek idare edilmekteydi. Bu 
sistemde Müslümanlar şeyhülislamın, Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebi mensupları 
patriklerin, Katolikler diyakozların, Yahudiler ise hahambaşının etrafında 
teşkilatlanmıştı. Tüm bu dinî/ruhanî reislerin üzerinde ise padişah bulunmaktaydı. 
Böylece İmparatorluk içerisinde çok hukuklu bir sistem oluşturulmuştu. Bu inanç 
mensuplarının yurt dışından gelen üyelerinin din, dil, örf, adet, ayin, ritüel ve 
gelenekleri gibi kendilerine has uygulamaları da devlet himayesi altındaydı. Sahip 
oldukları emân13 doğrultusunda devlet hem ehl-i örf hem de diğer taifelerden 
gelebilecek tehditlere ve/veya tacizlere karşı onları korumakla mükellefti. 

II. Mehmed döneminde klasik niteliğini kazanan millet sistemi, bilhassa 
İstanbul’un fethinin akabinde devlete ehl-i zimmet statüsüyle bağlanan Galatalılara 
verilen ahidnâme ile sembolik bir anlam kazandı.14 Bunu, Rum nüfusun ve Ortodoks 

                                                           
11 Yavuz Ercan, “Osmanlı Devleti’nde Müslüman Olmayan Topluluklar (Millet Sistemi)”, Osmanlı, IV, 

Yeni Türkiye, Ankara 1999, s. 197-254; Cevdet Küçük, “Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi”, 
Osmanlı, IV, Yeni Türkiye, Ankara 1999, s. 210-211; M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi: 
Mit ve Gerçek, Klasik Yayınları, İstanbul 2004, s. 77, 81, 149-270; Mustafa Alkan, “Osmanlı’da Millet 
Sistemi”, Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu, Bildiri Kitabı, ed. Mustafa Sıtkı 
Bilgin – Mehmet Seyfettin Erol vd., Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 
2015, s. 85-88. 

12 Zımmî kavramı zimmet kelimesinden gelmektedir. Dârü’l-İslâm’da yaşayan gayrimüslimler “Allah 
tarafından sultana zimmetlenmiş” olarak kabul edilirlerdi ve devlete tâbi bir şekilde cizye vergisi 
ödemek gibi bazı sorumluluklarla mükellef olurlardı. Bunun karşılığında Osmanlı İmparatorluğu 
İslam hukukunu zemin alarak zımmî ahaliyi kendisine “Cenâb-ı Hakk’ın bir emaneti” olarak 
değerlendirmiş ve her çeşit zulüm ve haksızlıklara karşı onları koruma sorumluluğunu üstlenmiştir. 
Bkz. Ahmet Özel, Dârulislam, Dârulharb, İslâm Hukukunda Ülke Kavramı, İz Yayıncılık, İstanbul 
1991, s. 147. 

13 Aydın Taneri emân kavramının kelime anlamını himaye etmek, emniyet vermek, yardım etmek ve 
teslim almak olarak tanımlamaktadır. Bkz. “Türk Tarihinde “Eman” Kurumu”, Tarih Araştırmaları 
Dergisi, XVII/25 (1995), s. 165. Ayrıca bkz. Nebi Bozkurt, “Eman”, TDVİA, XI, İstanbul 1995, s. 75-
77; Mehmet İpşirli, “Eman, Osmanlı Dönemi”, TDVİA, XI, s. 77-79. 

14 Mahmut H. Şakiroğlu, “Fatih Sultan Mehmet’in Galatalılara Verdiği Fermanın Türkçe Metinleri”, 
Tarih Araştırmaları Dergisi, XIV/25, Ankara 1981, s. 211-224; K. İlker Bulunur, “II. Mehmed 
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mezhebinin himaye altına alınması, II. Gennadius Scholarius’un patrik atanması ve 
Ortodoks Kilisesi ile teşkilatının İmparatorluğa eklemlenmesi takip etti.15 İlerleyen 
yıllarda Balkan fetihleri esnasında Bosna’nın İmparatorluğa katılması sırasında 
Fojnica’da Fransisken Manastırı ile keşişlerine,16 Zenica yakınlarındaki Bogumillere 
ve tüm Bosna ruhbanlarına17 emân içerikli ahidnâmelerin ihsan edilmesiyle Osmanlı 
istimâletinin ve millet sisteminin karakteristik örnekleri verildi. 

2. Dubrovnik Baş Diyakozluğunun Hersek Katolikleri Üzerindeki
Hiyerarşisi, Himaye Yetkisi ve Kiliselerin Tadilatları Meselesi 

Osmanlı millet sistemi içerisinde Katolikleri Fransa, Venedik ve ileriki 
tarihlerde Avusturya elçileri temsil ve himâye etmişlerdir. Bu bağlamda Hersek 
Katoliklerinin muameleleri ve başkentte temsili ise Dubrovnik Cumhuriyeti 
tarafından üstlenilmiş ve bu durum Osmanlılar tarafından da fiilen kabul görmüştür. 
Nitekim bu temsiliyet, kilise hiyerarşisi dâhilinde Hersek’teki Trebinje-Mrkan 
diyakozluk bölgesinin Dubrovnik baş diyakozluğuna bağlı olması dolayısıyla 
teşkilatlanmalarının da tabii bir gereğiydi.18 Bu bölgeye diyakoz ve bölgedeki kiliselere 

Tarafından Galatalılara Verilen 1453 Ahidnâmesi ve Buna Yapılan Eklemeler Hakkında Yeni 
Bilgiler”, Tarih Dergisi, 50 (2009/2), s. 59-85; Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, çev. 
Dost Körpe, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2008 (6. Baskı), s. 102-103; Halil İnalcık, “Ottoman Galata 
1453-1553”, Varia Turcica, XIII (1991), s. 17-19; İlber Ortaylı, “Galata”, TVDİA, XIII, İstanbul 1996, 
s. 303; Himet Özdemir, “Azınlıklar İçin Bir Osmanlı-Türk Klasiği: 1453 İstanbul Sözleşmesi”,
Osmanlı, IV, Yeni Türkiye, Ankara 1999, s. 223-228.

15 İnci, “Osmanlı Dönemi Fener Rum Patriklerinin Seçimi”, s. 17-18. 
16 Komisyon, Fatih Sultan Mehmed Dönemi Ferman ve Arşiv Belgeleri, ed. Mehmet Çelik, Gebze 

Belediyesi Yayınları, İstanbul 2015, s. 172-173 (belge tarihi: 28 Mayıs 1478). 
17 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, II, TTK., Ankara 1995 (7. Baskı), s. 84-85. 

Ahidnâmenin ileri tarihli defter sûreti için bkz. Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), 
Bâb-ı Asafî Düvel-i Ecnebiyye Defteri (A. DVNS. DVE. d.), no: 14/2, s. 1/1 (1 Muharrem 883 / 4 Nisan 
1478). Latin ruhbanlarının arzı üzerine IV. Murad’ın verdiği berat için bkz. aynı defter, s. 1/2 (Evâil-
i Cemâziye’l-evvel 1033 / 20-29 Şubat 1624). 

18 Dubrovnik’in Batı dünyası nezdinde oluşturmuş olduğu “Katolik Kilisesi’nin Balkanlardaki kalesi” 
imajı için bkz. Kosto Vojnović, “Crkva i Država u Dubrovačkoj Republici”, Rad Jugoslavenske 
Akademije znanosti i umjetnosti, vol. 121, Filologičko-historički i filosofičko-juridički razredi, no. 42, 
Zagreb 1895, s. 6-7. 1570’de Dubrovnik elçisi Frano Gundulić Papa’nın huzurunda, Dubrovnik’in 
Balkanlarda sahip olduğu kiliseler ve misyonerler sayesinde kurduğu bu imajın da yardımıyla 
Dubrovniklileri Osmanlı ülkesindeki “Katolikliğin yılmaz savunucuları” olarak ilan etmiştir. 
Gundulić bu başarılı ve ikna edici sözleriyle aynı zamanda Vatikan nezdinde Cumhuriyet’in 
Osmanlılarla olan haraçgüzar ilişkisini de meşrulaştırmıştır. Bkz. Lovro Kunčević, The Myth of 
Ragusa: Discourses on Civic Identity in an Adriatic City-State (1350-1600) (Doktora Tezi), Central 
European University, Budapeşte 2012, s. 166-169. 
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vaiz, rahip ve papaz atamalarını –Dubrovnikli din adamları arasından seçilmeleri 
kaydıyla– Dubrovnik baş diyakozluğu yapmaktaydı.19  

Dubrovnik baş diyakozluğunun yetkisi sadece Trebinje-Mrkan diyakozluk 
bölgesi ile sınırlı değildi. Dubrovniklilerin Balkanlarda sahip oldukları bütün kilise ve 
şapeller üzerinde de tasarruf ve himaye yetkisi bulunmaktaydı. Dubrovnik 
diyakozluklarının Osmanlı Balkanlarında bulundukları idarî birimler İstanbul, Sofya, 
Üsküp, Yenişehir (Larissa) ve Selanik idi. Bunlara ilaveten, Osmanlı Balkanlarında 
Edirne, Belgrad, Sofya, Yeni Pazar (Novi Pazar), Ürgüb (Prokulpje), Filibe (Plovdiv), 
Provadia, Rusçuk, Silistre ve Babadağ’da Dubrovnik baş diyakozluğuna bağlı birer 
büyük kilise bulunmaktaydı.20 Ayrıca Dubrovnik kolonilerinin yer aldığı Lubin 
(Ljubinje), Popova, Prevadi, Tırnova, Janjevo, Novo Brdo ve Trepča’da da birer küçük 
kilise ya da şapel mevcuttu.21 Bunların haricinde Osmanlı ülkesinde Dubrovniklilerin 
yoğunlaştığı birçok yerde ev kiliselerinin varlığı da bilinmektedir.22 

Dubrovnik Kilisesi, hiyerarşik üstünlüğü dolayısıyla sahip olduğu yetkiyle 
Balkanlarda Dubrovnik baş diyakozluğuna bağlı kiliselerin tamiri, yenilenmesi ve 
restorasyonuna dair fermanları Cumhuriyet’in elçilerinin padişaha yaptıkları arz-ı 
hallerle temin ederdi. Gayrimüslimlere ait dinî binalarının tamir ve tadilatı sultanın 
özel iznine tâbiydi. Osmanlı fethinin gerçekleştiği esnada bölgede bulunan dinî yapılar 
baz alınır, yeni kilise inşa edilmesi veya mevcut olanların genişletilmesine müsaade 
edilmezdi.23 Dubrovniklilerin sorumluluğundaki kiliselerden birinin tahrip olması 
sebebiyle onarılması hakkında arşivlerde muhafaza edilebilmiş ilk belgeye 1553 tarihli 
olarak rastlanmaktadır. Dubrovnik idarecilerinin I. Süleyman (1520-1566)’a 

                                                           
19 Antal Molnár, “Relations between the Holy See and Hungary during the Ottoman Domination of the 

Country”, Fight against the Turk in Central Europe in the First Half of the 16th Century, ed. István 
Zombori, Budapest 2004, s. 201-202; Vesna Miović, Dubrovačka Republika u Spisima Osmanskih 
Sultana, Državni Arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik 2005, s. 110. 

20 Vjeran Kursar, “The Diplomatic, Religious, and Economic Presence of the Republic of Dubrovnik 
(Ragusa) in Ottoman Edirne”, The Heritage of Edirne in Ottoman and Turkish Times, ed. Birgit 
Krawietz and Florian Riedler, Berlin/Boston 2020, s. 318. 

21 Stjepan Krasić, “Dnevnik s puta u Ukrajinu i Tursku dubrovačkog poklisara harača Mata Gundulića 
(godina 1672-1674)”, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, 
21 (1983), s. 15; Vesna Miović, Dubrovačka Diplomacija u Istanbulu, Hrvatska Akademija Znanosti 
i Umjetnosti (HAZU), Zavod za Povijesne Znanosti u Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik 2003, s. 102. 

22 Miović, Dubrovačka Diplomacija u Istanbulu, s. 101-102. 
23 Osmanlı belgelerinde bu ilke ve hassasiyetten “feth-i hâkânîden beri” ifadesiyle bahsedilmektedir. 

Çalışmada kiliselerin onarımı ile ilgili her belgede bu ifade yer almaktadır. Örneğin Belgrad’da Bosna 
zımmîleri ile Şumca taifesinin iki ev satın alarak bunları kiliseye çevirmeleri üzerine gönderilen 
fermanda bunun yasak olduğu belirtilmiş ve yıkılması emredilmiştir: “... müceddeden kilise ihdâs 
olunmak memnû‘ olmağla ... ol kilise feth-i hâkânîden mukaddem binâ olunmuş olmayub mücedded 
olmağla hedmine hüccet-i şer‘iyye ve emr-i şerîf virildi ...”. Bkz. BOA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 
77/2, belge no: 105 (Evâil-i Rebi‘ü’l-evvel 1042 / 16-25 Eylül 1632). 
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yazdıkları bir mektupta, Popova nahiyesinde ahalinin faal olarak ibadetlerini 
sürdürdükleri ve rahiplerin ayinlerine devam ettikleri kiliseden bahsedilmekte ve 
zamanın yıpratıcılığı karşısında harap olduğu arz edilmektedir. Bu mektup üzerine 
padişah Hersek sancakbeyi ile Nova (Castelnuovo) kadısına gönderdiği fermanda, 
kilisenin kontrol edilmesini ve tahribatı yerinde görmelerini emretmektedir. Kilisenin 
arz edildiği üzere tamire ihtiyacı varsa tadilatına kimsenin karışmamasını ve/veya 
engel olmamasını buyurmaktadır.24 Aynı kilisenin tamir ve tadilatına dair bir sonraki 
ferman ise 1587 yılı için kayıtlıdır.25 

Dubrovnik elçileri tarafından kilise tamiri için Osmanlı başkentine bir diğer 
başvuru ise 1630 yılında Prevadi kazasındaki yapı hakkında olmuştur. Elçilerin 
arzlarına göre bu kilisede cemaate dinî eğitim verilmekte, çocukların okutulması 
sağlanmakta, İncil hükümleri öğretilerek papazlar ayinlerini icra etmektedirler. Ancak 
kilisenin yanındaki ev ile aralarındaki tahta duvar zamanla tahrip olmuştur, aynı 
zamanda olası bir yangından da korkulmaktadır. Dolayısıyla bu duvarın tahta yerine 
taş malzemeyle örülmesi ve üzerinin de kiremit ile örtülmesi istenmektedir. 
İstanbul’dan çıkan kararda, yeni bir binanın inşa edilmemesi şartıyla söz konusu 
duvarın yapımına ruhsat verilmiştir.26 Kilise tamirine dair bir başka talep ise 1632 
tarihli olup Lubin’deki yapının harap olan taraflarının tadilatı hakkındadır. 
Başkentten onay verilen bu talebin yerine getirilebilmesi için çıkan fermanda, 
yukarıda belirtilen aynı hassasiyetlere dikkat gösterilmesi ve sadece harap durumdaki 
yerlerin tamir edilmesi emredilmiştir.27 

1675 yılına ait bir başka belgeye ise Belgrad’ın Ferhat Paşa Mahallesi’ndeki 
Dubrovnik Kilisesi konu olmuştur. Dubrovnik elçileri, mezhepdaşlarının 
Belgrad’daki bu kilisede ibadetlerini icra ettiklerini, fakat büyük bir yangın sebebiyle 
binanın tahrip olduğunu ve sadece duvarlarının ayakta kaldığını arz etmişler, yapının 
onarılması için izin verilmesi talebinde bulunmuşlardır. Elçiler, Belgrad mollasından 

                                                           
24 Državni Arhiv u Dubrovniku (DAD.), Diplomata et Acta (DA.), Acta Turcarum (7/2.1), sv. 4, br. 197 

(Evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir 960 / 25 Mayıs – 3 Haziran 1553). 
25 DAD., DA., 7/2.1, sv. 8, br. 362 (Evâsıt-ı Receb 995 / 17-26 Haziran 1587). 
26 “Dubrovnik bazergânlarının Prevadi kasabasında evleri arasında vâki‘ bir mülk evlerinin içinde 

kadîmden tasvîrât olub papasları sâkin olmağla mezbûrların oğlancıkları ... İncil okuyub ahkâm-ı 
İncili mezbûrlara ilâm ve âyin-ı bâtılları icra idegelüb lâkin zikr olunan evin dıvarı ve sakfı tahta 
olmağla mürûr-ı eyyâm ile harâbe müşref olub ve ihrâkdan havf eyledikleri ecilden zikr olunan evin 
dıvarların taş ile binâ idüb sakfın dahi kiremit ile örtmek murâd idünüb hilâf-ı şer‘-i şerîf ve vaz‘ları 
olmadıkça kimesne mâni olmamak ... içün emr-i şerîfim virilmek bâbında inâyet ricâ eyledikleri ecilden 
... üzerine binâ ihdâs olunmamak şartıyla dıvarları taş ile binâ olunub sakfı kiremit ile örtülmeye 
ruhsat virilmişdir”. Bkz. BOA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 65/1, belge no: 73 (Evâhir-i Şa‘bân 1039 
/ 4-13 Nisan 1630). 

27 BOA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 72/2, belge no: 92 (Evâsıt-ı Şevval 1041 / 30 Nisan – 9 Mayıs 
1632). 

Platform of International European Studies | 207



  CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

aldıkları hüccete binaen tarihî kilisenin eninin 15 zirâ∗ ve uzunluğunun ise 25 zirâ 
olduğunu beyan etmişlerdir. Bunun üzerine Belgrad mollasına ve mütesellimine 
hitaben yazılan fermanda, binanın tamiri ve yeniden inşa edilmesine icâzet verildiği 
belirtilmiş, ancak yapının ebatlarına dikkat edilmesi ve genişletilmesine müsaade 
edilmemesi buyrulmuştur.28 

 

3. Balkanlarda Dubrovnikli Misyonerler ve Karşılaştıkları Sorunlar 

Hıristiyanlığa mensup din adamlarından bir diğer grubu, gezici vaiz-keşişler 
olarak da ifade edilebilecek misyonerler oluşturmaktadırlar. Misyoner kelimesi 
herhangi bir dinî öğretiyi yabancı ülkelerde yaymakla sorumlu ve başkalarını belirli 
bir öğretiye ikna etmeye çalışan, onları bu öğretiye çekme amacını üstlenen din 
görevlilerini tanımlamada kullanılmaktadır.29 

Dubrovnik baş diyakozluğuna bağlı misyonerler gerek coğrafî yakınlıktan 
dolayı gerekse şehir devletinin art ülkesi olması münasebetiyle sorumluluk alanına 
giren Bosna ve iç Balkanlara misyonerler göndermişlerdir. Görev bölgesi Balkanlar 
olan misyonerler, coğrafyanın Osmanlı sınırları dâhilinde olmasından ötürü geniş bir 
serbestiyet içerisinde vazifelerini yerine getirme hürriyetine sahiptiler. Fakat 
Balkanların çeşitli yerlerinde karşılaştıkları bazı taciz olayları ve engellemeler 
sebebiyle kimi zamanlarda misyonerler için vazifelerini güven ve emniyet içerisinde 
icra edebilmeleri amacıyla İstanbul’dan olayların gerçekleştiği bölgelerin idarî 
amirlerine fermanlarla müdahale gereksinimi doğmuştur. 

1614’de Pozag, Serah, Mohaç, İzvornik ve Semendire kadılarına gönderilen bir 
ferman, o civarlarda gezen ve cemaatlerine giden papazların yolculuklarına engel 
olunduğu hakkındaki şikayetler üzerine hazırlanmıştır. Dahası, buralara gelen 
papazların kimi zamanlarda yasakçılar tarafından yollarından çevrildiği ve 
kendilerinden para talebinde bulunulduğu da yine belgede bahsi geçen sorunlar 
arasındadır. Kadılardan bu davranışları önlemeleri ve din adamlarının huzurlarını 
kaçıranları men etmeleri emredilmektedir.30 Rumeli eyaletinde, bilhassa Dukakin ve 
Zadrima civarında faal olan Stjepan ve Vkardom Mihail adlı Katolik din adamları ise 
bölgedeki ehl-i örf mensuplarının kendilerine ve meslektaşlarına yapılan tacizlerden 
şikayetçi olmuşlardır. Bu şahıslar Divan’a sundukları arzda üzerlerine atılan iftiralarla 
bazı kabahatler isnat edildiğini bildirmişlerdir. Ancak belgede bu ithamlardan üstü 
                                                           
* Zirâ: Bir kolun dirseğinden orta parmak ucuna kadar olan uzunluk ölçüsü, takriben 75-90 cm. arası. 
28 BOA., Bâb-ı Asafî Hadariyye Defteri (A. DVNS. HADR. d.), no: 2, s. 80 (Evâhir-i Rebi‘ü’l-evvel 1086 

/ 15-24 Haziran 1675). 
29 https://tr.wikipedia.org/wiki/Misyonerlik. Erişim Tarihi: 22.06.2020. 
30 BOA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 114/1, belge no: 572 (14 Cemâziye’l-âhir 1023 / 22 Temmuz 

1614). 
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kapalı olarak söz edilmesi, sözü edilen tacizlerin mahiyetinin anlaşılmasını 
zorlaştırmaktadır.31  

1630 yılına tarihlendirilmiş bir belgeye ise Karaluka isminde bir Dubrovnikli 
rahibin maruz kaldığı sorunlar konu olmuştur. Belgeye göre, Rumeli Eyaleti’ndeki köy 
ve kasabalarda dolaşarak Hıristiyan ahaliye İncil okuyan, hükümlerini anlatan ve 
vaazlar vermekte olan din adamı, Ortodoks mezhebindeki diğer rahipler, 
metropolitler ve vladikalar,∗ ayrıca birtakım ehl-i örf taifesinden kişiler tarafından 
engellenmeye çalışılmakta ve halktan topladığı ödeneklerine el konulmaya 
çalışılmaktadır. Rumeli beylerbeyine, sancakbeylerine ve kadılarına gönderilen 
fermanda kanuna aykırı bir hali olmadıkça hem Karaluka’ya hem de diğer 
Dubrovnikli rahiplerin ayin, ibadet ve diğer işlerine karışılması yasaklanmıştır.32 1640 
yılında kaleme alınmış bir başka fermanda da yine Rumeli Eyaleti’ndeki manastırları 
dolaşan ve buralarda dinî eğitim veren Dubrovnikli gezici veya meskûn rahiplerin Sırp 
din adamları tarafından yukarıda sözü edilen benzer tacizlere maruz kaldıkları 
öğrenilmektedir. Başkentten aynı idarî ve mülkî amirlere hitaben yazılan fermanda 
artık bu davranışlara bir son verilmesi, aksi takdirde faillerin cezalandırılmaları 
emredilmiştir.33 Fakat sonraki senelerde Rumeli beylerbeyine, sancakbeylerine ve 
kadılarına gönderilen ve benzer içeriğe sahip fermanlar bu sorunların hâlâ devam 
ettiğini, hatta Sırp rahiplerin “garaz ve ta‘assub idüb ba‘zı eşkıyâyı bunların üzerine 
havâle idüb küllî akçelerin aldırub te‘addî” ettiklerini göstermektedir.34 

                                                           
31 BOA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 79/1 (Evâil-i Zi’l-ka‘de 1085 / 27 Ocak – 5 Şubat 1675). 
* Ladika, vladika: Slavca. Vaktiyle Karadağ piskopos prenslerine verilen unvan. Bkz. 

www.nedirsor.com/ ladika. Erişim Tarihi: 22.06.2020. 
32 BOA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 64/2, belge no: 72 (Evâhir-i Şa‘bân 1039 / 4-13 Nisan 1630). 
33 “... manastırlarda âyin-i bâtılları icrâ idüb eyâlet-i mezbûrede olan sancaklarda ve kazâlarda gezüb 

dolaşub Latin milletinden olan reâyâya nasihât ve âyinlerine muhâlif olan işleri men‘ idüb gezdükleri 
ve konub ve göcdükleri yerde hilâf-ı şer‘-i şerîf rencîde eylemeyeler deyü salâtin-i maziyeden ellerinde 
‘ahidnâmeleri ve emirleri var iken hâlâ Sırf papasları ve rahipleri ve metropolidleri ve ladikaları Latin 
milletinden olan reâyânın umûruna karışub bunlara küllî müzâyaka virilmekle mukaddemâ emr-i 
şerîfle men‘ olunmuşken memnû‘ olmayub ... umûrlarına karışub te‘addî eylediklerinden gayrı bâzı 
eşkıyâ ve ehl-i fesâd mücerred celb ve ahz içün bunları rencîde eylediklerin bildirüb ... mezkûrlar 
memnû’ olmayub Latin milletinden olan reâyâya ve manastırlarına ve avâidlerine müdahale idüb girü 
bunlara müzâyaka virirler ise şer‘le haklarında lâzım gelanı icrâ eyleyesiz ve mezbûrlar gezüb 
dolaştıkları yerlerde kasabât ve kurrâda ve menâzil ve merâhilde hilâf-ı şer‘-i şerîf vaz‘ları sâdır 
olmayınca kimesneye rencîde ve remîde itdirmeyüb himâyet ve sıyânet üzere olasız”. Bkz. BOA., A. 
DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 116/2, belge no: 195 (Evâhir-i Cemâziye’l-âhir 1050 / 8-17 Ekim 1640). 

34 BOA., A. DVNS. DVE. d., no: 15/3, s. 70/3, belge no: 58 (Evâil-i Receb 1059 / 11-20 Temmuz 1649); 
A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 58/1 (Evâhir-i Rebi‘ü’l-âhir 1082 / 4 Eylül 1671) ve sûreti (Evâsıt-ı Zi’l-
ka‘de 1086 / 27 Ocak – 5 Şubat 1676); s. 71/3 (Evâhir-i Şevval 1084 / 29 Ocak – 7 Şubat 1674); s. 75/1 
(Evâil-i Safer 1085 / 7-16 Mayıs 1674); s. 84/3 (Evâil-i Ramazan 1086 / 19-28 Kasım 1675). 
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Bu gibi menfi olayların baştan önüne geçebilmek maksadıyla Dubrovnik 
elçilerinin veya doğrudan din adamlarının bizzat kendilerinin talepleriyle başkentten 
yol hükmü niteliğinde bir belge aldıkları da vakiydi. Örneğin, diyakoz Petro Masdeko 
ve ona tabi adamların Budin ile Tımışvar eyaletinde, ayrıca Sirem, Yehobi, Parga, 
İşkodra ve Vulçıtrin sancaklarında güvenli bir şekilde yolculuk edebilmeleri ve vaaz 
verebilmeleri için bahsi geçen yerlerin idarî ve adlî amirleri olan beylerbeylerine, 
sancakbeylerine ve kadılarına hitap eden emân içerikli bir yol hükmü yazılmıştır. 
Belgede ilaveten söz konusu din adamlarının, yukarıda adı geçen bazı yerlerde eşkıya 
riski bulunduğundan dolayı silah taşıyabilecekleri belirtilmiş ve ne onlara ne de 
hayvanlarına müdahale edilmemesi salık verilmiştir.35 1641 yılında benzer içerikli bir 
yol hükmü Budin ile Tımışvar eyaletleri ile Arnavutluk’ta gezerek faaliyet gösteren 
Domgeçko adlı diyakoz adına,36 1656’da ise Üsküp baş diyakozu Andırye oğlu Boğdan 
adına hazırlanmıştır.37 1673 yılında Bosna beylerbeyine ve eyaletteki sancakbeyleri ile 
kadılara gönderilen fermana konu olan mevzulardan biri de, Makarska diyakozluğuna 
bağlı olup Bosna eyaletinde dolaşarak misyonerlik yapan ve Bosna’daki manastırlarla 
kiliselerde vaaz veren din adamlarının işlerine karışılmaması ve engellenmemesi 
hakkındadır.38 

 

4. Dubrovnik’e Tâbi Katolik Din Adamlarına Ortodokslar, Ehl-i Örf 
Taifesi ve Diğer İnanç Mensupları Tarafından Yapılan Müdahaleler 

Hıristiyanlığın Ortodoksluk ve Katoliklik olarak bölünmesinden itibaren 
Balkanlarda her iki mezhep mensupları arasında her daim rekabet olagelmiştir. 
Ortodokslar, Katolikler tarafından hemen her teşebbüste ve projede -cebrî yöntemler 
de dâhil olmak üzere- kendi mezheplerine çekilmek istenmekteydi. Örneğin Venedik 
Cumhuriyeti, sahip olduğu mezhepsel motivasyonla Kıbrıs, Girit ve 1699-1714 yılları 
arasında Mora’da katı bir yönetim sergilemiş, buna karşın bu bölgelerin ahalisi ve 
elitleri pek çok zaman, o dönemde en yüksek seviyede tolerans gördükleri ve dinî 

                                                           
35 BOA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 72/1, belge no: 91 (Evâsıt-ı Şevvâl 1041 / 30 Nisan – 9 Mayıs 

1632). 
36 BOA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 148/1, belge no: 266 (Evâil-i Rebi‘ü’l-evvel 1051 / 10-19 Haziran 

1641). 
37 BOA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 30/1 (Evâil-i Safer 1067 / 19-28 Kasım 1656). 
38 BOA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 70/1 (Evâhir-i Cemâziye’l-evvel 1084 / 3-12 Eylül 1673). Benzer 

içerikli belgelerden Rumeli beylerbeyine, sancakbeylerine ve kadılarına gönderilen ferman için bkz. 
aynı defter, s. 75/1 (Evâil-i Safer 1085 / 7-16 Mayıs 1674); s. 80/ (Evâhir-i Rebi‘ü’l-evvel 1086 / 15-24 
Haziran 1675); s. 84/2 (Evâil-i Ramazan 1086 / 19-28 Kasım 1675). 
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olarak son derece hürriyet arz eden idaresiyle Osmanlı İmparatorluğu’nu tercih ve 
arzu etmişlerdi.39 

Diğer yandan, XVII. yüzyılın başlarında Osmanlıların Balkanlardan çıkarılması 
hedefi için hazırlanan projelerden doğan Pan-Slavizm akımında coğrafyanın 
Katolikleştirilmesi ideali de güdülmekteydi. Pan-Slavizm’in ilk örneği olan bu akım o 
dönemde prozelitizm (Katolikleştirme politikası) ruhuyla iç içe geçmiş, bu sebeple 
müteşebbisler “Reconquista∗’ya giden yolda” aynı zamanda Balkan Ortodokslarının 
mezheplerini değiştirme niyeti de taşımışlardı.40 Dubrovnik’te bu projelerin başlıca 
destekçileri arasında Dominiken, Benedikten ve Isusovac Fransiskenleri gibi bazı 
tarikat mensuplarının bulunması41 da bu noktada ayrıca fikir vermektedir. 1620’lerde 
İstanbul’da Dubrovnik elçiliği yapmış olan Mattao Gondola Vatikan’a yazdığı bir 
raporda, Dubrovniklilerin bir misyonlarının da Ortodoksları Katolikleştirmek 
olduğunu belirtmekteydi.42 

Öte taraftan, iki mezhebin Balkanlardaki rekabetinde Ortodoksların da 
kendilerine göre birtakım kozları vardı. Osmanlı himayesinin tadını çıkaran Ortodoks 
din adamları pek çok zaman, Katolik meslektaşlarına karşı çeşitli şekillerde tacizler 
uygulamak, ayinlerini engellemeye çalışmak ve onlardan vergi kesmek gibi 

39 Bahsi geçen adaların Osmanlılar tarafından fethinde yerli nüfusun Venedik yönetimine karşı 
Osmanlıları desteklemesinin önemli katkısı olmuştu. Bkz. Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 
III, s. 314; Braudel, Akdeniz Dünyası, I, s. 92; Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki 
Dünya, çev. Ayşe Berktay, Kitap Yayınevi, İstanbul 2010 (2. Baskı), s. 116, 148-149. Ayrıca Osmanlı 
idaresinin bu topraklarda yüzyıllar boyunca devam edebilmesinde amil olan faktörlerden biri 
İmparatorluğun sözü edilen dinî hürriyetleri tanınmasıydı. Osmanlıların, 1699 yılında imzalanan 
Karlofça Antlaşması’ndan 15 sene sonra Mora yarımadasını geri alabilmesinin perde arkasında da 
yine Venedik’in Katolikliği baskıcı yöntemlerle yerli ahaliye dikte etmesi karşısında Osmanlı 
idaresine duyulan özlem aranmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Yaşar Ertaş, Sultanın Ordusu: 
1715 Mora Seferi’nde Organizasyon ve Lojistik, Kronik Yayınları, İstanbul 2018. XIX. yüzyılda 
yaşanan Yunan isyanları ise Fransız İhtilali sonrası Avrupa’da yayılan milliyetçilik akımından 
kaynaklanmıştır. 

* Reconquista: Kelime anlamı yeniden fetih. Kavram olarak ise Katoliklerin İslam ülkelerini ve hatta
Ortodoksların yaşadığı toprakları geri alma / zapt etme idealini sembolize etmektedir. 

40 Franjo Šanjek, “Povijesni Pogledi Mavra Orbinija”, Kraljevstvo Slavena, çev. Snježana Husić, haz. 
Franjo Šanjek, Zagreb 1999, s. 9-12; Miović, Dubrovačka Diplomacija u Istanbulu, s. 10. 
Panslavizm’in fikir babalarından olan Mavro Orbini’nin yazdığı eser için bkz. Kraljevstvo Slavena, 
çev. Snježana Husić, haz. Franjo Šanjek, Zagreb 1999 (İtalyanca orijinali: Regno Degli Slavi, II Cilt, 
Pesaro 1601). 

41 Vinko Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808, II, Naklandi Zavod Matice Hrvatske (NZMH), Ljubljana 
1980, s. 74-75; Miović, Dubrovačka Diplomacija u Istanbulu, s. 10-13; Trandafir G. Djuvara, Türk 
İmparatorluğunun Paylaşılması Hakkında Yüz Proje (1281-1913), çev. Pulat Tacar, Türkiye İş 
Bankası Yayınları, İstanbul 2017, s. 125-133, 135-139, 169. 

42 Kunčević, The Myth of Ragusa, s. 168. 
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yöntemlerle üstünlük kurma çabası içerisinde olmuşlardı. Söz konusu tacizler 
karşısında Osmanlı merkezinin tutumu ise millet sistemi dâhilinde ve sosyal barışı 
sağlamak doğrultusunda adil davranmaya yönelik olmuştu. İstanbul bu sorunların 
hal‘ yolunu adem-i merkeziyetçi bir anlayışla olayların gerçekleştiği yerlerin idarî ve 
hukukî amirlerine havale etmiş ve başkentten gönderilen fermanlar üzerinden verdiği 
emirlerle adaleti sağlamaya gayret göstermişti. 

A. Bosna Eyaleti 

XVI. yüzyılda Osmanlı başkentine intikal eden ve karşılığında bir fermanla 
olaylara merkezden müdahale edilen gelişmeler kadar doğrudan taşra yönetimlerine 
akseden meselelerin de önemli bir yekûn tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu yüzyılda 
Dubrovniklileri ilgilendiren dinî-mezhepsel sorunlar hakkında 54 vaka tespit 
edilmiştir.43 Öte taraftan XVII. yüzyılda meydana gelen olaylar dolayısıyla İstanbul’a 
yapılan şikâyetlerin, 1580’de Bosna’nın idarî yapısının sancaktan beylerbeyliğe 
yükseltilmesine rağmen arttığı görülmektedir. Osmanlı taşra idarelerine ait arşivlerin 
bazısının günümüzde henüz tasnif edilmemiş olması veya geçen yüzyıllarda meydana 
gelen savaşlarda ya da olumsuz siyasî gelişmeler neticesinde bir kısmının yok edilmiş 
olması sebebiyle ancak Dubrovnik ve Osmanlı arşivlerinde tespit edilebilen 
belgelerden yola çıkılarak meseleleri ele almak mümkün olabilmektedir. 

XVI. yüzyılda meydana gelen olaylar hakkında fermanlara yansımış az sayıda 
belge tespit olunmuştur. Belgelerin içerikleri şöyledir: 156544 ve 156745 yıllarında 
İstanbul’dan Nova ve Mostar kadılarına gönderilen fermanlarda Ortodoks ruhbanın 
Katolik Osmanlı tebaasından hane başına akçe ve evlilik vergisi tahsil etme 
teşebbüsleri men edilmiştir. 155346 ve 158747 yıllarında Hersek sancakbeyine ve Nova 
kadısına hitaben yazılan fermanlarda ise Popova’daki Katolik kilisesinin 
restorasyonuna olabilecek muhtemel müdahalelere karşı gerekli önlemlerin alınması 
ve ihtiyaç halinde koruma temin edilmesi buyrulmuştur. 

Bosna Eyaleti’nde Dubrovnikli din adamlarının sorun yaşadıkları yerleşim 
birimlerinden biri de tacirlerin yoğun faaliyet gösterdikleri Ürgüb (Prokulpje)’dür. 
Problem oluşturan başlıca konular, kazada bulunan Dubrovnik Kilisesi’nde 
papazların icra ettikleri ayinlere karışılması, vaazlarına engel olunmaya çalışılması ve 
birtakım tacizlerde bulunmaları olarak sıralanabilir. Başkentten Ürgüb kadısına 
defalarca ferman yollanmasına rağmen bu olayların bir türlü önüne geçilemediği 

                                                           
43 Miović, Dubrovačka Diplomacija u Istanbulu, s. 112. 
44 DAD., DA., 7/2.1, sv. 5, br. 238 (Evâhir-i Muharrem 973 / 18-27 Ağustos 1565). 
45 DAD., DA., 7/2.1, sv. 5, br. 261 (Evâhir-i Zi’l-hicce 974 / 29 Haziran – 8 Temmuz 1567). 
46 DAD., DA., 7/2.1, sv. 4, br. 197 (Evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir 960 / 25 Mayıs – 3 Haziran 1553). 
47 DAD., DA., 7/2.1, sv. 8, br. 362 (Evâsıt-ı Receb 995 / 17-26 Haziran 1587). 
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görülmektedir.48 164049 ve 164950 yıllarında Ürgüb kadısına gönderilen fermanlar ise 
yine “bazı kimesneler”in icra olunan ayinler ve vaazlar esnasında kiliseye baskın 
yaparak okudukları İncil’e ve duvarlarda asılı ikonalara karışmaları, ayrıca papazları 
rencide etmeleri üzerine yazılmıştır. 

Bosna Eyaleti’nin Hersek sancağında yer alan Prepolye kazasındaki kilisenin, 
ruhbanın ve cemaatin 1640 yılında karşı karşıya kaldıkları sorun ise diğerlerinden 
daha farklı bir nitelik taşımaktadır. Şikâyete konu olan mevzu, kilisenin mülkü olan 
arazi yakınında yılda iki defa kurulan panayır hakkındadır. Arz edilen sorun, 
panayırın kurulduğu zamanlarda oluşan insan yoğunluğu dolayısıyla kilisenin 
bağlarına ve ekinlerine zarar gelmesinden ötürü ortaya çıkmıştır. Belgeye göre 
rahipler daha önce yetkili mercilere şikayetlerini bildirmelerine ve panayırın başka 
yerde kurulmasına dair hüküm çıkarttırmalarına rağmen bu karar uygulamaya 
geçirilmemiş, hatta ehl-i örf taifesi nezdinde oluşan garazın neticelerine de katlanmak 
zorunda kalmışlardır. Bunun üzerine Hersek mutasarrıfına ve Prepolye kadısına 
gönderilen fermanda, panayır hakkında alınmış olan yer değiştirme kararının kati 
surette uygulanması ve ruhbanı rencide eden ehl- örf mensuplarının olumsuz 
davranışlarının men edilmesi buyrulmuştur.51 

1673 yılında Dubrovnik elçilerinin Babıali’ye arz ettikleri bir başka şikayet ise 
Makarska’nın Sırp Ortodoks piskoposunun yanı sıra diğer Sırp papazları, rahipleri, 
metropolitleri ve vladikaların Katoliklerin işlerine karıştıkları, onları taciz ve rencide 
ettikleri, ayrıca daha birçok sıkıntıya sebep oldukları hakkındadır. Nitekim, Sırp 
Ortodoks din adamları haydutlarla iş birliği yapmakta, onlar aracılığıyla bölgedeki 
Katolik unsurlara ve Bosna’da gezici rahiplere yapılan saldırıları azmettirmekte, 
bunların kendi cemaatlerinden topladıkları aidatları gasp etmekte, bu şekilde türlü 
zararlar vermektedirler. Böylece yakın tarihlerde çatışma bölgelerinden biri haline 
gelen bu coğrafyadaki din, siyaset ve yasadışı zümreler arasındaki ilişkiler 
bağlamındaki gelişmelerde Sırp kilisesinin haydutlarla olan münasebetleri de bu 
bakımdan bünyesinde önemli ipuçları barındırmaktadır. Söz konusu ithamlar üzerine 
başkentten Bosna beylerbeyine, Hersek sancağı mutasarrıfına ve Bosna eyaletindeki 
sancakbeyleri ile kadılara gönderilen fermanda Katolik (Latin) ahalinin himaye 

                                                           
48 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 141/1, belge no: 672 (Evâil-i Safer 1026 / 8-17 Şubat 1617); s. 

143/5, belge no: 684 (Evâhir-i Cemâziye’l-âhir 1026 / 25 Haziran – 4 Temmuz 1617), sûretleri: belge 
no: 685 (Evâil-i Cemâziye’l-evvel 1026 / 7-16 Mayıs 1617) ve 688 (15 Muharrem 1026 / 23 Ocak 1617). 

49 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 140/3–141, belge no: 252 (Evâil-i Receb 1050 / 17-26 Ekim 1640). 
50 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 15/3, s. 69/1, belge no: 53 (Evâil-i Receb 1059 / 11-20 Temmuz 1649). 
51 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 141/2, belge no: 254 (Evâil-i Receb 1050 / 17-26 Ekim 1640). 
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edilmesi, kilise ve manastırlara müdahale ettirilmemesi, aidatlarına 
dokundurulmaması ve bahsi geçen diğer tüm zulümlerin önlenmesi emredilmiştir.52 

Dubrovnik elçisinin arzı üzerine yazılan nişân-ı hümâyûnda ise İpek patriği ile 
Bosna ve Hersek metropolitlerinin, ayrıca Rum metropolit ve papazların Katolik ahali 
üzerinde uyguladıkları baskılar mevzu edilmiştir. Belgeye göre Ortodoks din adamları 
onları yıllık vergiye tâbi tutmakta, gezici ve yerleşik rahiplerin işlerine karışmakta, 
ayinlerine, kıraatlarına ve vaazlarına müdahale etmektedirler. Bu gibi tavırlar 
dolayısıyla söz konusu ahali ya sıkıntı çekmekte ya da yerlerinden ayrılarak göç 
etmektedirler. Verilen nişânda Bosna eyaletindeki idarî amirlerin bu zulümleri 
durdurmaları, Katolik halkın rencide edilmesini önlemeleri ve göç edenlerin yerlerine 
geri getirilmelerini sağlamaları emredilmektedir. Belgede, iki sene öncesinde de aynı 
minvalde bir fermanın gönderildiği öğrenilmektedir.53 Öte taraftan 170754 ve 171055 
tarihli iki belgeye konu olan olaylar, bu sorunların henüz tam olarak 
çözümlenemediğini ortaya koymaktadırlar. 

 

B. Rumeli Beylerbeyliği 

a) Edirne 

XVII. yüzyılda ortaya çıkan olaylardan ilki 1605 tarihlidir. Konu, Osmanlılar 
tarafından şehrin fethi esnasında ayakta olan, şehrin Manyas Kapı olarak adlandırılan 
muhitine yakın bir bölgede konumlanan ve gerek Dubrovnik elçilerinin gerekse 
tacirlerin Edirne’de iken ibadetlerini ve ayinlerini icra ettikleri kilise hakkındadır. 
Kimlikleri ve mensubiyetleri belgede belirtilmeyen bazı kişiler tarafından kilisenin 
işlerine karışılması, buradaki bekçilerin darp edilmeleri ve din adamlarına tacizlerde 
bulunulması üzerine mesele başkente arz edilmiştir. Edirne kadısına ve bostancıbaşıya 
gönderilen fermanda sözü edilen taciz ve saldırıların önlenmesi buyrulmuştur.56 Bu 
gibi yasa dışı teşebbüslerin sonraki yıllarda da gerçekleştiği belgelerden 
anlaşılmaktadır.57 Örneğin 1629 yılında, elçiler daha önceden bu şapelin tamirine dair 
şeyhülislamdan izin belgesi almalarına rağmen yine “bazı kimesnelerin” 
müdahalelerde bulunmaları ve tamirata engel olmaya çalışmaları üzerine şikayet 

                                                           
52 OA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 70/1 (Evâhir-i Cemâziye’l-evvel 1084 / 3-12 Eylül 1673); s. 71/1 

(Evâhir-i Şevval 1084 / 29 Ocak – 7 Şubat 1674). 
53 OA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 80/4 (Evâhir-i Rebi‘ü’l-evvel 1086 / 15-24 Haziran 1675). 
54 OA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 118/3 (Evâsıt-ı Rebi‘ü’l-evvel 1119/ 12-21 Haziran 1707). 
55 OA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 121/1 (Evâhir-i Muharrem 1122 / 22-31 Mart 1710). 
56 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 18/3, belge no: 39 (4 Muharrem 1014 / 22 Mayıs 1605). 
57 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 56/2, belge no: 50 (Evâil-i Rebi‘ü’l-âhir 1039 / 17-28 Kasım 1629); 

DAD., DA., 7/2.1, sv. 17, br. 826 (Evâsıt-ı Rebi‘ü’l-âhir 1039 / 29 Kasım - 8 Aralık 1629). 
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başkente intikal etmiştir. Edirne mollasına gönderilen fermanda, bahsi geçen 
müdahaleleri yapanlar eğer Divân’a bildirilmesi gereken kişilerse arz edilmesi, yoksa 
mahkeme edilerek hükümlerinin verilmesi emredilmektedir.58 

Edirne’de Dubrovnik Cumhuriyeti’ne ait olan, vatandaşlarının misafirhane 
olarak kullandıkları ve içinde bir de şapel bulunan müstakil bir ev bulunmaktaydı. 
Dubrovnik elçilerinin, eve komşu olan Yasefa oğlu Avraham adlı bir Yahudi ile ileriki 
yıllarda ise halefleriyle birçok kez fermanlara konu olan anlaşmazlıkları kayıtlara 
geçmiştir. Belgelere göre şahsın amacı, evini yıkıp tekrar inşa etmesi esnasında 
Dubrovniklilere ait mülkün bahçesine yasaya aykırı şekilde taşarak ilhak etmektir. Bu 
teşebbüsün elçiler tarafından fark edilmesi üzerine mesele Osmanlı ricaline 
taşınmıştır. Divan’dan çıkan fermana göre Edirne kadısının görevlendireceği bir 
mimar evleri yerinde görüp ihlali tespit edecek, sonucunda da kadı hücceti dikkate 
alınarak Dubrovniklilerin mülküne taşan bölüm yıktırılacaktır.59 Ancak aradan iki 
sene geçmesine rağmen adı geçen Yahudi zımmî binanın ilgili kısmını yıktırmadığı 
gibi bunu yapmaktan vaz geçtiğini ilan etmiştir. Başkentten iki sene sonra yeniden 
gönderilen emir ise hüccete göre davranılması yönündedir.60 Dubrovniklilerin 
haklarını arama çabaları, Divân’dan çıkan kararın Avraham’ın aleyhine olması ve 
akabinde meydana gelen gelişmeler Yahudi komşunun garaz duymasına ve on yıla 
yakın bir süre sonra evi basmasına kadar varmıştır. Neticede evde ve şapelde bulunan 
gümüş şamdanlar, kıyafetler, pahada ağır yükler ve diğer bazı eşyalar Avraham ve 
adamları tarafından yağmalanmıştır. Bu son gelişmeler üzerine Edirne mollasına 
gönderilen fermanda çalınan eşyaların ve eve verilen zararların tazmin ettirilmesi 
buyrulmuştur.61 Yahudi komşuların çıkardıkları problemler ileriki yıllarda da devam 
etmiştir.62 

                                                           
58 DAD., DA., 7/2.1, sv. 17, br. 824 ve defter kaydı: OA., A. DVN. DVE. d., no: 14/2, s. 56/1, belge no: 

48-49 (Evâsıt-ı Rebi‘ü’l-evvel 1039 / 29 Ekim – 7 Kasım 1629); Kursar, “The Presence of the Republic 
of Dubrovnik in Ottoman Edirne”, s. 316. 

59 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 141/4, belge no: 675 (Evâsıt-ı Ramazan 1025 / 21-30 Eylül 1616). 
60 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 170/2, belge no: 774 (Evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel 1027 / 5-14 Mayıs 

1618). 
61 DAD., DA., 7/2.1, sv. 16, br. 799 ve defter kaydı: OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 45/2, belge no: 

27 (Evâsıt-ı Safer 1037 / 22 Ekim – 31 Ekim 1627). Davanın bir türlü sonuca ulaştırılamadığı ve 
tazminatın alınamadığı, aradan on üç sene geçmesine rağmen Edirne kadısına tekrar benzer içerikli 
bir fermanın gönderilmesinden anlaşılmaktadır. Bkz. DAD., DA., 7/2.1, sv. 20, br. 952 ve defter kaydı: 
OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 131/1, belge no: 233 (Evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir 1050 / 28 Eylül – 7 
Ekim 1640). 

62 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 15/3, s. s. 86/3, belge no: 101 (Evâil-i Receb 1059 / 11-20 Temmuz 1649); 
DAD., DA., 7/2.1, sv. 22, br. 1050 (Evâsıt-ı Receb 1059 / 21-30 Temmuz 1649); Kursar, “The Presence 
of the Republic of Dubrovnik in Ottoman Edirne”, s. 321-323. 
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Edirne’de bahsi geçen konağın ve Dubrovnikli misafirlerinin tek sorunu sözü 
edilen Yahudi komşudan ibaret değildir. Eve ve içindeki şapele birçok kez yeniçeriler 
tarafından müdahale edildiği, bekçilerin darp edildiği ve gayri hukukî olarak eve 
girilip odalarına yerleşildiği de pek çok belgede kayıtlıdır.63 

b) Sofya 

Ortodoksluğun Balkanlardaki önemli merkezlerinden biri olan Sofya’da 
merkez evrakına sadece 1618 yılında bir olay yansımıştır. Dubrovnikli tacirlerden 
oluşan bir ticaret kolonisini barındıran şehirde aynı zamanda bir de tarihî kilise 
bulunmaktadır. Belgeye göre mezkur sene içerisinde harekete geçen “bazı kimesneler” 
kiliseyi basmışlar, içeridekilerin ayin ve ibadetleri sürerken onları rencide edecek 
davranışlarda bulunmuşlardır.64 Sonrasında ise teftiş bahanesiyle kiliseyi kapatarak 
cemaati dışarı çıkarmışlardır. Bu gelişmeler üzerine Sofya kadısına gönderilen 
fermanda bahsi geçen zulümlerin önlenmesi ve kilisenin ibadete açılarak insanların 
ayinlerini hürriyet içinde icra etmelerinin sağlanması buyrulmuştur.65 

 

c) Prevadi 

Günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan bir diğer yerleşim birimi 
olan Prevadi, Dubrovnikli tacirlerin faaliyette bulunmuş oldukları bir başka şehirdir. 
Şehirde mevcut kiliseleri ise tarihte mezhepsel çatışmaların meydana geldiği dinî 
yapılardan bir diğerini teşkil etmiştir. Tarihî kayıtlara göre diğer pek çok yerde 
görülen benzeri olaylar Prevadi’de de zaman zaman vuku bulmuştur. Belgelere 
yansıdığı kadarıyla kiliseye bazı zamanlarda izinsiz girenler -kimi defa ehl-i örften 
kimselerle birlikte- okudukları İncil’e ve vaazlara karışmakta, duvarlarda asılı 
“tasvîrât”ı (ikonalar) indirmeye çalışmakta, ayinlere engel olmakta ve rahiplerin 

                                                           
63 Boş olduğu zamanlarda misafirhane olarak hizmet veren konağa yeniçeriler ve çavuşların izinsiz 

olarak girdikleri birçok fermana konu olmuştur. Örneğin bkz. OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 
14/2, belge no: 23 (15 Ramazan 1013 / 4 Şubat 1605); DAD., DA., 7/2.1, sv. 18, br. 854 ve defter kaydı: 
OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 82/1, belge no: 114 (Evâhir-i Rebi‘ü’l-evvel 1043 / 26 Eylül – 4 
Ekim 1633); DAD., DA., 7/2.1, sv. 19, br. 946 ve defter kaydı: OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 
123/1, belge no: 208 (Evâil-i Cemâziye’l-âhir 1050 / 18-27 Eylül 1640); OA., A. DVNS. HADR. d., no: 
2, s. 9/1 (Evâhir-i Safer 1064 / 10-19 Ocak 1654); DAD., DA., 7/2.1, sv. 34, br. 1351 (Evâil-i Receb 
1107 / 5-14 Şubat 1696) ve defter kaydı: OA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 112/2 (Evâsıt-ı Receb 1107 
/ 15-24 Şubat 1696) vd. 

64 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 164/4, belge no: 756 (Evâil-i Cemâziye’l-evvel 1027 / 26 Nisan – 
4 Mayıs 1618). 

65 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 168/2, belge no: 767 (Evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel 1027 / 5-14 Mayıs 
1618); s. 168/3, belge no: 768 (Evâhir-i Cemâziye’l-evvel 1027 / 15-24 Mayıs 1618). 
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paralarına el koyarak onları hırpalamaktadırlar. 1617-18,66 1628,67 163068 ve 165769 
yıllarında sözü edilen olayların tekrarlanması üzerine İstanbul’dan Prevadi 
mutasarrıfına ve kadısına gönderilen fermanlarla bu vukuatların önüne geçilmesi 
emredilmiştir. 

C. Budin Eyaleti

Dubrovniklilerin yoğun faaliyet ve varlık göstermiş oldukları bir diğer bölge 
Budin eyaletidir. Başta Belgrad ve Buda olmak üzere beylerbeyliğin birçok yerleşim 
biriminde ticaret kolonileri bulunan Dubrovnikliler, aynı zamanda buralarda 
Dubrovnik ruhbanının yetki ve sorumluluğu altındaki kilise veya şapellerde 
ibadetlerine devam etmişlerdir. Bir belgede Dubrovnik baş diyakozluğuna bağlı 
Katolik papazların Serah, Mohac, Pojega, İzvornik∗ ve Semendire sancaklarında da 
faal oldukları görülmektedir.70 

Budin beylerbeyliğinde Dubrovniklilerin tasarrufundaki dinî mekanlar ve din 
adamları hakkında merkez evrakına yansıyan problemlerin önemli bir kısmını rahip 
ve keşişlere yapılan tacizler, tadilata alınan dinî yapılara yapılan müdahaleler, bazı 
rakip mezhep ve kilise mensuplarının vergi kesme gayretleri ile azmettirdikleri 
haydutların saldırıları oluşturmaktadır. Hatta aynı mezhepte olan farklı kiliselerin 
dahi aralarında birtakım rekabetlerin mevcudiyeti dikkat çekmektedir. Belgrad’da 
yaşanan problemlerin başlıca kaynağı; Bosna, Şumca∗∗ ve ileriki yıllarda Şokaç71∗∗∗ gibi 
diğer bazı taifelerden birtakım kimselerin Ferhad Paşa Mahallesi’ndeki Latinler 
çarşısında Dubrovniklilerin kendi mülkiyetlerindeki kilise üzerinde hâkimiyet kurma 
çabasıdır. Örneğin, 1628’de kilise kapısında bağış toplanmasına engel olma veya 
toplanan paralara el koyma gayretleri ile papazların ayin ve vaazlarına karışılması 

66 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 143/5, belge no: 686 (Tarihsiz). 
67 “... bazı ehl-i ‘örf tâ‘ifesi mücerred celb ve ahz içün mezbûrlara mâni‘ olub ve keniselerinde olan 

tasvîrâta ve gayriye dahl idüb rencîde eylemekle nice akçelerin alub şer‘ ve kânûna ve ‘Ahidnâme-i 
Hümâyûna muhâlif te‘addî ve tecâvüz eylediklerin bildirüb men‘ olunmağiçün emr-i şerîfim taleb 
eyledikleri ecilden buyurdum”. Bkz. OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 49/2, belge no: 36 (Evâhir-ı 
Rebi‘ü’l-evvel 1038 / 17-26 Kasım 1628). 

68 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 65/1, belge no: 73 (Evâhir-i Şa‘bân 1039 / 4-13 Nisan 1630). 
69 OA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 33/3 (Şevval 1067 / 13 Temmuz – 10 Ağustos 1657). 
∗ İzvornik ve Pojega sancakları bazı dönemlerde Bosna beylerbeyliğinin idarî yapılanması altında yer 

almışlardır. Bkz. Feridun M. Emecen, “Bosna Eyaleti”, TDVİA, VI, İstanbul 1992, s. 296-297. 
70 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 114/1, belge no: 572 (14 Cemâziye’l-âhir 1023 / 22 Temmuz 

1614). 
∗∗ Şumca (Şumadiya): Saraybosna ile Tuzla arasında, haydutlarıyla meşhur dağlık ve ormanlık bölge. 
71  OA., A. DVNS. DVE. d., no: 15/3, s. 60/1, belge no: 36 (Evâil-i Receb 1059 / 11-20 Temmuz 1649). 
∗∗∗  Šokać: Hırvat Katolik taifesi. 
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sonucunda mesele evvela Belgrad mahkemesine taşınmış, fakat neticede verilen 
hüccet olayları önlememiştir. Bunun üzerine gelişmeler, bizzat kilise cemaatinden 
Andırye, Tomo ve Gorgur adlı zımmîlerin Divân’a şikayetlerini mucip kılmıştır. 
Başkentten Budin beylerbeyi Murtaza Paşa’ya ve Belgrad mollasına gönderilen 
fermanda bu gibi olayların önüne geçilmesi ve Dubrovnikli “Latin ta‘ifesi”nin rencide 
edilmelerinin engellenmesi buyrulmuştur.72 Ancak belgede, önceleri defalarca kez 
hüccet verilmesine rağmen bu eylemlerin sonlanmadığı ifade edilmekte, ayrıca ileriki 
yıllarda da tacizlerin sürdüğü anlaşılmaktadır. Hatta bahsi geçen Bosna zımmîleri ile 
Şumca taifesinin söz konusu kilise yakınlarında iki ev satın aldıkları ve yasak olmasına 
rağmen kiliseye çevirdikleri de yine bir başka belgede geçen meseleler arasındadır.73 
1649 yılında rakip taifelerin iddialarında ısrarları ve kiliseye her girecek kişiden dört 
akçe almaya çalışmaları üzerine mesele tekrar mahkemeye taşınmıştır. Belgrad 
beylerbeyi Mustafa Paşa’nın huzurunda görülen davada eski temessükler yeniden 
açılmış, kilisenin tasarruf ve yetkilerinin Dubrovniklilerde olduğu görülmüş ve 
haklılıklarına tekrar kanaat getirilerek bu doğrultuda yeni bir hüccet verilmiştir.74 

Belgrad’daki Dubrovniklilere sorun çıkaran bir diğer unsur ise Sırp Ortodoks 
metropoliti olmuştur. Elçilerin Divân’a bildirdiğine göre metropolitin önceki yıllarda 
da kendilerine müdahaleleri olmuş ve II. Selim (1566-1574) zamanında bu tavırların 
önünü alabilmek için ferman verilmiştir. Fakat Dubrovniklilerin kendi dinî 
hiyerarşileri ve diyakozları olmasına rağmen Sırp metropolitinin tacizleri sürmüş ve 
işlerine karışmaya devam etmiştir.75 Bunun üzerine Budin’in yanı sıra Bosna, 
Tımışvar ve Eğri beylerbeyleri ile sancakbeylerine ve kadılarına gönderilen 
fermanlarla Sırp metropolitlerin, vladika ve papazların Katoliklerin ayin, ibadet ve 
İncil kıraatlarına karışmalarının men edilmesi buyrulmuştur. Ayrıca ehl-i örf 
taifesinin, vefat eden keşişler için düzenlenen cenazelerine ve metrukatlarına 
müdahale etmeleri de yasaklanmış, bu gibi teşebbüslere engel olunması salık 
verilmiştir.76 1623’te Belgrad kadısına gönderilen bir ferman ise Dubrovnik elçilerinin 

                                                           
72  OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 48/1, belge no: 32 (Evâhir-ı Safer 1038 / 19-28 Ekim 1628). 
73 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 77/2, belge no: 105 (Evâil-i Rebi‘ü’l-evvel 1042 / 16-27 Eylül 

1632). 
74 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 15/3, s. 60/1, belge no: 36 (Evâil-i Receb 1059 / 11-20 Temmuz 1649).  
75 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 143/5, belge no: 687 (Evâhir-i Cemâziye’l-âhir 1027 / 15-24 

Haziran 1618); no: 14/2, s. 112/2, belge no: 190 (Evâhir-i Cemâziye’l-evvel 1050 / 7-16 Eylül 1640). 
76 Bizzat “Latin tâ‘ifesi papasları tarafından” yapılan arz üzerine gönderilen ferman için bkz. OA., A. 

DVNS. DVE. d., no: 14/2, s. 147-148, belge no: 265 (Evâil-i Receb 1050 / 17-26 Ekim 1640). İleriki 
yıllarda aynı sorunun tekrar baş göstermesi üzerine verilen fermanlar için bkz. OA., A. DVNS. DVE. 
d., no: 14/2, s. 149/1, belge no: 268 (Evâil-i Rebi‘ü’l-evvel 1051 / 10-19 Haziran 1641); OA., A. DVNS. 
DVE. d., no: 15/3, s. 77/2, belge no: 75 (Evâil-i Receb 1059 / 11-20 Temmuz 1649); s. 87/4, belge no: 
106 (Evâsıt-ı Ramazan 1060 / 6-15 Eylül 1650). 
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arz ettikleri veçhiyle evlerinde ve ibadethanelerindeki ikonalara karışılması ve bu 
bahaneyle rencide edilmeleri üzerine yazılmıştır.77 

Budin’in güney kısmındaki bazı sancaklarda gezici olarak hizmet gören 
papazların bölgede dolaşmalarına engel olunmaya çalışıldığı ve yasakçılar tarafından 
yollarından çevrilerek akçe talep edildiği ise 1614 tarihli bir fermana konu olmuştur. 
Fermanda faillerin mensubiyetleri belirtilmemekle birlikte bu gibi davranışların men 
edildiği ifade edilmektedir.78 Bölgede hareket halinde olan din adamlarının yine de 
zaman zaman tacizlere uğradıkları, ehl-i örf taifesinden kimselerin bunların 
kıyafetlerine, silahlarına ve hayvanlarına karıştıkları, Sırp metropolit ve vladikaların 
ise ayin ve ibadetlerine müdahalelerinin nihayet bulmadığı anlaşılmaktadır.79 

Sonuç 

Balkan coğrafyası tarihten bu yana İslam’ın, Katolikliğin ve Ortodoksluğun 
buluştuğu ve demografik olarak iç içe geçtiği bir bölge olagelmiştir. Hristiyanlığın her 
iki mezhebinin temsilcileri ise Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinden 
itibaren bu coğrafyada mücadele içerisinde olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Balkanları fethinden sonra bölgenin tek bir siyasî otoritenin şemsiyesi altında 
birleşmesiyle coğrafyadaki siyasî ve askerî çatışmalar olabilecek en asgarî seviyeye 
indirgenmiştir. İmparatorluğun resmî ideolojisi altında Ortodoks ve Katolik 
cemaatleri, liderleri ve din adamları Osmanlı millet sistemi içerisinde zımmî statüsü 
ile himaye edilmişler ve böylece ülkedeki sosyal barış tesis edilmeye çalışılmıştır. 
Ancak iki mezhep arasındaki rekabet yasal ve gayri yasal yöntemlerle devam etmiştir. 
Bu rekabetin önemli bir kesitini, Dubrovnik baş diyakozluğuna bağlı Balkanlardaki 
Katolik kiliselerin ve din adamlarının başlarından geçen olaylar yansıtmaktadır.  

Osmanlı Balkanlarında Hersek’teki Trebinje-Mrkan diyakozluk bölgesi kilise 
hiyerarşisi dahilinde Dubrovnik baş diyakozluğuna bağlıydı. İstanbul, Sofya, Üsküp, 
Yenişehir (Larissa) ve Selanik’te de Dubrovnik diyakozlukları mevcuttu. Edirne, 
Belgrad, Sofya, Yeni Pazar (Novi Pazar), Ürgüb (Prokulpje), Filibe (Plovdiv), 
Provadia, Rusçuk, Silistre ve Babadağ’da ise birer büyük Dubrovnik kilisesi 
bulunmaktaydı. Bunların haricinde Dubrovnik ticaret kolonilerinin yer aldığı Lubin 
(Ljubinje), Popova, Prevadi, Tırnova, Janjevo, Novo Brdo ve Trepča şehirlerinde de 
birer küçük kilise ya da şapel mevcuttu. Ayrıca Osmanlı ülkesinde Dubrovniklilerin 

77 OA., Bâb-ı Asafî Maliyeden Müdevver Defter (MAD. d.), no: 6004, s. 79/1 (28 Zi’l-ka‘de 1032 / 23 
Eylül 1623). 

78 OA., A. DVNS. DVE. d., no: 13/1, s. 114/1, belge no: 572 (14 Cemâziye’l-âhir 1023 / 22 Temmuz 
1614). 

79 OA., A. DVNS. HADR. d., no: 2, s. 30/1 (Evâil-i Safer 1067 / 19-28 Kasım 1656). 
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yaşadığı ya da faaliyet gösterdiği birçok yerleşim birimindeki ev kiliselerinde ibadet ve 
ayinlerini icra ettikleri de bilinmektedir. 

Dubrovnik Kilisesi’nin baş diyakozluk makamından ileri gelen yetkileri 
dolayısıyla söz konusu kiliselerin bakım ve tadilatlarını yaptırmak amacıyla 
Cumhuriyet’in elçileri Osmanlı başkentinden fermanlarla resmî müsaadeler 
almaktaydılar. Arşiv kaynaklarından elde edilen belgelere göre 1553 ve 1587 yıllarında 
Popova Kilisesi, 1630’da Prevadi Kilisesi, 1632’de Lubin Kilisesi, 1675 yılında ise çıkan 
yangında harap olmasından ötürü Belgrad’daki Dubrovnik Katolik Kilisesi 
İstanbul’dan alınan fermanlarla onarım ve tadilattan geçirilmiştir. 

Elçiler, Dubrovnik himayesinde bulunan din adamlarının ve cemaatlerin 
karşılaştıkları sorunları da Osmanlı merkez ve taşra idarecilerine arz etmişlerdir. 
Dubrovnikli ruhbanın Osmanlı Balkanlarında maruz kaldığı problemlerin Budin, 
Bosna ve Rumeli eyaletlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Onlara sorun çıkaran 
başlıca unsurların ise Ortodoks mezhebi mensupları, rakip Katolik kiliselerin 
temsilcileri ve ehl-i örf taifesinden kaynaklandığı belgelerden öğrenilmektedir. 
Belgrad ve Buda’da İpek patriği ile sürtüşmeler yaşayan Dubrovnikli Katolik ruhban, 
diğer yandan Belgrad’daki kiliseyi Katolik Boşnakların Şumca ve Şokaç taifelerine 
karşı da müdafaa etmek zorunda kalmıştır. Osmanlı ülkesinde yeni kilise ihdas ve inşa 
etmek yasak olmasına rağmen bu taifeler kendi kiliselerini kurmaya çalışmışlar, fakat 
teşebbüsleri tespit edilerek men olunmuşlardır. Dolayısıyla onlar da Dubrovniklilerin 
baş diyakozluk yetkisini tanımamışlar ve Belgrad’daki kilisenin yetkisini üstlenmeye 
çalışmışlardır.  

Öte taraftan Bosna, Hersek ve Karadağ coğrafyasında Sırp Ortodoks din 
adamlarının Dubrovnikli rahip, keşiş ve misyonerlere karşı üstünlük kurma çabasına 
girdikleri anlaşılmaktadır. Bu amaçla bir yandan onları engelleme gayreti 
gösterirlerken diğer yandan da vergiye bağlamaya çalışmışlardır. Hatta tacizlerinde, 
bölgede faal haydutlarla iş birliği yaparak gezici rahiplerin yollarını kesmek gibi 
eşkıyalığa varan yöntemler de kullanmışlardır. Kiliselerine baskın yapmak, ayin ve 
ibadetlerine engel olmak, ikonalarını indirmeye çalışmak gibi menfi tutumlar 
sergilediklerine de bazı zamanlarda rastlanmıştır. Sofya’da ise 1618 yılında kayıtlara 
geçmiş, kilise baskını yapıldığına dair tek bir olay görülmektedir. Edirne’deki ev 
kiliseyle alakalı sorun ise komşu konağın sahibi olan Yahudi zımmînin mülkünü 
genişletme gayretinden kaynaklanmış ve bu problem XVII. yüzyıl boyunca sürmüştür. 
Öte taraftan gerek Edirne’de gerekse sorunların baş gösterdiği diğer bölgelerde ehl-i 
örf taifesi de birçok problemlere yol açmışlardır. Edirne’deki kilisenin kendine has 
meseleleri bir kenara koyulursa diğer yerleşim birimlerindeki Dubrovnik kiliseleri ve 
din adamlarına Ortodokslar tarafından uygulanan tacizlere ehl-i örf taifesinin de alet 
edildiği anlaşılmaktadır.  

Osmanlı merkezî yönetimi, resmî ideolojisinin sağladığı geniş din ve inanç 
hürriyeti doğrultusunda bahsi geçen tüm meseleleri, ilgili idarî birimlerin amirlerine 
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gönderdiği fermanlarla çözmeye çalışmıştır. Fakat XVII. yüzyılın başlarından itibaren 
İmparatorluğun merkezî otoritesinin taşra üzerindeki tesirinin zayıflamaya 
başlamasıyla birlikte artan başıbozukluk zamanla dinî sahada da emarelerini 
göstermiştir. İmparatorluğun, bilhassa Ortodoks nüfusun yoğun olduğu yerleşim 
birimlerinde karşılaşılan düşük yoğunluklu mücadeleler ileriki yüzyıllarda çatışmalara 
varacak seviyelere ulaşacaktır. Bu bakımdan Osmanlı coğrafyasından ayrılan 
Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Hırvatistan’da yakın tarihlerde yaşanan savaş ve 
gerilimlerin dinî yönü akademik olarak ele alınmaya muhtaçtır. Bu mütevazı 
çalışmada farklı inanç kurumları arasında meydana gelen gerilimlerin bir kesiti 
spesifik olarak, Dubrovnik baş diyakozluğuna bağlı kiliseler ve din adamlarının 
başlarından geçen olaylar etrafında işlenmeye çalışılmıştır. Böylece yakın tarihlerde 
çatışma bölgelerinden biri haline gelen Batı Balkan coğrafyasındaki din, siyaset ve 
yasadışı zümreler arasındaki ilişkiler bağlamındaki gelişmelerin geçmişteki 
kökenlerini ve gelişim seyrini anlayabilmek için de ortaya önemli ipuçları çıkmıştır. 
Bu sayede günümüze intikal eden Balkanlar meselesinin geçmiş serencamının bir 
safhası da tarihin yapboz tahtasındaki yerini almıştır.  
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BİR KÜLTÜR, BARIŞ, GELİŞİM VE VATANSEVERLİK 
ÖRNEĞİ OLARAK ARNAVUT ORTODOKS OTOSEFALİ 

(AUTOCEPHALOUS) KİLİSESİ 
Entela Muço* 

Özet 
Arnavut toplumu ve ülkemiz için yirminci yüzyılın gelişi, hayatımızın her alanında büyük 

sarsıntıların gelişini işaret etti. Bazı tarihsel, siyasi ve sosyal koşullar, bu gelişmelerin dini kurumların 
yanı sıra dini inanç tarafından da hissedilmesine neden olmuştur. Dört din arasında bölünmüş 
jeososyal prizmada yer alan Arnavutluk (Hristiyanlar, Müslümanlar, Katolikler ve Bektaşiler) bu 
gelişmeleri kendi özellikleriyle yaşadılar. Dini kuruluşlar ve kült kurumlar, doktrinlerinin hayatta 
kalması ve Arnavut kimliğinin korunması açısından çok acil ve çok önemli görevlerle karşı karşıya 
kaldılar. Temel ilke şuydu: Ulusun Hizmetinde Din.

1. yüzyıldan beri derin kökleri olan Arnavutluk'taki Hıristiyan inancı, ülkedeki diğer dinler gibi,
gelişim yolunda ve ilgili kurumların gelişiminde siyasi, sosyal ve ekonomik nitelikte birçok zorluk ve 
engelle karşılaştı. 5. 9. 1922'de Arnavut Otocephalous Kilisesi'nin kurulması, belirli tarihsel, siyasi, 
sosyal koşullar ve koşulların bir sonucu olarak geldi. 

Ortodoks Arnavutlar, Arnavut Ortodoks Otosefal Kilisesi'ni yaratmanın bu yüce eylemi ile 
genel olarak Yunan dış müdahalesinden, özellikle de İstanbul Patrikliği'nden milliyeti korumak için 
kopmayı başardılar. 

Arnavut Otosefal Kilisesi'nin tarihsel gelişimini, önemli tarihsel gelişmelere göre üç aşamaya 
ayırabiliriz: 

1. Osmanlı dönemi (19. yüzyılın sonları - 1912'ye kadar) 

2. Bağımsızlık dönemi ve Krallık dönemi (1912-1939)

3. Sosyalist Dönem (1944-1990)

Makalemde bu konulara değinmek niyetindeyim. 

 Anahtar Kelimeler: Kilise, otosefal, Arnavutluk, Patrikhane, sosyalist, din. 

Albanian Orthodox Autocephalous Church as an example of 
Culture, Peace, Tolerance, Patriotism and Progress 

Abstract 
The advent of the twentieth century for the Albanian society and our country itself marked the 

arrival of great concussions in all aspects of our life. Certain historical, political and social 
circumstances led these developments to be felt by the religious faith as well as the religious institutions. 

* Phd., Albania- Azerbaijan Scientific, Friendship, Cultural Association, entelatirana@yahoo.com
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Albania, located in the geosocial prism divided between four religions: Christians, Muslims, 
Catholics and Bektashis, underwent these developments through their respective specifics. 

Religious organizations as well as cult institutions were faced with very urgent and very 
important tasks as regards the survival of their doctrine and the safeguarding of the Albanian identity. 
The basic principle was: Religion in Nation’s Service. 

The Christian faith in Albania, which has deep roots since the 4th century, like other religions 
in the country faced with lots of difficulties and obstacles of a political, social and economic nature over 
its development path and the evolution of respective institutions. 

The establishment of the Albanian Autocephalous Church in 5. 9. 1922 came as a result of 
certain historical, political, social conditions and circumstances.  

With this sublime act of creating the Albanian Orthodox Autocephalous Church, Orthodox 
Albanians managed to break away from Greek foreign interference in general and to the Istanbul 
Patriarchate in particular to protect nationality. 

We can divide the historical development of the Albanian Autocephalous Church in three 
stages according to the major historical developments: 

1. The Ottoman period (late 19th century – till 1912)

2. The period of Independence and the period of the Kingdom (1912-1939)

3. The Socialist Period (1944- 1990)

I intend to address these issues in my paper. 

 Keywords: Church, Autocephalous, Albanian, Patriarchate, Socialist, religion 

Bir Kültür, Barış, Gelişim Ve Vatanseverlik Örneği Olarak Arnavut 
Ortodoks Otosefali (Autocephalous) Kilisesi 

Bu çalışmanın konusu, gerek araştırmanın bilimsel karakter özellikleri 
açısından gerekse Arnavutluk toplumunun dinî inançları, ulusal ve sosyal yapısı ile 
ilgili sorunların ele alınması bakımından fazlasıyla hassasiyet taşımaktadır.  

XX. yüzyıl, Arnavutluk ve Arnavut toplumu için hayatın her alanında büyük
ayaklanmaları beraberinde getirdi. Bazı tarihî ve siyasi koşullar, Arnavutluk’un jeo-
sosyal niteliklerine dayalı olarak ülkenin dört inanç sistemi arasında bölünmesine 
neden oldu: Hıristiyanlık, İslamiyet, Katolik Mezhebi ve Bektaşilik. Bu gelişmelerden 
dinî inançlarla birlikte dinî kurumlar da etkilendi. Bunun sonucunda hem 
Arnavutluk hem de Arnavut toplumunun kendine has karakteristik özellikleri çeşitli 
etkilere ve değişimlere maruz kaldı. Dinî müesseseler ve kült kurumlar, 
doktrinlerden bağımsız olarak Arnavut kimliğinin korunmasına dair oldukça acil ve 
son derece önemli sorumluluklarla karşı karşıya kaldı. Bu noktada temel ilke dinin, 
ulusun hizmetinde olması şeklinde belirlendi. 

Platform of International European Studies | 231



 CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

Arnavutluk’ta Hıristiyanlık M.S. I. yüzyılda Havari Pali1 zamanına 
dayandırılmaktadır. Derin köklere sahip olan Hrıstiyanlık da diğer inançlar gibi, 
gerek tarihsel ve gerekse kurumsal gelişiminde siyasî, sosyal ve ekonomik yönlerden 
pek çok zorluk ve engellerle karşılaştı. Bu süreçler içerisinde daha özele inildiğinde 
Arnavut Otosefali Kilisesi'nin tarihsel gelişimi ise bazı önemli tarihî olaylara dayanan 
dört aşamada ele alınabilir 

1. Geç Osmanlı Dönemi (XIX. yüzyılın sonlarından 1912 yılına kadar olan 
dönem), 

2. Bağımsızlık ve Monarşi dönemi (Ahmet Zogu’ya kadar) (1912-1939),

3. Sosyalist Diktatörlük Dönemi (1944-1990),

4. Demoktarik Dönem (1990-2020).

5 Eylül 1922 tarihinde Arnavut Otosefali Ortodoks Kilisesi’nin kurulması,
ülkedeki belli tarihî, siyasî, sosyal koşullarında gerçekleşti.2 Kilisenin kuruluşu, 
“Arnavut” ulusal kimliğinin korunması amacıyla siyasî güçler arasındaki mücadelede 
zorunluluğun bir neticesi olarak meydana geldi. Süleyman Delvina hükümeti 
devrinde İçişleri Bakanı Ahmet Zogu’nun güçlü desteğiyle birlikte Arnavut 
Ortodoks Otosefali Kilisesi’nin kuruluşu sağlandı.3 

Ulusal hükümetin ana görevlerinden biri; Müslüman, Ortodoks, Katolik ve 
Bektaşi inancının ulusal din adamlarını desteklemekti.4  Bu politika, Arnavut halkını 
Fanari’nin ahlakî boyunduruğundan kurtarmaya ve aynı zamanda devletin 
hayatiyetinin bağlı olduğu ulus birliğine hizmet edecekti.5 

Arnavut Otosefali Ortodoks Kilisesi’nin kurulması, Arnavut Ortodoks din 
adamları ve tüm Arnavut vatanseverlerin yoğun gayretlerinin bir sonucu olarak 
ortaya çıktı. İlk çalışmalar, 1908’de Amerika’da vatansever kişiliğiyle tanınan Theofan 
Stilian Noli tarafından Arnavut Ortodoks Kilisesi’nin teşkil edilmesiyle başladı6 ve 
1909’da Korça’da Ortodoks Ligi7 gibi dinî ve ulusal karakterli teşkilatların 

1 David Helisten. Historia e Krishtërimit në Shqipëri (Arnavutluk'ta Hıristiyanlık Tarihçesi), 
Yayınevi, “Vernon” Publishing, Tiran, -Arnavutluk 2008, s.11 

2 David Helisten, age, Tiran, 2008, s. 60. 
3 www.forumishqiptar.com, “Mbreti Zog I dhe komunitetet fetare” (“I. Ahmet Zog Kral ve Dini 

Topluluklar”)); David Helisten,. age, s. 60. 
4 Ali Basha “Islami në Shqipëri gjatë shekujve”, Tiran, 2000. 
5 Ali Basha “agm”.. 
6 David Helisten, Historia e Krishtërimit në Shqipëri (Arnavutluk'ta Hıristiyanlık Tarihçesi), 

Yayınevi, “Vernon” Publishing, Tiran, -Arnavutluk, 2008, s. 60.. 
7 David Helisten, age. 
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kurulmasıyla devam etti. Bu ligin kurulmasıyla ayrıca İstanbul Patrikliği’nden 
kilisede ve diğer dinî hizmetlerde Arnavutça dilinin kullanılmasına izin vermesi 
beklenmekteydi. 

Bu sorunun çözümlenmesi için belirlenen üç ana hedef vardı:8  

1. Arnavut Ortodoksluğunun geleceği,

2. Ortodoks İnancı itikadî yönü,

3. Ortodoks Kilisesi’nin Müslüman ve Katolik dinî topluluklarla ilişkileri
ile birbirlerine olan bakış açıları. 

Arnavut Ortodoks Otosefali Kilisesi, Ortodoks mezhebindeki Arnavut 
aydınların yüksek çabalarıyla kurulmuştu.9  Ardından hem onların hem de tüm 
Arnavut halkının genel desteği sayesinde Arnavut Ortodoks Kilisesi’nin üzerindeki 
Yunan Ortodoks Kilisesi’nin tahakkümünden kurtarılması hareketi de başarıyla 
sonuçlandırıldı. Özellikle İstanbul Patrikhanesi’nden kaynaklanan ve “Arnavut” 
milliyeti ile kimliğinin korunmasına zarar veren Yunan milliyetçi güçlerin 
faaliyetleri engellendi.Arnavutluk için tarihî ve ulusal bir gereklilik olan bu eylem, 
İstanbul Patrikhanesi’nin yeni Arnavut Ortodoks Otosefali Kilisesi’ne karşı olan 
tutumunun hilafına gerçekleştirildi. Önceleri Otosefali’yi onaylamayan Patrikhane, 
kuruluşundan 15 sene sonra 15.04.1937 tarihinde Ahmet Zogu’nun krallığı 
döneminde Arnavut Ortodoks Kilisesi’ni Otosefali Kilisesi olarak tanımak 
durumunda kaldı.10 

Arnavut Ortodoks din adamlarının ve mezhep mensuplarından etkin üyelerin 
mücadele ve gayretlerinde görülen genel karakteristik unsurlar; ulusal-dinî kimlik ile 
bağımsızlık ilkesinden, ayrıca modernizmden ödün verilmemesiydi. Hatta bu 
prensipler çerçevesinde İngiliz İncil Topluluğu gibi diğer Hıristiyan örgütlerin 
kontrolü altında Protestanlığı Arnavutluk’ta yaymak için bir araç olmayı da 
reddettiler.11 

Arnavutluk’ta, tarih boyunca dinî çoğulculuk başarılı bir şekilde yaşanmıştı. 
Bunda etkili olan başlıca amil ise Osmanlı İmparatorluğu’nun dinî ve etnik gruplar 
üzerindeki himayesi dolayısıyla çağının en yüksek tolerans mantalitesine sahip 
olmasında aranmalıdır. Arnavutluk toprakları, ülkenin belirli bölgelerinde nüfuz 
sahibi olan dört büyük inanç grubu arasında bir dağılım göstermekteydi. İlginç bir 

8  Entela Muco, Gazeta Ngjallja, “Mbartës Të Një Kulture Që E Ka Zili Bota” (Yeniden Doğuş 
Gazetesi,“Bir Kültür Taşıyana Kızkanç olan Dünya”),  Tiran-Arnavutluk, Eylül  1997, s.3  

9  David Helisten, age, s. 61. 
10  David Helisten, age, s.61. 
11  David Helisten. Historia e Krishtërimit në Shqipëri (Arnavutluk'ta Hıristiyanlık Tarihçesi), 

Yayınevi, “Vernon” Publishing, Tiran , 2008, s. 55. 
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şekilde, Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan’ın nüfuzu altında bulunan bir şehir olarak 
Güneydoğu Arnavutluk'taki Voskopoja şehrinde şubeleri olan Arnavut Ortodoks 
Otosefali Kilisesi’nin İstanbul Patrikhanesi’nden bağımsız olarak Ohri Özerk 
Başpiskoposluğu ile güçlü bağları vardı.12 Bu modernist Hıristiyan unsurların 
hoşgörülerini aynı zamanda devrin Arnavut seçkinlerinin, Ortodoks Kilisesi’nin 
inanç değerlerini korumak doğrultusunda Müslüman ileri gelenleriyle kurdukları 
işbirliğinde de görmek mümkündür. 

1884’te Bâbı-Alî Arnavutça bir kültürel müessesenin yayın faaliyetleri 
yapabilmesi için sadece Ortodoks Arnavutlara izin verdi.13 Osmanlı ricalinin bu 
sınırlandırmadaki amacı, Yunanlılarla olası bir işbirliğinin yol açabileceği zararları 
engellemekti. 1885’te ise Berat’ta Fransız bir araştırmacı tarafından Mor Kodeks’in 
(Matbaanın olmadığı zamanlarda hazırlanan İncil’in el yazması kopyası) bir nüshası 
kaleme alındı.14 

          Avrupa’nın en eski halklarından biri olan ve Bizans uygarlığının 
mirasçıları arasında yer alan Arnavutlar Ortodoks inancını ve değerlerini de üzerine 
alarak korudular. Arnavut Ortodokslar ile bu mezhebin modernist din adamları, 
kilisenin Apostolik misyonunun gerçekleştirilmesinde öğretilerini yayma 
konusundaki gayretlerle çeşitli fedakârlıklarda bulundular. Bu noktada önde gelen 
seçkinlerin isimlerini belirtmek gerekir: Havari Pal,15 St. Caesar'dan16 beri kilisenin 
Apostolik misyonunun gerçekleştirilmesi için çalışan St. Asti,17 St. Elefteri,18 St. 
Angelina,19 St. Kozma,20 Papakristo Negovani,21 ve Petro Nini Luarasi.22  Onlar 
Ortodoks inancının esaslarını ortaya koymak ve İsa Mesih’e olan bağlılığın 
düsturlarını yaymak için kendilerini feda etmişlerdi.23  

12  Pëllumb Xhufi, Gazeta Shqiptare, “Voskopoja nuk është Ishull është Shqiptare”, s.. 26-27. 
13  Pëllumb Xhufi, Gazeta Shqiptare, “agm”. 
14  David Helisten, age, s. 20. 
15  David Helisten, age, s. 11. 
16  David Helisten, age, s. 15. 
17  David Helisten, age, s. 16. 
18  David Helisten, age, s. 16. 
19  Entela Muco, Gazeta Ngjallja (Yeniden Doğuş) Gazetesi, “Mbartës Të Një Kulture Që E Ka Zili 

Bota”, “Bir Kültür Taşıyana Kızkanç olan Dünya”,  Tirane-Arnavutluk, Eylül  1997, s.3  
20  David Helisten, age, s. 49. 
21  Entela Muco, Ngjallja (Yeniden Doğuş) Gazetesi, “agm” 
22  Entela Muco, Gazeta “agm”.   
23  Entela Muco, Ngjallja “Ngjallja”, “Mbartës Të Një Kulture Që E Ka Zili Bota” (Yeniden Doğuş 

Gazetesi, “Bir Kültür Taşıyana Kızkanç olan Dünya”),  Tiran-Arnavutluk, Eylül  1997, s.3. 
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Arnavut Ortodoks Otosefali Kilisesi’nin başta Müslümanlar olmak üzere diğer 
dinî topluluklarla işbirliğine gelinirse, yurt içinde ve dışında, ülkede uyum ve barış 
tesis etmekle ilgilenmeyen ve çeşitli inançlar arasındaki toleransa tahammül 
edemeyen mutaassıp kesim tarafından çeşitli engellemelere maruz kalmıştır. 

Tarih boyunca Arnavutlar arasında iki temel eğilim görülmüştür: 

1. Dinin birleştirici gücüne inanılması,

2. Mevcut inançlar tarafından mümkün olduğunca Arnavut millî kimliğini
benimsemesi. 

Bu temayüller doğrultusunda Arnavutluk’ta tarihsel olarak temelleri daha 
eskiye dayanan geleneksel dinî cemaatler ile ülkeye daha geç tarihlerde yerleşen 
toplulukların kurduğu cemaatler bir arada yaşayabilmişlerdir. 

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra başlangıçta dinî uygulamalara 
izin verildi, ancak devletin yasalarına aykırı hareket etmek yasaklandı. İlerleyen 
yıllarda iktidara gelen İş Partisi’nin direktiflerini uygulanmak üzere Milletvekilleri 
Meclisi Başkanlığı’nın 26 Kasım 1949 tarihli ve 773 sayılı “Dini Cemaatler 
Hakkındaki Kararname”sinde olduğu gibi halk hükümeti tarafından çıkarılan yasa 
ve kararnameler doğrultusunda kısıtlayıcı önlemler alındı.24 Bu kanun hükmünde 
kararname 16 Ocak 1950'de Halk Meclisi Başkanlığı tarafından onaylandı.25 Yasa 
hükümete, dinî cemaatlerin başkanları hakkında karar verme yetkisi verdi. Böylece 
dinî cemaatlerin başkanlarının seçimi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacaktı. 26 
Bu kararlar, 1950 tarihli Arnavutluk Halk Cumhuriyeti’nin ilk anayasasının 
maddelerinde yer aldı ve ayrıntılı bir şekilde belirtildi:27 

“Madde 18 Tüm vatandaşlara vicdan ve inanç özgürlüğü garanti edilmektedir. 
Kilise devletten ayrılmıştır. Dinî cemaatler, inanç meselelerinde olduğu gibi, dış 
uygulamalarında da özgürdür. Kilise ve dinin siyasî hedeflere alet edilmesi yasaktır. 
Dinî temelli siyasi örgütler de yasaklanmıştır. Devlet, dinî topluluklara maddî 
yardımda bulunabilir. Ayrıca ulusal bir din oluşturmak adına yasa, yurtdışındaki 
muadil kurumlarla doğrudan dinî ilişkileri yasaklamıştır”. 

24  Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, (Arnavutlukta Hıristyanlık) Yayınevi, “Trifon Xhagjika”, 
Tiranë, 2014, s. 162. 

25  Andrea Llukani, age. 
26  Andrea Llukani, age. 
27  Presidiumi I Kuvëndit Popullor Të Republikës Popullore Të Shqipërisë, Kushtetuta E Republikes 

Popullore Te Shqiperise (Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı, Arnavutluk Halk 
Cumhuriyeti Anayasası), III. Bölüm,  Madde 18, Tiran 5 Temmuz 1950, s. 4-5. 
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Enver Hoca’nın 22 Aralık 1950 tarihli Konferansı’nda yaptığı konuşmada 
aşağıdaki bazı önemli konular da ele alındı:28  

1. İstanbul Patrikhanesi’nin ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
Arnavut Ortodoks Kilisesi’nin içişlerine müdahalesi. 

2. Müslüman, Bektaşi ve Ortodoks cemaatleri, Başbakan’dan 1951'de 
fon sağlama konusunda aşırı taleplerde bulundular ve bunların ekonomik 
muameleleri ile ilgili diğer talepleri de karşılandı. Bu gereksinimler kısmen 
gerekçelendirilmiştir. 

Fakat, devletin dine karşı bu “hoşgörülü” tutumu uzun sürmedi. Sosyalist 
diktatörlük yıllarında kiliseye ve dinî kurumlara karşı devlet politikası giderek 
sertleşti. Sosyalist devletin bu tavrı 1967 yılında doruk noktasına ulaştı. Bu konuda 
örnek olarak Enver Hoca’nın 6 ve 27 Şubat 1967 tarihlerindeki “Partinin ve 
Hükümetin Devrimcileşmesine dair”29 ve “Dinî Uygulamalara Karşı Kitlelerin 
Vatansever ve Devrimci Ruhu ile Savaşmalıyız”30 başlıklı konuşmalarından 
bahsedilebilir. 

1967’de dinî inançlar ve dinî kurumların eylemleri ve çalışmaları şiddet 
uygulanarak yok edilmeye başlandı. Parti direktifleri uyarınca dini inançların 
uygulanması yasaklandı ve kült kurumların faaliyetleri zorla durduruldu. (Enver Hoxa, 
Müslüman inancıyla yakın ilişkili bir aileden gelmesine rağmen dine karşı bir savaş 
yürütmesi ilginçtir.) 600 Ortodoks kilisesi ve 8 Ortodoks manastırı yıkıldı.31 Birçok 
kilise halka açık salonlara, bazıları da ahırlara dönüştürüldü, bir kısmı ise tamamen 
yıkıldı. Din karşıtı mücadelenin kademeli olarak yükselişinin bir parçası olarak 1976 
Anayasası hazırlandı ve bu yeni siyaset anayasanın ilgili maddelerinde de açıkça 
belirtildi.32 

28 http://www.standard.al/2014/06/16/konferenca-e-1950-es-30-kleriket-qe-kundershtuan-enverin-e-
zgjedhin-vete-kishen/, Gazeta Standard, “Konferenca e 1950-ës/ 30 klerikët që kundërshtuan 
Enverin, e zgjedhin vetë Kishën” Standart Gazetesi, ("1950 tarihli Konferansı, Enver'e karşı çıkan 30 
Din Adamı, Kiliseyi Seçtiler") Tiran, 16.06.2014; https://vargmal.org/dan8653 , Vargmal Enver 
Hoxha, Vendim 245 i KQPPSH-së, për komunitetet fetare ("Vargmal", Enver Hoca, Arnavut İşçi 
Partisi Merkez Komitesinin 245. no.'lu Kararı, Dini Topluluklar için") Tiran, 22.12.1950; 
https://zanimalsise.com/konferenca-e-22-dhjetorit-te-vitit-1950-kur-30-kleriket-kundershtuan-
enver-hoxhen-dhe-zgjedhin-vete-kishen/ , “Zani İ Malsisw”., (Dağların Sesi). 

29 Instituti I Studimeve Marksiste-Leniniste, Vepra, Vellimi 35, (Marksist-Leninist Araştırmaların 
Enstitüsü, Eser, 35 cilt), Yayınevi,  “8 Nwntori”, Tiran, 1982., f. 1-55. 

30  Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste, age, f. 103-113. 
31  Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste, age. 
32  Presidiumi I Kuvëndit Popullor Të Republikës Popullore Të Shqipërisë, Kushtetuta E Republikes 

Popullore Te Shqiperise (Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı, Arnavutluk Halk 
Cumhuriyeti Anayasası),, Ligji Nr.5506,  I Bölüm , Madde 37, Tiran, 28.12.1976,  s. 7. 
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“Madde 37: Devlet herhangi bir dinî tanımaz ve insanlara materyalist bilimsel 
anlayışı aşılamak için ateist propagandayı destekler ve geliştirir. Dinî ayinlerin 
uygulanması, din ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi ya da sadece din hakkındaki 
konuşmaların yapılması ve desteklemesi, "anti-yasal faaliyetler ve propaganda" 
olarak sınıflandırılmış ve cezalandırılması Arnavutluk Ceza Kanunu'nun maddeleri 
kapsamında verilmiştir”. 

Komünist hükümet tarafından, Arnavut toplumunun temellerinden dinin 
ortadan kaldırılması için çıkarılan yasalara dayanarak yapılan uygulamaların 
neticesinde birçok eski din adamı mahkûm edildi. Bunlardan Başpiskopos 
Kristopfor Kisi tutuklandı ve 1958’de hapishanede iken hayatını yitirdi.33 

Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti’nin 15.06.1977 tarihli Ceza Kanunu, 
din temsilcilerine veya destekçilerine nasıl davranılması gerektiğini açıkça 
tanımlamıştı:34 

 “Madde 55: Devlete karşı ajitasyon ve propaganda yapılması35 faşist, anti-
demokratik, dinî ve anti-sosyalist propagandada bulunulması, savaş kışkırtıcılığı 
yapılması ve proletarya diktatörlüğünü zayıflatmak ya da zayıflatmak için bu 
propagandalara dair içeriğe sahip malzemelerin hazırlanması, yayılması ya da 
saklanması suçtur ve faillerine üç ila on yıl hapis cezası verilir. Aynı fiiller savaş 
sırasında işlendiğinde veya özellikle ciddi sonuçlara yol açtığında on yıldan az 
olmayan bir hapis veya ölüm cezası verilebilir. 

Eski din adamlarının çoğu 1977 Ceza Kanunu’na dayalı olarak din 
propagandası yapmak ve ayinlerin yayılması nedeniyle hüküm giydiler.36 Komünist 
rejim tarafından din aleyhine açılan bu acımasız savaşın sonucunda Ortodoks din 
adamlarına, Ortodoks inancındakilere, kısaca Arnavutluk’ta genel olarak 

33  David Helisten, Historia e Krishtërimit në Shqipëri (Arnavutluk'ta Hıristiyanlık Tarihçesi), 
Yayınevi, “Vernon” Publishing, Tiran , 2008, s. 66, Gazeta “Jehona” (no’lu. 19 “Yankı” 
Gazetesinden alındı), Tiran, 2007, s. 1. 

34  David Helisten, age, s. 66. 
35  Kuvendi Popullor I Republikës Popullore Socialiste Të Shqipërisë, Kodi Penal I Republikës 

Popullore Socialiste Të Shqipërisë, (Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Meclisi, Arnavutluk 
Sosyalist Halk Cumhuriyeti Ceza Kodu) Madde 55, “Agjitacioni e Propaganda Kundër Shtetit” 
(Devlet Karşıtı Propaganda Ajitasyonu), Tiran, 15.6.1977, s. 23. 

36  Kuvendi Popullor I Republikës Popullore Socialiste Të Shqipërisë, Kodi Penal I Republikës 
Popullore Socialiste Të Shqipërisë, (Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Meclisi, Arnavutluk 
Sosyalist Halk Cumhuriyeti Ceza Kodu) Madde 55, “Agjitacioni e Propaganda Kundër Shtetit” 
(Devlet Karşıtı Propaganda Ajitasyonu), Tiran, 15.6.1977, s. 23. 
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Ortodoksluğa ahlakî, maddî ve fiziksel yönlerden büyük zararlar verildi. Nitekim, 
1940’larda faaliyet gösteren 440 din adamından 1991’de geriye sadece 15 kişi kaldı.37   

Dine karşı açılan savaş ve yapılan tüm bu propagandalar “gençliğin hedefi” 
haline getirildi. Genç sosyalistlerin zihniyetinden dinî idealizmin kaldırılması ve 
nihayetinde dini ve tüm inançları imha etmek sosyalist devletin amacı haline geldi. 
Arnavutluk’ta din kanunla yasaklandı. Ardından bunu din adamlarının hapsedilmesi 
ve kutsal kurumlara saygısızlık edilmesi izledi. Doğal olarak bu süreçte dinî eğitimin 
sürdürülmesi olanaksızdı. Nesiller artık dinin inançsal ve kültürel etkisi olmadan 
üçüncü on yıla giriyorlardı.38 Yeni kanunun dinî topluluklara, inananlara ve halka 
dikte ettiği husus, iktidara sadakat duygusunu geliştirmek zorunda olduklarıydı: 39 
“ Yaygara yapmadan ve insanları zorlamadan yeni kadrolar hazırlanamayacağı için 
evvela din okullarını kapatalım, kitap basmalarını durduralım, kiliseleri ve camileri 
imha edelim.40 

Sonuç olarak; 

Demokrasinin gelmesiyle Arnavut Ortodoks Otosefali Kilisesi faaliyetlerine 
kült binalar inşa ederek başladı. 1990’da ülkenin güneyinde üç kilise açıldı, 1991’de 
Ortodoksluk üzerine bir seminer düzenlendi ve 24 Haziran 1992’de Arnavutluk 
Başpiskoposu seçildi.41  

Böylece bu süreçlerle birlikte, Arnavut Ortodoks Otosefali Kilisesi’nin 
oluşumu, gelişimi ve faaliyetleriyle birlikte Arnavut toplumunun ilerlemesine ve 
ulusallaşmasına olan katkıları da kısaca özetlenmiş oldu. 

37  David Helisten, Historia e Krishtërimit në Shqipëri (Arnavutluk'ta Hıristiyanlık Tarihçesi), 
Yayınevi, “Vernon” Publishing, Tiran- Arnavutluk , 2008, s. 66, no’lu. 19 “Jehona” (“Yankı”) 
Gazetesinden alındı, Tiran, 2007, s. 1. 

38 David Helisten, age, s. 64. 
39  Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri (Arnavutlukta Hıristyanlık), Yayınevi, “Trifon Xhagjika”, 

Tiran, 2014, s. 162. 
40 https://www.cna.al/2015/08/26/dokumentikur-enver-hoxha-urdheronte-shkaterrimin-e-kishave-

dhe-xhamive/ 

“Dokumenti/Kur Enver Hoxha, urdhëronte shkatërrimin e Kishave dhe Xhamive” (“Belge / Enver Hoca, 
Kiliselerin ve Camilerin imhasını emrettiğin  zaman”)  

41  David Helisten, age, 2008, s. 72. 
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POLITICAL AND ECUMENICAL STATUS OF ARMENIAN 
CHURCHES IN BULGARIA AFTER THE RUSSO-TURKISH 

WAR OF 1877–1878 
Bülent Yıldırım* 

Abstract 
The Armenian Patriarchate of Constantinople had authority over all Armenian churches in 

Bulgaria during the Ottoman era and even in the times of the Principality of Bulgaria established after 
the Russo-Turkish War of 1877-1878 as a vassal nation. However, since then, the Armenian Patriarchate 
of Constantinople lost influence over those churches as Armenian nationalism gained pace, and 
Armenian committees became more powerful and active in Bulgaria. The Armenian committees in 
Bulgaria did not recognize the bishops appointed by the Armenian Patriarchate of Constantinople 
because they believed that it was being manipulated by the Ottoman State. The Patriarchate gradually 
lost its influence as Western states supported the Catholicosate of Etcmiadzin. In 1927, the Armenian 
churches in Bulgaria came, as a separate diocese, under the authority of the Catholicos of Etcmiadzin, the 
largest Ecumenical center for Armenians. 

Keywords: Armenian Patriarchate of Constantinople, Bulgaria, Catholicos of 
Etcmiadzin, Armenian Churches in Bulgaria, Ottoman State. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinden Sonra Bulgaristan’daki Ermeni 
Kiliselerinin Siyasî Ve Ruhanî Durumu 

Özet 
Osmanlı Devleti döneminde Bulgaristan’daki Ermeni Kiliseleri, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne 

bağlı bulunmaktaydı. 1877–1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın akabinde Osmanlı Devleti’ne sadece kâğıt 
üzerinde bağlı Bulgaristan Emareti’nin oluşturulmasıyla da durum aynı şekilde devam etmiştir. Ancak 
bu tarihlerden itibaren Bulgaristan’da Ermeni milliyetçiliğinin hızla gelişmesi, Ermeni komitelerinin 
faaliyetleri ve komiteciler tarafından bu ülkede güçlü bir teşkilat kurulması gibi sebeplerle İstanbul 
Ermeni Patrikhanesi’nin Bulgaristan’daki Ermeni Kiliseleri üzerindeki etkisi azalmıştır. Bulgaristan’daki 
Ermeni komitecileri İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Osmanlı Devleti tarafından yönlendirildiğini iddia 
etmiştir. Patrikhane tarafından Bulgaristan’a atanan episkoposlar kabul görmemiş ve önemli sorunlar 
yaşanmıştır. Bu arada Batılı devletlerin desteğiyle Eçmiyazin Katogigosluğu ön plana çıkarken İstanbul 
Ermeni Patrikhanesi’nin nüfuzu azalmıştır. 1927 yılında Bulgaristan’daki Ermeni kiliseleri, ayrı bir 
episkoposluk olarak doğrudan Ermenilerin en büyük ruhani merkezi olan Eçmiyazin Katogigosluğu’na 
bağlanmıştır. 

* Assoc. Prof. Dr. Bülent Yıldırım: Faculty member of Trakya University, Faculty of Literature,
Department of the History of the Republic of Turkey, bulentyildirim@trakya.edu.tr

Platform of International European Studies | 242



 Bülent Yıldırım 

Anahtar Kelimeler: İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Bulgaristan, Eçmiyazin 
Katagigosluğu, Bulgaristan’daki Ermeni Kiliseleri, Osmanlı Devleti. 

 

Introduction 

Bulgarian Armenians are the descendants of those who were exiled to Thrace 
and the Balkans by the Byzantine Empire due to sectarian differences. The Byzantine 
Empire deported Armenians to Bulgaria, Macedonia, and Thrace between the sixth 
and seventh centuries. Armenians who had migrated to Bulgaria for about five 
centuries established many colonies there1. The early immigrants gradually adopted 
the way of life of the larger Christian society, but the newcomers may have retained 
their identity. 

 After the Ottoman State completely conquered Bulgaria, Armenians 
voluntarily moved to Bulgarian lands, which were favorable for trade and agriculture. 
The first major wave of Armenian immigration to Bulgaria took place during the 
Celali rebellions in the era of Mehmed IV. During that period, Armenians from 
various parts of Anatolia settled in Shumen, Provadia, Razgrad, Aytos, and Plovdiv of 
Bulgaria. Mehmed IV also issued an edict in 1674 that granted the Armenians in 
Plovdiv the Greek church of St. Gevorg, which is still actively used today2. 

Sofia, the capital of Bulgaria today, was an important commercial city in the 
seventeenth century, which made it a center of attraction for Armenians involved in 
such crafts as bakers, jewelry makers, and blacksmiths. In fact, the chief baker in Sofia 
was an Armenian by the name of Vartazarmyan. According to 1669 records, there was 
an Armenian baker by the name of Ovannes in Atbunar, which was a Turkish quarter. 
According to Gervard Kornalius, the then Austrian ambassador,  there were many 
Armenian traders and officials in Sofia back then. The Armenian quarter and the 
Armenian church were located in today’s Graf Ignatiev, Alabin, Gurko, and V. Levski 
streets. Next to the Armenian quarter was the Turkish Bali Efendi quarter, on what is 
called Levski street today.3 

The inscription on the wall of the Armenian Saint Bogoroditsa Church in Ruse, 
an important Bulgarian city on the banks of the Danube, reads that the church was 
built in 1610, restored in 1832, and converted into a museum in 1987. This means that 

                                                           
1 For more detailed information please see., Peter Charanis, “The Transfer of Population as a Policy in 

the Byzantine Empire”, Comparative Studies in Society and History, Vol.3, No.2 January 1961, pp. 
141–154. 

2 Vırban Stamatov, “Poznavame li se Dostatıçno?”, Bılgari i Armentsi Zaedno prez Vekovete 
(Bulgarians and Armenians Side by Side for Centuries), Sofia 2001, p. 26. 

3 Mihran Bohosyan, Armentsite v Sofia Istoriçeski Oçerk, (Armenians of Sofia, Historical Overview) 
Nastoyatelstvo na Armentskata Tsırkva Surp Asdavadzadzin, Sofia 1999, p. 15. 
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it was built and then restored during the Ottoman era4. There were Armenian 
neighborhoods and churches in Varna and Burgas as well.  There were about 10 
thousand Bulgarian Armenians before the Russo-Turkish War of 1877-1878. What is 
noteworthy is that the Armenian churches in Bulgaria were built during the Ottoman 
era. 

 

The Status of Armenian Churches After the Establishment of the 
Principality of Bulgaria 

According to the inventory by Russian authorities immediately after Bulgaria’s 
liberation from the Turkish rule, there were Armenian Gregorian churches in Varna, 
Plovdiv, Ruse, Dobrich, Burgas, Silistra, Shumen, Pazardzhik, and Sliven5. 

After the Ottoman-Russian War, the Armenian churches in Bulgaria were 
restored and reopened. By the new constitution and laws of Bulgaria, the city council 
seats in the cities populated by Armenians were filled by members who were 
accountable to ecumenical leaders. After the establishment of the Principality of 
Bulgaria, the Armenian community, and the heads of the city councils in Bulgaria 
became autonomous in their internal affairs based on Armenian-Gregorian religious 
rules and traditions overseen by the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs and 
Religious Cults. They organized church services, administered marriages and 
divorces, resolved inheritance disputes, raised money for the poor and the orphan, 
managed the finances of Armenian schools, and worked with some other charity 
organizations. The primary sources of income for the churches were real estate, candle 
sales, weddings and funerals, and donations. The church council was just a formality6. 
This shows that the building dating back to the Ottoman era is preserved. After all, 
Ottoman Armenians belonged to the Millet system, which allowed them to be 
represented by their ecumenic leaders and to conduct their religious, educational, 
foundational, and domestic affairs according to their own customs and traditions7.  

The Armenian Church helped the Armenian community preserve its national 
identity for centuries after the establishment of the Principality of Bulgaria. However, 
it lost its influence and was reduced to an institution that only fulfilled religious 

                                                           
4 A photo from October 2008 (See. App.-1) 
5 S. V. Ovnanyan, Armeno Bılgarski İstoriçeski Vrızki i Armenskite Kolonii v Bılgarya prez Vtorata 

Polovina na XIX. Vek (Bulgarian-Armenian Historical Relations, and Armenian Colonies in Bulgaria 
in the Second Half of the Nineteenth Century), Nauka i İzkustvo, Sofia 1972, pp. 183-184. 

6 Ovnanyan, Armeno Bılgarski…, p. 184. 
7 For a different view of the Millet System in the Ottoman State and for more detailed information 

about its legal functioning, please see, M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi Mit ve Gerçek.,  
Klasik Publications, 2nd Edition, Istanbul 2007. 
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obligations. A municipal report from 1886 states that the Armenian church in Varna, 
which had the largest Armenian community in Bulgaria, had three priests to serve the 
parish but that there were no more than 15 visitors even on Sundays. 

To be more precise, 55 Armenian families were living in Burgas, but they did 
nothing about the renovation that the Armenian Church in the city needed. Bulgarian 
administrators shut down the church in 1887, to which the Armenian community 
raised no objections at all. However, the Armenian priest kept appealing to the 
government to open the church so that they could hold ceremonies on the holy days, 
which were approaching. The government opened the church, but it was only one 
priest and two elderly Armenians who attended the Easter and other ceremonies held 
by the church. Later, the Armenian Patriarchate of Constantinople collected money 
from the Armenian community in southeast Bulgaria, Edirne, and Tekirdağ to have 
the Armenian Church in Burgas restored. However, the priests lost their sources of 
income, and church activities came to a halt because people stopped visiting. The 
church and priests lost their influence not only on Armenians in Varna and Burgas 
but on all Bulgarian Armenians. Mansur, a reporter for the “Armeniya” newspaper, 
expressed this situation in an article dated August 14th, 1892, as follows: “The 
Armenian community in Bulgaria has completely lost interest in the church.”8 

After Bulgaria’s de facto liberation from the Ottoman State rule, the Armenian 
churches became less and less active. It was again the Armenian Patriarchate of 
Constantinople that put much effort into reversing that trend. 

 

The relationship between the Armenian Patriarchate of 
Constantinople and the Armenian Churches in Bulgaria 

One should focus on the hierarchical structure of the Armenian Gregorian faith 
to better understand the relationship between the Armenian churches in Bulgaria and 
the Armenian Patriarchate of Constantinople. According to the Armenian Gregorian 
faith, the Armenian Church is the first Christian Church founded by Jesus himself. 
Armenians of the Gregorian sect believe that Jesus, the only son of God, descended to 
the Etchmiadzin/Armenia, where he founded the first church9. Catholicos is the 
highest Armenian religious figure, followed by patriarchs and bishops10. Therefore, 
Catholicos is in Etchmiadzin, and the Catholicosate of Etchmiadzin is the largest 
Armenian religious center. 

                                                           
8 Ovnanyan, Armeno Bılgarski…, pp. 185-186. 
9 Ramazan Erhan Güllü, Ermeni Sorunu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi (1878-1923), TTK 

Publications, Ankara 2015, pp. 8-10. 
10 Canan Seyfeli, İstanbul Ermeni Patrikliği, Ankara 2005, Aziz Andaç Publications, p. 41. 
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The Catholicosate of Etchmiadzin was the only Catholicosate until the Mongol 
invasion, after which, Armenians migrated to Anatolia and established two 
Catholicosates in Van (Akhtamar) and Adana (Sis). The Catholicosate of Etchmiadzin 
was reestablished in 1441, but the two Catholicosates in Anatolia were also in use. 
Therefore, three Catholicosates were serving the Armenian community at the same 
time. The Catholicosate of Etchmiadzin had the ecumenical authority over the 
Armenians in Revan, Kars, Beyazıd, and Erzurum as well as Istanbul Armenians since 
the seventeenth century. The Akhtamar Catholicosate had authority over the 
Armenians in Van and its vicinity, while the Sis Catholicosate had authority over the 
Armenians in Kozan, Adana, Maraş, Zeytun, Urfa, Rumkale, Birecik, Nizip, Antep, 
Gürün, Darende, Divriği, Malatya, Besni, Antakya, Aleppo, and Latakia11. 

There was also an Armenian patriarchate in Jerusalem. Another patriarchate 
was established in Constantinople after its conquest by Mehmed II, resulting in a total 
of five important religious centers for Armenians. The Patriarchate of Constantinople 
ranked last in the ecumenical hierarchy. However, the Ottoman Empire recognized 
the Patriarchate of Constantinople as the sole authority because it was in the capital 
of the Empire. This position made the Patriarchate of Constantinople more and more 
influential over time, enabling it to exert authority over Istanbul and its vicinity12. 

During the Ottoman era, the Armenian Patriarchate of Constantinople had 
direct authority over the Armenian churches in Bulgaria and Romania. The Armenian 
Patriarchate of Constantinople decided to establish a diocese center and appoint 
Gevorg Rusjukian to the Armenian church in Plovdiv to revive its ecclesiastical 
influence on all Bulgarian Armenians. In the spring of 1886, the Armenian 
Patriarchate of Constantinople invited Patriarch Gevorg Rusjukian to Constantinople 
and offered him the position that would make him the head of all Bulgarian 
Armenians. The prominent figures of Bulgarian Armenians and Western Europe 
welcomed Rusjukian because they believed that he would help the Armenians not only 
in Bulgaria but also in Romania, Austria-Hungary, and Greece to preserve their 
national and religious identity. However, the Armenian community in Bulgaria 
opposed the appointment of Gevorg Rusjukian because they did not want a diocesan 
who could be controlled and influenced by the Armenian Patriarchate of 
Constantinople. They declared in the newspaper “Armenia” that they might as well 
elect their own diocesan. The Armenian Patriarchate of Constantinople failed to 
establish a ‘loyal’ Bulgarian Armenian Episcopal because the far-sighted leaders of the 
Armenians in Europe strongly objected to it, resulting in Gevorg Rusjukian turning 
down the offer. The possibility surfaced again in 1887, but the Armenian Patriarchate 

                                                           
11 Güllü, Ermeni Sorunu ve…, pp. 10-12. 
12 Güllü, Ermeni Sorunu ve…, pp. 12-20. 
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of Constantinople ended up sending only one instructor priest to Bulgaria because 
things were not going too well13. 

In 1892, the Armenian Patriarchate of Constantinople decided to establish a 
unified Bulgarian-Romanian Episcopal and appoint Gevorg Enitsian, the Armenian 
bishop of Jerusalem, as archbishop. Gevorg Enitsian offered all Bulgarian Armenians 
to unite under a general assembly. The municipalities of the Bulgarian Armenians 
held a general meeting on April 20th, 1892, in Varna and decided to send a delegation 
of two to the meeting to be held for the election of the next Catholicosate of 
Etchmiadzin. The members of the delegation were Gevorg Enitsian and Ambartsum 
Artinian (a Silistrian merchant) 14. 

There was another attempt in 1903 to establish an Armenian Episcopal in 
Bulgaria. Local church delegations of ten cities in Bulgaria held a meeting. At the 
conference on October 23rd, the Armenian Patriarchate of Constantinople 
recommended three names for the Bulgarian Armenian Episcopal, and Vahan Der-
Agopyan was elected as a candidate. However, Bulgaria refused to grant him a visa15. 

 

Activities of Bulgarian Armenian Committees for Undermining the 
Influence of the Armenian Patriarchate of Constantinople 

The Armenian Patriarchate of Constantinople proceeded with its attempts to 
establish a diocese in Bulgaria, which, however, faced the resistance of the Armenian 
committees established since the 1890s. The goal of the committees was to have a 
diocesan that would look out for their interests under the direct authority of the 
Catholicosate of Etchmiadzin.  

On May 25th, 1905, the committees in Varna requested that all Armenians in 
Varna gather in the churchyard after the service the next day to discuss the 
appointment of a delegate for the Bulgarian Armenians. More than 400 Armenians 
gathered in the churchyard and agreed that the delegate should be a powerful, 
experienced, and patriotic Armenian. They, however, did not want the delegate to be 
appointed by the Armenian Patriarchate of Constantinople as they were concerned 
that it was too much under the influence of the Ottoman State to appoint a delegate 
who would make an effort to preserve the national identity of the Bulgarian 

                                                           
13 Ovnanyan, Armeno Bılgarski…, p. 187. 
14 Ovnanyan, Armeno Bılgarski…, p. 189. 
15 Bohosyan, Armentsite v Sofya…, p. 26. 
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Armenians16. Meanwhile, Agop Garabedian17, who had been working for the 
Armenian committee for a long time, also took the floor and stated that American 
Armenians had filed a complaint to the Catholicos a few years back about the 
incapacity of the Armenian Patriarchate and received a positive response. The 
meeting ended with a three-item decision and a proposition: (1) addressing the need 
for a strong and patriotic Armenian delegate for the Bulgarian Armenians churches, 
schools, and national politics, (2) demanding the Armenian Patriarchate of 
Constantinople that it appoint a competent archbishop who would look out for the 
political interests of the Armenians of Bulgaria, and (3) demanding Catholicos that 
Abahoni, the Archbishop in Egypt, be sent to Bulgaria as the delegate18. 

Later, the Armenian committees in Varna published a statement in the 
Armenian newspaper “Iravonek” (June 1st, 1905 and No: 34) and stated their decision 
about the bishop to be appointed to Bulgaria. The Armenian committees established 
a commission of Priest Vahram Misirlian, Doctor Torosian, Agop Tosbikian, Agop 
Garabedian, and Pilpos Halachian. The commission had an eight-item resolution text 
published in the same newspaper. They demanded that the bishop be appointed look 
out for the national interests of the Bulgarian Armenians. The Armenians of Varna 
agreed to pay 1,400 francs each year to cover the costs of the Episcopal. The Catholicos 
should appoint the delegate instead of the Armenian Patriarchate of Constantinople, 
which was under the influence of the Ottoman State. They demanded that Catholicos 
appoint Abahoni, the Archbishop in Egypt, and send him to Bulgaria. 

A commission of seven was also established to keep in contact with the 
Armenians in other cities of Bulgaria and to collaborate on the Bishop appointment 
issue. By the decision of the commission, Doctor Torosian was elected chief and Agop 
Garabedian as a clerk and a member. The approval of the Varna Church Society would 
be sought to get across commission decisions to the Armenian churches and national 
societies in other cities and to consult them. Commission decisions would be 
published in newspapers so that they could be executed, and the bishop assigned as 
soon as possible.19 As a matter of fact, a declaration signed by Doctor Torosian and 
Agop Garabedian was published. The declaration heroically reiterated the points 
mentioned above but abstained from specifying a suitable candidate for bishop by 
stating, “…We do not want to go into any further detail here because it is a mystery.” 

16 BOA. BEO. AMTZ. 04, Nr: 130/18 lef 3. 
17 The Ruse Police units drew a list of suspects related to the bombs seized in Ruse in 1892. Agop 

Garabedian was also on the list as a suspect involved in the assassination attempt against the Ottoman 
Sultan. For detailed information, see. Bülent Yıldırım, Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin 
Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890–1918), TTK Publications, Ankara 2014, pp. 59-66. 

18 BOA. BEO. AMTZ. 04, Nr: 130/18 lef 3. 
19 BOA. BEO. AMTZ. 04, Nr: 130/18 lef 2 vr. 1 
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The declaration also demanded that all Bulgarian Armenians, the church, national 
societies, the Varna Church, and national society be assisted and supported20.  

The Armenian committee members in Bulgaria demanded that Catholicos 
appoint a bishop who would directly respond to the Catholicos of Etchmiadzin and 
even recommended Abahoni as a suitable candidate. They also set up commissions 
and published declarations in newspapers and also conducted propaganda activities 
to influence the Bulgarian Armenians. 

 

The Status of Armenian Churches after the Bulgarian Declaration of 
Independence 

Sometime after Bulgaria officially declared its independence, there was another 
attempt to establish an Armenian Episcopal in 1912, on the eve of the Balkan Wars. 
The Bulgarian government announced that it would allow the establishment of the 
Armenian Episcopal on three conditions. First, the Diocese center should be in Sofia. 
Second, the bishop should be a Bulgarian citizen. Third, the bishop should address 
nothing but religious issues and represent the Bulgarian Armenians against the 
government and receive his salary from the Bulgarian government. However, the 
bishop was not elected for some reason21. The conditions suggest that Bulgaria wished 
to keep the Armenian Episcopal under control. 

After the Balkan War, the Armenian Patriarchate of Constantinople appointed 
Hevont Turian as the bishop to Bulgaria and sent him not to Sofia, but to Plovdiv, 
which had the largest population of Armenians. However, there was a disagreement 
between Turian and the local church boards in Bulgaria, which, after several 
complaints, resulted in his resignation and return to Constantinople. The 
Catholicosate of Etchmiadzin appointed Arsen Vehuni, a Bulgarian Armenian, as the 
Armenian Bishop of Bulgaria in 1921. However, he could not enter Bulgaria due to 
his visa not being approved for a long time for political reasons. After the Turkish War 
of Independence in 1922, the Armenian population in Turkey diminished severely, 
resulting in the Armenian Patriarchate of Constantinople losing power. The 
Armenian population in Bulgaria increased, with more Armenians migrating to 
Bulgaria from Turkey. On April 10th, 1924, local delegations of Bulgarian Armenian 
churches held a meeting and elected Bishop Stephanos Hovagimian (1846-1934), the 
former Metropolitan of Izmit, as the archbishop of the Bulgarian Armenians. 
Hovagimian left Turkey and found asylum in Ruse in 1922. Hovagimian was also 
recognized by the Bulgarian government and authorized by the Armenian 
Patriarchate of Constantinople as the archbishop of the Bulgarian Armenians. He was 
                                                           
20 BOA. BEO. AMTZ. 04, Nr: 130/18 lef 2 vr. 2 
21 Bohosyan, Armentsite v Sofya…, pp. 26–27. 
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also endorsed as the Patriarch of all Bulgarian Armenian Churches by Catholicos V. 
Gevork on December 25th, 1927. Later, new local delegations were elected, and the 
Bulgarian Armenian churches came under the direct authority of the Catholicosate of 
Etchmiadzin22. 

 

Conclusion 

Armenians settled in Bulgaria and established churches there during the 
Ottoman period, especially from the seventeenth century onwards. The Ottoman 
State lost Bulgaria in the Russo-Turkish war of 1877-1878, resulting in the 
establishment of the Principality of Bulgaria, which was de facto independent but de 
jure under the authority of the Ottoman State. The Armenian Patriarchate of 
Constantinople retained its authority over the Bulgarian Armenian churches as 
before. The Armenian Churches lost their influence over Bulgarian Armenians after 
the establishment of the Principality of Bulgaria. The Armenian Patriarchate of 
Constantinople tried to meet the needs of those churches, supported them financially, 
and appointed clergymen to them. Bulgaria was a suitable country to easily infiltrate 
the Ottoman lands, both on land and by sea. From the 1890s onwards, Armenian 
committees focused on organizing in Bulgaria and bringing Bulgarian Armenians 
under control. The Gregorian Armenian Church became a battleground because it 
played a pivotal role in preserving Armenian identity and culture and ruling the 
Bulgarian Armenians. The Armenian Patriarchate of Constantinople tried many 
times in vain to establish a Bulgarian Diocese that recognized its authority. The 
Catholicosate of Etchmiadzin had direct authority over Bulgarian Armenian 
Committee members, who worked hard to get someone of their choosing to be 
appointed as the bishop. 

After Bulgaria declared its independence, the Armenian Patriarchate of 
Constantinople intended to assign a bishop there. However, this time, the Bulgarian 
State allowed for the appointment of a bishop as long as he stayed in Sofia and 
recognized the authority of and received his salary from the Bulgarian State. In the 
aftermath of the First World War, the Armenian churches in Bulgaria were influenced 
less by the Armenian Patriarchate of Constantinople and came under the direct 
authority of the Catholicosate of Etchmiadzin. 

  

                                                           
22 Bohosyan, Armentsite v Sofya…, pp. 27-28. 
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APPENDIX: 1∗ 

The Armenian Saint Bogoroditsa Church in Ruse 

 
 

 
The inscription on the wall of the church reads: The church was built in 1610, 

restored in 1832, and converted into a museum in 1987. This suggests that it was built 
and then restored during the Ottoman era. 

                                                           
∗ An image from October 2008 
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BALAT’TAKİ DEMİR KİLİSE’NİN (BULGAR KİLİSESİ) 
YAPIM SERÜVENİ 

Bojidar Çipof* 

 

Özet 
İstanbul’un Haliç kıyısında demirden yapılmış ve birçok özelliği bulunan bir kilise vardır. Halk 

arasında “Demir Kilise” olarak da bilinen ”Sveti Stefan” Bu yapı Türkiye’de inşa edilmiş ilk prefabrik 
yapıdır.  

İstanbul’un Fethi’nden sonra Fatih Sultan Mehmet Rum Patrikhanesi’ne özel bazı yetkiler verdi. 
Bunlar; dini imtiyazların yanı sıra cismani yetkilerin de yer aldığı özel bir statü şeklinde yorumlanabilir. 
Patrikhane’nin yetkilerinin en önemli nokta Patriğe verilen “Millet Başı” unvanıydı ve bu suretle 
Osmanlı topraklarındaki Ortodoks tebaanın tümü Rum Patrikhanesi’ne bağlı oldu ki Bulgarlar da Rum 
Patrikhanesi’ne dini ve idari açıdan bağlanmış oldu… 

Zaman içinde bu süreç Rum Patrikhanesi’nin diğer Ortodoks tebaa üzerinde asimilasyona yol 
açan bir hal aldı. Helen doktrininin ilk ayağı “Tüm Ortodokslar Helendir” şeklindedir. Bu bağlamda 
Ortodoks tebaası Bulgarları eğitimden yola çıkarak dillerinden koparan ve ayinlerde sadece Rumca 
okunmasına varan bir sistem devreye girdi.  

O dönemde sarayda söz sahibi ve padişah ile yakın olan, fakat öte yandan tamamen Rumlaşmış 
(Grekofil) Osmanlı Tarihi sürecinde; Stefanaki Paşa ya da Aleko Paşa diye bilinen bir Bulgar olan Stefan 
Bogoridi, Rumların soydaşlarına yaptığı baskılardan rahatsız olmaya başlamıştı. Bogoridi bu vicdan 
azabıyla Bulgarların lehine bir takım girişimlerde bulunmaya başladı ve nitekim 18 Eylül 1848’de 
Padişaha bir mektup yazarak İstanbul’da yaşayan Bulgar Cemaati’ne mahsus bir papaz evi kurulması 
için müsaade istedi. Bogoridi’nin mektubuna,  23 Eylül 1849  (6 Zilkade 1265) tarihli Padişah iradesi ile 
izin verildi.  

Stefan Bogoridi, şu anda üzerinde “Demir Kilise”nin (Sveti Stefan)  bulunduğu, kendi mülkü 
olan ve üzerinde eski bir ev bulunan arsayı bağışladı. 9 Ekim 1849’da papaz evi ya da küçük kilise 
denilen eski ahşap ibadethane, 23 Ekim 1849’da yapılan törenle Arhidyakon Stefan (Aziz Stefan) adı ile 
takdis edildi. Bir kilise kutsanması esnasında o kiliseye verilecek adın, bir aziz adı olması gerekir. 
Burada Aziz Stefan adının seçilmesindeki maksat; Stefan Bogoridi’yi de çağrıştırması ve onun da 
anılmasının sağlanması amacını taşımaktadır. 

Bu Bulgarların Rum Patrikhanesi’nin hegemonyasından ayrılmanın başlangıcıdır. 3 Nisan 
1860’daki Paskalya Bayramı’nda yaşanan bir olay da bu süreçte çok önemlidir. O gün ahşap Sveti Stefan 
Kilisesi’nde Episkopos “İlarion Makariopolski”, Rum Patrikhanesi’ne olan bağımlılığı ret ederek, Bulgar 
Kilisesi’nin bağımsızlığını ilan etmiştir. Paskalya Ayini’nde, Rum Patriği’nin adının anılması gereken 
bölüme gelindiğinde halk bir ağızdan şöyle bağırmaya başladı:  

“Patriği anma Sultanı an... Patriği anma Sultanı an ...”  

Bu süreç; 27 Şubat 1870 Cuma günü, “Sultan Abdülaziz”in, Patrikhaneden bağımsız bir kilise 
kurulmasını sağlayan “Ferman”a giden süreçtir. “Sultan Abdülaziz” 6 Mart 1870’de Bulgarlara müstakil 
bir kilise kurulmasını, ruhani ve idari açıdan Patrikhaneden ayrılmalarını kabul etti ve 11 Mart 1870’de 
(8 Zilhicce 1286) 11 maddeden oluşan “Bulgar Eksarhlığı Fermanı” kabul edildi.  
                                                 
*  Araştırmacı Yazar, bcipof@hotmail.com. 
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Demir Kilise Sveti Stefan’ın projesi ünlü Ermeni mimar “Josef Aznavur” (Hovsep) tarafından 
yapılmış, inşaat ise Avusturya’da Vagner Firması’na yaptırılmıştır. Tamamen sökülebilir özelliği olan 
bu kilise evvela firmanın bahçesine kurulmuş ve bilâhare sökülerek İstanbul’a nakledilmiş ve bir kez 
daha burada monte edilmiştir.  Başbakanlık Arşiv Belgeleri’ne göre; Sveti Stefan Kilisesinin açılış günü 
20 Eylül 1898’dir. Fakat bazı Bulgar kaynaklarında ise bu tarih 8 Eylül 1898 olarak belirtilmektedir.  

Demir Kilise 2011’de yapısal büyük hasar nedeniyle onarım için kapatıldı ve 7 sene süren bir 
onarım süreci başladı. 7 Ocak 2018 Pazar günü uzun restorasyonun ardından sonra yeniden açıldı. O 
günün değerlendirmesine göre; 16 Milyon’a mal olan restorasyonun 13 Milyon’u Türkiye tarafından, 3 
Milyon’u Bulgaristan tarafından karşılandı. 

Yeniden açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ve 
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katılımıyla yapıldı. Demir Kilise Sveti Stefan’ın yönetimi bir 
Türk Kurumu olan “Bulgar Eksarhlığı Vakfı” ya da bilinen adıyla “Bulgar Kiliseleri Vakfı” tarafından 
idare edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Demir Kilise, Bulgar Kilisesi, Sveti Stefan. 

 

Construction Adventure of the Iron Church (Bulgarian Church) in 
Balat 

Abstract 
There is a church made of iron with many features on the shore of the Golden Horn of Istanbul. 

People between the "Iron Church", also known as "Sveti Stefan" This structure is the first prefabricated 
building in Turkey. 

After the Conquest of Istanbul, Fatih Sultan Mehmet gave some special authorities to the Greek 
Patriarchate. These are interpreted as a special status that includes bodily powers alongside religious 
privileges. The most important point of the Patriarchate's powers was the title of "Head of the Nation" 
given to the Patriarch, and in this way, all Orthodox subjects in the Ottoman lands were subordinate to 
the Greek Patriarchate, so that the Bulgarians were linked to the Greek Patriarchate in religious and 
administrative terms. 

Over time, this process took a turn that led to assimilation on the other Orthodox subjects of 
the Greek Patriarchate. The first pillar of the Hellenic doctrine is "All Orthodox are Hellenes". In this 
context, a system that cut off Orthodox subjects Bulgarians out of their language from education and a 
system of reading only in Greek during the rituals was introduced. 

At that time there was an arbiter who was close to the sultan, but on the other hand, he became 
a Greek (Grecophile) Ottoman history; Stefan Bogoridi, a Bulgarian known as Stefanaki Pasha or Aleko 
Pasha, began to be disturbed by the oppression of the Greeks against his kin. With this remorse, 
Bogoridi started to make some attempts in favor of the Bulgarians, and as a matter of fact, on 
September 18, 1848, he wrote a letter to the Sultan and asked permission to establish a priest house for 
the Bulgarian Community living in Istanbul. Bogoridi's letter was given permission by the will of the 
Sultan dated September 23, 1849 (6 Zilkade 1265). 

Stefan Bogoridi donated his own land on which the "Iron Church" (Sveti Stefan) now stands, 
with an old house on it. On October 9, 1849, the old wooden place of worship, called the priest's house 
or chapel, was consecrated with the name Arhidyakon Stefan (St. Stefan) in a ceremony held on 
October 23, 1849. During the blessing of a church, the name given to that church must be the name of a 
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Saint. Here, the purpose of choosing the name of St. Stefan; It aims to evoke Stefan Bogoridi and to 
make him remembered. 

This is the beginning of the separation of the Bulgarians from the hegemony of the Greek 
Patriarchate. An event that happened on the Easter Day on April 3, 1860 is also very important in this 
process. On that day, in the wooden Sveti Stefan Church, Bishop "Ilarion Makariopolski" rejected the 
dependence on the Greek Patriarchate and declared the independence of the Bulgarian Church. In the 
Easter Mass, when the name of the Greek Patriarch should be mentioned, the people started to shout as 
follows: 

“Do not remember the Patriarch, remember the Sultan ... Do not remember the Patriarch, 
remember the Sultan ... 

This is the process that leading to the "Ferman" of "Sultan Abdulaziz" on Friday, February 27, 
1870, which enabled the establishment of a church independent of the Patriarchate. "Sultan Abdulaziz" 
accepted the establishment of an independent church for the Bulgarians on March 6, 1970 and their 
separation from the Patriarchate spiritually and administratively, and on March 11, 1870 (8 Zilhicce 
1286), the "Bulgarian Exarchate Edict" was accepted. 

The project of the Iron Church Sveti Stefan was made by the famous Armenian architect "Josef 
Aznavur" (Hovsep), and the construction was made by The Vagner Company in Austria. This church, 
which is completely detachable, was first established in the garden of the company and subsequently 
disassembled and transferred to Istanbul and once again assembled here. According to the Prime 
Ministry Archive Documents; The opening day of the Sveti Stefan Church is September 20, 1898. 
However, in some Bulgarian sources, this date is stated as September 8, 1898. 

The Iron Church was closed in 2011 due to major structural damage and a 7 year repair process 
began. It reopened after lengthy restoration on Sunday, January 7, 2018. According to the evaluation of 
that day; The restoration, which cost 16 million to 13 million by Turkey, was greeted by 3 Million in 
Bulgaria. 

The reopening was made with the participation of President Recep Tayyip Erdoğan, Prime 
Minister Binali Yıldırım and Bulgarian Prime Minister Boyko Borisov. The management of Demir 
Church Sveti Stefan is managed by the Turkish Institution "Bulgarian Exarchy Foundation" or known 
as the "Bulgarian Churches Foundation". 

Keywords: Iron Church, Bulgarian Church, Sveti Stefan. 

Balat’taki Demir Kilise’nin (Bulgar Kilisesi) Yapım Serüveni 

865 yılında Bulgar Çarı (Knyaz) 1.Boris Bulgarları vaftiz etti ve beş yıl sonra da 
Bulgarların dinsel egemenliğini ilân etti. Bu suretle, 4 Mart 870 tarihinde Bulgar 
Kilisesi tarihteki yerini aldı. Bu; Bulgarların, Bizanslılarla büyük bir mücadele içinde 
oldukları bir zaman dilimidir. 

Boris’in oğlu Çar Simeon, Aheloy Nehri kıyısında, Bizans’a karşı kazandığı 
büyük zaferden sonra (Ağustos 917) kendisini “Bulgarların ve Bizanslıların Kralı” 
ilân etti ve Bulgar Kilisesi’nin statüsünü “Patriklik” seviyesine yükseltti. Bu süreç; 
1018 yılında, Bulgaristan’ın tekrar Bizans egemenliği altına girdiğinde “Bulgar 
Patrikliği”nin lağvedilmesi ile sonlandı. 
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1235 yılında Çar 2.İvan Asen’in tahta geçmesi ile merkezi “Tırnovo” olmak 
üzere, Bulgar Patrikliği yeniden canlandırıldı. 14. Asırda Bulgar Devleti’nin 
bağımsızlığı sona ererek Osmanlı İmparatorluğu’na katılınca (1416-1438) Tırnovo 
Patrikliği’nin yine sonu geldi ve Bulgarlar dinsel açıdan bu kez İstanbul’daki Rum 
Patrikhanesi’ne bağlandılar. 

19.Yüzyılın birinci yarısında İstanbul’da yaşayan Bulgarların en önemli iş 
merkezleri; Balkapan Han, Kurşun Han, Zümbük Han gibi hanlar olmuştur. 
Bulgarların çok sayıda loncaları bulunuyordu ve “çorbacı” tabir edilen zengin 
tüccarların sayısı da hayli fazlaydı. İşte bu zaman diliminde İstanbul’da bağımsız bir 
Bulgar Kilisesi kurmak fikri cemaat arasında yeniden doğdu. Bu fikrin babası, 
Arhimandrit1 “Neofit Bozveli” şöyle demektedir:                       

“Burada bir merkez ve bir kilise inşa edilmelidir, faaliyet gösterecek olanlar 
burada padişahın gözü önünde olmalıdırlar; Fener ruhaniliği burada patrikhanenin 
yuvasında yenilgiye uğratılmalıdır.”       

Neofit Bozveli’nin ölümünden sonra 1849 yılında, Stefan Bogoridi’nin 
Haliç’teki eski evinin arsasını Bulgar Cemaati’ne hibe etmesi üzerine, İstanbul’da bir 
kilise inşasının hayali alevlendi.  

Bir yandan sarayda söz sahibi ve padişah ile yakın dost da olan, fakat öte 
yandan tamamen Rumlaşmış (Grekofil) ve Osmanlı Tarihi sürecinde; Stefanaki Paşa 
ya da Aleko Paşa diye bilinen bir Bulgar olan Stefan Bogoridi, Rumların soydaşlarına 
yaptığı baskılardan rahatsız olmaktadır. Bogoridi bu vicdan azabıyla Bulgarların 
lehine bir takım girişimlerde bulunmaya başladı ve nitekim 18 Eylül 1848’de 
Padişaha bir mektup yazarak İstanbul’da yaşayan Bulgar Cemaati’ne mahsus bir 
papaz evi kurulması için müsaade istedi. Stefan Bogoridi’nin mektubuna,  23 Eylül 
1849  (6 Zilkade 1265) tarihli Padişah iradesi ile izin verildi. 2 

Stefan Bogoridi, şu anda üzerinde “Demir Kilise”nin (Sveti Stefan)  
bulunduğu, kendi mülkü ve üzerinde eski evi bulunan arsayı papaz evi yapımı için 
bağışlayınca,  9 Ekim 1849’da papaz evi ya da küçük kilise denilen eski ahşap 
ibadethane, 23 Ekim 1849’da yapılan törenle Arhidyakon Stefan (Aziz Stefan) adı ile 
takdis edildi. 3 

                                                 
1  Arhimandrit=Episkopostan alt bir dini rütbe. 
2  Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Bulgaristan İradeleri, No:18, Lef 1. Egzarh Yosif 1889 yılında aynı 

yere yeni bir kilise yapımı için müsaade için Bab-ı Ali’ye müracaatta, bu müsaadenin 8-17 Ekim 
1849’da (Evahir-i Zilkade 1265) verildiğini belirtmektedir. 

3  Bir kilise kutsanması esnasında o kiliseye verilecek adın, bir aziz adı olması gerekir. Burada Aziz 
Stefan adının seçilmesindeki maksat; Stefan Bogoridi’yi de çağrıştırması ve onun da anılmasının 
sağlanması amacını taşımaktadır. 
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Hemen sonrasında ise karşısında, rahiplerin kalacakları “Metoh Binası”nın 
inşasına başlandı. 14 Mart 1850 tarihli toplantıda İstanbul Bulgarları Kilise ve 
Metoh’u4 “Milli Mülk” olarak ilan etiler. Bunun ardından da “Bulgar Kilise Cemaati” 
resmen kuruldu.  

Kırım Savaşı’ndan sonra 1856 yılında verilen “Hattı Hümayun Fermanı” 
Bulgarlara kanuni mücadele olanağı da verdi ve bundan sonraki 14 yılda yaşananlar 
kilise bağımsızlığının kazanılmasında etken oldu. Bunlardan 1860’da, 3 Nisan 
Paskalya Bayramı’nda yaşanan bir olay çok önemlidir. O gün tarihi ahşap Sveti 
Stefan Kilisesi’nde Episkopos “İlarion Makariopolski”, Rum Patrikhanesi’ne olan 
bağımlılığı ret ederek, Bulgar Kilisesi’nin bağımsızlığını ilan etmiştir. 3 Nisan 
1860’da yapılan bu Paskalya Ayini’nde, Rum Patriği’nin adının anılması gereken 
bölüme gelindiğinde halk bir ağızdan şöyle bağırmaya başladı: 5  

“Patriği anma Sultanı an ... Patriği anma Sultanı an ...”  

Bunun üzerine İlarion  evvela Sultanı ve  daha sonra Rum patriğini anmadan 
bütün eski  Bulgar Ortodoks piskoposlarının adını andı ve bu hareket ile  Rum 
Patrikhanesi’ni artık tanımadığını ilân etti. Bu ayinden hemen sonra karşıda bulunan 
Metoh Binası’nın balkonunda gençler Sultan onuruna yazılan ve bestelenen bir 
şarkıyı okudular. İstanbul’da bulunan Bulgarlara ait 33 esnaf loncası da binlerce 
imzalı bir mazbatayı saraya yollayarak durumdan Osmanlı Hükümeti’ni haberdar 
etti ve  Padişah’a bağlılıklarını sundu.  

Diğer şehirlerdeki piskoposlar ve aynı amacı destekleyen cemaat ileri gelenleri, 
İstanbul’da bir “Karma Ulusal Konsey” oluşturdular. Bu arada bazı siyasi parti 
oluşumları da faaliyetlerini arttırdılar. Bunlardan en önemlisi, başında “İlarion 
Makariopolski” ile “Dr. Stoyan Çomakof”un olduğu “Ulusal Hareket Partisi”dir. 
Halk, cemaat toplulukları, entelektüeller ve demokrasi yanlıları da onları 
desteklemişlerdir. 

Diğer guruplar şunlardır: Nayden Gerov, Todor Burmov gibi mülayimler, 
Gavril Krısteviç, Tıpçileşov Kardeşler, İvanço Hacıpençoviç v.s gibi Osmanlı 
taraftarları, Dragan Tsankov, Dr. Georgi Mirkoviç v.s gibi Batı yanlıları. 

Hepsinin ortak arzuları kilise probleminin Bulgar Ulusu yararına neticeye 
vardırılması olsa da. 19. Yüzyıla gelindiğinde Bulgarların açısından iki farklı hareket 
yan yana ilerlemeye başladı. Bunlardan biri Fransız İhtilali’nin ardından yayılan 
milliyetçilik akımlarının, Balkanlarda da zuhur etmesi ve Bulgarlar arasında Osmanlı 

                                                 
4 Metoh Binası; İstanbul’dan geçen Bulgarların konuk edilebileceği 3 katlı ve 25 odalı taş bir bina 

olarak bir süre sonra tamamlanmıştır. Bina üzerinde bu gün de muhafaza edilmiş ve binayı boydan 
boya saran, Slavca bir yazı ile Padişaha teşekkür vardır. 

5 Bulgar Paskalyası ya da Çarigradski Viligden olarak tanımlanan gündür. 
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yönetiminden ayrılarak bağımsız bir Bulgaristan kurma düşüncesiydi. Diğer bir 
akım ise Osmanlı’dan ayrılmayı düşünmeden, hatta Osmanlı’nın ve de Sultan’ın 
desteği ile Rum Milleti içinde telakki edilmekten kurtulmaktı.6 Bu bir anlamda 
dinsel, diğer anlamda ise Patrikliğin cismani yetkilerinden kurtulmaktı.  Rum 
despotların topladığı vergiler, Bulgar Dili’ne olan baskı ve bu baskı neticesinde 
kiliselerde Yunanca ibadet etmeye zorlanma ile Bulgarların okullarda da Yunanca 
eğitime zorlanmaları başlıca sıkıntılardı. Bulgarlar özetle; Rum Patrikhanesi’nden 
bağımsız bir kilise çatısı altında idare edilmek isteğindeydiler. Bulgarların 
patrikhanenin idaresinden kesinlikle ayrılma eğilimine girmeleri ve büyük bir kilise 
inşa etmek üzere padişaha bir dilekçe vermek üzere hazırlık yapmaları, Rum Patriği 
Kirilos’u da harekete geçirdi ve Bulgarların dostluğunu kazanmayı amaçlayan bir 
yaklaşımla bu istidayı bizzat kendisi saraya götürdü. 7 

27 Şubat 1870 Cuma günü, “Sultan Abdülaziz”, Patrikhaneden bağımsız bir 
kilise kurulmasını sağlayan “Ferman”ı imzaladı. Ertesi gün, 28 Şubat Cumartesi, 
Todor Günü, “Veziriazam Ali Paşa”, Bulgar heyetini temsil eden “Gavril Krısteviç” 
ve “İvanço Hacıpençoviç”e ve Rumlardan oluşan bir heyeti makamına çağırarak 
Padişah fermanının birer kopyasını iletti.  

Ertesi gün, 1 Mart 1870, “Ortodoksluk Bayramı”nda, Haliçteki eski ahşap 
kilise ve bahçesini mutlu bir cemaat doldurmuştu. Ayinden ve şükran duasından 
sonra İlarion Makariopolski halka şöyle hitap etti: 

”3 Nisan 1860’da ulusal ve dinsel bağımsızlık hareketimizi doğduğu kutsal bir 
gündür. Bu gün ise 1 Mart 1870 çok daha önemli ve kutsal bir gündür. Halkın 
arzusunun gerçekleştiği gün, Sultan Fermanı ile her şeyin neticeye bağlandığı, 
noktanın konduğu gündür. Hasat yapmak, tohum ekmekten daha tatlıdır. Ümit ile 
tohum eken, hasadını da yapar. Evlatlarım, biz 3 Nisan 1860 günü tohumumuzu 
ektik, bu gün 1 Mart 1870 meyvemizi alıyoruz. İşte bu ferman evlatlarım, yüksek idare 
tarafından dün Bulgar Halkına verildi.” 

İlarion Makariopolski aynı anda; deri bir kılıftan fermanı çıkartarak cemaate 
gösterdi. İstanbul Bulgarları sevinç gösterileri yaptılar. Herkes “Yaşasın Sultanımız, 
yaşasın onun vekilleri, yaşasın İlarion Makariopolski” diye bağırıyorlardı.  

                                                 
6 Bu dönem ile ilgili daha fazla ayrıntı için: “19. Yüzyıl’da İstanbul’daki Bulgar Basını”, 2023 

Dergisi, Ekim 2012 Sayısı ya da http://bojidarcipof.blogspot.com/2012/10/19-yuzyilda-
istanbuldaki-bulgar-basini.html 

7 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri,   Bulgaristan İradeleri, No:876, Lef 7 
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Hemen her tarafa kutlama telgrafları gönderildi. “Milli kilisemiz kutlu olsun. 
Kilise meselemiz bizim lehimize halledildi.” Sultan’a ve Babıali’ye kilise olarak ve tüm 
loncalar birer teşekkür telgrafları gönderdiler.  

Eylül 1858’de verilen bir fermanla kilise inşaatı için izin alındı. Bir yıl sonra, 
25 Ekim 1859’da yapılan bir törenle, bu günkü Demir Kilise’nin bulunduğu yere 
temel atıldı. Törene Fener Rum, Kudüs, İskenderiye ve Antakya patrikleri de 
katılmışlardır. Bir süre sonra zeminin sağlam olmadığı ve kaydığı ortaya çıkacak ve 
inşaat işi duracaktır. Zemine buharlı bir şahmerdan kullanılarak, birkaç yüz adet 
çam ve meşe kazık çakılarak sağlamlaştırılma yoluna gidilmiş fakat bundan kesin bir 
sonuç alınamamıştır. Bu arada kilise yapımı için toplanan para da bitti ve temelleri 
zemine kadar atılmış bir şekilde kilise inşaatı yarım kaldı. 

Yıllar geçtikçe Rum ve Bulgarlar arasındaki anlaşmazlıklar daha da arttı. 1869 
yılına gelindiğinde; bu çok uzayan mücadeleden ve kilise kavgalarından artık 
rahatsızlık duyan Bab-ı Ali ve Ali Paşa meseleyi ele aldılar ve önemli bir adım atarak 
1869 yılında Rum ve Bulgarlardan itibarlı kişileri bir araya getiren bir komisyon 
kuruldu. Ortaya çıkan mazbatanın maddelerine patrikhanenin itiraz etmesine 
rağmen bu mazbata Ali Paşa tarafından 5 Mart 1870’de Babıâli’ye sunuldu. Meseleyi 
bir ferman ile çözmeye karar veren “Sultan Abdülaziz” de 6 Mart 1970’de Bulgarlara 
müstakil bir kilise kurulmasını, ruhani ve idari açıdan Patrikhaneden ayrılmalarını 
kabul etti. 8 

Nihayet 11 Mart 1870’de (8 Zilhicce 1286) 11 maddeden oluşan “Bulgar 
Eksarhlığı Fermanı” kabul edildi. 9  

27 Şubat 1870 tarihli ferman ile 15.Asrın başlarında kaybedilmiş olan Bulgar 
Kilisesi’nin bağımsızlığı tekrar tescil edilmiş oldu. Bazı çevreler; fermanın temelde 
Bulgar Kilisesi’ne “Otonomi” tanıdığı, Babı-Ali’nin ruhani bir problemi çözmeyi 
denediği, Bulgarların Ortodoksluktan koptukları ve İstanbul Patrikhanesi’nin 
önderliğini kabul etmedikleri anlamında algılandı. Ancak ferman hukuki bir vesika 
olarak analiz edildiğinde 1856-1870 dönemi içinde yaşananlar da göz önünde 
bulundurulduğunda, bunun doğru olmadığı anlaşılmaktadır.  

Böylece Babıali, İmparatorluğun genel refahı ve ikbali için, aynı din mensubu 
Bulgarlar ve Rumlara hakkaniyetli davranıyordu. Fermanda, Türk tarafından, 
herhangi bir “antikanonik” durum yoktur. (Kanon=Kilise yasaları.) 1867’de Rum 
Patriği 6. Grigorios tarafından hazırlanan bir proje ile yine kendisi tarafından revize 
edilmiş olan Bulgar-Rum Komisyonu’nun 1869 tarihli projesi de fermanda temel 
olarak alınmıştır.  

                                                 
8 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri,  Bulgaristan İradeleri, No:104’den naklen. 
9 Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 14 Kasım 1996 tarihli Bojidar Çipof’a hitaben verilen 

cevabi mektuptan alıntı. 
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Fermanın, 4. 6. ve 7. maddelerine göre Bulgar Egzarhlığı’nın İstanbul (Fener 
Rum) Kilisesi ile doğrudan münasebeti olmaktadır. Fermanın diğer maddeleri de 
kilise kanonları ve faaliyetleri ile ahenk içindedir. Sadece 10. Madde Rum 
Patrikhanesi için -kendilerince- bir engeldir. Bu madde; Bulgar Egzarhlığı’nın dinsel 
faaliyet sahasını belirlemekte ve aşağıdaki şu episkoposlukları kapsadığını 
belirtmektedir:  

Ruse, Silistra, Şumen, Tırnovo, Sofya, Vratsa, Loveç, Vidin, Niş, Pirot, 
Köstendil, Samokov, Veles, Varna (kısmen), Sliven Sancağı, Sozopol Kazası, Filibe 
(kısmen) 

8 Mart 1870 günü Ortaköy’deki Egzarhlık Binası’nda10 getirdiği bir muvakkat 
karma kurul oluşturuldu: 

Siviller: Gavril Krısteviç, Hacı İvanço Pençoviç, Georgi Çaloğlu, Hacı Nikola 
Minçoğlu, Dr. Stoyan Çomakov, Dr. Hristo Stambolski, Hristo Tıpçileşkov, Dimitır 
Geşoğlu, St. Kamburov, Velyu Mişoev  

Din adamları: İlarion Lovçanski, Paisiy Plovdivski, Pamaret Plovdivski, Antim 
Vidinski, İlarion Makariopolski 

Bu kurul 30 Mart 1870 günü Sultan “İradesi” ile onaylandı. Kurulun birincil 
görevi; Bulgar Egzarhanesi’nin idaresi için bir tüzük projesi hazırlamaktı. Böylece 
“Gavril Krısteviç” tarafından amaçla kaleme alınmış olan bir tüzük taslağı, temel 
olarak alındı. 27 Eylül 1870’de bu muvakkat kurul, tüzüğün hazırlığını bitirdi ve bir 
broşür halinde bastı. Aynı zamanda Bab-ı Ali de bu tüzük taslağını görüşmek, kabul 
etmek ve Egzarhı seçmek üzere İstanbul’da bir ulusal dini kurultayın toplanmasına 
izin verdi.  

1871 Ocak ayından itibaren seçilen delegeler İstanbul’a gelmeye başladılar. 
Hazırlık mahiyetindeki birkaç toplantıdan sonra 23 Şubat 1871 günü, “Ulusal 
Kongre” törenle açıldı. Bu kongreye 11’i din adamı, 39’u sivil olmak üzere toplam 50 
kişi katıldı. Kongrenin başkanlığına en yaşlı episkopos olan “İlarion Lovçanski”, 
sekreterliğe de “Marko Balabanov” seçildiler. Toplam 37 içtimadan sonra 14 
Mayıs’taki oturumda “Bulgar Egzarhlığı”nın tüzüğü kabul edilip imzalandı. Kongre, 
Egzarhı seçmek için ise 2 ay netice alamadan bekledikten sonra, 24 Temmuz 1871 
tarihinde sona erdi. 

Egzarhlığın tesisinde; Osmanlı Devleti de yardımcı/yol gösterici olmuştur. 11 
Şubat 1872’de toplanarak Egzarhı seçmelerini istemiş, hatta dayatmıştır. Ertesi gün 
seçim yapılmış ve 2 ay sonuç alamadan çalışan kurul bu kez biraz da kerhen, en yaşlı 
metropolit olan İlarion Lovçanski’yi ilk Egzarh olarak seçti. Ancak Bab-ı Ali’nin ve 

                                                 
10 Kiralanan bir Musevi evi 
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bazı politik çevrelerin baskısı sonucu Lovçanski derhal istifasını verdi ve 16 Şubat’ta 
yapılan ikinci seçimde “Vidin Metropoliti Antim” Egzarh olarak seçildi. 23 Şubat’ta 
Bab-ı Ali bu seçimi onaylamış ve 17 Mart 1872’de görevini üstlenmek üzere Egzarh 
Antim İstanbul’a gelmiştir. 1876 Nisan’ındaki başarısız Bulgar ayaklanmasından 
sonra Egzarh Antim fazlaca öne çıktı ve bu Osmanlı Hükümeti’nin hoşuna gitmedi 
ve uzaklaştırılması istendi. 12 Nisan 1877 tarihinde Egzarhlık makamından 
indirilerek Ankara’ya sürgüne gönderildi.  

24 Nisan 1877’de Ortaköy’deki Egzarhlık merkezinde toplanan 3 metropolit 
ve 16 sivilden oluşan seçici kurul, “Loveç Metropoliti Yosif”i (1840-1915) yeni 
Egzarh olarak seçti ve Padişah bu seçimden memnun olarak kendisine “Birinci 
Rütbe Mecidi Nişanı” verdi.11  

Egzarh Yosif; çok güç bir dönemde Bulgar Kilisesi’nin başına geçmiştir. 
Çünkü Türk-Rus Savaşı başlamış ve Bab-ı Ali’nin Egzarhlıktan memnuniyetsizliği 
ise gün be gün artmıştı. Sen Sinod’un birliği de bu arada sarsılmış, karma Egzarhlık 
kurulu da dağıtılmıştı. Bulgarlar da kendi aralarında ikiye ayrılmışlar Osmanlı 
taraftarları ile bağımsızlık peşinde olanların kavgaları ayyuka çıkmıştı. 

Görkemli bir kilise inşa etme fikri ise bu geçen süre içinde düşünce bazında 
kalacak ve ancak 1877’de Bulgar Prensliği’nin kurulmasından sonra tekrar ivme 
kazanacaktır. Bulgar Prensliği’nin kuruluşundan sonra,  1878’de yarım kalan 
kilisenin bitirilmesi için ciddi girişimlere tekrar başlandı ve Aralık 1887’de 
sonuçlandı. Prenslik de kilise yapımına devam edilmesi için gereken maddi kaynağı 
sağladı.  

Rusya ise yapılacak bu kilise için gün hâlâ kullanılan altı adet çan hediye etti. 12 

Egzarh Yosif, Rusların farklı isteklerine tereddüt göstererek şu net neticeye 
vardı: Egzarhlığın İstanbul’da kalması gerekir. Çünkü ancak oradan Makedonya ve 
Trakya halkı ile direkt temasta olabilir. Onu iktidarın ve diğer yabancı ülkelerin her 
türlü propagandalarından bu suretle koruyabilirdi.  Küçük ve dış görünüşü hayli 
çirkin olan eski ve ahşap Sveti Stefan Kilisesi’nin yerine inşa edilen Demir Kilise’nin 
tamamlanmasında Yosif’in rolü büyüktür. Yosif, 20 Mayıs 1889’da (20 Ramazan 
1306) saraya tekrar müracaat ederek kilisenin yapımına devam edilmesi için gereken 
izni aldı. 13 

                                                 
11 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İrade-i Hariciye, No:16616 ve 166637’den naklen. 

 
12 Bulgar Eksarhı 1. Yosif’in günlüğü “Eksarh Yosif 1, Dnevnik” Günlüğün tıpkıbasımı ve güncel 

Bulgarca ile tercümesi birlikte basılmıştır.  Sofya 1992, s.216 
13 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Bulgaristan İradeleri, No:876, Lef 13 
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Projeler ünlü Ermeni mimar “Josef Aznavur” (Hovsep) tarafından yapılmıştır. 
Uzun arayışlardan sonra varılan sonuca göre kilise Avusturya’da Vagner Firması’na 
yaptırılmış tamamen sökülebilir özelliği olan bu kilise evvela firmanın bahçesine 
kurulmuş ve bilâhare sökülerek İstanbul’a nakledilmiş ve bir kez daha burada monte 
edilmiştir. Haliç’te demirden inşa edilen Aziz Stefan (Sveti Stefan) Kilisesi birçok 
mimari özelliğinin yanı sıra Osmanlı toprakları üzerindeki ilk prefabrik yapı olma 
özelliğini de taşır.  

Başbakanlık Arşiv Belgeleri’ne göre; Sveti Stefan Kilisesinin açılış günü 20 
Eylül 1898’dir. 14 Fakat bazı Bulgar kaynaklarında ise bu tarih 8 Eylül 1898 olarak 
belirtilmektedir. Demir Kilise’nin açılış töreni ile ilgili olarak birçok Başbakanlık 
Arşiv Belgesi bulunmaktadır. Alınan istihbarat bilgilerine istinaden, açılış esnasında 
bazı Rumların taşkınlık yapabilecekleri ve bunun şehrin asayişini bozacağı ve bunun 
için önlem alınması defalarca saraya iletilmiştir. Bu nedenle Balkanlardan gelecek 
Bulgarların engellenmesi ve hatta gelecek kişi sayısının sınırlı tutulması için resmi 
görevlilerce saraya tavsiyelerde bulunulmuştur.   

Bu belgelerden birisi ise taşıdığı imzalar nedeniyle ayrı bir önem taşır. 7 Eylül 
1898 tarihli bu belgenin altında Şurayı Devlet Reisi, tüm nazırlar ve Şeyhülislam ile 
müsteşarların imzaları bulunmaktadır. Belgeden bazı alıntılar şöyledir:15 

“Rumlarla Bulgarların mezhepçe olan ihtilafları malumdur. İnzibatı ihlal 
edebilecek bazı münasebetsizlikler vukuuna ihtimal vardır (...) Bulgarların nakline 
muvafakat olunmamasının şimendüfer kumpanyalarına tebliğine...” 

Demir Kilise’nin devreye girmesinden sonra Egzarh Yosif’in ısrarı üzerine 
Edirne’deki Papaz Okulu da 1891’de İstanbul’a taşınmış ve zamanla 6 sınıflı tam bir 
ruhban okuluna dönüştürülmüş, Egzarhlık, 1897 tarihinde itibaren Şişli’de büyük bir 
bahçenin içindeki kendi binasında faaliyet göstermeye başlamıştır. 

1895 yılında, fermanın 25. yıldönümü nedeniyle “Hayırsever Derneği” de 
kuruldu. Bu derneğin temel gayretlerinde biri ise İstanbul’da bir hastanenin 
yapılmasıydı. Hastanenin inşaatına 1896 sonbaharında başlandı. Binanın temel taşı 
20 Nisan 1897 tarihinde atıldı, açılışı ise 25 Nisan 1902’de yapıldı. Bu tarih aynı 
zamanda Egzarh Yosif’in 25, Egzarhlık hizmet yılına denk getirilmiştir. 

Bu hastane, günümüzde Bulgar Vakfı’nın yapmış olduğu idari hatalar 
sonucunda hukuksal açıdan mazbut hale düştü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
denetimine girdi. Daha sonra ise Vakıflar Müdürlüğü’nce yapılan kiralama ihalesi 

14 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Bulgaristan İradeleri, No:1290 
15 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Bulgaristan İradeleri, No:1290, Lef 1/b 
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sonucunda “İhlas Grubu”na kiralandı ve halen “Türkiye Gazetesi Hastanesi” olarak 
faaliyet göstermektedir. 16 

Bu makalemizi, başında da zikrettiğimiz gibi Demir Kilise’nin anıldığı aziz adı 
olan “Sveti Stefan”ın anma günü olan ve bir dini ayin ile kutlanan 27 Aralık 
münasebetiyle yazdık ve ağırlıklı olarak, Türkiye’deki ilk prefabrik yapı özelliğini 
taşıyan Demir Kilise’nin yapımına kadar oluşan tarihsel bilgileri paylaştık. 

7 Ocak 2018 Pazar günü, İstanbul’un Fener Semti’nde bulunan ve halk 
arasında “Demir Kilise” olarak bilinen Sveti Stefan Bulgar Kilisesi’nin 7 sene süren 
restorasyonundan sonra yeniden açılışı seremonisi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un 
katılımıyla yapıldı. 

Dokuz sene önce kayma nedeniyle ibadete kapatılan Demir Kilise, 7 sene evvel 
restore edilmeye başlandı. Toplamda 16 Milyon’a mal olan restorasyonun 13 
Milyon’u Türkiye tarafından, 3 Milyon’u Bulgaristan tarafından karşılandı. 
Bulgaristan ayrıca topraklarındaki Osmanlı eserlerinin bazılarında kozmetik küçük 
onarımlar yaptı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta şu konuşmayı yaptı: 

“Demir Kilise'nin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde bulunan 
Bulgaristan Başbakanı Borisov'a ve heyetine teşekkür ediyorum. Bu dönemde 
Bulgaristan'ın farklı bir konumu da var. AB dönem başkanlığı kendilerinde… Böyle 
bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş bir mesaj 
olarak değerlendiriyorum.” sözleri ile başlayan konuşmasında ayrıca; “Osmanlı 
döneminde, şimdiki Bulgaristan toprakları üzerinde çok sayıda cami, han, hamam, 
köprü, türbe gibi tarih eser niteliğinde yapılar inşa edilmiştir. Bulgaristan'daki tarihi 
vakıf eserlerinin ve camilerin de onarıma ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Demir Kilise 
örneğinde olduğu gibi ortak kültürel mirasın muhafazasına yönelik bu çalışmaları 
birlikte yapabiliriz." sözleriyle Bulgaristan’ın daha fazla çaba göstermesi çağrısında 
bulundu. 

Demir Kilise Sveti Stefan’ın yönetimi bir Türk Kurumu olan “Bulgar 
Eksarhlığı Vakfı” ya da bilinen adıyla “Bulgar Kiliseleri Vakfı” tarafından idare 
edilmektedir. 

                                                 
16 İstanbul Bulgar Cemaati mensupları için her ay belli bir kontenjan sağlık hizmeti bedelsiz olarak 

verilmektedir. 
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FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ’NİN 
İMTİYAZLARINDAN KAYNAKLANAN İSTİKRARSIZLIK** 

Bülent Atalay* 

 

Özet 
Osmanlı İmparatorluğu, Türk Tarihi’nin coğrafi genişlik ve tarihi derinlik bakımından 

zirvesidir. İmparatorluğun en önemli kurumlarından biri de Rum Ortodoks Patrikhanesi’dir. 
Patrikhane, İstanbul’un fethiyle birlikte İmparatorluğun bir kurumu olarak kabul edilmiştir. Bu 
bağlamda Patrikhane Türkiye topraklarının ‘en köklü’ ve kimliği ‘en kadim/eski’ olan kurumudur. 
Kendisine atfedilen bu özelliğine bağlı olarak mesuliyet ve salahiyet sahibi olmuştur. Bunlar fetihle 
birlikte Patrikhaneye ya da Patriğe verildiği tartışmalı olan imtiyazlara bağlı olarak değerlendirilmiştir. 
İmparatorluk güçlü olduğu dönemlerde her hangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. 

Fakat İmparatorluğun eski gücünü kaybetmeye başlamasıyla birlikte, beraberinde meseleler de 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu meseleleri aşma noktasında devlet gerekli tedbirleri alma çabasına 
girişmiştir. Patrikhane bunu kabullenmek istememiş ve imtiyazlarına atıfta bulunarak karşı çıkmıştır. 
Patrikhanenin, Avrupa Devletleri’nden destek arayışı, Devlet-Patrikhane ilişkilerini daha olumsuz bir 
noktaya taşımıştır. Bu da beraberinde istikrarlı bir istikrarsızlığı getirmiştir. Bu çalışmamızda mümkün 
olduğunca bunu ortaya koymaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, 
İmtiyazlar, Kilise, Ortodoks. 

 

The Instability Arising From The Privileges Of Fener Greek 
Orthodox Patriarchate 

Abstract 
The Ottoman Empire is the peak of Turkish History in terms of geographic width and historical 

depth. One of the most important institutions of the empire is the Greek Orthodox Patriarchate. The 
Patriarchate was accepted as an institution of the Empire with the conquest of Istanbul. In this context, 
the patriarchate is the most rooted institution in Turkey's territory, which identity is the most 
ancient/the oldest. Depending on this feature refered to it, he was responsible and competent. These 

                                                           
** Muhteva olarak benzer bir çalışma bazı kaynaklar müşterek kullanılarak ve kısmen farklı 

değerlendirme yapılarak; “Türkiye’de Ferdin Cemaate Feda Edildiğine Tarihî Bir Örnek: Fener 
Patrikhanesi’nin Verildiğini İddia Ettiği [kadim] İmtiyazlarını İstismarı”, başlıklı tebliğ olarak 
Edirne 12-12 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen TBMM’nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Demokrasi Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur. 

* Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Edirne. 
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were evaluated based on the contested concessions to be given to the Patriarchate or the Patriarch with 
conquest. There was no problem during the period when the empire was strong.  

However, as the Empire began to lose its former power, the issues began to emerge. At the point 
of overcoming these issues, the state has attempted to take the necessary measures. The Patriarchate did 
not want to accept these and opposed it by referring to its privileges. The Patriarchate's search for 
support from the European States led the State-Patriarchate relations to a more negative point. This 
brought with it a steady instability. In this study, we will try to reveal this as much as possible. 

Key words: Ottoman Empire, Patriarchate of Fener Greek Orthodox, concessions, the 
church, Orthodox. 

 

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin İmtiyazlarından 
Kaynaklanan İstikrarsızlık 

Bizantium bir Yunan müstemlekesi olarak M.Ö VII. yüzyılda kurulmuştu.1 
Konstantinus, Batı’daki muhalifi olan Licinius’u mağlup ederek bütün Roma’ya 
hâkim olunca M.S. 324’de Bizantium yeniden tesis edildi.2 Hristiyanlık, 
Bizantium’un da hâkimiyet sahasında bulunan Roma İmparatorluğu topraklarında 
Hz. İsa tarafından takriben miladi asrın ilk yarısında 30-40’lı yıllarda tebliğe başlandı 
ve uzun süre gizli olarak yayılmaya gayret edildi. Bu zaman zarfında Hristiyanlar, 
Roma İmparatorluğu’nda baskılara maruz kalmaktaydılar.3 Bu süreçle doğrudan 
alakası olmasa da Latin dünyasından koparak yeni bir imparatorluk şeklinde Doğu 
Roma’nın varlığını hissettirmeye başladığı zaman diliminde Konstantinapol/İstanbul 
(330),4 İmparator Konstantin’e izafeten zikredilen adıyla anılmaya başladığı andan 
itibaren yeryüzünün en güzide ve güzel şehirlerinden olup5 özel bir öneme sahipti.6 
                                                           
1 Phılıp Mansel, Konstantiniyye Dünyanın Arzuladığı Şehir 1453-1924, (Türkçesi: Şerif Erol), İstanbul 

2008, s. 3. 

2 Susan Wise Bauer, Ortaçağ Tarihi Roma İmparatoru Büyük Constantinus’un Hıristiyanlığı Kabul 
Etmesinden I. Haçlı Seferi’ne, (Mehmet Moralı), İstanbul 2014, s.21-21; Prokopios, Bizans’ın Gizli 
Tarihi, (Çev. Orhan Duru), İstanbul 2001, s. 14. 

3 Michael Grant, Roma’dan Bizans’a İ.S. Beşinci Yüzyıl, (Çev. Z. Zühre İlkgelen), İstanbul 2000, s. 
141. 

4 Cécile Morrison, Bizans Dünyası Doğu Roma İmparatorluğu, I, 330-641, (Çev. Aslı Bilge), İstanbul 
2014, s. 105; Susan Wise Bauer, a.g.e, s. 26. 

5 Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları, (Çev. Suat Kemal Angı), 
Ankara 2003, s. 25; Hâmit Sadi Selen, “Bizans Devleti (395-1453), AÜSBFD, Cilt: 10, Sayı: 3, Ankara 
1955, s. 64; İsmail Hakkı Ertaylan, Fatih ve Fütuhat I Bizans ve Karadeniz, İstanbul 1953, s. 4. 

6 Neil Faulkner, Roma: Kartalların İmparatorluğu, (Çev. Çağdaş Sümer), İstanbul 2015, s. 312; Cécile 
Morrison, a.g.e, s. 146. 
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Zamanla haşmet ve azametinin yanında mümtaz bir kültür şehri vasfını da kazandı.7 
Roma İmparatoru Konstantin’in, ferdî olarak Hristiyanlığı kabulü, Hristiyanlara 
reva görülen zulmü nispeten azaltmıştı.8 Hristiyanlar, mevcut baskılardan 380 
yılında vaftiz olmayı kabul eden İmparator I. Theodosios’un, Hristiyanlığı Roma 
İmparatorluğu’nun resmî dini9 olduğunu ilanıyla kısmen rahata kavuştular. 
Hristiyanlığın resmiyet kazanması beraberinde pek çok meseleyi ve münakaşayı 
getirirken, aynı zamanda ve aynı zeminde birçok mezhebin temelleri atılmaya 
başlanmaktaydı.10 Aynı süreçte İmparator I. Theodosios’un, 395’de Roma 
İmparatorluğu’nu kati surette ikiye ayırması ve hudutlarını tespitiyle her açıdan yeni 
bir döneme girilmekteydi11. Bu dönemde devletin resmî adı Roma Devleti olup 
mensupları kendilerine ‘Romaioi/Romalı’ diyorlardı.12 Türkler bunları ‘Rum’ olarak 
adlandırmışlardır. Fakat daha sonraları Avrupalı âlimlerin, İstanbul’un eski adına 
izafeten ‘Bizans İmparatorluğu’ dedikleri devlet,13 Roma İmparatorluğu’nun devamı 
gibi doğmuşsa da14 kısmi değişikliklerle Roma’nın tam manasıyla olduğu gibi aynı 
olmayıp, İskender’in imparatorluğunun bozuk bir kopyası olarak da kabul 
edilmektedir.15 

Mevcut şartlarda Katolikliğe muhalif olarak ortaya çıkan Ortodoksluk varlık 
mücadelesi verme sürecine girince, Roma Piskoposu (Papa) ile Konstantinopolis 
(Yeni Roma-İstanbul) Piskoposu (Patrik)in 381’de toplanan İkinci Konsilde müsavi 
mevkide mevcudiyetleri kabul edildi.16 Mevzubahis mevcudiyet, 451’de toplanan ve 

                                                           
7 Muhammet Mustafa Safvet, Kostantiniye Fâtihi Fâtih Sultan Mehmed, (Mütercimi: İsmail Ezherli), 

Ankara 1953, s. 27. 

8 İsmail Hakkı Ertaylan, a.g.e, s. 4. 

9 Charles Freeman, a.g.e, s. 588. 

10 Kürşat Demirci, “Hristiyanlık”, TDVİA, 17, İstanbul 1998, s. 333. 

11 Cécile Morrison, a.g.e, s. 34; Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), Ankara 
2006, s. 49-50; Susan Wise Bauer, a.g.e, s. 91. 

12 Prokopios, a.g.e, s. 12. 

13 Hâmit Sadi Selen, a.g.m, s. 64.  

14 Prokopios, a.g.e, s. 14. 

15 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, Ankara 2003, s. 43. 

16 Charles Freeman, a.g.e, s. 618; Auguste Baılly, Bizans Tarihi, I, (Çev. Haluk Şaman), İstanbul (byy) 
s. 22. 
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Hz. İsa’nın insani yönünü azaltan İskenderiye görüşüne muhalefet edilen17 Kadıköy 
Konsilinde de teyit edildi.18 Hatta antik çağdaki Hristiyan merkezleriyle mukayese 
edildiğinde Konstantinopolis belirli bir mevkii olmayan nevzuhur bir yerleşim 
merkeziydi. Bu sebeple mezkûr konsilde, İmparator Marcianus kilise içindeki 
münakaşadan istifade ederek İskenderiye Patriği’ni küçük düşürmüştü. Hatta 
Konstantinapol-İskenderiye çatışmasını Konstantinapol’ün lehine çevirerek, 
Konstantinopolis’e İmparatorluğun en önde gelen, gözde Hristiyan kenti vasfını 
kazandırmıştı.19 Aynı süreçte Papa, eşitlenmeyi bir türlü hazmedemediği ve 
kabullenemediğinden Patriği aforozla tehdit etti. Patrik de mütekabiliyet esasından 
hareketle aynı tehdidi tekrarladı. Böylece karşılıklı birbirlerini aforoz ettiler.20 

Bizans İmparatoru Justinianos döneminde (527-565) Roma, Konstantinopolis, 
İskenderiye, Antakya ve Kudüs’ün kutsiyetleri ve statüleri eşit olarak tespit ve tasdik 
olunmuştu. Aynı husus 692’de gerçekleşen Trullo (kubbe) Konsilinde de bir kez 
daha teyit edildi. Bunlar arasında Hristiyanlığın nüzul ve tebliğ sürecinde 
Havarilerin hayat alanı ve yaşam mücadeleleri bağlamında bakıldığında daha kadim 
ve kutsal olanlar hiç şüphesiz başta Kudüs olmak üzere Antakya ve İskenderiye idi. 
Lakin tespit, tasdik ve teyit edilen bu beş eski dinî merkezden üçü (Kudüs, Antakya, 
İskenderiye) Müslümanların hâkimiyeti altındaydı.21 Bundan dolayı ve devlet 
merkezi olmalarından kaynaklanan bir takım avantajların da tesiriyle Roma ve 
İstanbul temayüz ettiler ve daha faal hale geldiler. Daha önce de belirtildiği gibi 
Roma Papası bunu bir türlü kabullenmek istemezken, İstanbul Patriği de gücüne 
paralel olarak Roma Kilisesi’ne muhalefetini arttırmaktaydı. Papa’nın kutsiyet 
atfettiği bazı değerlere Patrik aynı derecede kıymet vermediği gibi daha da ileri 
giderek rencide sayılabilecek seviyede değersizleştirmeyi ima eden hâl ve 
hareketlerden de geri durmamaktaydı. Bunun en bariz misallerinden biri ikonalara 
bakış açıları ve yaklaşımları birbirlerine tamamen zıttı. Zira Bizans’taki “ikona 
kırıcılık hareketi”22 İstanbul ve Roma arasındaki mevcut ayrılığı, neredeyse bir daha 
telafisi ve tamiri mümkün olmayan noktaya getirmiştir. Bu da Roma’nın, Grek 

17 Prokopios, a.g.e, s. 172. 

18 Charles Freeman, a.g.e, s. 618. 

19 Michael Grant, a.g.e, s. 24, 85. 

20 Georg Ostrogorsky, a.g.e, s. 58-59. 

21 A. A. VASILIEV., Bizans İmparatorluğu Tarihi, I, (Çev. A. Müfid Mansel), Ankara 1943, s. 283; 
John Haldon, Bizans Tarih Atlası, (Çev. Ali Özdamar), İstanbul 2007, s. 150. 

22 İkona kırıcılar ve ikona severler arasındaki mücadele için bkz., Susan Wise Bauer, a.g.e, s. 393-396, 
422, 425, 427, 481, 522. 
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Doğu’yla, Bizans’ın da, Latin Batı’yla irtibatını koparmış ve ilanihaye hiçbir zaman 
bir daha bazı mesele ve mevzularda bir araya gelseler dahi birleşmelerini imkânsız 
kılmıştır.23 

Doğu Roma/Bizans ve Batı Roma arasında mevcut olan ve muhalefeti aşan 
sert rekabet devam ederken, bunda; Slav Dünyası’nın Temmuz 1054’de Patrikliğe 
bağlanmasıyla İstanbul rüştünü ispat ederken, Papalık ne telafisi, ne de tedavisi 
mümkün olmayan bir yara almıştır. Bunu kabullenemediğinden kahrolan Papa 
evvela, akabinde de Patrik bu defa sadece birbirlerini değil, aynı zamanda ruhani 
meclis azalarını da aforoz etmişlerdir.24 Bu keskin restleşmenin neticesinde iki kilise 
birbirinden tamamen kesin bir şekilde ayrıldılar.25 Tarihi süreçte yaşananların 
umumiyetle Papalık aleyhine tezahür etmesi, Papalıkta Katolik kinine dönüştüğü 
aşikârdır. Bu husus alelade bir kin olmayıp, her an ve daimi nefrete dönüşmesi 
mukadderdi. Zaten Müslümanlara karşı mevcut olan Katolik hazımsızlığı haddini 
çoktan aşarak Ortodokslara müteveccih intikama dönüşmesi muhtemeldi. Zira 
dönemin tarihçilerinden Niketas Khoniates, Latinlere duyulan nefreti; “melun 
Latinler …. Mülkümüze ağızlarının suyu akıyor, kökümüzü kurutmak istiyorlar. ….” 
ifadeleriyle Bizanslıların hâlet-i ruhiyelerine tercüman olmaktaydı.26 

Nihayet Hristiyan Batı’nın, Doğu’nun Hristiyan ve Müslümanlarına musallat 
ettiği seferlerden IV. Haçlı seferiyle27 uğradığı taarruzun sonucu maruz kaldığı talan 
ve tecavüzle Bizans, Patrikhanenin Slavlar ve Doğu Kiliselerinde tesirinin bedelini, 
tarihte emsali az görülen bir şekilde bedbahtça çok ağır ödedi. Hâlbuki 
Konstantinopolis, Latin istilasına kadar hiç şüphesiz Avrupa medeniyetinin 
tartışılmaz başkentiydi.28 Çünkü tam bir facia29 olan bu vaka ile Papalık, 1204’te 
sadece İstanbul’u işgal etmekle iktifa etmedi.30 Bizans’ı imha ederek,31 Latin 
                                                           
23 Auguste Baılly, a.g.e, s. 163-172. 

24 Susan Wise Bauer, a.g.e, s. 646-647. 

25 A. A. VASILIEV, a.g.e, s. 416, 429-430.  

26 Georg Ostrogorsky, a.g.e, s. 360-261. 

27 İsmail Hakkı Ertaylan, a.g.e, s. 31. 

28 Michael Grant, a.g.e, s. 137. 

29 Şerif Baştav, Bizans İmparatorluğu Tarihi SON DEVİR (1261-1461), Ankara 1989, s. 9. 

30 Janet Hamilton-Bernard Hamilton, Bizanslı Heretiklerin Tarihi Bizans Dünyasında Hıristiyan 
Düzlist Heretikler (650-1405), (Çev.-Yay. Haz. Barış Baysal), İstanbul 2010, s. 333. 

31 Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, İstanbul 1997, s. 266; Fuad Carım, Haçlı seferleri ve Kruvazadlar, 
İstanbul 1999, s. 97.  
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İmparatorluğu’nu kurdu.32 Bunun üzerine Patrikhanenin merkezi İznik’e nakledildi 
ve Ortodoksların, Katoliklere karşı kin ve nefretlerinin derecesi tahayyül 
edilemeyecek derecede arttı33. Zira Katoliklerin, Ortodokslara yaşattıklarını bir 
Tanrı, bir Katolikler bir de yaşatılanları bizzat yaşayan Ortodokslar bilmekteydiler. 
Ancak Ortodokslar açısından bu bir kâbus olabilirdi. Çünkü dindaşları olan 
Katoliklerin kininin derecesini intikam olarak yaşadıklarına inanmak 
istemediklerinden, bunun bir kâbus olmasını Tanrı’dan temenni etmekteydiler. 
Ortodokslar, 57 sene devam eden Latin gasp34 ve gazabının yaşandığı zifiri karanlık 
döneminde maddi ve manevi olarak çok azap çektiler. Şehirler kraliçesi olarak 
adlandırılan Bizans başkenti İstanbul, Avrupalı barbarların atlarının ayakları altında 
mahvolmuştu.35 Bu hal nihayet Latinlerin Temmuz 1261’de terkiyle son bulurken,36 
İstanbul tekrar Patrikhanenin merkezi haline getirildi.37 

Ortodokslar, Türklerin Balkanlar’daki fetihlerinin artması ve yaşadıkları 
kâbusun da tesiriyle korkuya kapıldılar. Bu korku Doğu ve Batı Kiliselerinin 
birleştirilmesi fikrini zaman zaman gündeme getirmişse de birbirlerine karşı var olan 
nefretlerinden ihtimal dâhilinde görülmemekteydi. Buna rağmen bazı Ortodoks 
idareciler Türk tehlikesinin tesiriyle, Katoliklerin yaşattıklarının benzerini bir daha 
yaşamamak adına harekete geçtiler. Zira “sütten ağızları yandığından, yoğurdu 
üfleyerek yemekten” başka çarelerinin kalmadığı kanaatindeydiler. Hafızalarında 
hala dindaşlarının her türlü tecavüzü tazeliğini koruduğundan, Türklerin 
yapacaklarını tahayyül dahi etmek istememekteydiler. Hal böyle olunca “denize 
düşen yılana sarılır” misali; Türklerin Konstantinapol kapılarına dayanmadan 
tehlikenin ve tehdidin bertaraf edilmesi için Katoliklerin kapısını çalmaktan başka 
çareleri de kalmamıştı. Papadan yardım talep eden İmparator III. İoannis’e yapılacak 
yardım karşılığında Katoliklik kıstaslarının kabulü şart koşuldu. III. İoannis, bunu 

32 Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, (Çev. Gül Çağalı Güven), İstanbul 2008, s. 9; G. L. 
SEIDLER, Bizans Siyasal Düşüncesi, (Mete Tuncay), Ankara 1980, s. 15; John Haldon, a.g.e, s. 160. 

33 İlber Ortaylı, a.g.m, s. 8. 

34 İsmail Hakkı Ertaylan, a.g.e, s. 93. 

35 Mustafa Küçükaşcı, “İlk Müslümanların İstanbul Seferleri ve Eyüp Sultan”, Düşten Fethe İstanbul, 
(Editör Coşkun Yılmaz), İstanbul 2015, s. 49. (33-50). 

36 Cécile Morrison, Haçlılar, Ankara 2005, s. 66. 

37 Işın Demirkent, “Bizans”, TDVİA, 6, İstanbul 1992, s. 239. 
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emir telakki ederek 1438-1439’daki Katolik-Ortodoks Kiliselerinin birleştirilmesinin 
tasdikini ilan etti.38 

Fakat bütün Doğu Kiliselerinin iştirakiyle 1443’de gerçekleşen Kudüs 
Konsilinde bu ilan reddedildi. Çünkü birleşme hususu ittihattan/birleşmeden ziyade 
Ortodoks Kilisesinin, Katolik Kilisesine iltihakı/katılması demekti. Bir süre sonra 
Türk tehlikesinin gittikçe yaklaşmasıyla İstanbul’un fethi arifesinde birleşme fikri 
tekrar münakaşa mevzu oldu. Türk tehdidinin farkında olan ve Katoliklerin kapısını 
çalmak zorunda kalan İmparator XI. Konstantinos da Aralık 1452’de kiliselerin 
birliğini kabul etti.39 Bunun nişanesi olarak Ayasofya Kilisesinde Katolik itikadının 
usul ve kaidelerine uygun olarak Papalık Temsilcisi Saint Dimitrios Manastırı’nın 
eski Başpapazı ve Saint Sabina Kardinali Isidoros’un iştirakle iktifa etmeyerek bizzat 
yönettiği40 ayini icra ettirince kirletildiği düşüncesiyle Ortodoks ruhban buradan 
ayrıldı.41 Benzer düşünceyle tahammül sınırı zorlanan Patrik II. Athanasios istifa etti. 
Üst düzey bürokratlardan ve Gennadios ile aynı kanaati taşıyan Megadük Notaras 
da; bir darb-ı mesel haline gelmiş olan “İstanbul’da Kardinal külâhı görmektense, 
Türk sarığı görmeyi tercih ederim” sözlerini sarf ederek muhalif tavrını kamuoyuyla 
paylaştı.42 Kamuoyundaki genel kanaat ise; Latin istilası döneminde yaşanılanlardan 
dolayı; Frenk’in ekmeğini yiyerek inanç ve değerlerinden uzak hayatta kalmaktansa, 
mertçe Türk’ün kılıcını yiyerek hayattan kopmanın çok daha şerefli olacağıydı.43 

Bu algı ve kanaat hiç şüphesiz Konstantinapol’ün, İstanbul diğer bir ifadeyle 
‘Türkopolis’ olma sürecinin hızına hız katarken,44 Avrupa’yı bütünüyle derinden ve 
                                                           
38 G. L. SEIDLER, a.g.e, s. 66; John Haldon, a.g.e, s. 262; Halil İnalcık, “Papa II. Pius’un Fâtih’e 

Mektubu (1461): Epistola ad Mahomatem”, Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, İstanbul 2016, s. 
172; Christoph Wilhelm Lüdeke, Türklerde Din ve Devlet Yönetimi İzmir, İstanbul 1759-1768, (Çev. 
Türkis Noyan), İstanbul 2013, s. 84. 

39 John Haldon, a.g.e, s. 269; Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 1299-1453, 1, 
(Çev. Nilüfer Epçeli), (Çev. Kont. Kemal Beydilli), (Editör Erhan Afyoncu), İstanbul 2011, s. 610. 

40 Dukas, Bizans Tarihi, (Çev. V. Mirmiroğlu), İstanbul 1956, s. 155-156; Erhan Afyoncu, “Latin 
Külahı mı? Türk Sarığı mı ?”, Düşten Fethe İstanbul, (Editör Coşkun Yılmaz), İstanbul 2015, s. 97-
99. 

41 Auguste Baılly, a.g.e, s.438. 

42 André Clot, Fatih Sultan Mehmet, (Çev. Necla Işık), İstanbul 1994, s. 36; Dukas, a.g.e, s. 161; Erhan 
Afyoncu, a.g.m, s. 97-99. 

43 İlber Ortaylı, “Tanzimat Döneminde Balkanlar’da Ulusal Kiliseler ve Rum-Ortodoks Kilisesi”, 
(Editör Ali Berktay), Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi Seçme Eserler III, İstanbul 2014, s. 24. 

44 Erhan Afyoncu-Coşkun Yılmaz, “Fetih Rûznâmesi”, Düşten Fethe İstanbul, (Editör Coşkun 
Yılmaz), İstanbul 2015, s. 77.  
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temelden sarstı. Zira Türkler tarafından Doğu Roma/Bizans İmparatorluğunun sonu 
getirilmişti. Bunun hâlihazırda hâlâ hazmedilemediği tarihi bir hakikattir.45 Lakin 
Konstantinapol, 29 Mayıs 1453 tarihinde II. Mehmed’in önderliğinde Türkler 
tarafından fethedildiğinde46 Bizans, “mezara girmiş” oldu.47 Artık İstanbul, Fatih’in 
işgalden ari istiladan uzak, fetih duygusuyla dolu ve intikamdan azade cihanşümul 
imparatorluk ihtirasının nişanesi haline gelmişti. Fatih Sultan Mehmed, yeni 
payitaht İstanbul’u, büyük Roma Sezarları gibi siyasi ve dinî bir merkez haline 
getirmekle kalmayıp aynı zamanda cihanın cazibe merkezi hâline dönüştürme 
arzusuyla doluydu. Bu maksatla her türlü fedakârlığa katlanarak, meşru her türlü 
teşebbüsü göze alırken, tedbiri elden bırakmayarak muhtemel tertipleri ortadan 
kaldırmak gayesiyle yapılması gerekenleri ihmal etmemekteydi. Aynı zamanda 
Patrikhanenin hiyerarşik teşkilatını, bazı yönlerden devlet düzeninde hâlâ mevcut 
eksikleri telafi edecek ve Ortodoks cemaatindeki illetleri tedavi etmekte kullanılacak 
bir vasıta olarak telakki etmekteydi.48 

Uhrevi ve dünyevi varsıllığa vasıl olabilmek maksadıyla Fatih Sultan 
Mehmed’in, İstanbul Rum Ortodoks Patrikliğinin mevcudiyetini resmen tescil etti. 
Belki de Patriğe o zamana kadar hiç de görmediği tarzda üst derecede şeref payesi 
lütfederken,49 ihyasını ve İstanbul’da ipkasında müsamahasının50 hissesi büyük 
olmakla birlikte tek başına izah etmek için ne kâfidir ne de kabildir. Fatih, Patriğe 
mazisinde kısmen hissettiği ihtişamından daha muhteşem olarak nüfuzunu arttırma 
arzusunda olduğunu hissettirdi. Fetihten evvel nüfusu azalan kadim kent 
İstanbul’da51 Bizans İmparatorlarının, Ortodoksları rencide edeceklerini bile bile 
iktidar ihtirasları uğruna inançlarını ve itibarlarını ayaklar altına alarak inatla 
kiliselerin ittihadını istemeleri ısrarla eleştirilmekteydi.52 Fetihten kısa bir süre önce 

                                                           
45 Federico Gravina, İstanbul’un Anlatımı, (Çev. Yıldız Ersoy Canpolat), İstanbul 2008, s. 9. 

46 Kritovulos, Târih-i Saltanat-ı Mehmed Hân-ı Sâni, (Mütercimi: İzmir Mebusu Karolidi), İstanbul 
1328, s. 1-114. 

47 Georg Ostrogorsky, a.g.e, s. 526. 

48 Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 1453-1574, 2, (Çev. Nilüfer Epçeli), 
(Çev. Kont. Kemal Beydilli), (Editör Erhan Afyoncu), İstanbul 2011, s. 6. 

49 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), (Çev. Ruşen Sezer), İstanbul 2003, s. 
54. 

50 Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, I, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 
I, (Ed.: Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 202. 

51 Cyril Mango, a.g.e, s. 97. 

52 Donald M. Nicol, Bizans’ın Son Yüzyılları (1261-1453), (Çev. Bilge Umar), İstanbul 1999, s. 81. 
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müzmin ve mutaassıp muhaliflerden Georgios Kurtesios Skolarios53 muteber, 
mutemet ve âlim olduğundan ikametgâhı Pantokrator Manastırı’nda birçok 
Ortodoks tarafından ziyaret edilmekteydi.54 

Patrik I. Athanasios, İmparatorla pek çok mevzuda mutabık ve müşterek 
hareket edemediğinden istifa etmek mecburiyetinde kalmıştı. Bundan dolayı 
Patriklik makamı münhaldi.55 Skolarios, fetihle birlikte istifade maksadıyla muteber 
bir şahsiyet olduğu için Edirne’ye götürülmüştü. Kendisine hem atfedilen hem de 
yakışan unvanlar arasında Padişah-ı Rum (Romalıların Padişahı)56 da yer alan ve 
ismiyle müsemma olarak hareket eden Fatih, Ortodoks bir âlimin varlığından 
haberdar olunca İstanbul’a getirilmesini emretti ve bunun üzerine Skolarios, 
İstanbul’a gönderildi. Skolarios, Fatih’in arzusu üzerine Sen Sinod tarafından 
metropolitlikten Patrikliğe terfi ettirildi. Hemen akabinde Skolarios,57 1454 yılının 
Yaz mevsiminde58 bazı kaynaklar da Kış (5 Ocak) Bizans dönemi Patriklerine bile 
icra edilmeyen muhteşem bir merasimle, mağrur lakin mütekebbir olmayan bir 
vaziyette mükemmel bir ihtiramla II. Gennadios unvanıyla Patrik olarak 
görevlendirildi.59 Ayrıca fetih esnasında muhafazası için bizzat Padişah’ın hususi 
talimat verdiği Havariyun Kilisesi60 Patriklik makamı/Patrikhane* olarak tahsisle 
Patriğin ikametine ayrıldı.61 

                                                           
53 Dukas, a.g.e, s. 159-161. 

54 Erhan Afyoncu, a.g.m, s. 97-99. 

55 Aurel Decei, “Patrik II. Gennadios Skolarios’un Fatih Sultan Mehmet İçin Yazdığı Ortodoks 
İtikadnâmesinin Türkçe Metni”, Fatih ve İstanbul, I, Sayı: 1, İstanbul 1953, s. 99-116.  

56 Heath W. Lowry, Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Yapısı, (Çeviren Kıvanç Tanrıyar), İstanbul 
2010, s. 131. 

57 André Clot, a.g.e, s. 85. 

58 Yorgo Benlisoy-Elçin Macar, Fener Patrikhanesi, Ankara 1996, s. 145. 

59 Mehmet Şerif Çavdaroğlu, Fatih Sultan Mehemmed Hanı Sâni, İstanbul 1953, s. 92; André Clot, 
a.g.e, s. 94-96; Phılıp Mansel, a.g.e, s. 13. 

60 Feridun Emecen, “İstanbul'un Fethi: Son Kuşatma ve Konstantinopolis'in Düşüşü”, Düşten Fethe 
İstanbul, (Editör Coşkun Yılmaz), İstanbul 2015, s. 90. 

* İstanbul’un fethinden sonra Patriklik/Patrikhane olarak Hagioi Apostoloi/Havariyun/On İki Havari 
Kilisesi tahsis edilmişti. Harap hale geldiği (Semavi Eyice, “Fatih Cami ve Külliyesi”, TDVİA, 12, 
İstanbul 1995, s. 244) ve İslam mahallesinin ortasında kaldığı gerekçesiyle (Feridun Dirimtekin, 
Ecnebi Seyyahlara Nazaran Fetihten Sonra İstanbul, İstanbul 1953, s. 5), Patrik tarafından 1455’te 
başka bir yere taşınması talep edilmiştir. Bunun üzerine Fâtih Sultan Mehmed, ona başka bir kilise 
bağışlayarak buranın yerini kendi adına yaptıracağı külliye için ayırdığı yıl olan (Semavi Eyice, 
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Genel kanaat Gennadios’un Patrikliğiyle birlikte Patrikhaneye imkânsızı 
mümkün kılabilecek imtiyazlar ve hatta hatsız ve hudutsuz haklar tanındığı ya da 
verildiği yönündedir. Bu kanaat hüsn-i niyetle ele alındığında, mutedil olarak 
değerlendirildiğinde makul ve makbul bir maksadın hâsıl olması kuvvetle 
muhtemeldir. Lakin su-i niyetle ve istismar gayesiyle yaklaşıldığı zaman ele alınacak 
ne bir tarafı ve ne de bir yeri ve yönü olamayacağı anlaşılacağından hadsiz bir kanaat 
olduğu değerlendirmesini yapmakta ifrata kaçmak olmamalıdır. Ortodoksların, 
dünyevi ve uhrevi hayatlarını denetim altında tutma talebine bağlı olarak varlık 
sebebini buna bağlayan Patrikhane, artık klişeleşmesine rağmen klasikleşemeyen bir 
vaziyette ‘devlet içinde devlet’ olma arzusunu izhar ve icra noktasında sürekli olarak 
Fatih ve Gennadios dönemlerine atıfta bulunarak hak ve imtiyazlarından* dem 
vurmuştur.62 

Bu hususa Avrupalı araştırmacı ve yazarların bazılarının yaklaşımları kendi 
kültürlerinin muhafazası ve devamlılığı açısından kayda değer olarak 
değerlendirilebilir. Benzer bakış açısı Türk araştırmacılar arasında da mevcut olup; 
Bizanstakinin aksine Patriğin İmparatorun hakir hizmetçisi değil, Osmanlı 
Padişahının muteber ve saygıdeğer bürokratı olduğunu ileri sürenler vardır. Fakat bu 
saygınlığın derecesi, gerekçesi ve mertebesi muğlak ve muallaktır. Buna mukabil bir 
kısım Türk araştırmacılar ise bunun mümkün olamayacağından bahsetmişlerdir.63 
Hatta hem hattı hem de haddi aşarak bazı tereddütlerle birlikte tamamen 
                                                                                                                                                      

a.g.m, s. 244) 1456’ya kadar aynı amaçla kullanılmıştır. (Feridun Dirimtekin, a.g.e, , s. 5). Bu yıldan 
sonra Patrikhane, Edirnekapı’da bulunan Pammakaristos Kilisesine taşınmıştır. Burası 1586’da 
Fethiye Camine dönüştürülünce kısa bir süre için Theotokos Kilisesi’nde bulunmak durumunda 
kalmıştır. Akabinde kısa bir süre sonra Aya Demetrios Kilisesi’ne, nihayet 1601’den sonra bugüne 
kadar kaldığı Fener’deki Aya Yorgi Kilisesi’ne taşınmıştır (Robert Mantran, XVI.-XVII. Yüzyıl’da 
İstanbul’da Gündelik Hayat, (Çev. M. Ali Kılıçbay), İstanbul 1991, s. 49.) 

61 Feridun Dirimtekin, a.g.e, s. 5. 

*  [Gennadios’un şahsına veya Patrikhanenin hükmî şahsiyetine bahşedildiği tam olarak belli olmayan 
imtiyazlar Fatih’in Gennadios’u Patrik naspederken mevcut şartlar mucibince hassaten devletin 
dâhili emniyetine verdiği ehemmiyete binaen zahiren takındığı tavırdan kaynaklanan ihtiram ve 
iltifata bağlı olarak hakikatte ve pratikte pek de mühim olmayan merasim imtiyazından başka bir 
anlam atfetmenin manası yoktur. (İlber Ortaylı, “Ortodoksluk”, Osmanlı’da Milletler ve ..., s. 21); 
(İstanbul’da yaşayan gayrimüslimlerin tümü derece sıralamasına ayrılmışlardı. Önce Rumlar, sonra 
Ermeniler, daha sonra da Yahudiler. Hatta Padişah İstanbul’a geleceği zaman devlet büyüklerinden 
sonra onların da bu şekilde sıralanarak padişahı karşılamaları “eski tören” adetlerindendi. Bazen bu 
usule aykırı olarak bir yolunu bulup protokolden tezkere ve divandan emir alırlar, ancak Rum 
Patriğinin şikâyeti üzerine derhal engellenirlerdi. Ahmet Refik [Altınay], Eski İstanbul, (Yay. Haz. 
Sami Önal), İstanbul 1998, s. 93). 

62 BOA, TFR. 1. M, nr. 19/1836. 

63 M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi Mit ve Gerçek, İstanbul 2004, s. 31-32, 35. 
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muhtar/özerk/otonom bir statü sağlandığını dahi ispata ihtiyaç duymadan ispat 
edemedikleri ve edemeyecekleri iddia da bulunanların mevcudiyeti ise takriben diğer 
ikisinin toplamından daha az olmadığı tahmini yanlış olmasa gerek.64 

Bu iddiada bulunan ya da bulunmaya devam edenler; kilisenin gücünün, 
kuvvetinin, nüfuzunun ve otoritesinin Hristiyanlığın Doğu Kilisesi’nde, yani 
Bizans’ta, tarihin hiçbir döneminde Batı Kilisesi’nde, yani Roma’da ve diğer bir 
ifadeyle Vatikan’da tezahür ettiği gibi olmadığı hakikatini ya görmezden geliyorlar 
ya da farkında değiller. Çünkü Hristiyan âleminde ruhban sınıf mensuplarını XII. 
asırdan itibaren itirazsız ve ivazsız olarak Batı’da Vatikan tespit ve tayin ederken, 
Bizans’ta bu vaziyet imkânsızdı.65 Zira elbette Bizans’ta ruhban köle değildi, lakin 
İmparator kilisenin efendisiydi.66 Zaman zaman İmparatorluk-Patrikhane 
münasebetlerinin ‘efendi-köle’ irtibatına müsavi olduğunu ileri sürmek mübalağalı 
olsa da Patriğin ve ruhbanın, Bizans İmparatorlarınca istismar edildiği hakikatini 
ört-bas edemez.67 Mazide Papalığın tazyik ve tasallutuna maruz kalan Patrikhane, 
fetihle birlikte başlayan yeni dönemde Türk milletinin makul ve makbul 
müsamahasının da tesiriyle ummadığı bir hâl ile hemhâl oldu. Bu müspet ve mümbit 
vaziyet keskin zekâsıyla Fatih’in hedefine ulaşmak arzusuyla68 tatbike gayret ettiği 
ince ve dâhice siyasetle69 Patrikhane, hudutları Devlet tarafından tespit edilmek 
kaydıyla yine aynı Devletin bir müessesesi olma şeref ve hüviyetine kavuşturulmak 
istendi.70 

Lakin merkezi idare ehemmiyet verilen ve bu hususiyetini muhafazada 
haddinden fazla hassasiyet gösteren Osmanlı İmparatorluğunun dâhilde 
muhtar/otonom bir idareye müsaadesini münakaşa etmek dahi abesle iştigaldir. 
Buna rağmen Patriklere, her zaman mesuliyet atfedilse de hiçbir zaman bütünüyle ve 
                                                           
64 İsmail Hâmi Danişmend, İstanbul Fethinin Medeni Kıymeti, İstanbul 1953, s. 30-51; Abdülkadir 

Özcan, “İstanbul’un Fethinin Doğu ve Batı Dünyalarındaki Yankıları”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Isparta 1999, s. 104. 

65 Susan Wise Bauer, a.g.e, s. 396. 

66 Kemal H. Karpat, Osmanlıda Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, (Çev. Dilek Özdemir), İstanbul 
2006, s. 113. İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara 2008, s. 33. 

67 A. Hamid Ongunsu, “Beşyüzüncü Fetih Yılı Münasebetiyle Bazı Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, IV, Sayı: 7, İstanbul 1953, s. 9-10. 

68 Lord Eversley-Sir Valantine Chirol, Türk İmparatorluğu (1288-1924), (Çev. Sedat Demir-Billur 
Manav Arslan), İstanbul 2014, s. 108-110. 

69 Johann Wilhelm Zinkeisen, a.g.e, 2, s. 10-11. 

70 Âşık Paşa-zâde, Tevârih-i Al-i Osman, İstanbul 1332, s. 54.  
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tam manasıyla salahiyet/otorite sahibi olmalarına ne imkân verilmiş ne de müsaade 
edilmiştir. Tek otorite vardır; O da ‘Padişah-ı zi’l-lullahi fi’l-arz/Padişah Allah’ın 
yeryüzündeki gölgesi vasfıyla devletin bizzat kendisidir.71 Elbette tabii ve tabi olarak 
mesuliyet ve salahiyet dengesi istikrarlı bir şekilde gözetilmeye gayret edilmiş olsa da 
Devletin eli Patrikhane ve Patriklerin üzerinden bir an bile çekilmediğinden 
Patrikler, Devletten çekinmişlerdir. Ancak Patrikhane ve Patrikler, kanun-ı kadim ve 
örfe mugayir hareket etmediği takdirde, takdir ve teşekkür edilerek devletin adalet 
terazisinin hak kefesini tutan şevketli ve şefkatli elinin sağladığı müsamaha 
mucibince müesses nizamın mühim bir parçası olarak hayatiyetini devam ettirmiştir. 
Aksi takdirde ise tekdir edilerek devletin aynı terazinin müstahak kefesini tutan ve 
yumruğa dönüşmüş eliyle muhatap olmak mecburiyetinde kalırlardı.72 Patrikler 
hadlerini aşmadıkları müddetçe mevcut müsamaha mucibince mukabele 
görmekteydiler. Buna mukabil Patrikhanenin tahrikleriyle,73 bazı Rumların 
müsamahayı istismarla74, artık Türkopolis olan İstanbul’u, Konstantinapol’e 
dönüştürerek intikam alma arzuları hiçbir zaman yok olmamıştır.75 Bu bağlamda 
mükemmel bir muhaberat müessesesine malik olan Yavuz Sultan Selim zamanında 
da Rumların inatla intikam alma arzularının mevcudiyetinin malum olduğu 
muhakkaktı. Bundan dolayı tedbirler alındığı halde muhtemel tehlike külliyen 
defedilememişti.76 

Mevcut tehlikenin farkında olan ve şehzadeliğiyle birlikte İslâm Dünyası’nın 
liderliğine* soyunan Yavuz,77 Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi’ye, Allah’ın 
nezdinde; “arzı fethetmenin mi yoksa mevcut Gayrimüslimlerin Müslüman 

                                                           
71 M. Macit Kenanoğlu, a.g.e, s. 29, 43. 

72 Selim Deringil, “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Simgesel ve Törensel Doku: 
“Görünmeden Görünmek”, Simgeden Millete II. Abdülhamit’ten Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet, 
İstanbul 2017, s. 53. 

73 Johann Wilhelm Zinkeisen, a.g.e, 2, s. 8-9. 

74 Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, s. 36. 

75 Mustafa Nûri, Netayic ül- Vukuat, Cild-i Evvel, İstanbul 1327, s. 80-81. 

76 Yaşar Yücel-Ali Sevim, Klasik Dönemin Üç Hükümdarı FATİH YAVUZ KANUNİ, Ankara 1991, s. 
142. 

* Yavuz Sultan Selim’in asıl hedefinin aslında batı olduğu, doğuyu emniyet altına almak için İran ve 
Mısır seferini gerçekleştirdiğini bizzat ifade etmiştir (Mehmet İpşirli, a.g.m, s. 198).  

77 Şinasi Altundağ, “Selim I”, İslam Ansiklopedisi, 10, (MEB), İstanbul 1988, s. 432; (I. Selim’in saltanat 
mücadelesi hakkında bilgi içib bkz., H. Erdem Çıpa, Yavuz’un Kavgası I. Selim’in Saltanat 
Mücadelesi, İstanbul 2013). 
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olmalarını sağlamanın mı daha makbul?” Olduğu sorusunu sorduğunda 
Şeyhülislam’dan, “Gayrimüslimlerin müslümanlaştırılması”nın cevabını aldı.78 
Rumların İstanbul ile alakalı hayalleri hakkında da malumatı olan Yavuz Sultan 
Selim, “derhal ya Müslüman olmalarını ya da İstanbul’u terk etmelerini”79 

emretmiştir. Bununla yetinmeyen Yavuz, kiliselerin camiye dönüştürülmesini ve 
İslamiyet ile şereflenmeyi reddedenlere hayat hakkı tanınmayacağını belirtti. Makbul 
olmadığı gibi, hiç de makul olmayan vaziyette Veziriazam Piri Mehmet Paşa, 
gayriihtiyari olarak Gayrimüslimlerin katledilmelerini şifahi de olsa sehven tasvip 
etmiş olan Şeyhülislam ile müzakere ederek Patriğe, Padişahı ziyaret etmesi için 
talimat verdi. Padişah, Patriğin ziyaret arzusunu önce reddetmiş olmasına rağmen, 
Veziriazam ve Şeyhülislamın istirhamlarını kayda değer bularak kabul etti. Patrik, 
ziyaretinde Rum tebaanın hassaten uhrevi manada itikat, inanç ve ibadet 
hürriyetlerine münasip lisanla temas etti. Akabinde Padişahın mevcut kiliselerin 
camiye tahvili ve ayinlerini icra etmeleriyle alakalı olarak İslamiyet’in 
Gayrimüslimlere bakış açısından bahsettikten sonra Fatih Sultan Mehmed’in verdiği 
imtiyaz [fermanı/beratı]na Yavuz’un nazar-ı dikkatini çekme gayreti gözden 
kaçmamaktaydı.80 Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi de, Yavuz Sultan Selim’e, 
Patriğin dikkat çektiği “ahd ve emânı” hatırlatarak, emirlerinin şer’i şerife ve kanun-ı 
münife mugayir olması hasebiyle tatbikinin ve evvela tasvip ettiği halde tasdikinin 
mümkün olmadığını izah etti. Bundan sonra Padişah, Patrikten imtiyazlara dair 
Fatih’in verdiği iddia edilen vesikayı istedi. Kendilerinde böyle bir vesikanın mevcut 
olmadığına dair malumatı olan Patrik, Patrikhanede çıkan bir yangında yandığını 
ifade etti.81 

Mevzubahis fermanın[!] mevcudiyetinden ve yangında yok olduğundan bazı 
kaynaklar bahsetmekle birlikte82, mezkûr ferman ya da beratın muhtevasında 
mevcut olduğu ileri sürülen imtiyazlarla alakalı olarak Batılı; Yunan, Latin ve Fransız 
tarih kitaplarına atıf yapılmaktadır.83 Bunlardan Tarihçi Phrantes, Patrikhanenin 
statüsüne dair muhtariyet iddiasının isnat ettirildiği ve teminatı olduğunu iddia 
                                                           
78 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi, II, (Terc. Mehmed Atâ), (Yay. 

Mümin Çevik-Erol Kılıç), İstanbul 1990, s. 538. 

79 Mustafa Nûri, Netayic ül- Vukuat, Cild-i Evvel, s. 80-81. 

80 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, a.g.e, s. 538. 

81 Steven Runciman, The Great Church in Captivity a Study of the Patriarchate of Constantinople from 
the Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of Independence, Cambrige University Presss, 
1992, s. 189. 

82 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, a.g.e, s. 537-538.  

83 BOA, H. H, nr. 36478-B, 1250/1834. 
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ettiği fermandan bahsetmiştir. Runciman ise; Veziriazam ve Şeyhülislam’ın, Padişahı 
hassaten İslami olmak üzere bazı saik ve tereddütlerle lisan-ı münasiple ikaz 
ettiklerine dikkat çekmiştir. Bundan başka Patrik Theoliptos’un, Patrikhanenin 
hukuk müşaviri Xenakis vasıtasıyla irtibata geçtiği ve Fatih’e şehrin anahtarının 
teslimi merasimine iştirak ettikleri ileri sürülen üç yaşlı Yeniçeri, merasim 
dönüşünde Rumların önde gelenlerinin kiliselerinin varlıklarını sürdürebilecekleri 
hususunda Padişah’ın kendilerine söz verdiğini söylediklerini işittiklerine dair yemin 
ettiklerini ifade etmiştir.84 Hülasa Patrik var olduğunu iddia ettiği hak ya da 
imtiyazlarıyla alakalı olarak ispat için 1519’da Yavuz’un vesika talebine müspet cevap 
verememiştir. Mevzubahis ferman ya da beratın yangında yok olduğu ihtimal 
dâhilinde olsa dahi bunun bir nüshasının Osmanlı İmparatorluğunun arşiv veya 
kayıtlarında olması muhtemel değil, muhakkak olması gerekirken mevcut değildir.85 

Devlet, Patrikhaneyi diğer müesseselerinden ayırmadığından makul ve meşru 
bütün taleplerini dikkate değer bularak münasip olan her türlü kolaylığı 
göstermekteydi.86 Ayrıca bilhassa harici münasebetler dâhil, her alanda hem 
ehemmiyetli hem de mühim olduğunu hissettirmeye itina gösterdiği 
görülmektedir.87 Fakat Devletçe tespit edilen hat, bazen haliyle haddini bilmez 
Patrikler tarafından aşılmadıkça mütemadiyen müstesna bir müsamaha gösterilerek 
takdir edilirken, suiistimal edildiği zaman da tekdirlerle birlikte lüzumlu tedbirlerin 
alınmasına dikkat edilmiştir.88 Mesela İmparatorluk, 1569’da Fransa’ya bazı siyasî 
mülâhazalarla topraklarındaki Katolikleri himaye imtiyazı tanıdığında, Fransa ile 
münasebetleri iyi olmayan ve siyasi hile ve desiselerle iştigal eden Patrik I. Kirillos,89 
her iki devleti de rahatsız edecek kadar fazla müdahil olmuştu.90 Bunun üzerine 
birkaç defa Patriklikten tart edildiği hâlde ve tekrar tayininden sonra, evvela vatana 
ihanetle itham ve akabinde ispatla 1638’de idam edildi. İdamın tatbikiyle birlikte 
tabii olarak Patriklerin mesuliyet ve salahiyet sahaları da sınırlandırıldığından, 

                                                           
84 Steven Runciman, a.g.e, s. 170, 189-190. 

85 M. Macit Kenanoğlu, a.g.e, s. 40, 79. 

86 Ahmet Refik [Altınay], Hicri Onbirinci Asırda İstanbul Hayatı (1000-1100), İstanbul 1988, s. 25, 45. 

87 Ahmed Refik [Altınay] “Türkiye’de Katolik Propagandası”, Türk Tarihi Encümeni Mecmuası 
(TTEM), Sayı: 82/5, İstanbul 1340, s. 257.  

88 Robert Anhegger, “Osmanlı Devleti’nde Hristiyanlar ve İç Tartışmaları II”, Tarih ve Toplum, VIII, 
Sayı: 47, İstanbul 1987, s. 17. 

89 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 116. 

90 İlber Ortaylı, “Ortodoksluk”, Osmanlı’da Milletler ve ..., s. 28. 
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verildiği iddia ve kısmen teamül haline geldiği kabul edilebilecek [kadim] imtiyazlar 
da yeniden tetkik edilerek, fikren ve fiilen tedbirler alınarak kısıtlandı.91 

İdamın tesiri ve alınan tedbirlerin tezahürüne bağlı tabii neticesi olarak kısa 
bir müddet pek fazla sıkıntı yaşanmadı. Lakin Devleti doğrudan alakadar eden ve 
Patrikhanenin üzerine vazife olmayan bazı hususlara dair Patrik II. Parthenios’un, 
her açıdan haddini aşarak Rusya ile irtibatı, halefi İoannikios’un ihbarıyla ortaya 
çıkınca 1651’de idam edildi. Akabinde tedbirler artırılarak, denetimler hem 
sıklaştırıldı hem de sıkılaştırıldı ve cezalar ağırlaştırıldı. Bundan hareketle Patriğin 
salahiyet sahasıyla alakalı olarak selefinin sonunu göz önünde bulunduracağı ve 
kendisine çeki düzen vereceği zannı oluşmuştu.92 Fakat Bir müddet sonra bütün ikaz 
ve tedbirlere rağmen Köprülü Mehmet Paşa devrinde İstanbul’da asayiş vakıalarında 
olan fevkalade artış fark edildi. Bunun üzerine ilk etapta tatbik edilen takibat 
neticesinde asayişi bozanların Yeniçeri olduğu görüldü. Lakin teferruatlı olarak 
tetkikat yapıldığında ise zanlıların Yeniçeri kıyafeti giymiş Rumlar olduğu ve 
kıyafetlerin Patrikhanede muhafaza edildiği tespit edildi.93 Ayrıca Patrik 
III. Parthenios’un, Eflak Voyvodasını isyana teşvik ettiği kendi ifadesiyle de 
kesinleşince 1657’de idamına karar verilerek infaz gerçekleştirildi. Bu süreçte aynı 
zamanda mezkûr imtiyazlarla alakalı istismarlar da göz önünde bulundurularak 
tedbir maksadıyla daha sıkı bir denetim kararının itina ile tatbikine başlandı.94 

XVII. asrın sonlarıyla birlikte ulemanın, ruhbandan ayrı olarak mütalaa 
edilmeğe başlanması din görevlilerinin toplum ve devlet nezdindeki tesirinin daha 
bariz olarak tenkit edilme sürecini de beraberinde getirdi. XVII. asrın sonu ve XVIII. 
asrın başlarında İstanbul’da azledilmiş 6 Patriğin ikamet ediyor olması 
Patrikhanenin itibarının Devletin nezdinde katbekat zedelendiğini ispat 
etmektedir.95 Buna rağmen Devlet, müessese olarak Patrikhaneyi hiçbir zaman 
gözden çıkarmamıştır. Aksine 1766’da Sırp Ortodoks Patrikhanesi’ni kapatarak 

                                                           
91 Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 4, 1623-1669, (Çev. Nilüfer Epçeli), 

(Çev. Kont. Kemal Beydilli), (Editör Erhan Afyoncu), İstanbul 2011, s. 253-257, 261; Robert 
Anhegger, “Osmanlı Devleti’nde Hristiyanlar ve İç Tartışmaları I”, Tarih ve Toplum, VIII, Sayı: 46, 
İstanbul 1987, s. 247; Ahmed Refik [Altınay] “Türkiye’de Katolik Propagandası”, TTEM, s. 257; 
Dimitri Kitsikis, Türk-Yunan İmparatorluğu, (Çev. Volkan Aytar), İstanbul 1996, s. 103. 

92 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/II, Ankara 1988, s. 151. 

93 Münir Sirer, “Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Asılan Patrikler”, Yeni Tarih Dergisi, Sayı: 15, 
İstanbul 1958, s. 404. 

94 Aurel Decei, a.g.m, s. 104. 

95 Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1640-1774), 4, (Çev. Nilüfer Epçeli, Çev. Kont. Kemal 
Beydilli), İstanbul 2005, s. 303. 
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Sırpları, Fener Patrikhanesi’ne bağladığı gibi kendi lehine ihtiyaç hissettiğinde maddi 
ve manevi olarak itibarını arttırmaya itina göstermiştir.96 Devletin bütün 
fedakârlığına rağmen bu olumsuz noktaya sebepsiz gelinmediği gibi, gelinmesinde 
dâhilden ziyade harici etkinin ağırlığı daha fazla olduğu muhakkaktır. Avrupa 
Devletlerinin Osmanlı tebaası gayrimüslimler üzerindeki nüfuzunu arttırabilmek 
için ruhban sınıfı kullandığı aşikârdı. Bu husus kutsal mekânlarla alakalı olarak 
Fransa Katolikler, Rusya’da Ortodokslar üzerinden güya destek vererek 
istismarlarını artırırlarken, aynı minval üzere aralarındaki rekabette 
şiddetlenmekteydi. Bu mücadele ve rekabete bağlı olarak Devlet, bazen Katolikleri 
bazen de Ortodoksları memnun etmek maksadıyla, aslında diğer bir ifadeyle Fransa 
ve Rusya muvazenesini mucibince politikalar geliştirmek mecburiyetinde 
kalmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğunun müşkül vaziyetinden istifadeyle Rusya, 
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 7. maddesine97 istinaden Osmanlı Ortodokslarının 
tamamının hamiliğini talep etti.98 Gayrimüslimler içerisinde ve Müslümanlardan 
sonra en kesif nüfusu Rusya’nın himayesine terk etmek, Devletin kendi nüfuzunu 
başka bir devlete kendi eliyle terki manasına gelecekti. İmparatorluk, İngiltere ve 
Fransa’nın teminatlarına itimatla Rus talebini reddetti.99 

Bundan kaynaklanan gergin vaziyet uzun bir süre devam etmesine rağmen 
Bâbıâli, haddinden fazla faal ve müessir olmasını arzu etmediği hâlde, 
Patrikhane’nin dinî nüfuzundan, 1798-1801 Osmanlı-Fransız Harbinde Mısır’da 
yaşayan Ortodoks Rumların Devlete desteklerini sağlamak maksadıyla Patriğe 
çağrıda bulunması talimatını vererek, istifade etmeyi arzu etti.100 Padişah Sultan II. 
Mahmud devrinde ise; merkezileşme gayretleri zemininde101, muhbir kullanmak da 

                                                           
96 Şenay Öztürk Yılmaz, “İpek Patrikhanesi’nin Kuruluşu ve Osmanlı Hâkimiyetindeki Durumu”, 

Tarih ve Gelecek Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Ağustos 2019, s. 404. 

97 Muâhedât Mecmûası, III, Ceride-i Askeriye Matbaası, 1297, s. 258. 

98 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 361; Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. Metin Kıratlı), 
Ankara 1993, s. 37, 321;0-Zafer Gölen, Tanzîmât Döneminde Bosna Hersek, Ankara 2010, s. 56; 
Cevdet Küçük, “Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Millet Sistemi’ ve Tanzimat”, Tanzimat Değişim 
Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu) [Yay.Haz. S. Erdem 
Türközü], s. 378. 

99 Ali Fuat Türkgeldi, Mesâil-i Mühimme-i Siyasiyye, I, (Yay.Haz. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 1987, s. 
35. 

100 Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 1802-1812, 7, (Çev. Nilüfer Epçeli), 
(Çev. Kont. Kemal Beydilli), (Editör Erhan Afyoncu), İstanbul 2011, s. 56. 

101 Mustafa Nûri, Netayic ül- Vukuat, Cild-i Râb‘i, s. 98-99; İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve ..., s. 468. 
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dâhil tedbirlerin artırılması102 ve V. Grigorios’un103 ikaz edilmesine rağmen Eterya 
Cemiyetine desteği ve Eflak, Mora isyanlarıyla irtibatı sabit görüldüğünden104 suçlu 
bulundu ve 10 Nisan 1821 tarihinde azledildi.105 Azilden bir süre sonra 22/23 Nisan 
1821 tarihinde de bazı metropolitlerle birlikte idam kararının infazı 
gerçekleştirildi.106 Bu süreçte varlığı ve verildiği kuşkulu kadim imtiyazlar ve alakalı 
teamüllerle beraber temayüllerin de bir daha istismar edilmemesi için azami bir 
titizlikle tedbir alınarak tehdit olmaktan çıkarılmaya gayret edildi.107 Aynı zaman 
zarfında Bâbıâli, Patriklerin hâlin hallinden ziyade mesele çıkaran icraatlarından 
dolayı Patrikhaneyi mümkün mertebe devlet-cemaat münasebetlerinde hariçte 
tutarak, dâhilde cemaatle doğrudan hâlleşmek maksadıyla mevcut meseleleri 1836’da 
Hariciye Nezareti’yle halletmeyi tercih etti.108 

Bâbıâli cemaati, ahiret tehdidiyle dünyada elini kolunu bağlayan dinî 
tefsirlerin tesirinden ve istismarından uzak tutmakta kararlıydı.109 Bunun için de 
Tanzimat Fermanı, bazılarınca “yamalı bohça”110 benzetmesi yapılmış olsa bile111 

Devletin yeniden inşası şeklinde değerlendirenler de vardı.112 Şuurlu bir tertip olarak 
telakki edilen Tanzimat Fermanının tatbik edilmesi şarttı. Lakin Tanzimat 
Fermanından evvel çok şey sınırsız bir serbestlik içindeydi de Tanzimat ile birlikte 

                                                           
102 BOA, Cevdet Z, nr. 3067, 1238/1821. 

103 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, V, Ankara 1988, s. 113. 

104 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I, 1300-1600, İstanbul 2004, s. 
24. 

105 Yorgo Benlisoy-Elçin Macar, a.g.e, s. 149. 

106 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 475; Kemal Beydilli “Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa”, Osmanlı Devleti ve 
Medeniyeti Tarihi, (Ed.: Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 86. 

107 Şehabettin Tekindağ, “Osmanlı İdaresinde Patrik ve Patrikhane”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 
Sayı: 1, İstanbul 1967, s. 55. 

108 Ali Akyıldız, Tanzimat Döneminde Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, İstanbul 1993, s. 81-85, 
170. 

109 Ahmed Bedevî Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele, İstanbul 
2012, s. 54. 

110 A.D. Noviçev, “1839 Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu ve Dış Politikadaki Boyutları”, Tanzimat Değişim 
Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu) [Yay.Haz. S. Erdem 
Türközü], s. 248. 

111 İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve ..., s. 473-474.  

112 A. D. Noviçev, a.g.m, s. 244. 
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her şey sınırsız bir kısıtlamaya hassaten Rumlar için gidilmiş değildi. Zira 
İmparatorluğun klasik dönemle birlikte Gayrimüslim cemaatler üzerinde mümkün 
olduğu kadar murakabesi mevcuttu.113 Zira Palmerston’un da ifade ettiği gibi; 
Gülhane Hatt-ı Hümayununun ilanıyla izhar edilen hüsn-i niyetli açıklamalar    
Osmanlı Devletinin medeni Hristiyan devletler ailesine dâhil olabilmesi için kâfi 
idi.114 Zira Reşit Paşa’nın temel gayesi hükümdarın hareket sahasını sınırlandıracak 
bazı müesseselerin tesisiydi.115 Tanzimat Fermanı ile Gayrimüslim tebaanın  
‘veladetten-vefata’ bütün insani haklarının masuniyetinin muhafazasının temini116 ve 
hukukî halleri sarahate kavuşturulmak arzu edildiğinden, varlığı münakaşalı117 olsa 
da ‘millet sistemi’118 tekrar tertibe gayret edildi.119 Artık bu yeni süreçte tamamen ve 
doğrudan doğruya idareciye, zımnen ve kısmen toprak sahibine tabiliği ifade eden 
reayanın yerine, ‘tebaa’ gibi bütünüyle ve tam olarak devlete tabi, Osmanlıların 
cümlesini ihtiva ve asgari olarak edeceği ümit edilen, mefhumun ikamesine itina 
gösterildi.120 

İlan ve irat edilmesinde Avrupa Devletlerinin tesiri tahmin edildiğinden çok 
olan Tanzimat Fermanı’nda121 hukuk devletine doğru mühim bir merhale kat edildi.           
Bununla İmparatorluktaki değişim ve dönüşümden kaynaklanan meselelere dâhili 
bir hal çaresi arama endişesinden kaynaklanmış olsa da122 Patrikhane gibi cemaat 
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(Ed.: Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 319.  
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117 M. Macit Kenanoğlu, a.g.e, s. 27. 

118 François Georgeon, “Bir Kimlik Arayışı: Türk Milliyetçiliği”, Osmanlı Türk Modernleşmesi 1900-
1930, Seçilmiş Makaleler, (Çev. Ali Berktay), İstanbul 2006, s. 2. 

119 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Teb‘anın Yönetimi, İstanbul 1990, s. 96. 

120 Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türk Modernleşmesi, İstanbul 1991, s. 32. 

121 Şerif Mardin, “Yeni Osmanlıların Hakiki Hüviyeti”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1, 
(Derleyenler Mümtaz’er Türköne/Tuncay Önder), İstanbul 2015, s. 292. 

122  İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve ..., s. 402. 
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müesseseleri biraz daha geriye itilerek, cemaatle doğrudan irtibatın öne çıkarılması 
hedeflendi.123 Buna rağmen hususi hukuka dair Gayrimüslim cemaatlerin ihtiyaçları 
hususunda arzulanan birlik, bütünlük ve laik hususiyetler hakkıyla tatbik 
edilemediğinden, Patrikhanenin murakabesi altındaki cemaat mahkemelerinin 
tesirini asgariye indirmek124 ve kamu mahkemelerini cazibe merkezi haline 
getirmenin lüzumu fark edildi. Buna bağlı olarak Patrikhanenin salahiyet sahası da 
daraltılmış olacaktı. Böylece bu hususta Patrikhaneyle irtibatı kesilen tebaanın 
Devlete meylini artırmak maksadıyla bütün memurlar, fark gözetmeksizin tebaaya 
adil muamelede daha hassas hareket etmelerine dair ikaz edildi.125 Buna rağmen 
dâhili istismar bir tarafa, harici istismar da had safhada devam etmekteydi. Nitekim 
1853’de Rusya’nın Osmanlı Ortodokslarının hamilik iddiasıyla alakalı hususi bir 
vazifeyle Prens Mençikof İstanbul’a geldi.126 Bu ve benzeri durumlara mani olmak 
maksadıyla Bâbıâli, kamu kurumlarındaki hassasiyetine bağlı olarak Ortodoks 
cemaatin istismarını asgariye indirmek gayesiyle metropolitliklerin ıslahına dair 
Patrikhanede bir meclis teşkiline dair karar almıştı.127 Sürekli bir şekilde kamu yararı 
adına itinalı hareket eden Bâbıâli, 1854’de toplanan Meclis-i Umumiye, diğer 
müesseselerindeki memurlarından ayırmayı arzu etmediğinden Patriği de davet etti. 
Bu toplantıda, şimdiye kadar tatbik edilmesi için tertip edilenlerin lüzumlu ve hızlı 
icra edilemediklerinden,128 muhakeme salahiyetlerinin de devredildiği bir ıslahat 
meclisinin (Meclis-i Tanzimat) teşkili kararlaştırıldı.129 

İlan sebepleri arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 1856’da Paris 
Konferansı’na iştirakinin gerçekleştirilmesinin yer almasına rağmen,130 Türk Kamu 
Hukuku’nda büyük bir merhale olan Islahat Fermanı’nda,131 Tanzimat Fermanı’nın 

                                                           
123 Eduard Philippe Engelhardtt, Türkiye ve Tanzimat-Devleti-i Osmaniye’nin Tarih-i Islahatı-, 

(Mütercim: Ali Reşad), İstanbul 1328, s. 37. 

124 İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve ...,. s. 413. 

125 BOA, A. MKT. MHM, nr. 14/33. 

126 Butrus Ebu Manneh, “Âli ve Fuad Paşaların Bâb-ı Ali’deki Nüfuzlarının Kökleri”, Tanzimat 
Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu) [Yay.Haz. S. 
Erdem Türközü], s. 328. 

127 İlber Ortaylı, “Ortodoksluk”, Osmanlı’da Milletler ve ..., s. 22. 

128 Ali Akyıldız, a.g.e, s. 187. 

129 Bernard Lewis, a.g.e, s. 115. 

130 Cevdet Küçük, a.g.m, s. 378-380. 

131 Ahmed Bedevî Kuran, a.g.e, s. 558. 
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Müslim ve Gayrimüslimler için getirdiği eşitliğin,132 Gayrimüslimlerin lehine olmak 
üzere Tanzimat Fermanı’ndan çok daha ileri bir seviyede olduğu malumdur. Lakin 
bu tavizler Batılı devletleri tatmin etmemiştir.133 Hatta Müttefik Devletler elçilerinin 
hazırladıkları bir belge olarak da kabul edilen Islahat Fermanı bütün tebaayı siyasi 
haklar bakımından mutlak bir eşitliğe kavuşturduğu muhakkaktır.134 Lakin buna 
rağmen Islahat Fermanı’ndaki hukuki ve kazai imtiyazlar Osmanlı 
İmparatorluğunun milletlerarası camiaya taahhüdü olarak ortaya çıktığından dolayı 
Paris Antlaşması’nda fermanla getirilen düzenlemeler takdir edilmiş ve dolaylı da 
olsa bu taahhütlere milletlerarası bir mahiyet kazandırılmak istenmiştir. Nitekim 
sonra ki süreçte 1878 tarihli Berlin Antlaşmasıyla zimmilere verilmek 
mecburiyetinde kalınan haklar daha da artırılarak çok taraflı milletlerarası bir 
mukavelenin mevzu olmuştur. Ancak bu durum Osmanlı İmparatorluğu için 
devamlı problem olmuş ve Batılı devletler her fırsatta Gayrimüslimler lehine yeni 
haklar veya teminatlar almak için baskı yapmışlardır.135 

Tanzimat ve Islahat Fermanlarında dikkat çekilenlerden bazıları daha evvel de 
teamül olarak mevcutken, fermanlar ile resmiyete dökülmesi, birçok istismar, 
eksiklik, kusur ve aksaklığı ortadan kaldırarak, meselelerin halledileceği ümidiyle, 
Gayrimüslimlerin birçoğu tarafından müspet bulunduğundan, bazı muhalifler olsa 
dahi hiç olmazsa menfi bir muameleye maruz kalmayacağı zannedilmekteydi. Lakin 
bilhassa ruhbanın üst düzey mensupları, Islahat Fermanı ile mevcut millet 
sisteminde esaslı bir tanzim, tashih, tasnif ve tertip kaçınılmaz olduğunu fark 
ettiklerinden136 cemaatle alakalı salahiyetleri sınırlandırılacağından tesirleri 
azalacağı, maddî ve manevi menfaatleri de tehlikeye düşeceğinden fermana karşı 
olumsuz bir tutum takınmakla kalmayarak, tavır da sergilemeye başladılar.137 
Patrikhanenin iddia ettiği kadim imtiyazlarına bağlı olarak ileri sürdüğü salahiyetleri 
sürekli olarak mesuliyetlerini gölgede bıraktığından, beraberinde istismarın bu kadar 
somutlaşması aşılamayacak bir aşınmayı da kamuoyunun gözünün içine 

                                                           
132 Halil İnalcık, “Tanzimat 'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri”, Tanzimat Değişim Sürecinde 

Osmanlı İmparatorluğu, (Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu) [Yay.Haz. S. Erdem Türközü], s. 
112-113; A.D. Noviçev, a.g.m, s. 248. 

133 Mehmet İpşirli, a.g.m, s. 210. 

134 Kemal Beydilli, a.g.m, s. 97. 

135 M. Âkif Aydın, “Osmanlıda Hukuk”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, (Ed.: Ekmeleddin 
İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 426. 

136 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 270-271, 364; Bilal Eryılmaz, a.g.e, s. 111-114. 

137 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 368; Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978, s. 212. 
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sokmaktaydı. Bundan dolayı ruhban sınıf bir daha geriye döndürme imkânı 
bulamadıkları bir sürecin içerisindeydiler. İşte bu sürecin kırılma noktalarından biri 
de Yunanistan’a istiklalinin bahşedilmesiydi. Bunda hiç şüphesiz Patriklerin dahli 
yadsınamazdı. Bu yadsınamayan durumun yadırganmaması gereken yönü ise 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılma sürecinin kapısını araladığından dolayı 
bumerang etkisiyle Patrikhanede de tabi olarak kopuşlar artmaya başlayınca aynı 
mahfillerde kıyamet kopmaya başlamıştır. Yunanistan’ın istiklaliyle birlikte Fener 
Patrikhanesi’nden kopan Atina Kilise’nin* ortaya çıkışı örneklerden sadece biridir.138 

Fermanın ilanında asıl maksatların başında gelenlerden biri de bütün tebaayı 
keyfilikten muhafaza ederek, hassaten ruhban sınıfının cemaat mensuplarına 
musallat olmalarına mani olmaktı.139 Tanzimat’tan ve tatbikinden tedirgin olan 
ruhban sınıf,140 Islahat Fermanı’nın ilanını kendileri için daha tehlikeli görmekteydi. 
Bundan dolayı “yağmurdan kaçarken, doluya tutulma” kaygıları korkuya 
dönüşüyordu. Zira Islahat Fermanı’nın hükümleri, Tanzimat ile mukayese 
edildiğinde pek çoğunun doğrudan Gayrimüslimlerle alakalı olduğu aşikârdı.141

Bilhassa Patrikhane, gayrimeşru ve gayri kanuni faaliyet ve icraatlarını ört-bas etmek 
için istismara meyyal ve müsait güya kadim imtiyazlarının gasbedildiğini ileri 
sürmekteydi. Buna binaen Bâbıâli de münasip ve meşru düzenlemeler yapmaya 
başlayarak, cemaat işlerinin başta Patrikler olmak üzere, külliyen keyfilikten 
arındırılarak, ruhanî olmayanların ağırlıklarının arttırılmasını hedeflemekteydi.142

Kısaca ifade etmek gerekirse; laikleşmenin önündeki engeller bir bir bertaraf 
edilmeye başlandığından ruhban bundan tahmin edilemeyecek derecede rahatsızdı. 
Bu da iflah olmaz bir istismarın mucidi olan Patrikhaneyi haddinden fazla hemen 
hemen her şeye karşı çıkma çizgisine getirmişti. Zira artık Patrikhanenin, sadece 
mensubu bulunduğu Devlete karşı faaliyetlerinin engellenmesi değil, ruhbanın 
topladığı bazı ‘harcıâlem’ vergileri ve haraca dönüştürülmüş harçları kaldırmakla 

* Yunanistan Kilisesi’nin 1833’deki Otosefallik/bağımsızlık kararı Fener Patrikhanesi tarafından
1850’de kabul edilmiştir (Yorgo Benlisoy-Elçin Macar, a.g.e, s. 16).

138 İlber Ortaylı, “Ortodoksluk”, Osmanlı’da Milletler ve ...,, s. 29. 

139 Bernard Lewis, a.g.e, s. 133. 

140 Salâhi R. Sonyel, “Tanzimat ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Gayri-Müslim Uyrukları Üzerindeki 
Etkileri”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, s. 344-345. 

141 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul 1983, s. 
163. 

142 İlber Ortaylı, “Tanzimat Devri ve Sonrası İdarî Teşkilât”, s. 319. 
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kalınmıyordu.143 İlaveten Patrikhanenin, cemaat mensupları üzerindeki istismar 
alanları daraltıldığından dolayı bunlara musallat olamayacağından, tedirginlikleri 
daha karmaşık hâl alırken, gayrimemnun halleri de had safhaya doğru 
dönüşmekteydi144. 

Fakat her hâlükârda bilhassa Rum Ortodoks Ruhban memnuniyetsizliğini 
ifadeden imtina etmemekteydi. Samimiyetinden ziyade saf dilliğinden ya da 
ukalalığından veya özgüven patlamasından olsa gerek İzmit (Nikomidia) 
Metropoliti, fermanın ilanının akabinde atlas bir keseye muhafaza maksadıyla 
koyulduğunda daha ağzı ibrişim iple bağlanmadan; içindeki kinini kusarak; “girdiğin 
keseden İnşallah bir daha çıkamazsın” demekten kendini alamamıştır.145 Patrik ise 
tepkide tereddütle birlikte, daha temkinli ve riyakârlığına ram olmuş bir vaziyette ve 
aldığı talimatla ferman hakkında kiliselerde cemaate malumat vermişse de Sen Sinod 
azalarının muhalefetine mani olamadı.146 Patrikhaneye mensup ruhanilerin pervasız 
ve fütursuz tepkilerinin temel sebebi; bütün Gayrimüslim ruhaniler arasında 
Ortodoks Rum Patriği ve bağlı ruhanilerin teamül ve temayül olarak, diğerlerine 
nazaran devlet nezdinde daha itibarlı, diğer bir ifadeyle “eşitler arasında birinci” 
sayılmış olmalarıydı.147 Zira Fermanının ilanıyla bu hususa bağlı hususi mevkilerini 
muhafaza edemeyeceklerinden muhtemelen korkunç bir mahvolma korkusuna 
kapılmışlardı.148 

Bu korku ve kâbuslarında haklıydılar. Zira Tanzimat Fermanı’nın ilanının 
akabinde Rum ruhban, bilhassa zahiren mühim olan ve çok ehemmiyet verdikleri 

143 A. Cevad Eren, “Tanzimat”, İslam Ansiklopedisi, 11, (MEB), İstanbul 1988, s. 742; İlber Ortaylı, 
“Ortodoksluk”, Osmanlı’da Milletler ve ...,, s. 26. 

144 Cevdet Paşa, Tezâkir (1-12), (Yay. Cavid Baysun) Ankara 1991, s. 68; Enver Ziya Karal, a.g.e, V, 
Ankara 1988, s. 10-11; İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve ..., s. 412-413, 462. 

145 Eduard Philippe Engelhardtt, a.g.e, s. 125; E. Z. Karal, a.g.e, VI, s. 11. E. Z. Karal, benzer sözlerin; 
“İnşallah bir daha bu keseden dışarı çıkmaz” biçiminde, Tanzimat Fermanı ilân edildiği zaman Rum 
Patriğinin de (E.Z. Karal, a.g.e, V, s. 187 ) sarf ettiğini belirtmiştir. İ.Hâmi Danişmend de E. 
Engelhardtt’ı kaynak göstererek mezkûr sözlerin Islahat Fermanı’nın ilânı sırasında sarf edildiğini 
ifade etmiştir (İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV, İstanbul 1972, s. 
176). Roderic H. Davison ise E. Z. Karal’ın bu iddiasının yanlışlığına dikkat çekmiştir (Roderic H. 
Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform (1856-1876), I, (Çev. Osman Akınhay), İstanbul 1997, 
s. 94).

146 E. Engelhardtt, a.g.e, s. 130. 

147 Cevdet Küçük, a.g.m, s. 374; Cevdet Paşa, a.g.e, s. 68; İlber Ortaylı, “Ortodoksluk”, Osmanlı’da 
Milletler ve ..., s. 28-29. 

148 Roderic H. Davison, a.g.e, s. 74. 

Platform of International European Studies | 288



  CIEES 2020, History of Orthodox Churches 
 

taşradaki protokol imtiyazını kaybetmeye başlamışlardı. Çünkü bundan sonra 
yapılan düzenlemelerle bazı beldelerde mutat ve muayyen uygulamanın haricine 
çıkılarak nüfusa bağlı olarak cemaat mümessillerine merasim protokollerinde 
öncelik tanınmaya başlandı.149 Ortodoks ruhanilerin mutaassıp muhalif tavırları ve 
bundan mülhem siyasî faaliyetleri Bâbıâli’yi, tedbire mecbur bırakmaktaydı.150 

Patrikhanenin dinî, idari ve hukuki salahiyetleri sımsıkı iç içe geçmiş vaziyette 
olduğundan Patrikler, Ortodoksların dünyevi ve bilhassa medenî hayatlarına 
rahatlıkla müdahale edebildiklerinden keyfe keder hareket ederek istismardan 
çekinmemekteydiler. Buna bağlı olarak Patrikhanenin maddi ve manevi gücü ve 
tesiri nispeten azalırsa, Avrupa Devletlerinin de Osmanlı İmparatorluğuna 
Gayrimüslimler ile alakalı ve Gayrimüslim dinî kurumların zahirde cemaat adına, 
hakikatte kendileri için talepleri bahanesiyle yaptıkları müdahalelere mani 
olunabileceği kanaatiyle düzenlemeler yapılmaya gayret edilmekteydi.151 Bu maksatla 
Islahat Fermanının daha iyi tatbik edilebilmesi için Patrikhanede hususi olarak teşkil 
edilen geçici komisyonlardan da ihtiyaçlara cevap verilememişti.152 Bunu müspete 
dönüştürmek maksadıyla tecrübeleriyle birlikte verimliliğin de artacağı kanaatiyle 
meclis ve komisyonlardaki azaların süreleri uzatıldı.153 Ayrıca Patrikhane fermandan 
kaynaklanan kısıtlamaları hazmedemese de kurnazca gizlenmiş gayretinden 
sıyrılarak ıslahatların tatbikini desteklemeleri ve harici müdahalelere fırsat verecek 
hallere tevessülden uzak duracakları ümidiyle eski Patriklere maaşa verilmesi için 
tahsisat ayrıldı.154 

Ferman ile Ortodoksların idari yapısı da ıslah edileceğinden, ruhanilerin 
ördükleri, maddi ve manevi baskıyı da aşan korku duvarını yıkmak isteyen cemaat, 
imkân dâhilinde bunların tesirlerinin sıfırlanması arzusundaydı.155 Bu arzu sıradan 
bir temenni değil, cemaatin Devletten gayri resmi talebiydi. Bununla doğru yolda 

                                                           
149 İlber Ortaylı, “Ortodoksluk”, Osmanlı’da Milletler ve ..., s. 29. 

150 Niyazi Berkes, “Türk Devleti ve Hristiyanlık Dünyası”, Osmanlıda Din Devlet İlişkileri, (Yay. Vecdi 
Akyüz), İstanbul 1999, s. 206. 

151 Bekir Karlığa, Islahatçı Bir Düşünür Tunus’lu Hayrettin Paşa ve Tanzimat, İstanbul 1995, s. 57; Foti 
Benlisoy/Stefo Benlisoy, “Millet-i Rum’dan Helen Ulusuna”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce I 
Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası-Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, İstanbul 2009, s. 369. 
(367-376). 

152 BOA, İrade-H, nr. 7850. 

153 BOA, İrade-M. M, nr. 451. 

154 BOA, İrade-H, nr. 9156. 

155 İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul 1985, s. 73. 
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olduğu yolunda yolu açık ve eli daha da güç ve kuvvet kazanan Bâbıâli, 
Patrikhanenin idari ıslahı ve istismarlarını engellemek gayesiyle, var olduğu iddia 
edilen kadim imtiyazlar ve buna bağlanan teamül ve temayüllerle birlikte 
Ortodoksların problemlerini göz önünde bulundurarak, 1862 [1865] yılında Rum 
Patriği Nizamatı’nı hazırlattı.156 Nizamatla bilhassa laik Ortodoksların tesirlerinin 
arttırılması tasarlandığından, aynı nizamat ile salahiyetleri daraltılan Rum ruhbanın 
mevcut rahatsızlığı daha da arttı.157 Bâbıâli, Patrikhanenin ve Patriğin imtiyazlarını 
ferman ve irtibatlı olarak hazırlanan nizamnamelere mütenasip olarak daraltmakta 
ısrarlıydı.158 Ayrıca bunu tatbik ederken mümkün mertebe Ortodoksları hem rencide 
etmemek hem de incitmemek için yoğun bir hassasiyet ve müsamaha 
göstermekteydi.159 Devlet, Ortodokslara kamu hizmeti verirken de götürürken de 
aracı kurum konumunda kalan Patrikhanenin baskısından uzak ve hür iradeleriyle 
seçtikleri laik üyeler aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedeflemekteydi. Ayrıca harici 
müdahaleye tamamen mani olmak maksadıyla bunun ‘ete kemiğe bürünmüş’ 
müşahhas hâli olarak tasavvur edilen 1864’de hazırlanan Vilâyet Nizamnamesine 
göre lüzumlu şartlara haiz her Gayrimüslimin, merkezî idarede ve köylerden 
vilayetlere kadar bütün merci ve mevkilerde vazife alabilme ve temsilcilerini 
seçebilmelerinin şartları tespit edildi.160 

Islahat Fermanı lüzumunca alınan tedbirlerin yanı sıra taahhüt edilenlerin de 
tatbik edilmesi gayesiyle, 1868’de laikleşmeyi temsil eden ve bir temyiz mahkemesi 
hususiyetine haiz161 Divân-ı Ahkâm-ı Adliye teşkil edildi.162Münasip davaların 
burada ele alınacak olmasının tesirinin cemaatteki tezahürünün yansıması 
mahiyetindeki memnuniyetten, Patrikhane itibar kaybı korkusuyla Bâbıâli’ye destek 
olmak bir yana köstek olmak için kasıtlı ihmal yoluyla zaman kazanarak geri adım 

                                                           
156 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 315. 

157 Davison, a.g.e, s. 137.  

158 Foti Benlisoy/Stefo Benlisoy, a.g.m, s. 370. 

159 Yavuz Abadan, “Tanzimat Fermanı’nın Tahlili”, (Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu), Tanzimat 
Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, [Yay. Haz. S. Erdem Türközü], Ankara 2006, s. 53. 

160 Mehmet V. Seyitdanlıoğlu, “Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu”, (Halil İnalcık-
Mehmet Seyitdanlıoğlu) [Yay. Haz. S. Erdem Türközü], s. 262; İlber Ortaylı, “Tanzimat Devri Ve 
Sonrası İdarî Teşkilât”, s. 308-309.  

161 Şerif Mardin, “Mecelle’nin Kaynakları Üzerine Açıklayıcı Notlar”, Türk Modernleşmesi, İstanbul 
1991, s. 139. 

162 Bernard Lewis, a.g.e, s. 108; Recaî Galip Okandan, Amme Hukukumuzun Ana Hatları, I, İstanbul 
1977, s. 78-79.  
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attırmayı tercih etti. Lakin yapılan bütün ıslah faaliyetleri, ilân edilen fermanların 
tabii neticesiydi. Bâbıâli ile ihtilafında Patrikhane, Patrikhanenin vefat eden 
ruhbanın terekesine tasallut talebinde ısrarıyla haddini aşmaya devam etti. Divân-ı 
Ahkâm-ı Adliye’nin salahiyetlerinden hareketle talebi reddeden Bâbıâli, 
Patrikhaneye vârissiz vefat edenlerin mirasını alabileceğini, aksinin talebinin dahi 
mümkün olamayacağını belirtti.163 

Bâbıâli, dâhili ve harici olumsuzluklar ve Patrikhanenin muhalefetine rağmen 
tek hukuku tatbikte kati kararlı ve ısrarlıydı. Bâbıâli zaviyesinden vazgeçmek ya da 
geri adım atmak gibi bir durum mevzubahis değildi. Zira hukukta vahdet/teklik, 
toplumda itilafı ve ittihadı beraberinde getireceğinden ve nihayetinde Osmanlının 
inkişafında ve terakkisinde tesirli olacaktı. Buna bağlı olarak çok hukukluluğun 
değişen şartlarda devletin bekasını tehlikeye sokacağı da muhakkaktı ve buna mani 
olunması bir mecburiyetti. Mevcut millet sisteminde dinî ve milli hassasiyetlerini ve 
hususiyetlerini muhafaza eden cemaatler, Fransız İhtilaliyle birlikte milliyetçiliğin 
tesiriyle tahmin edilemeyecek bir tarzda ve hızda milletleşme yolunu tercih ederek 
menzillerine vasıl olmak maksadıyla kendi çaplarında gayretine giriştiler.164 Bu süreç 
cemaatleri, dinî olmaktan daha ziyade milli mecrada mücadeleye sevk etti. Böylelikle 
milletleşme süreçlerini tamamlama ve milli devletlerini tesis etme doğrultusunda 
mesafe kat etmeye başladılar. Hâlbuki Bâbıâli, Osmanlının ülkesi ve devletiyle 
vahdeti ve tebaasının ittihadı hususunda asli unsuru olan Türkleri, istemeyerek de 
olsa ihmal etme pahasına haddinden fazla hassas hareket etmekteydi. Bunda maksat 
mevcut unsurları, “Tebaa-i Devlet-i Osmaniye” yani “Osmanlı Tebaası” mefhumuna 
merbut ve muayyen hâle getirerek kaygan zemindeki muhayyerlikten uzak tutarak, 
muhayyilelerini mezcederek hiç olmazsa mevcudu muhafaza etmeye muvaffak 
olmaktı. Bunun için 19 Şubat 1869’da “Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi” 
yürürlüğe koyuldu.165 

Patrik, Patrikhanenin salahiyet ve tesir sahasının sığlaşmaması ve 
daralmaması hususunda hat oluşturmakta her imkânı değerlendirmekte mahirdi. 
Lakin Bulgarlar, Rumlaştırılmalarına mukavemet için dinî istiklallerinin şart 
olduğunu fark etmişlerdi,166 Patrik kendi istikballerini tehlikeye sokacağı 

                                                           
163 Gülnihal Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim 

Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu (1839-1914), Ankara 1996, s. 172. 

164 İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve ..., s. 135, 452; Feroz Ahmad, a.g.e, s. 114. 

165 Halil İnalcık, Osmanlı ve Modern Türkiye Araştırmalar, İstanbul 2013, s. 180. 

166 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 174, İlber Ortaylı, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”, Tanzimat 
Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu) [Yay.Haz. S. 
Erdem Türközü], s.309. 
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tedirginliğiyle Bulgarların kendilerinden ayrılmalarını tasdik etmedi.167 Bunun 
sebebi olarak Bulgarların kendi denetimlerinden çıkmasının168 yegâne resmî kaynağı 
olarak gördükleri Eksarhlık Fermanının itikadi mahsurundan dem vurarak nihai 
kararın ekümenik* konsile ait olduğunu ileri sürmekteydi. Bu mazeretle konsilin 
toplanmasına dair müsaade istirham eden Patrik, şayet müsaade edilmezse istifa 
tehdidini de koz olarak kullanmaktan imtina etmemiştir. Padişah da Patriğe, 
Devletin mazisinde böyle benzer bir konsilin toplanmasının örneği olmadığından 
olumsuz cevap verdi. Bununla iktifa etmeyen Padişah, Patriğin ekümenik konsil 
toplanma talebinin hakiki sebebinin zaruri ihtiyaçtan değil, illetli ihtiraslarından 
kaynaklandığını bildiğinden, sıhhat sebebiyle istifasının herkes için daha hayırlı ve 
aksi takdirde kendilerinin daha müşkül hale duçar olacağını ima etti.169 İmadan 
lüzumlu mesajı alarak, azledileceğini idrak eden Patriğin istifasıyla, yerine 
VI. Anthimos Eylül 1871’de üçüncü defa Patrikliğe naspedildi.170 

İmparatorluğun, ilan edilinceye kadar icra ve tatbik edilmeye gayret edilen 
ıslahatların bütünüyle birlikte doruktaki bir bayrak mesabesinde kabul edilebilecek 
ilk Osmanlı Anayasası olan I. Meşrutiyette de,171 Tanzimat ve Islahat Fermanlarında 
da hassasiyetle bahsedilen masuniyet, masumiyet ve hürriyet hassaten itinayla 
vurgulandı. Buna bağlı olarak ruhban sınıfın dayandığı zemini teşkil eden millet 
sistemi felç olduğundan, dinî tasnif bağlamında tertip edilmiş “millet-i mahkûme” ve 
“millet-i hâkime” mefhumlarının menedilmesi şarttı. Bunların yerlerine ikame 
edilebilecek bir mefhuma ihtiyaç muhakkaktı. Böylelikle bilhassa Balkan milletlerini 
İmparatorluğa sıkı sıkıya bağlamak için ileri sürülen “Osmanlılığın” yerine, milli 
                                                           
167 Edward Driault, Şark Meselesi, (Mütercim: Nâzif), İstanbul 1328, s. 278-279.  

168 İlber Ortaylı, “Tanzimat Devri Ve Sonrası İdarî Teşkilât”, s. 309; Fener Patrikhanesi’nin, Bulgarları 
denetim altında tutma arzusu günümüzde de devam etmektedir. Tafsilatlı bilgi için bkz., (Bojidar 
Çipof, Patrikhane ile Mücadelem, İstanbul 2010). 

* 
Ortodoks dünyası açısından, Ortodoks kiliseler sıralamasında birinciliği ifade eder (Yorgo 
Benlisoy-Elçin Macar, a.g.e, s. 153), denilse de adı geçen dünyada bu husus hakkında ihtilaflar 
mevcuttur. Zira Atina Başpiskoposluğu ve Moskova Patrikliği Fener Patrikhanesi ile ekümeniklik 
hakkında aynı görüşte değildirler. “Ekümenik Patriklik” kavramı “Cihan Patrikliği” olarak da 
telakki edilse veya Fener Patrikhanesi tarafından ettirilmek istense de ki; bütün Ortodokslar Fener 
Patrikhanesine tamamen tâbi olmayı kabul etmemişlerdir, (İlber Ortaylı, “Ortodoksluk”, 
Osmanlı’da Milletler ve ..., s. 5-6), zaten tartışmalı olan bu hukukî durum Lozan Antlaşması ile 
tamamen ortadan kaldırılmıştır.  

169 D. Kosev, H. Hristo, D. Augelov, Kraute İstoriye na Bılgariya, Sofya 1962, s. 125. 

170 BOA, İrâde M. M, nr. 1693. 

171 Halil İnalcık, “Batılılaşma ve Laikleşmenin Tarihi Kökenleri”, Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve 
Devlet, İstanbul 2016, s. 141; Feroz Ahmad, a.g.e, s. 10. 
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ayrılık ideolojilerinin panzehri olabileceği ümit edilen bir imparatorluk veya 
günümüzde yaygın kullanılan haliyle common-wealth ideolojisi ikame edilmişti.172 

Bununla maksadın hâsıl olacağı zannedilmekteydi. O da ‘Osmanlılık’, diğer bir 
ifadeyle ve yaygın kullanılan şekliyle ‘Osmanlıcılık’ idi.173 İttihad-ı Osmanide ittifak 
etme telakkisi kısa bir müddet de olsa parlamenter dönemde Rum Mebuslarınca da 
neredeyse hiçbir mahsur görülmeyerek ve hiçbir mazeret ileri sürülmeyerek makul 
ve makbul bulunarak kabul edildi ve desteklendi demek yanlış olmaz.174 Böylece 
Osmanlılık şuuruna kati bir şekil verilmek istendi.175 Bununla aynı zamanda bir 
İslam ülkesinde hem anayasa ve hem de laik devlet düzeninin temellerini hazırlayan 
aynı nitelikte ilk metin olan Kanun-ı Esasi’yle,176 herkesin hürriyet, uhuvvet ve 
müsavat zemininde, adil mesuliyet ve salahiyete sahip olduğu ilan edildi.177Buna 
rağmen, Avrupa Devletleri’nin, kapitülasyonlar bahanesiyle müdahalelerine178 mani 
olamayan ve cemaatler üzerinde tam denetimini gerçekleştirerek ve güçlendirerek 
devam ettirme arzusunda olan Bâbıâli, uzun bir çalışma sonunda, 1876/1878 yılında 
Mecelleyi179 ortaya koyarak, tek hukukluluğa doğru mühim bir mesafe kat etti.180 

Mecelle ile dinî müesseselerin ötelenmesiyle istismar sahasının iğfal edileceği ve 
tahakkümlerine halel verilip verilmeyeceğine dair artık endişesi kalmayan ve daha 
fazla örselenmemek için Patrikhane, kati olarak karşı çıkmaya devam etti. Buna 
mukabil Bâbıâli ise sadece hukukun üstünlüğüne değil, aynı zamanda tekliğine 
dikkat çekerek kendisine tabi ve mensubiyet hissi besleyenleri tam manasıyla 
“Osmanlı Tebaası” mefhumuyla mezcederek en azından mevcudu muhafazada 

                                                           
172 Halil İnalcık, Osmanlı ve Modern Türkiye Araştırmalar, s. 35-36. 

173 François Georgeon, a.g.m, s. 14 (1-22). 

174 Foti Benlisoy/Stefo Benlisoy, a.g.m, s. 371. 

175 Halil İnalcık, “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Halil 
İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu) [Yay.Haz. S. Erdem Türközü], s. 29. 

176 İlber Ortaylı, “Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine”, Osmanlı ..., s. 144. 

177 Suna Kili, Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara 1985, s. 47-48; Hüseyin Nail Kubalı, 
“Kanun-ı Esâsî”, İslam Ansiklopedisi, 6, (MEB), İstanbul 1988, s. 171; Ahmed Bedevî Kuran, a.g.e, s. 
682; Florian Riedler, Osmanlı İmparatorluğu’nda Muhalefet ve Meşruiyet Siyasi Kültür ve 
Komplolar, (Çeviri Azize F. Çakır), İstanbul 2012, s. 100. 

178 Feroz Ahmad, a.g.e, s. 53. 

179 Mecelle hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., M. Âkif Aydın, “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye”, TDVİA, 28, 
Ankara 2003, s. 231-235. 

180 Cevdet Paşa, Maruzat, (Yay. Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 1980, s. 206; Enver Ziya Karal, a.g.e, VII, s. 
173-174; ; İlber Ortaylı, “Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine”, Osmanlı ..., s. 141. 
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kararlıydı.181 Bunun tatbiki için icraya gayret edilen düzenlemelerle Patrikhane 
işleriyle, kısmen de olsa182 20 Mayıs 1879’de Mezâhip Kalemi Müdürlüğünün 
muhatap olması kararlaştırıldı.183 

1879 yılının Mayıs ayında kurulan Adliye ve Mezâhip Nezareti,184 ruhban ve 
laik cemaat mensupları arasında bir dava mevzubahis olduğunda ruhanileri 
muhafaza ve müdafaa eden kilise mahkemelerinin salahiyetlerini laik tarafın mağdur 
olmaması adına 1882’deki bir irade-i seniyeyi gerekçe göstererek kamu 
mahkemelerine terkini gerçekleştirdi. Aynı usulün 4 Nisan 1883’de miras davalarına 
da tatbikini kararlaştırılarak, Patrikhanenin dünyevi işlerle alakalı aracı kurum olma 
vasfını tamamen ortadan kaldırma gayretleri devam ettirilmek istendi.185 Bu vaziyet 
Osmanlı hukukundaki tadilatın tabii neticesi olarak tebaanın tamamını, diğer 
cemaatleri ve bağlı bulundukları müesseseleri ihtiva ettiği halde Patrikhane,186 

hassaten sadece kendilerine tatbik ediliyormuş idrakinden hareketle olguyu gölgede 
bırakacak bir algı peşinde koştuğundan dehşet içerisinde ve şiddetle karşı koymaya 
gayret etmekteydi. Bununla kolaylıkla Adliye Teşkilatını devre dışı bırakmayı 
hedeflediğinden Patriğin reisliğinde bir mahkeme ve muhakeme teklifinde 
bulundu.187 Bâbıâli de böyle bir teklifin, ıslahatların tatbikinde gelinen noktayla 
tamamen ters düşerek çeliştiği gerekçesiyle reddetti. Zira devletin asli vazifesinin 
teşkil edeceği müesseselerle emniyet ve adaletin tesis ve tecellisini hayata geçirmek 
olduğu su götürmez bir gerçekti. Buna bağlı olarak Patrikhanenin teklifi ve talebi 
Devletin, varlık sebebiyle tamamen bağdaşmayacağı gibi, aynı zamanda mugayirdi 
ve kabulü halinde açılacak kapıyı bir daha kapamak mümkün olmayacaktı ve bu da 
Osmanlı İmparatorluğu’nun sonu demekti.188 

Devletin tavizsiz tavrına, Patrikhane zaman zaman Patriklerin istifa tehdidiyle 
karşı koyma gayretindeydi. Bâbıâli ile pek çok mevzuda mutabık kalamayan 

                                                           
181 BOA, Y. A. RES, nr. 53/5. 

182 Carter V. Findley, Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform Bâbıâli (1789-1922), (Çev. Latif Boyacı-
İzzet Akyol), İstanbul 1994, s. 152. 

183 Düstur, I/IV, İstanbul 1289, s. 17. 

184 Bernard Lewis, a.g.e, s. 181. 

185 Gülnihal Bozkurt, a.g.e, s. 172. 

186 Coşkun Üçok, “Osmanlı İmparatorluğu ve Rum-Ortodoks Kilisesi”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri, 
Türk-Yunan İlişkileri, Ankara 1986, s. 191; Foti Benlisoy/Stefo Benlisoy, a.g.m, s. 370. 

187 Sadrazam Said Paşa, Anıları, (Yay. Şemsettin Kutlu) İstanbul 1977, s. 60-61. 

188 BOA, Y. A. HUS, nr. 177/63. 
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III. Yovakim de imtiyazların iadesindeki ısrarından inatla vazgeçmeyerek Devlete 
geri adım attırmak ümidiyle istifa etti.189 Yeni Patrik IV. Yovakim’e Şubat 1884’de 
kaidelere tam manasıyla riayet kaydıyla mevcut temayül göz ardı edilmeden 
hâlihazırdaki imtiyazlarının göz önünde bulundurulacağı belirtildi.190 Bâbıâli’nin bu 
hüsn-i niyetinden kaynaklanan imkânı, suiistimal ederek fırsatı ganimete çevirmek 
arzusuyla Patrikhane, itikadî hukukunu tatbike kalktı. Bunun üzerine Hükûmet 
Mahkemeleri ile Cemaat Mahkemeleri’nin mesuliyet ve salahiyet sınırları çakışınca 
çatışma çıktı ve yine münakaşaya tutuşulunca kargaşa ve keşmekeşlik ortamı son 
bulmadan tekrar hareketlendi. Cevdet Paşa’nın 1888’de tekrar Adliye ve Mezâhip 
Nazırlığı’na nasbıyla, üzerindeki mevcut murakabe ve müşahedenin artarak devam 
etmesinin tesiriyle Patrikhane tepki olarak,191 Rum Mekteplerinde Yunan Müdürleri 
vazife başına getirerek aleyhte propagandayı artırdı.192 Bâbıâli de Rum 
Mekteplerinde tam bir murakabe maksadıyla 1869 Maarif Kanunu’nun 
esbabımucibesince,193 malumatı haricinde her hangi bir harekete tevessül 
edilmemesine dair Patrikhaneyi ikaz etti. Bunu kâfi görmeyen Bâbıâli, misilleme 
olarak dinî manada hareket hududunu daraltma gayesiyle Bulgar Metropolitlerine 
verilen yeni beratlarda Patrikhaneye fikrini sormayarak hiyerarşik olarak idarî 
yapıda ve Ortodoksların indinde itibarını ve tesirini azaltmaya gayret etti.194 

Kendisini her şeyden ari ve müzmin bir şekilde masum görmekten uzak 
tutmadığından Patrik, her yeni uygulamayı imtiyazlarının gaspı olarak mütalaa 
melanetinden kendisini men edememekteydi. Buna bağlı olarak Patrik, yukarıda 
belirtilen beratlarla alakalı olarak da vazgeçilmediği takdirde Avrupa Devletleri’ne 
gammazlayacağını ve lüzumu hâlinde meclis azalarıyla birlikte istifa edeceği 
tehdidinde bulundu.195 Bâbıâli’nin istikrarlı kararlılığı karşısında gayesine nail 
olamayınca, bazı kiliseleri kapattırarak, mesuliyeti de Bâbıâli’nin üzerine atarak 
Devleti müşkül vaziyete düşürmek istedi.196 Patrikhanenin, Devletin bir müessesi 

                                                           
189 BOA, Y.A. RES, nr. 22/40. 

190 Düstur, I/II, s. 29-32. 

191 Gülnihal Bozkurt, a.g.e, s. 174. 

192 BOA, Y. A. HUS, nr. 201/65.  

193 Selim Deringil, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909), (Gül Çağalı 
Güven), İstanbul 2020, s. 119. 

194 BOA, Y. A. HUS, nr. 240/89. 

195 BOA, İrade D, nr. 93354. 

196 Kâmil Paşa’nın Anıları, (Yay. Gül Çağalı Güven), İstanbul 1991, s. 297. 
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olduğunu göz önünde bulundurmadan Ecnebi Devletlerle müşterek hareketlerine 
devam etmesi, Bâbıâli’yi yeni tertip ve tanzime sevke zorlamaktaydı. Buna bağlı 
olarak ilan edilen fermanlar, tertip edilen nizamnâmeler ve en son hazırlanan 
anayasa metniyle alınacak tedbirlerin önü açılarak meşru bir zemine yerleştirilme 
gayretinden, çok sayıda Rum’un da aralarında bulunduğu Ortodokslar çok 
memnundular. Zira bu sayede Patrikhanenin üzerlerindeki istismar ve tasvibi 
imkânsız icraatlarına mümkün olduğunca kısmen de olsa mani olunabilecekti. 
Patrikhane, olmayan kadim imtiyazlarının lağvedildiği feveranıyla, Bâbıâli’nin 
uygulamalarına mugayir tavır almaya ve kamuoyunda tesirini artırmaya devam etti. 
Bâbıâli de mevzubahis imtiyazların Patrikhane tarafından münasip bir şekilde tatbik 
edilmediği gibi, edildiği zaman da Devletin aleyhine ve kanun-ı kadim ve yasalara 
mugayir olarak icra edilmek istendiğine dikkat çekmekteydi. İlaveten ihtiyaç husule 
gelmesi hâlinde her türlü tertip ve tanzimin her devlet ve hükûmetin olduğu gibi 
Bâbıâli’nin de mesuliyetinin şuuruyla, salahiyetleri çerçevesinde çarpıtmadan yaptığı 
ve lüzumu hâlinde yapmaya devam edeceği kamuoyuyla paylaşıldı. Patrikhane ise 
var olduğunu iddia ettiği imtiyazlarını ispat edemediğinden müşkül vaziyetten bir 
türlü kendini kurtaramadığından her başı sıkıştığında yaptığı gibi maziden medet 
umarak cemaat üzerinde var olan nüfuzuna halel gelmemesi için canhıraş bir 
vaziyette çalışmaktaydı.197 

Bu gayeyle imtiyazlara dair Patrik III. Yovakim, Patrikhane Ruhani ve 
Cismani azalarından müteşekkil Karma Meclis/Meclis-i Muhtelit mensuplarına 
malumat vermek için 1321/1906 yılının Kânunuevvel/Ocak ayında gizli bir istişare 
toplantısı gerçekleştirdiği kayıtlarda mevcuttur. Bu toplantıda iştirak edenlere 
verdiği malumatta; Fatih’in, kurumsal olarak Patrikhaneye veya şahsen Patriğe 
bahşettiği ileri sürülen ve ispat edilemediğinden dolayı bir iddiadan ibaret kalan 
imtiyazlarla alakalı tereddütlerini ve kanaatini ortaya koydu. Mezkûr toplantıda 
Patrik III. Yovakim, Osmanlı İmparatorluğunun ilk Patriği olan Patrik II. 
Gennadios’a, imtiyazlarla alakalı bahşedilen ya da bahşedildiği iddia olunan 
vesikanın, verilip verilmediğine dair kati bir kaydın mevcudiyetinin meçhul 
olduğunu ifade etti. Ayrıca şayet bahşedilmişse dahi mevzubahis vesikanın 
muhtemelen ferman değil, berat olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu hususuna 
hassaten dikkat çekmekteydi. Yovakim, Bâbıâli’nin farklı kayıtları tetkikle 1880’de 
tanzim edilen mevcut malumatın menşe ve membaı kabul edilebilecek beratlarla, 
kendilerindeki mevcut nüshaların farklılığına dair dikkat çekerken, bilhassa 

                                                           
197 Athanasia Anagnostopulu, “Tanzimat ve Rum Milletinin Kurumsal Çerçevesi Patrikhane, Cemaat 

Kurumları, Eğitim”, 19. Yüzyıl İstanbul’unda Gayrimüslimler, (Editör: Pinnelopi Stathis), (Çev. Foti 
ve Stefo Benlisoy), İstanbul 1999, s. 13. 
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fermandan değil, Patriklik beratıyla198 bazı imtiyazları mevzubahis etmiştir. Patrik, 
imtiyazların ve buna bağlı salahiyetlerin Fatih tarafından şifahi mi yoksa yazılı mı 
bahşedildiğinin sarahatinin ve sıhhatinin şüpheli olduğunun altını çizmiştir. Hatta 
mevcut ortamın samimiyetine binaen ve itimatla biraz daha ileri gitmiş ve 
bahşedildiği iddia edilen imtiyazların hususi mi, umumi mi olduğu sualini tevcih 
etmiş ve yine kendisinin biraz daha tafsilatlı bir şekilde; şahsa hususi, yani teveccühte 
sadece Gennadios’un şahsı mı tercih edilmiştir? Ya da aynı teveccühün tercümesi; 
müesseseyi de ihtiva etmekte midir? Yani Patrikhane de bu tercihe dâhil midir? Bir 
başka deyişle Gennadios’un haleflerini de kapsayıp kapsamadığını, şayet kapsıyorsa, 
ne ölçüde ve ne derece olduğuna mutlak bir hükmün mümkün olmadığını dile 
getirmiştir. Hülasa olarak Yovakim, bütün münazaa, münakaşa, mübalağa, muğlak 
ve muallak vaziyetin mevcudiyetine bağlı tereddütlerine rağmen hazır bulunanları 
teselli ve teskin etmek istemiştir. Bu maksatla Patrikhanenin imtiyazlarıyla doğrudan 
her hangi bir itiraz mevzubahis olmadığından, mevcut vaziyetin muhafazasının 
lüzumunun elzem olduğuna dikkat çekerek Meclis-i Muhtelit azalarının korku, 
kuşku, tasa ve tereddütlerini ortadan kaldıramaya gayret etmiştir.199 Hakikaten 
Fatih’in fetihten takriben 6 ay sonra bahşettiklerinin Patriğe mi, Patrikhaneye mi 
olduğu sualinin cevabı aslında açıktır. Zira bahşedilen maddi ve manevi hususlar 
müesseseye verilmiş olsaydı, Fatih’ten sonra beratlarla tekrarlanma veya yenilenme 
ihtiyacı hâsıl olmaması gerekirdi. Bu husus dahi kurumsal kimliğiyle meşhur ve 
maruf Osmanlı İmparatorluğunda bu lüzumun hissedilmesi, imtiyazların hassaten 
sadece Gennadios’a gösterilen teveccühün tabii tezahürü ve şartların lüzumuna bağlı 
olarak kendisine hususi olarak lütfedildiğini ortaya konması bakımından kâfidir.200 

Patrikhane, mensubu bulunduğu devletin bir müessesine münasip olmayan 
faaliyetlerini her zaman olduğu gibi katbekat sürdürdüğünden, Bâbıâli’nin 
rahatsızlığı da mütenasip derecede artıyor ve bunlara mani olmak maksadıyla 
tedbirler almaya gayret ediyordu. Bâbıâli, Meşrutiyet hükümlerinin tekrar tatbiki 
manasına da gelebilecek II. Meşrutiyet’in ilânının201 Devletin dengeli bir şekilde 
tedrici olarak bütün alanlara nüfuz etmesi sürecinin tesiriyle kamuoyunda ümitleri 

                                                           
198 Berat: “Osmanlı Diplomatiğinde Padişah tarafından bir memuriyete tayin, bir gelirden tahsis, bir 

şeyin kullanma hakkı, bir imtiyaz veya muafiyetin verildiğini gösteren ve veren Padişahın tuğrasını 
taşıyan belgedir”, Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (DİPLOMATİK), İstanbul 1994, 
s. 124). Adı geçen belge Osmanlı Devleti’nde, ölüm dolayısıyla, berat sahibinin feragati, azil, cülûs, 
tahrir ve kayıp hallerinde verilmekteydi (Aynı eser, s. 134-137). 

199 BOA, TFR. 1. M, nr. 19/1836.  

200 M. Macit Kenanoğlu, a.g.e, s. 40. 

201  İlber Ortaylı, “Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine”, Osmanlı ..., s. 144. 
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attırması mühim bir zemin ve sebep teşkil etmekteydi.202 Bunu göz önünde 
bulunduran Bâbıâli, ortamın gerilmesine fırsat vermeden, Meşrutiyetin getirdiklerini 
ve yine Meşrutiyetten beklenenleri vazederek meşruiyet dairesinde tebaanın eşitliği 
ilkesi gereğince Patriği ikaz etti. Zira devamlı olarak Patriğin sahip olduğunu iddia 
ettiği idari ve hukuki salahiyetlerini, istismarda ısrar ve inat etmekten uzak 
durmasına dair dikkati çekilmekteydi. Lakin Patrik, haddini haddinden fazla aşarak 
karşılık vermekte tereddüt etmediği gibi acele de etmekteydi. Nitekim Patriğin, 
Meşrutiyete mugayir olarak kadim imtiyazlarından hiçbir zaman sarfınazar 
etmeyeceğini ifadesiyle ortaya çıkan gerginlik neticesinde sıkıntı artmakla kalmadı 
irtibat da kopma noktasına geldi. Bunun üzerine Bâbıâli, Patriğe salahiyetinin 
sınırlarının dinî olduğunu hatırlatarak, siyasi salahiyetlerinin hiçbir zaman 
olmadığını ve olamayacağının altını bir kez daha çizince, taraflar tamamen karşı 
karşıya kaldılar. Buna rağmen sıkleti ve sıkıntıyı hafifletmek ve gerginliği azaltmak 
isteyen İttihat ve Terakki iktidarda söz sahibi olmanın verdiği mesuliyet ve 
aklıselimle hareket etmeye itina göstermekteydi.203 

Bâbıâli’nin müspet tavır ve ikazlarını kaale almayan Patrikhanenin asıl derdi 
her zaman olduğu gibi imtiyazlarının sınırlandırılması ve buna bağlı olarak 
otoritesinin sarsılacağı korkusuydu. Bundan hareketle dinî velayetini idari sulta 
sarmalıyla sararak, istismarla sömüreceği Ortodoks nüfusunun azalacağı ve buna 
bağlı olarak da nüfuzunun kaybolacağı kaygısıydı. Zira Patrikhane, Fransız İhtilaliyle 
esmeye başlayan milliyetçilik rüzgârıyla birlikte Ortodokslar arasında ivme kazanan 
kendi benliklerini temayüz ettirme talep ve gayretlerini görmezden geldi. Lakin 
hakikati yok saymak mümkün değildi. Nitekim Patrikhane, Rum karşıtlığından 
dolayı milli kiliselerine kavuşamayanların başka mezheplere geçerek gücünü 
azaltacağı endişesiyle 1834’de Bâbıâli’ye müracaatla, mezhep değiştirmeyi 
yasaklatmıştı. Fakat İngiltere ve Fransa’nın, Rusya’ya karşı mevzi kaybederek, 
dengenin aleyhlerine değişeceği tasasıyla tedbir amaçlı olarak 1844’de yasağı 
kaldırtmaları, Patrikhaneyi oldukça çok rahatsız etmişti.204 Hiç memnun olmayıp, 
bilakis rahatsız olduğu ve karşı çıktığı mezhep değiştirme hususunu lehine 
dönüştürmek maksadıyla metropolitler ve himayelerindeki Rum çeteleri vasıtasıyla 
gayri Rum Ortodokslar üzerine kurdukları baskıyla tehdit ederek cebren Rum olarak 
kayıtlara geçmelerini gerçekleştirmekteydiler.205 Bizans’ı ihya hayalinden hiçbir 
                                                           
202 Nadir Özbek, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Yardım Uygulamaları”, Tanzimat Değişim 

Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu) [Yay.Haz. S. Erdem 
Türközü], s. 420. 

203 Hüseyin Cahid [Yalçın], “Rumlarda Eser-i İntibah”, Tanin, 20 Haziran 1324/3 Temmuz 1909. 

204 E. Engelhardtt, a.g.e, s. 80, 115. 

205 BOA, TFR. 1. SL, nr. 148/14733. 
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zaman taviz vermediğinden, “Romalı/Rum” hüviyetini öne çıkaran Patrikhanenin,206 

bütün Ortodoksları “Rum” olarak addetmesi uzun bir süre mahzurlu görülmemişse 
de207 Fransız İhtilalinin akabinde Rumların diğer Ortodoksları tahkir edici tutumları 
beraberinde bazı mahsurları da tezahür ettirmeye başlamıştı. Patrikhanenin, gayri 
Rum Ortodoksları örseleyen, Rumluğu öven ve öne çıkaran gaye ve gayretiyle 
Rumcayı uhrevi ve dünyevi manada hâkim kılma gayreti mevcut münakaşanın ve 
kavganın sebeplerinden biri haline geldi.208 Bu meseleden en fazla mustarip olanların 
başında Ulahlar gelmekteydi. Zira kendilerine, tabi oldukları Devlet haricinde 
doğrudan sahip çıkan ve dertleriyle istismar gayesiyle de olsa hemdert olan ecnebi 
bir devlet bile mevcut değildi. Bunda tabii olarak Ulahların, keyfiyet ve kemiyet 
olarak diğer Ortodokslar ile kıyaslandıklarında pek fazla vasıflı olmadıklarından 
dolayı güç ve kuvvet bakımından da zayıf olduklarından, itibar da 
görmemekteydiler. Bu da Rum çetelerinin artan zulümlerinin Ulahlar’a 
yönelmesinde ve yoğunlaşmasında etkili olmaktaydı.209 

Devlet, şartlar dâhilinde mümkün olduğu kadar tebaasının huzur ve sükûn 
içerisinde bulunması gayesiyle lüzumlu tedbir ve tanzimi tatbik etme gayretindeydi. 
Mazisi müşterek olan tebaanın hâl ve istikbalde de beraber var olabilmesi, evvela 
fertlerin asgari müştereklerini muhatap kabul ve bunlarda buluşmaları veya lüzumu 
hâlinde buluşturulmalarıyla mümkün olabilirdi. Bunun için de cemaatlerin 
mensupları anne dillerinin yanında devletin resmî, yani anadilini de kullanmak 
mecburiyetinde oldukları muhakkaktı. Bu durum mevcut değilse sağlamak, var ise 
sağlamlaştırmak devletin asli vazifelerinin arasındaydı. Hülasa bu da Türkçe ile 
hayata geçirilebilirdi. Bâbıâli de bu irtibatın Türkçeden başka bir lisanla 
gerçekleşmesinin gayrimümkün olduğunu bildiğinden, Türkçe öğretimi 1894’te 
Gayrimüslim Mekteplerinde mecburi kılınmıştı.210 Bunun tam manasıyla tatbiki 
istisnasız tebaanın itilafını, ittihadını ve ittifakını yoksa sağlayacak, var ise 
sağlamlaştıracaktı. Aksi takdirde müşterek bir lisanı konuşamayan cemaatler içlerine 
kapanıp sığlaşacaklar ve zaten zayıf olan aralarındaki irtibatta tamamen 
kopacağından sıradan sorunlarını dahi halletmekte güçlük çekeceklerdi. Ortak dil 
oluşturulduğunda tabii olarak toplumda da huzur ve sükûna halel verebilecek 
                                                           
206 Nevra Necipoğlu, “Evrensellikten Geri Çekiliş Bizans İmparatorluk İdeolojisinin Evrimi ve Osmanlı 

Fütuhatı”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e -Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar-, (1. Uluslararası 
Tarih Kongresi, 24-26 Mayıs 1993 Ankara), (Yay. Hamdi Can Tuncer), İstanbul 1998, s. 153. 

207 M. Âkif Aydın, a.g.m, s. 424; Lord Eversley-Sir Valantine Chirol, a.g.e, s. 363. 

208 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 277., 308. 

209 BOA, TFR. 1. SL, nr. 202/20184. 

210 Selim Deringil, a.g.e, s. 119. 
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hadiselere mani olunabilecekti. İhtilafların asgariye indirildiği bir ortamda istismar 
imkânı da asgariye ineceği kaygısına kapılan ve kargaşadan beslenerek kuvvet bulan 
Patrikhane, resmî lisan olan Türkçe’nin Rum Mekteplerinde tedrisine muhalifti. 
Bâbıâli tebaanın bütünüyle birbiriyle birleşmesinin bir yolunun da bu olduğuna dair 
kamuoyunu ikna ederken, aynı zamanda Patrikhaneyi ikaz etmeyi ihmal etmedi.211 

Bâbıâli’nin ikazıyla karşı karşıya kalınacağını tahmin eden Patrik, tabir caizse 
mevzuyu sulandırmak maksadıyla imtiyazlarının gaspı feveranıyla, Avrupa 
Devletlerini galeyana getirmek gayesiyle Türkçe’nin, Ecnebi Mekteplerinde de 
tedrisini teklif etti. Bunun tatbikine Avrupa Devletlerinin meydan vermeyerek, 
muhalefet edeceklerinden emin bir vaziyette Patrikhane, tatbik edilemeyecek 
teklifini misal vererek Rum Mekteplerinde de tatbikine mani olabileceğinin hesabını 
yapmaktaydı. Su-i misalin emsal teşkil etmeyeceğinin ve Bâbıâli’yi kararından 
vazgeçiremeyeceğinin idrakinde olduğu halde Patrikhane, Devleti meşgul etmek ve 
zaman kazanmak gayesiyle her yolu mubah saymaktaydı. Hâlbuki kendisi iktidar 
erki olmadığı halde bütün Ortodokslara ibadet ve eğitim lisanı olarak Rumcayı 
dayatmıştı. Bunu görmezden gelerek devletin tabii vazifesi ve vasfından hareketle 
tebaasının resmî lisanı olan Türkçeyi öğretme gayretine mani olmak istemesi, 
pervasızlığı da aşan ve gözünü kan bürümüş bir hal ortaya koyarken, aynı zamanda 
dinî bir müessesenin mevcudiyetinin asıl manasından saptırılıp, çürümüşlüğe doğru 
nasıl savrulduğunu anlamak açısından manidardır.212 

Devletin müşfik, müspet ve muvazaalı yaklaşımıyla ortamı yumuşatma 
gayretlerine Patrikhane, Devleti zafiyette göstererek tebaanın az ya da çok hissettiği 
emniyeti ve verdiği ehemmiyeti sarsmak, hem de Ortodoksları korkutarak sindirmek 
üzere gayri Rum ruhanilerin masum akrabalarını katlettirecek kadar pervasız 
hareket ederek cevap vermekteydi. Patrik Yovakim, Rum olmayan Ortodoksların 
çığlıklarının duyulmaması ve uğradıkları zulmün görülmemesi gayesiyle yoğun bir 
gayret içerisindeydi. Bu bağlamda Patrik, Kilise ve Mektepler Meselesiyle alakalı 
olarak fikrini soran Fransız Gazeteciye; kadim imtiyazlarının lağvedilerek, 
Patrikhanenin sıradan bir Papazhaneye dönüştürülmek istenildiğini ifadeyle yine 
mutat olduğu üzere masum, mazlum ve gadre uğrayan kendilerinin olduğunu öne 
sürerek, yaptıklarını ört-bas etme arzusundaydı.213 Islahatlara bağlı olarak yapılan 
tanzimlerin tatbikiyle imtiyazlarının gasp edildiği iddialarını her zaman olduğu gibi 
tekrarlayan Patriğin feveranı Rumca Gazetelerde haddinden fazla dillendirilerek diri 
tutulmaya gayret edilmekteydi. Buna mukabil Bâbıâli, düzenlemelerin Meşrutiyet 

                                                           
211 Tanin, 4 Haziran 1324/17 Haziran 1909. 

212 Tanin, 31 Mayıs 1325/13 Haziran 1909. 

213 Sabah, 2 Teşrinievvel 1325/15 Ekim 1909. 
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mucibince yapıldığı izahatından hareketle kendini müdafaa etmek mecburiyetinde 
kalıyordu.214 Her zaman, zemin ve fırsatta Meşrutiyete muhalefetten geri kalmayan 
Patrik Yovakim, Patrikhanedeki ayinden hemen sonra; Meşrutiyetin ilanından 
duyduğu rahatsızlığı bir defa daha açıkça ifade etmekten kaçınmadı.215 

Mezkûr meseleyle alakalı, hiddetli ve şiddetli münakaşaların çokça yapıldığı 
Meclis-i Mebusunda, Türk-Müslüman Mebuslar, dâhilî huzura katkı ve haricî 
müdahale bahanelerinden birinin bertaraf edilmesi için meselenin halline dair acele 
edilmesi arzusundaydılar.216 Zira Avrupa Devletleri mesele bahanesiyle, devamlı 
olarak Devletin dâhiline dahlediyorlardı. Rum Mebusların temayülü ise; mevcudiyeti 
münakaşalı bir mevzuda müzakere ve mütalaa icap etmemektedir. Zira böyle bir 
meseleden mevzubahse lüzum olmadığından dolayı boşu boşuna Meclis-i Mebusanı 
meşgul ederek, zamanını almanın ve itibarını zedelemenin de bir manası yoktu. 
Şayet böyle bir mesele varsa bunu Patrikhanenin halletmesi şarttı.217 Hâlbuki 
vaziyetin vahametini ve gayri Rum Osmanlı Ortodokslarının asimilasyona tabi 
tutularak rumlaştırılmasında Ortodoksluğun en tesirli vasıta olarak istismar edildiği 
muhakkaktı.218 Daha evvel de bahsedildiği gibi bilhassa her bakımdan güçsüz ve 
kuvvetsiz olan Ulahlar ile birlikte, Arnavut Ortodokslardan gelen telgraflar, 
uğradıkları gadrin ve zulmün derecesini acı çığlıklarından anlamak mümkünken, 
Rum Mebuslar, sümen altı etme gayretindeydiler.219 Bu maksatla Rum Mebusların, 
meseleyi basit bir emlak meselesi gibi göstererek geçiştirmek gayesiyle hareket 
ederek hükûmetin müdahalesine mani olma arzuları aşikârdı. Bunlar aynı zamanda 
harici yardım ve zaman kazanmak için defalarca itiraz ederlerken220, diğer 
unsurların Devletin desteği olmadan Patrikhane ile kendi başlarına başa 
çıkmayacaklarının bilincindeydiler.221 

Kiliseler Meselesini Patrikhane, Rumeli’de vuku bulmakta olan bir vaka-i 
adiye olarak gösterme gayretindeydi. Lakin yine Patrikhane tarafından zahirde tek 
bir mezhep mensuplarının aralarındaki mesele gibi aksettirilse de hakikatte hiç de 
                                                           
214 Şûra-yı Ümmet, 22 Teşrinievvel 1324/4 Kasım 1909. 

215 İkdam, 18 Nisan 1326/1 Mayıs 1910. 

216 MMZC, III, Ankara (b.y.y), s. 130-131.  

217 MMZC, VI, Ankara (b.y.y), s. 449-558. 

218 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 277. 

219 MMZC, VI, Ankara (b.y.y), s. 568. 

220 İkdam, 16 Mayıs 13426/29 Mayıs 1910. 

221 Meclis-i Ayan Zabıt Ceridesi, II, Ankara (b.y.y), s. 604-607. 
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öyle değildi. Zira dâhilde herkesi alakadar eden millî bir mesele olmaktan çıkarak, 
harici müdahalelerle milletlerarası platformda dillere pelesenk olmayı da aşarak 
neredeyse ‘dillere destan’ bir hâl almaktaydı. Kaos ve şiddetten beslenmeyi 
sıradanlaştıran Patrikhane, meselenin hallinden yana bir tavır koymaktan ziyade 
istismar sahasının sığlaşacağı kaygısı ve korkusuyla mevcut ve inşa edilecek bütün 
kiliselerin uhdesine bırakılması için hemen harekete geçti. Bu maksatla Meclis-i 
Mebusunda, Kiliseler Meselesinin Rum Mebuslar vasıtasıyla müzakere ve 
münakaşasına mani olmayı arzu etmişse de tarihî derinliği ve coğrafî genişliği 
hasebiyle ülkenin hudutlarının haricine çıkacak kadar mühim olduğundan bunda 
muvaffak olamadı. Çünkü Türk ve Müslüman Mebuslar, Meclis-i Mebusunda 
Rumeli’deki Kiliseler Meselesinin, zaman zaman belirtildiği gibi her yönüyle 
milletlerarası hale dönüştüğünün farkındaydılar. Çünkü bu mesele bahanesiyle 
Osmanlı Devleti’ne müdahale edilmekteydi. Bundan dolayı bir an evvel 
halledilmesinde ısrarlı ve karalıydılar. Ayrıca mezkûr Mebuslar Bâbıâli’ye, meselenin 
tabii seyrinde hallinin mümkün olamayacağını ve buna dair ümidin zaman 
israfından başka bir şey olmadığına dikkat çekmektiler. Akabinde hassaten harici 
müdahalelere sebep olduğu hususunda da ikaz ettiler. Bunun üzerine başta İttihat ve 
Terakki Fırkası olmak üzere Bâbıâli, mesele doğrudan devletin bekasıyla ilgili hale 
geldiğinden halletmek için harekete geçti.222 3 Temmuz 1910 tarihinde Kilise ve 
Mektepler Kanununu çıkarttı.223 Kanun ile Devlet desteğini resmen ve fiilen yanına 
ve arkasına alan gayri Rum Ortodokslar, Patrikhane ve Rum çetelerinin taarruz, 
tasallut ve tecavüzüne kısmen karşı koymaya kalkışarak, mücadelelerini 
yoğunlaştırınca az da olsa rahat bir nefes almaya başladılar.224 

Bâbıâli’nin destek ve kararlı siyasetinden aldıkları güç ve kuvvetle uhrevi 
kaygıları ve dünyevi korkularından kurtulabilen Ortodokslar, hatta vicdan sahibi 
bazı Rumlar dahi kanundan memnuniyetlerini ifade ettiler.225 Devlete olan ve az da 
olsa zedelenen emniyeti artırmak ve itimadı güçlendirmek gayesiyle meseleyi fiilen 
de halletmek isteyen Bâbıâli,226 kendi emniyetleri ve Devletin bekası için gayri Rum 

                                                           
222 B. Kâmil, “Kiliseler Kanunu”, Şûra-yı Ümmet, 25 Şubat 1326/10 Mart 1911. 

223 Takvim-i Vekayi, 28 Cemaziyelevvel 1328/7 Temmuz 1910; İlber Ortaylı, “Ortodoksluk”, 
Osmanlı’da Milletler ve ..., s. 23; Kanun bağlamında İttihatçılar ile Rumların ilişkileri hakkında bkz., 
H. Taner Kerimoğlu, “Kilise ve Mektepler Kanunu Örneğinde II. Meşrutiyet Döneminde İttihatçı - 
Rum İlişkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş 
Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6, Sayı: 14, İstanbul 2007, (3-35).  

224 MMZC, VI, Ankara (b.y.y.), s. 449-558. 

225 BOA, DH. SYS, nr. 29-1/1-1, lef 13. 

226 Meclis-i Ayan Zabıt Ceridesi, II, Ankara 1989, s. 172,  
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Ortodokslar ile birlikte hareket ederek bölgede dâhili huzuru gerçekleştirmeyi 
hedeflemekteydi. Bu amaçla gerçekleşebilecek her türlü maddi sıkıntıya göğüs 
germeyi göze alan Bâbıâli, bu mesele bahanesiyle yapılan harici müdahalelere de 
mani olmakta katiyen kararlıydı.227 Patrikhanenin, Bâbıâli’nin büyük bir fedakârlıkla 
ve kararlılıkla çıkarttığı kanunun tatbikiyle tabii olarak istismar ettiği pek çok 
husustan mahrum olacağı muhakkaktı. Kanuna muhalefetini belirterek, tatbik 
edilmemesini talep etti. Akabinde Bâbıâli, Patrikhaneye var olmadığı halde, her 
zaman sıkı sıkı sarıldığı, kadim imtiyazlarında dahi böyle bir hususun yer almadığını 
sebep göstererek iade etti.228 

Bu meselenin hallinde Osmanlı toplumunda Ortodoks Rumların da aralarında 
bulunduğu ekseriyet, Devletin yanında ve Patrikhanenin karşısında vaziyet almaya 
başlayınca oluşan müspet havayı bozmak maksadıyla Patrik ve Patrikhane, ruhbanın 
ağırlığını mümkün mertebe artırma gayretindeydi. Bununla nihai hedefinin ‘sınırsız 
salahiyet-sıfır mesuliyet’ olduğu aşikârdı. Bu da Patrikhanenin zaman zaman 
yukarıda zikredilen meclislere ilave olarak daha müessir olmasını arzu ettiği bir yapı 
ve statüyle yakından alakalıydı. Bununla hedefi sadece bazı meseleleri kendi lehine 
halletmek değil, itikaden itimat etmediğinden ittifak etmekten imtina ile uzak 
durduğu, lakin hükmettiği hakikat hakkında haset ve gıptayla baktığı Papalığın 
hukukî statüsünü taklitle ‘Hususi Meclis’ teşkil ederek mesafe kaydetmekte 
kararlıydı. Böylece örtülü olarak öykündüğü Papalık mesabesine gelme 
arzusundaydı. Bu arzunun hilafına kararlı ve kamuoyu desteğini arkasına almış bir 
Bâbıâli vardı. Hususi Meclis teşkili için yapılacağı hakkında malumat elde edilen 
seçimlere iştirak etmemeleri hususunda metropolitlikler ikaz edildi.229 Patrikhane ve 
emrine muti ruhban, kısmen mevcut olan müspet vaziyeti bozmak için mesnetsiz 
icraatlar peşinde koşmaktaydılar. Bunda ‘Hususi Meclis’ misalinde olduğu gibi, hiç 
de makul ve mantıklı mazeret bulunmaması bir tarafa, hiç de lüzumu olmadığı halde 
o kadar pervasız hareket ediyorlardı ki zaman zaman aklıselim bazı Rum ve Yunan 
aydınlarıyla bile karşı karşıya kalmaktan kaçınmamaktaydılar.230 

Patrikhane, fikri ve itikadi bağlamda kendine tabi bazı münevverleri bile 
karşına alacak kadar fütursuz, gayrikanuni ve gayri vicdani hareketten imtina 
etmemekteydi. Patrikhaneye karşı Bâbıâli tedbirlerini artırarak, alınan kararların 
icrasına her kim, her ne sebeple mani olmaya kalkarsa cezalandırılacaklarına dair 
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kararlılığını vurguladı.231 Bâbıâli’nin kati ve kararlı duruşu karşısında, Patrikhane 
hakikatte olmadığı halde Kilise Kanunundan kaynaklandığı iddiasıyla maddi 
mağduriyetini dile getirerek, başta cemaati olmak üzere kamuoyunu tesiri altına 
alma gayretindeydi. Her zaman ve zeminde hemen hemen her şeyi istismar etmekte 
rakip tanımayan Patrikhane, gerçekleri görmezden gelerek gözden kaçırma 
gayretindeydi. Zira Bâbıâli’nin Patrikhanenin maddî mağduriyeti asgariye çekmeye 
çalışmasındaki temel gayesi bu bahaneyle cemaatten para toplamayı vesile kılarak 
irtibatını artırmasına mani olmaktı. Lakin Bâbıâli’nin asıl gayesinden adı kadar emin 
olan Patrikhane, cüretkâr bir tavırla, pervasız bir taleple taarruza geçerek; Bâbıâli’den 
kilise mütevellilerine ecnebi tabiiyetindekilerinde vazife alabilmeleri hususunda 
müsaade talep etti. Böylelikle ihtiyaç duyduğu kararları süratle ve mümkün 
olduğunca müşterek ya da kahır ekseriyetle tasdik ettireceğini tahmin etmekteydi. 
Ayrıca ecnebi azalar aracılığıyla harici desteği artırmanın ve Bâbıâli’nin 
müdahalesini azaltmanın peşindeydi. Patrikhanenin, her zaman olduğu gibi ince 
hesaplar yaptığını ve art niyetini iyi bilen Bâbıâli talebi reddetti.232 Bunun üzerine 
Patrikhane mekteplerin tamamen denetim dışı tutulması talebiyle sergilediği inatçı 
ve ısrarlı tavrını tekrarladı.233 

Patrikhane taleplerini sıralayarak cemaatinin nezdinde tesirini artırma 
gayretkeşliğindeyken, Bâbıâli cemaatin Patrikhaneyle irtibatını en alt seviyeye ve en 
az sayıya indirmekte kararlıydı. Hakikaten cemaatin haraç mesabesinde bir hayli 
meblağ karşılığı aldığı ilmühaberleri, muhtarlıklardan da meccanen temin 
edebilecekleri ilan edildi. Bâbıâli, buna bağlı olarak oluşabilecek kaybın telafisi için 
merkezî bütçeden belli bir meblağın Patrikhaneye aktarılmasını da kararlaştırdı.234 

Mümkün mertebe Bâbıâli, Patrikhanenin bilvesile Ortodokslara musallat olmasına 
mani olmak maksadıyla muazzam gayret gösterirken, Patrikhane Rumların, 
malumatı haricinde ve habersiz Devlet ile temasına tahammülü olmadığı gibi 
hassaten müthiş bir manevi tazyik tatbik etmekteydi. Mesela Hükûmet masraflarını 
kamudan karşılamak kaydıyla mülakatla tespit edilecek dört Rum kızını tahsil için 
Avrupa’ya göndermeyi teklif etti. Patrikhane, itirazla isimlerin kendilerince tespit 
edilmesi hususunda hassasiyetini dile getirdi. Patrikhane, gönderileceklerin emrine 
muti ve kendine sadakatinden şüphe duymayacağı, talimatlarını tekmili birden 

                                                           
231 İkdam, 22 Kânunuevvel 1326/4 Ocak 1911. 

232 İkdam, 24 Kânunuevvel 1326/6 Ocak 1911. 
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tatbik edecek vasıflara haiz olmasını arzu ettiğinden, çocukların istikballerini 
karartma pahasına hareket ederek pes dedirtmiştir.235 

Patrikhane, ıslahatları tasvip etmediğinden dolayı tedirgindi. Buna bağlı 
olarak Avrupa Devletlerinin nezdindeki olumlu algısının bozulacağı endişesiyle 
muasırlaşamaya muhalif bir intiba uyandırmama gayretindeydi. Bu maksatla 
sallanan statüsünü sarsılmaması için hususi ve muhtar bir hukuki pozisyon peşinde 
koşmaktaydı.236 Zira Ortodokslarla alakalı tanzim edilenlerin tatbikine muhalif 
gayretine rağmen,237 bunların Patrikhanenin salahiyet sahasını sığlaştırmasına ve 
sınırlamasına mani olamamaktaydı.238 Bundan mütevellit azımsanmayacak sayıda 
Patriğin, kadim imtiyazlarına halel geldiği iddiasıyla istifa ettikleri malumdur.239 
Patrikhanenin sürekli olarak harici müdahaleye meyyal icraatını külliyen bertaraf 
veya asgariye indirmek için İttihat ve Terakki, Patrikhaneyi devre dışı bırakmak 
adına muhatap almamak maksadıyla Yunan Krallığıyla irtibata geçerek muhatap 
olmayı dahi göze aldı.240 

Her şeye rağmen tatbike gayret edilen ıslahatlar ve irtibatlı düzenlemelerin 
icrasındaki eksiklikler ve aksaklıklar bağlamında bilhassa harici baskılardan kendini 
kurtaramayan Bâbıâli, mutlak çareyi müdahalelerin bahanelerinin başında gelen 
kapitülasyonları 5 Eylül 1914’de, 1 Ekim 1914’den itibaren lağvetmekte buldu.241 Bu 
da sadra şifa olmadığından 1916 İttihat ve Terakki Kongresi’ndeki karar 
mucibince,242 Şer’iye Mahkemeleri 25 Mart 1917’de Adliye ve Mezâhib Nezaretine 
bağlandı243. Bu sürecin tabii neticesi zuhur eden Hukuk-ı Aile Kararnâmesinin, 25 
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Ekim 1917’de tatbikiyle244 çok hukukluluğun mahzurlarının bertaraf edilmesi245 ve 
tebaanın tamamının tam manasıyla hukuki olarak vatandaş konumuna 
kavuşturulması hedeflenmekteydi. Tebaanın farklı dinlere mensubiyeti nazarı 
dikkate alınarak tertip edilen aile hukuku, zahirde hukuk birliğine mugayir gibi 
görünse de hakikatte kanun birliğini hayata geçirdiğinden yerinde ve isabetli bir 
karardı.246 Hukuk-ı Aile Kararnâmesiyle Patriğin hâkim/yargıç, yani hukukî manada 
hüküm verme salahiyeti sıfırlandı. Nihayetinde Gayrimüslimler vesile edilerek, 
Devletin dâhiline dahletme dalaletine karşı kendilerini bir türlü dizginleyemeyen 
Emperyalist Devletlere kısmen de olsa bazı cihetlerden muhtemelen mani 
olunabilecekti.247 Bundan dolayı çok tedirgin olan Patrik Kaymakamı Dorotheos, 
Hukuk-ı Aile Kararnâmesini reddederek salahiyetlerinin iadesini248 ve Patrikhane 
için arzuları nispetinde yeni bir nizamnâmenin teşkil ve tertibini talep etti.249 

Patrikhane, Hukuk-ı Aile Kararnâmesinden dolayı mağduriyetini ve 
mahrumiyetini ileri sürerek bunu telafi etme arzusundaydı. Bu gayeyle Rum Millî 
Komitesince teşkil edilen bir heyet Paris ve Londra’da, Hukuk-ı Aile Kararnâmesiyle 
tamamen gasp edildiğini iddia ettiği hak ve imtiyazlarını ve hatta daha fazlasını 
almak ümidiyle harekete geçti.250 İtilaf Devletleri, Damat Ferit Paşa’nın Sadaretinin 
ilk döneminde kararnâmenin lağvedilmesini talep etmişlerse de251 kendilerinde 
muadillerinin olduğu sebep gösterilerek Şûra-yı Devletçe geri çevrilmişti.252 

Tanziminden tatbikine kadar bütün süreçlerinde başından beri kararnâmeye muhalif 
olan Patrikhane, İşgal Kuvvetleri Yüksek Komiserliği nezdindeki teşebbüslerinin 
neticesi olarak 19 Haziran 1919’da kaldırttı.253 Bir süre sonra Hürriyet ve İtilaf 
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Fırkasının iktidar olmasıyla, 4 Mayıs 1920 tarihinde Şer’iye Mahkemelerinin tekrar 
Şeyhülislâmlığa bağlanınca buna bağlı olarak Patrikhane, aile hukuku hususunda 
muhakeme salahiyetine nail oldu.254 

Mondros Mütarekesiyle tetiklenen işgalden istifade temayül ve teamüller 
tamamen saf dışı tutularak 8 Aralık 1921 tarihinde Venizelos taraftarı ve Yunan 
tabiiyetine mensup Meletios Metaksakis, IV. Meletios unvanıyla Patriklik makamına 
münasip görüldü.255 Osmanlı Devleti tarihinde böyle bir tayinin eşi ve benzeri 
olmamıştı. Zira bu icraatın kadim imtiyazlarda yeri olmadığı gibi teamül ve 
temayüllerde de emsaline rastlamak imkânsızdı.256 Lakin imkânsız mümkün hale 
getirildiğinden, Avrupa ve Amerika seyahatinden dönen Meletios257 İstanbul’da 
büyük bir coşkuyla karşılanarak, 6 Şubat 1922 tarihinde tertip edilen merasimle 
makamına çıktı.258 Meletios, mensubu olduğu cemaatin inanç, itikat ve ilkelerini 
hiçbir ehemmiyet atfetmeden kiliselerin ittihadı adına bulunduğu teşebbüslerden 
umduğunu bulamayınca kurtuluş ümidi azalmıştı.259 Böyle bir hal ve ahvalde 
alayıvala ile Patriklik koltuğuna oturmuştu. Lakin TBMM’nin muvaffakiyetlerinden 
mustarip olan İstanbul Rumlarının hâli pürmelallerinin içler acısı olduğu da 
görmezden gelinemeyecek kadar göz önündeydi.260 

Hukuk-ı Aile Kararnâmesinin lağvıyla Patrikhanenin, kadim imtiyazlarına 
tekrar kavuştuğu fikri ve ihtimali dikkate alınarak, sonraki süreçte muhtemel 
mahsurlarını kati olarak bertaraf etmek maksadıyla Lozan Müzakerelerinde, 
ekalliyetlerin hukukuyla alakalı münakaşada imtiyazlarda mütalaa edildi.261 Türk 
Temsilci Heyeti haricinde oturuma iştirak eden taraflar müşterek bir vaziyette 
imtiyazların devamından yana tavırla tercihlerini tespit ettiler. Lakin bunu Türk 
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Temsilci Heyetine kabul ettiremeyeceklerini idrak edince; 2 Ocak 1923 
tarihindeki,262 Gayrimüslimlerin medeni hukukla alakalı ihtiyaçlarına dair 
muamelatta ihtilaf vukuunda Milletler Cemiyetine müracaat edilmesi hususundaki 
ısrara rağmen, Türk Temsilci Heyeti, Türk Devleti’nin hükümranlık haklarının 
zafiyete uğrayacağı kanaatiyle kesinlikle kabul etmedi. Bunun üzerine Hukuk-ı Aile 
Kararnâmesi, medeni kıstaslar dâhilinde Türkiye’nin kaygı ve kuşkularını ortadan 
kaldıracak şekle sokuldu.263 Lozan Muahedesi resmiyet kesp etmeden evvel 11 
Temmuz 1923 tarihinde ilan etmek mecburiyetinde hissettiği beyanname vasıtasıyla; 
kadim imtiyazlarının lağvedildiğini ve başlayan yeni süreçteki değişiklik ve 
düzenlemelerin imza safhasının arifesinde bulunulan Lozan Muahedesiyle 
gerçekleşeceğini şimdiden kabul ettiğini kamuoyuyla paylaştı.264 

TBMM’de ise 3 Ocak 1923 tarihinde yapılan hafi celsede; kati ve mutlak bir 
surette Türkiye hudutları haricine def ü ref’i kararlaştırıldığı halde şartlar müsait 
olmadığından tatbik edilememiştir.265 Zira Lozan’da Türk Heyeti’nin haricinde 
kalanların hemen hemen hepsi mevzubahis meseleye müthiş muhalefetle 
mukabelede bulunarak Türkiye’yi tavize mecbur etmişlerdir.266 Lakin Fener 
Patrikhanesi’nin Türkiye’de misafir mevkiinde kalmasına müsaade edilirken, 
tamamen lağvedildiğinden dolayı “imtiyazlarından” bahsetmek imkânsızdır. 
Patrikhanenin, hiç olmaması gereken siyasî sahası külliyen kaldırılırken, dinî 
manada dahi “salahiyet ve mesuliyetleri” İmparatorluk devriyle kıyaslanamayacak 
kadar kısıtlanarak, zaman olarak süresiz, zemin olarak İstanbul ile sınırlandırıldı.267 

Zaten müessesenin isminin muahede metninde mevzubahis olmamasına önem 
verilerek özen gösterildi.268 
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Sonuç 

II. Mehmed’in İstanbul’u fethi ve Fatih unvanını almasıyla tarihin cihanşümul 
devletler listesine kaydettiği Osmanlı Devleti, Türkiye’nin en kadim ve mühim 
müesseselerinin mertebe olarak başında gelenlerden Ortodoks Patrikhanesi’ne 
lüzumunca ehemmiyet atfetmiştir. Lakin Patrikhanenin bu iltifatı her zaman hak 
ettiğini ifade etmek mümkün değildir. Zira Patrikhane fırsat bulduğunda iltifatı ve 
buna bağlı izin ve imtiyazları istismardan uzak kalamamıştır. Hal böyle olunca 
Patrikhanenin her istismarı akabinde müstahakkını ve müeyyidesini beraberinde 
getirdiğinden Devlet de lüzumunun tatbikini tercih etmiştir. 

Devletin muasırlaşmak maksadıyla tatbike gayret ettiği ıslahat teşebbüslerinin 
müzmin muhaliflerinin başında Patrikhane ve bağlı ruhban sınıfı yer almıştır. 
Patrikhane muhalefetini harici desteklerle kuvvetlendirirken, Devlet de kati çareler 
adına zaman zaman katılaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun akabinde sadece 
taraflar karşı karşıya gelmekle kalmamış, Patrikhanenin harici müdahalelere çanak 
tutması vaziyeti daha vahim bir mertebeye taşımıştır. Bu hâl umumiyetle devletin 
denetim, kudret ve kuvvet kaybetmeye başlamasıyla mütenasip olarak görülmeye 
başlamıştır. Tam manasıyla muktedir olduğu dönemlerde Devletin müstahdemi olan 
Patrik, zaafa düştüğü zamanlarda Devletle mücadele eden bir mevkide olduğu 
inancıyla nüfuzunun da tesiriyle269 elinden gelse devleti devirip, yeni bir devir 
başlatma hayalinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. 

Aslında Patrikhane, devlet muktedirken muteber ve mutemet Ortodoks 
reayasıyla irtibatı gerçekleştiren dengeli bir aracı kurumdu.270 Patrik, ismiyle 
müsemma* olarak mefhumun manası mucibince hareket ettiğinde mesele çıkmadığı 
gibi, ufak tefek olanlar da Devletin müsamahasıyla neredeyse kendiliğinden 
hallolmaktaydı. Zira Patrik, tarihi süreçte önce Ortodoks reayanın, daha sonra da 
Ortodoks tebaanın başı sıfatıyla vazifesine müdrik, salahiyet ve mesuliyetinin 
farkında olarak hareket etmek mecburiyetindeydi. İcraatında kasten istismar tespit 
edildiğinde lüzumu halinde halledilirdi. Bu hal Patriği makamından ettiği gibi, 
canına da mal olabilirdi. Nitekim reayadan mesul olan Ortodoks Patriği olsa da 
reayanın asıl sahibi ve üzerinde tasarruf hakkı olan Osmanlı Padişahı idi. Bu hususu 
bir türlü kabullenemeyen Patrikhane, Vatikan’ın statüsüne sahip olmak maksadıyla 

                                                           
269 Halil İnalcık, “Tanzimat Nedir?”, s. 15. 

270 Kemal H. Karpat, a.g.e, s. 116. 

* Patrik kelimesi Rumca ‘aile=patria’ ve ‘hükmetmek=archein’ kelimelerinin birleşmesinden, aile ve 
kabile reisi olarak kabul edildiği gibi (M. Z. Pakalın, “Patrik”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, II, İstanbul 1993, s. 758. (758-760), baş çoban manasına da gelmektedir (G. Ostrogorsky, 
a.g.e, s. 165).  
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melun mahfillerle her türlü teşrik-i mesaide bulunmaktan kendini menedememiştir. 
Bu gayrimeşru mesainin mihenk taşı Patrikhane zaviyesinden hala ne olduğu tam 
manasıyla sarahate kavuşturulamayan, var olduğu iddia edilen, lakin ispat 
edilemeyen, verilmişse şayet fermanla mı, beratla mı verildiği muğlak ve istismar için 
illetli bir illiyet olan “kadim imtiyazlar” devamlı olarak manipülasyon maksatlı 
manivela olarak kullanılmıştır. Devlet de kullanılmaması ve istismarına mani olmak 
için tedbir aldıkça zaman zaman itikadına muhalif olarak Vatikan ile birleşmeyi dahi 
düşünen Patrikhane, tabi olduğu Devletle inatlaşmayı bir inanç haline getirmiştir. 
İmtiyazlar!!! bağlamında bu inat ve ısrar istikrarlı bir istikrarsızlık kaynağı olmuştur. 
Zaman zaman hak olduğu da ileri sürülen hususların hak olmadığı muhakkaktır. 
Zira hakkın verilmeyip, hele hele bahşedilmeyip zorla alındığı tarihi bir hakikattir. 
Ezcümle cümlesinin müsaade-i seniyye olması kuvvetle muhtemeldir.  

XXI. Yüzyılın ilk çeyreğinde bile Türk Milletinin tipik bir Şarklı 
hususiyetinden kaynaklanan hissi derinliği ve dinî hassasiyetinin genişliğinin 
istismarıyla, heyecanlarına ve müsamahasına mağlup olarak mili menfaatlerini 
unutarak, insani bir takım argümanlarla; “ceddiniz/ceddimiz Fatih, Patrikhaneye … 
haklar vermişti. Siz/biz bugün bu kadarcık … şeyleri mi 
esirgeyeceksiniz/esirgeyeceğiz. Böyle bir şey size/ bize yakışır mı? Gibi tumturaklı, 
süslü söz ve cazip cümlelerle, tarihi hakikatin, hamasetle gizlenerek ve 
makyajlanarak “dinler arası diyalog” örneğinde olduğu gibi; küresel masalara 
sunulması sonucunda Fener Patrikhanesi’nin Lozan Müzakerelerinde münakaşa 
edilirken dahi ekümenik unvanının kullanıldığından tutun da ekümenikliğin 
Ortodoksların kendilerini ilgilendirdiğine dair ilginç fikirlerle karşılaşmamak 
mümkün değil. Lakin unutulmaması, gözden kaçırılmaması ve hassasiyetle üzerinde 
durulması gereken husus kanaatimizce; Lozan Antlaşması’yla, Patrikhanenin 
takriben 470 yıl ileri sürdüğü, iddia ve istismar ettiği, fakat bir türlü ispat edemediği 
hak, imtiyaz ya da izinlerin bütünüyle tarihe ve maziye bırakılarak, hal ve istikbalde 
münakaşa mevzu olmaktan çıkarılmıştır. Lozan Antlaşması Türk Milleti için 
İmparatorluğundan sonra kurduğu Yeni Türk Devletinin, milletlerarası 
münasebetlerde kurtuluş, kuruluş ve tapu senedidir. Hülasa her ahval ve şeraitte 
Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalması buna bağlıdır. Lozan Antlaşmasına 
aykırı her hareket ve takınılacak her tavır, takip edilecek her yolun sonu tek bir 
projedir. Bu da Türk milletinin İstiklal Harbi’yle yırttığı fakat emperyalizmin, her 
fırsatta hayata geçirmeyi arzuladığı ve Türk milletini öğütmek için tasarladığı 
değirmen olan Sevr projesidir. Bunun da bedeli malumdur. Malumun da ne ilamına 
ne de ilanına lüzum yoktur.   
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İSTANBUL RUM PATRİKHANESİ’NİN MİLLİ MÜCADELE 
SONRASI ANGLİKAN KİLİSESİ İLE İTTİFAK 

ÇABALARININ DOĞU AVRUPA KİLİSELERİNE ETKİSİ** 
Ramazan Erhan Güllü∗ 

 

Özet 
Avrupa’daki reform hareketleri sonrası ortaya çıkan Anglikan Kilisesi’nin inanç olarak Ortodoks 

Kilisesi ile yakın olduğu görüşü uzun dönem her iki kilise mensuplarınca dile getirilmişti. Tarihî süreçte, 
benzer inanışlara sahip olan bu iki kilisenin birçok konuda ortak hareket edebileceklerine dair öneriler 
sürekli gündemde olmuş ancak bu hususta net ve somut adımlar atılamamıştı. Kiliseler arası birliktelik 
arayışı dinî gerekçelerle gündeme gelse de arka planda siyasi hedefler de bulunmaktaydı. Milli Mücadele 
sonrası patrikhanenin varlığı ve otoritesinin tehlikeye düşmesi üzerine dönemin patriği Meletios 
Metaksakis net bir adım atmış, 1922 yılı Temmuz ayında, kendisi ve Patrikhane Sinodu adına bir 
deklerasyon yayımlayarak Anglikan öğretilerinin doğruluğunu kabul ettiklerini ilân etmişti. Bu sayede 
İngiltere’nin siyasi desteğini kaybetmeme amacında olan patrik, patrikhanesinin otorite alanını da 
genişletmek amacıyla özellikle Romanya kilisesini ittifaka dâhil etmeye çalışırken, bölgedeki diğer 
Ortodoks kiliselerini de kendi idaresinde tutmaya gayret edecekti. Ancak bu çalışmalardan beklenen 
sonuçlar elde edilemeyecekti. Bu tebliğde, beklenen siyasi sonuçları sağlamayan bu ittifak çalışmalarının 
Doğu Avrupa kiliseleri ile patrikhane ilişkilerine etkileri incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anglikan Kilisesi, Meletios Metaksakis, Rum Patrikhanesi, Milli 
Mücadele, Lozan Antlaşması 

 

The Efforts of the Istanbul Rum/Orthodox Patriarchate to Alliance 
with the Anglican Church after the War of Independence and Its Effect on 

Eastern European Churches 

Abstract 
The view that the Anglican Church, which emerged after the reform movements in Europe, was 

close to the Orthodox Church was expressed by the members of both churches for a long time. 
Throughout the history, suggestions that these two churches, who had similar beliefs, could act jointly 
on many issues were constantly on the agenda, but clear and concrete steps were not taken in this regard. 
Although the search for unity between churches came to the fore for religious reasons, there were political 
goals in the background. After the War of Independence, the patriarch of the period, Meletios 
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Anglikan Kilisesi ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-1923)”, Avrasya 
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Metaksakis, took a clear step after the existence and authority of the patriarchate was in danger. In July 
1922, he published a declaration on behalf of him and the Patriarchate Synod, declaring their acceptance 
of the Anglican teachings. In this way, the patriarch, who was aiming not to lose the political support of 
Britain, would try to keep the other Orthodox churches in the region under his rule, while trying to 
include the Romanian church in the alliance in order to expand the authority of his patriarchate. 
However, the expected results from these attempts could not be achieved. In this paper, the effects of 
these alliance efforts, which do not provide the expected political results, on the relations between Eastern 
European churches and patriarchate will be examined. 

Key Words: Anglikan Church, Meletios Metaxakis, Istanbul Rum/Orthodox 
Patriarchate, The Turkish War of Independence, Lozan Treaty. 

 

Giriş 

Avrupa’daki reform hareketlerine kadar Vatikan’a bağlı olan İngiliz Kilisesi, 16. 
yüzyılda Katolikliğe karşı faaliyetlerde bulunmuş ancak o dönemde ortaya çıkıp 
güçlenen Protestan hareketi içinde de tamamiyle yer almayarak ayrı bir kilise merkezi 
haline gelmişti. Vatikan’dan kopan kilise “Anglikanizm” adıyla yeni bir öğreti 
benimsemiş ve Anglikan Kilisesi olarak adlandırılmıştı. Canterbury’de bulunan 
Anglikan Kilisesi Başepiskoposluğu, kendileri tarafından “Canterbury 
Başepiskoposluğu” olarak adlandırılmış ve tüm dünyaca da bu isimle tanınmıştı. 
Canterbury Başepiskoposluğu dünyadaki tüm Anglikan kiliselerinin bağlı oldukları 
merkez olarak faaliyetlerini hâlen sürdürmektedir. Anglikan inanışının ortaya 
çıkmasından itibaren, Anglikanizm’in aslında Ortodoksluk mezhebine daha yakın 
olduğuna dair görüşler ortaya atılmıştı. Birçok Anglikan ve Ortodoks din adamı 
tarafından savunulan bu görüş çerçevesinde, her iki kilisenin değişik konularda ortak 
hareket edebilecekleri hatta birleşemeseler de birbirlerine ait inanç ve öğretilerin 
doğruluğunu tanımaları gerektiği iddia edilmişti. Bu tartışmalar dünya genelinde 
uzun yıllar devam etmiş, İstanbul Rum Patrikhanesi içerisindeki din adamları 
arasında da her zaman Anglikanlarla dinî yakınlık görüşünü savunan din adamları 
görülmüştü. Ancak bunlar sürekli tartışılan konular olarak kalmış, iki kilisenin ittifakı 
gibi bir konuda herhangi bir adım atılmamıştı. 1921 yılı sonlarında Meletios 
Metaksakis’in İstanbul Rum Patriği seçilmesi sonrası, İstanbul Rum Patrikhanesi bu 
hususta daha yoğun çalışmalar yapacak ve radikal adımlar atacaktı.1 

 

 

 

                                                 
1 Meletios Metaksakis’in patriklik dönemi hakkında bkz. Ramazan Erhan Güllü, Patrik Meletios 

Metaksakis ve İstanbul Rum / Ortodoks Patrikhanesi (1921-1923), İstanbul 2017, Ötüken Neşriyât. 
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Mütareke Sonrası Patrikhane ve Patrik Meletios ile Anglikan Kilisesi 
Arasındaki İlişkiler 

Yunanistan’ın Anadolu işgalinin devam ettiği bir sırada patrik seçilen Patrik 
Meletios’a göre, patrikhanenin öncelikli hedeflerinden birisi Anadolu Hristiyan birliği 
sağlamak olmalıydı. Anadolu’da Hristiyan birlikteliğinin gerçek anlamda temini ve 
muhafazası için ise esas olarak Avrupalı Hristiyan güçlerin Anadolu Hristiyanlarına 
yönelik desteklerinin artarak devam etmesi sağlanmalıydı. Bunu sağlayabilmek için 
de, önce Ortodokslar tek merkezden hareket etmeli, ardından diğer mezheplerle 
iletişim sağlanarak genel bir birliktelik tesis edilmeliydi. Meletios’un bu konuda 
önceki yıllardan beri savunduğu görüşleri Hristiyan dünyası tarafından bilindiği için, 
patrik olarak seçilmesi kilise birlikteliği hususunda onun gibi düşünen birçok 
Hristiyan tarafından olumlu karşılanmıştı. Bu konuda Hristiyan dünyasından önemli 
destekçileri vardı. Farklı mezheplerden din adamlarının biraraya gelerek birlikteliğe 
yönelik uluslararası bir yapı teşkil edebilecekleri düşünülmekteydi.2 

Ayrıca Meletios patriklik görevine gelişinden hemen sonra, özellikle 
patrikhanenin “ekümenik” statüsünü ısrarla vurgulamış ve Hristiyan birliğinin tesisi 
yolunda bu statüyü herkese kabul ettirmeye çalışmıştı. Bunun için diğer Ortodoks 
kiliselerine karşı kendi elindeki bu sıfat ve statüyü sağlamlaştırma gayesini taşıyordu. 
Bu hedef doğrultusunda en çok önem verdiği yerlerin başında patriklik görevi öncesi 
bulunduğu Amerika gelmekteydi. Amerika’da yaşayan Ortodoksları, “Amerikan 
Ortodoks Kilisesi” adı altında bir episkoposluk merkezinde toplayarak, ekümenik 
statüsü sayesinde patrikhaneye bağlı hale getirebilmek için hem patrik olmadan önce 
hem de sonraki süreçte epeyce uğraşmış – bu çabaları birçok Ortodoks tarafından da 
bir ümit olarak görülmüş ve desteklenmiş - ancak istediği neticeyi elde edememişti.3 

Meletios’un Ortodokslar hâricindeki Hristiyan kiliselerinin genel birlikteliği 
için ortak mesai harcayacağı – Türkiye dışından - ilk kilise ise eskiden beri 
münasebette bulunduğu Anglikan Kilisesi olmuştu. Buna bağlı olarak da İngiltere ile 
daha önceki görevleri sırasında sağlamaya çalıştığı yakınlığı artırmak için uğraşmıştı. 
Patriğin dinî söylemlerle İngiliz desteğini yanında tutma çabaları, kendisi hakkında 
hazırlanan Türk istihbarat raporlarında da özellikle vurgulanan bir husustu.4 

Meletios’un patrikliğe seçilmesi ile Anglikan-Ortodoks birlikteliği ile ilgili 
çalışmalar zirveye çıkmıştı. Bununla beraber İstanbul Rum Patrikhanesi içinde 
birliktelik yanlısı tek din adamı Meletios değildi. Özellikle mütareke sonrası 

                                                 
2  Margaret E. Harrison, “Church Unity to the Fore: International Fedaration of the Catholic, Greek 

and Protestant Faiths Now Being Urged”, The New York Times, 19 February 1922, p. 85. 
3  Dmitry Grigorieff, “The Orthodox Church in America an Historical Survey”, The Russian Review, 

Vol.: 31, No.: 2, April 1972,  pp. 144-145. 
4  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi (T.İ.T.E.), K.: 47, B.: 31, 1 Haziran 1922. 
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patrikhanede görev yapan din adamları arasında Anglikanlarla birliktelik fikrini 
destekleyenler çoğunluktaydı. Eski Patrik Vekili Dorotheos Mammelis ve 
patrikhanenin meşhur Trabzon Metropoliti Hrisanthos bunlar arasındaydılar. 
Dorotheos Mammelis patrik vekili olduğu dönemde Anglikan temsilcilerden birine 
yazdığı bir mektupta, İngiltere Kilisesi’nden “Ortodoks Kilisesi’nin kardeşi” olarak 
bahsediyordu. 1920 yılında – her on yılda bir Canterbury Başepiskoposluğu’nun 
önderliğinde biraraya gelen Anglikan Kiliseler Birliği’ne bağlı episkoposların 
Londra’da topladıkları Lambeth Konferansı’na5 – Canterbury Başepiskoposluğu’nun 
davetiyle patrikhane de temsilci göndermişti. Bu konferans sonunda Anglikan Kilisesi 
öncülüğünde, sadece Ortodokslara değil tüm dünya Hristiyanlarına birliktelik çağrısı 
yapılmıştı. Kilise birlikteliği hedefinin - kiliseler arasındaki inanç ve doktrin farkları 
ile ilgili tartışmalar ve bunların aşılmasındaki zorluklar düşünülürse – temelde siyasi 
kaygılardan kaynaklandığı açıktır. Ancak kilise yetkililerinin daha önceki söylemleri 
düşünüldüğünde, siyasi boyut yokmuş gibi davranılarak, birliktelik çalışmalarının 
büyük oranda dinî ihtilaflarda veya farklı bakış açılarında bir uyumun sağlanabilmesi 
üzerinden yürütüldüğü görülmekteydi. Din adamları arasındaki görüşmeler bu 
konferans ve sonrasında daha yoğun olarak sürdürülmüştü. Meletios patrik 
seçildikten sonra zaten İngiltere ile eskiden beri var olan yakın münasebetlerini devam 
ettirmişti. Dönemin Canterbury Başepiskoposu Randall Thomas Davidson ile Patrik 
Meletios arasında devam eden ilişkiler Meletios’un patrikliği süresince çok daha sıcak 
olmuştu. Neticede 22 Temmuz 1922 tarihinde Meletios, kendisi ve Patrikhane Sen 
Sinodu adına Anglikan kilisesinin öğretilerinin doğruluğunu kabul eden bir 
deklerasyon yayımlayarak Anglikan Kilisesi ile – dolayısıyla da İngiltere ile – olan 
münasebetini kendince resmileştirmişti. 28 Temmuz’da da Canterbury 
Başepiskoposluğu’na bir mektup göndererek, deklerasyon ve patrikhane sinodunun 
kararı hakkında başepiskoposluğu ayrıca bilgilendirmişti. Deklerasyonla patrikhane 
Anglikanların dinî öğretilerinin Ortodoksluk inancına aykırı olmadığını ve 
Anglikanlarla Ortodoksların ibadetten eğitime kadar tüm dinî aktivitilerini ortak 
yapabileceklerini kabul etmiş oluyordu. Her iki grup diğerinin kilise ve okullarına 

                                                 
5  Lambeth konferansları, Anglikan Kilisesi’nin hem kendi içindeki birlikteliğin devamını sağlamak 

hem de diğer kiliselerle ilişkilerini daha sağlıklı yürütmek için Anglikanların dini ve siyasi konularda 
ortak hareket etmelerine katkı sağlamak için 1867 yılından günümüze kadar toplanmaya devam 
etmektedir. Kimi dönemlerde tarihlerde sarkmalar olmakla birlikte yaklaşık olarak her on yılda bir 
toplanan bu konferanslar, sonuncusu 2008 yılında olmak üzere şimdiye kadar 14 kez toplanmıştır. 
Ayrıca Anglikan Kilisesi’nin politikaları çerçevesinde “Hristiyan Birliği” konusu bu konferansların 
birçoğunda ele alınmıştır. Konferansların içerikleri hakkında bkz. Resul Çatalbaş, “Lambeth 
Konferansları: Tartışma Konuları ve Diyalog”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, 
Sayı: 4, Yozgat 2013, s. 23-47. Lambeth konferanslarının 1867, 1878, 1888, 1897 ve 1908 yıllarında 
toplanan ilk beşinde görüşülen konular, sonuçlar, raporlar ve diğer tartışmalar, Meletios’un da 
irtibatta olduğu dönemin Canterbury Başepiskoposu Randall Thomas Davidson tarafından 1920 
yılında yayınlanmıştır. Randall Thomas Davidson, The Five Lambeth Conferences (1867, 1878, 1888, 
1897 & 1908), London 1920, Society for Promoting Christian Knowledge. 
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kendi öğrencilerini gönderebilecek, din adamları ortak eğitim ve dinî faaliyet 
gerçekleştirebileceklerdi. Anglikan Kilisesi Meletios’un bu radikal adımını takdirle 
karşılamış ve iki kilise arasındaki ilişkiler açısından son derece önemli bir gelişme 
olarak değerlendirmişti. Böyle bir kararın temel hedefinin, Anadolu’da Yunan 
ordusunun geri çekilmeye başladığı bir tarihte, İngiltere’nin desteğinin devamını 
sağlamak olduğu açık olsa da resmen ortaya konulan tavır tamamen dinî idi. Meletios 
ve İstanbul Rum Patrikhanesi dışındaki diğer Ortodoks din adamları ve dinî 
otoritelerinin çoğu da bu fikirleri doğru bulmadığı için deklerasyon Ortodoks Kilisesi 
içinde çeşitli problemlere ve sonraki yıllara sarkan dinî tartışmalara sebebiyet vermişti. 
Meletios, kendi deklerasyonu sonrası diğer Ortodoks kiliselerinin de benzer onay 
kararları alması için ısrarcı olmuş ancak başarı elde edemediği gibi Ortodoksların 
kendi aralarında bölünmeler yaşamalarına neden olmuştu.6 Meletios sonrası İstanbul 
Patrikhanesi de deklerasyonu kişisel bir görüş açıklama olarak değerlendirecek, 
konuyla ilgili başka herhangi bir adım atmayacaktı. Ortodoks kilise merkezlerine 
yazdığı mektuplarla, deklerasyonu hakkında bilgi veren Meletios, kiliselerin çoğundan 
cevap dahi alamamıştı. Sadece Kudüs ve Kıbrıs kiliseleri açıkça olumsuz görüş 
belirtmemişler, sonraki yıllarda onlar da benzer bir karar almışlardı. Kilise merkezleri 
ve önde gelen din adamlarının çoğu tarafından Meletios’un deklerasyonundaki 
fikirler kendi kişisel görüşleri olarak kabul edilmiş, böyle bir onay kararının Ortodoks 
dünyası açısından hiçbir bağlayıcılığının olmadığı ifade edilmişti. Örneğin Moskova 
Patrikhanesi – zaten farklı sorunlar yaşamakta olduğu – İstanbul Patrikhanesi’nin 
yayımladığı onay kararının dinî bir bağlayıcılığının olmadığı görüşündeydi. Rusya’ya 
bağlı olan Sırp ve Bulgar kiliseleri de Moskova Patrikhanesi’nin görüşünü 
onaylamışlardı. Yunanistan iç siyasetinde Konstantin yanlısı ve Venizelos karşıtı 
cephede yer alan İskenderiye Metropoliti Photios da aynı gerekçelerle, böyle bir kararı 
desteklemeyi kesinlikle reddetmişti.7 

Patrik Meletios’un ve Anglikan Kilisesi yetkililerinin İstanbul Patrikhanesi’nin 
tavrına benzer şekilde hareket edeceğini düşündükleri Romanya Kilisesi ise 
Meletios’un mektubuna önce cevap vermeyecek, daha sonra verdiği cevapta da 
kendisiyle aynı fikirde olmadıklarını söyleyecekti. Buna rağmen Romanya Kilisesi ile 

                                                 
6  Anglikan ve Ortodoks kiliseleri arasında son süreçteki ilişkiler ve Meletios’un deklarasyonu hakkında 

ayrıca bkz. George Kennedy Allen Bell, Randall Davidson – Archbishop of Canterbury, Vol.: II, 
London 1935, pp. 1104-1108.; Vasil T. Istavridis, Orthodoxy & Anglicanism, (Translated by Colin 
Davey), London 1966, pp. 38-45.; James L. Monks, “Relations Between Anglicans and Orthodox: 
Their Theological Development”, Theological Studies, Vol.: 7, United States 1946, pp. 410-452.; Bryn 
Geffert, “Anglican Orders and Orthodox Politics”, The Journal of Ecclesiastical History, Vol.: 57, No.: 
2, April 2006, pp. 270-300.; Bryn Geffert, Eastern Orthodox and Anglicans: Diplomacy, Theology and 
the Politics of Interwar Ecumenism, Notre Dame 2010, pp. 86-99.; Will Adam, Legal Flexibility and 
the Mission of the Church – Dispensation and Economy in Ecclesiastical Law, New York 2016, pp. 138-
143. 

7  Bryn Geffert, “Anglican Orders and Orthodox Politics”, p. 288. 
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Anglikanlar arasındaki ilişki ve görüşmeler devam edecek, Romanya Kilisesi 1937 
yılında Meletios’un onay kararına benzer bir karar alacaktı.8 

Ayrıca Meletios, bu faaliyetleriyle diğer Ortodoks kiliseleri üzerinde 
“ekümenik” statüsünü daha rahat kullanacağını ve tüm Ortodoksların dinî lideri 
olarak kendisinin tanınacağını düşünüyordu. Birçok bölgedeki Ortodoks kiliseleriyle 
uzun zamandır sürdürdüğü ilişkiler de zaten aynı şeyi hedeflemekteydi. Deklerasyonla 
aynı günlere denk gelen kimi faaliyetler bu konuda adımlar atıldığını gösteriyordu. O 
tarihlere kadar Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Estonya Apostolik Ortodoks 
Kilisesi, Rusya’da yaşanan siyasi gelişmeler yüzünden Moskova Patrikhanesi ile 
gerekli iletişimi kuramadığı gerekçesiyle, 7 Temmuz 1922 tarihinden itibaren İstanbul 
Patrikhanesi’ne bağlı özerk bir kilise olduğunu açıklamıştı. Estonya Başepiskoposu 
Alexander’ın İstanbul’da Patrik Meletios ve Patrikhane Sinodu ile yaptığı görüşmeler 
neticesinde alınan bu kararla, Estonya Kilisesi artık İstanbul Patrikhanesi’ne bağlı bir 
metropolitlik statüsünde olacaktı. İngiliz yetkililer tarafından Finlandiya 
episkoposlarının buradaki çalışmalara yardımcı olacakları ifade edilirken, Finlandiya 
Kilisesi için de Estonya Kilisesi’ne benzer bir statü talep edileceği dile getirilmekteydi.9 

Meletios’un Ortodoks Kilisesi içerisinde kendi statüsünü bu şekilde 
güçlendirmesine ve Anglikan Kilisesi’nin öğretileri ile ilgili olarak yayımladığı 
deklerasyonla attığı radikal adıma rağmen, istenen Hristiyan birlikteliği – özellikle de 
kendisinin arzuladığı şekliyle siyasi anlamda - tam olarak sağlanamayacaktı. Zaten 
kendisi de bu konuyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Anglikan kilisesi ile 
sadece dinî gerekçelerle yakınlaşmaya çalıştıklarını söylemeye devam etmiştir. 1922 
yılı Aralık ayı içindeki bir röportajında Anglikan Kilisesi ile ilişkileri sorulması 
üzerine, “Hristiyanlar arasında esas olan şeyin birlik olduğunu, Hz. İsâ’nın da birliği 
emrettiğini, Ortodokslar ve Anglikanlar’ın dinî ritüelleri de birbirine çok benzediği 
için eskiden beri iki kilise arasında yakınlaşma meyli olduğunu, bu birlikteliğin yakın 
zamanda tamamlanacağını ancak bunda siyasi bir maksat olmadığını” söylemişti.10 

Ancak bu söylemlerine rağmen Meletios’un faaliyetleri, dönemin konjonktürü 
içinde bu konunun tamamen siyasi nedenlerle sürekli gündemde tutulduğunu açıkça 
göstermektedir. Anglikan Kilisesi ile patrikhane arasındaki “dinî müttefiklik” ve 
İngiltere’nin patrikhaneyi birçok hususta desteklemesi, Meletios’un “Hristiyan birliği” 
konusundaki hedefleri için yeterli olmayacaktı. Mâlum olduğu üzere Yunan 
ordusunun Anadolu’da geri çekilmeye başladığı sıralarda ilân edilen deklerasyonun 

                                                 
8  Romanya Ortodoks Kilisesi’nin süreçteki durumu hakkında bkz. Hugh Wybrew, “Anglican-

Romanian Orthodox Relations”, Religion in Communist Lands, Vol.: 16, No.: 4, 1988, pp. 329-344. 
9  J. C. T. Vaughan’dan Dışişleri’ne, 25 Temmuz 1922, The National Archives (TNA.) Foreign Office 

(FO.) 286/876, E 8272. 
10  Halil Midhat, “Fener Patrikhânesi’nde (Meletios) ile Bir Mülâkat”, Tevhid-i Efkâr, nr. 533-3561, 2 

Aralık 1922, s. 3. 
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üzerinden birkaç ay geçtikten sonra – Eylül 1922’de – Yunan ordusu Anadolu’yu 
tamamen terk etmişti. Yunan ordusunun Anadolu’daki yenilgisi sonrası Lozan’da 
Avrupalı devletlerin Türkiye’nin birçok şartını kabullenmeleri Meletios’a göre bu 
birlikteliğin sağlanamamasının başlıca neticesiydi. Çabalarının sonuç vermemesinden 
ileride hayal kırıklığı ile bahsedecek olan Meletios, sürecin olumsuz neticelenmesinin 
asıl sorumlusu olarak Vatikan’ı ve Katolikleri görüyordu.11 

Lozan konferansının ilk döneminde Türk heyeti tarafından mütareke 
dönemindeki faaliyetleri dolayısıyla patrikhanenin Türkiye’den uzaklaştırılması teklif 
edilmişti. Teklife Yunanistan heyeti ile birlikte birçok Hristiyan ülke heyeti itiraz 
etmiş, bir müddet süren görüşmelerin ardından Venizelos’un da desteklediği bir teklif 
getirilmişti. Bu teklife göre, Patrik Meletios istifa edecek ve patrikhane bütün siyasi 
yetkilerinden arındırılarak İstanbul’da kalmaya devam edecekti. Türk heyeti de bu 
teklifi kabul ederek kendi teklifini geri çekecekti. Katolik ülkeler İtalya ve Fransa’nın 
patrikhane ile ilgili tartışmalara ilk yaklaşımları Meletios’un Katolikler hakkındaki 
ithamlarını anlamlı kılar mahiyetteydi. Türkiye’nin patrikhane hakkındaki talebini 
bildirmesi sonrası İtalya ve Fransa temsilcileri başta talebe tamamen olumsuz 
yaklaşmamışlardı. Onlara göre, patrikhanenin tamamen ülke dışına çıkarılması doğru 
olmamakla birlikte Türk yönetimi altında gücü azaltılmış ve etkisizleştirilmiş bir kilise 
haline getirilmesi daha doğruydu. Neticede son karar da bu şekilde olacaktı. Bununla 
birlikte en başta, patrikhane ve Yunan heyeti ile birlikte Anglikan Kilisesi yetkilileri 
bu görüşlere karşı çıkmışlardı. İtalya ve Fransa temsilcilerinin patrikhane 
konusundaki tavırları, “patrikhane ve Anglikan Kilisesi tarafından, Vatikan ile Roma 
Katolik Kilisesi’nin Patrikhane’ye karşı rekabet duygularının bir göstergesi” olarak 
değerlendirilmişti.12 “Patrikhane’ye en önemli ve etkili desteği, dinî müttefiği olan 
Anglikan Kilisesi” ve Canterbury Başepiskoposu Randall Thomas Davidson 
vermişti.13 Davidson sürekli İngiliz yetkililere Türk heyetinin teklifinin kabul 

                                                 
11  Andreas Tillyrides, “Meletios Metaxakis: A Historic Document”, Ek tou Tipografeiu tis Apostolikis 

Diakonias (Theologia), Vol.: 55, Athens 1984, pp. 525-532. Meletios’un, 1917 ile 1935 yılları 
arasındaki – fakat büyük çoğunluğu İstanbul patrikliği dönemindeki yazışmalardan oluşan - İngiliz 
arşivinde bulunan, İngiliz yetkililerle yaptığı yazışmaların büyük çoğunluğu Andreas Tillyrides 
tarafından yayımlanmıştır. Görev yaptığı farklı yerlerdeki yazışmalarından oluşan belgeler arasında 
Meletios’un kişisel mektupları, Anglikan Kilisesi yetkilileri, Canterbury Başepiskoposluğu ile İngiliz 
Dışişleri ve büyükelçilikleri ile yazışmaları yer almaktadır. Bu yazışmalardan da Meletios’un Anglikan 
Kilisesi ile yakın ilişkileri, kilise birlikteliği arzusu ve İngiltere’ye olan yakınlığı daha ayrıntılı olarak 
görülebilmektedir. Belgelerden oluşan bu çalışma için bkz. Andreas Tillyrides, “Meletios Metaxakis 
and English Diplomacy”, Ekklisia kai Theologia (Church and Teoloji), Thyateria House, Vol.: V, 
London 1984, pp. 551-832. 

12  Alexis Alexandris, “Lozan Konferansı ve İstanbul Rum Patrikhanesi’nin Ekümenik Boyutu: 10 Ocak 
1923 Tarihli Tutanağın Önemi”, Tarihî, Siyasi, Dinî ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane, 
(Yunanca’dan Çeviren: Efi Servou), (Derleyen: Cengiz Aktar), İstanbul 2011, s. 80-81. 

13  Alexis Alexandris, a.g.m., s. 82. 
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edilmemesi yönünde uyarılar yaparken, diğer Anglikan Kilisesi yetkilileri de İtalya ve 
Fransa’nın tavırlarını eleştirmeyi sürdürmüşlerdi. Davidson’ın Ortodoksluk 
konularındaki danışmanı Başrahip J. A. Douglas, “Vatikan, Doğu’nun çok önemli 
siyasi ve dinî bir kurumu olan Ekümenik Patrikhane’nin ortadan kalkmasının, Roma-
Katolik Kilisesi’nin büyük bir zaferi olacağını hesaplamaktadır” demekteydi. 
Davidson ise “Roma-Katolik Kilisesi’nin bu önemli meselede oynadığı rol çok 
üzücüdür. Ekümenik Patrikhane’nin zayıf düşmesi muhtemelen Vatikan’da 
memnuniyetle karşılanacaktır” diyordu.14 Hatta Anglikan yetkililere göre Lord 
Curzon dahi patrikhanenin siyasi ayrıcalıklarının korunması hususunda isteksiz 
davranmaktaydı ve bunun sorumlusu da yine bir Katolik olan İngiliz diplomat 
Andrew Ryan’dı. “Curzon olayları sadece Ryan’ın kendisine aktardığı gibi 
görüyordu”, böyle davranılırsa “patrikhaneyi sadece kâğıt üzerinde kalacak olan resmî 
güvencelerle, Türklerin merhametine bırakmaktan başka bir şey yapılamaz”dı.15 

Hem patrikhanenin hem de Anglikan Kilisesi yetkililerinin itirazlarına rağmen 
patrikhane ile ilgili son karar İtalya ve Fransa temsilcilerinin önerdiği şekilde 
verilmişti. Lozan Konferansı’nın ilk döneminde halledilen konular arasında yer alan 
patrikhane meselesi 10 Ocak 1923 günkü oturumla sonlandırılmıştı. Patrikhane tüm 
siyasi yetkilerinden arındırılmış olarak İstanbul’da kalacak ancak Patrik Meletios 
antlaşmaya son şekli verilip imzalanmadan önce istifa ederek Türkiye’den ayrılacaktı. 
Venizelos ve Lord Curzon da bu durumu kabullenirken, Venizelos yeniden 
patrikhanenin statüsüyle ilgili tartışmalar çıkmaması için bundan sonraki süreçte bir 
an önce Meletios’un istifa etmesi için uğraşacaktı.16 

 

Romanya Kilisesi’ni İttifaka Dâhil Etme Çabaları 

Lozan’da kendisi açısından oluşan bu olumsuz duruma rağmen Meletios kilise 
birlikteliği çalışmalarına patrikhane hakkında Lozan’daki görüşmeler 
tamamlandıktan sonra da devam edecekti. Bu sayede Venizelos’un Lozan’da 
kendisinin patriklikten ayrılmasını sağlayacağına dair verdiği taahhütten İngilizlerin 
desteğiyle vazgeçebileceğini ve İstanbul’da kalmaya devam etmesinin 
kabullenileceğini düşünüyordu. Lozan’daki ikinci dönem görüşmeler boyunca bunu 
sağlayabilmek için uğraşacaktı. Meletios’un Anglikan öğretilerinin kabulü hakkındaki 
deklerasyonu sonrası benzer bir karar almaları için yazdığı mektuba hemen cevap 
                                                 
14  Alexis Alexandris, a.g.m., s. 82-83. 
15  Alexis Alexandris, a.g.m., s. 83. 
16  Andreas Tillyrides, “Eleftherios Venizelos (1864-1935) and Meletios Metaxakis (1871-1935)”, Texts 

and Studies, Vol.: 2, London 1983, pp. 271-276.; Abdurrahman Bozkurt, “Telegraphs Deciphered by 
the Goverment Code and Cypher School (GCCS) During the Negotiation of Second Round of the 
Lausanne Conference (May-June 1923)”, Asia Minor Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, Kilis, Ocak 2015, pp. 46-
48. 
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vermemiş olsa da birlikteliğe dâhil edilmesi düşünülen ikinci kilise Romanya 
Ortodoks Kilisesi’ydi. Hem Meletios hem de Anglikan temsilcilerce Romanya 
Kilisesi’nin Anglikan öğretileri hakkında olumlu bir yaklaşımda bulunacağı 
düşünülmekteydi. Bu yüzden, Lozan’da görüşmelerin kesintiye uğradığı döneme denk 
gelen süreçte İngiliz temsilciler Romanya Kilisesi ile de resmî bir yakınlık kurmak için 
çalışmaktaydılar. Meletios da sürecin içinde yer almaya devam ederek, İngilizlerin 
desteği ile konferanstaki kesinti öncesi patrikhane ve kendisinin durumu hakkında 
alınan kararı değiştirtmeyi umuyordu. Bu yüzden İngilizlerin Romanya Kilisesi ile 
yakınlaşma çabalarına kendisi de doğrudan destek veriyordu. İngiltere de 
muhtemelen Meletios İstanbul’dan ayrılmadan ve kendileri İstanbul’da hâlen etkin bir 
durumdayken özellikle Balkan kiliselerine yönelik hedeflerini bir an önce hayata 
geçirmek arzusundaydı. İngiltere’ye göre Balkan kiliselerinin Anglikan Kilisesi ile 
birlikteliği sağlanabilirse, kendileri İstanbul’dan ayrılsa dahi bölgedeki faaliyetlerini 
sürdürme imkânı bulabileceklerdi. Balkan kiliseleri üzerindeki çalışmaları için de 
Meletios’un desteği önemliydi. Neticede Meletios’un, Türklerin tepkilerine muhatap 
olmasına rağmen Ortodoks dünyası üzerindeki etkisi bilinmekteydi. Romanya 
Kilisesi, Meletios tarafından – kendi kararıyla ilgili mektupla birlikte – Anglikanların 
meseleye yaklaşımı ve kendileri için bu durumun önemi hususlarında bilgilendirilmiş, 
daha sonra da kilise yetkilileri ile konu hakkında görüşmesi için Anglikan Kilisesi’nin 
Cebelitarık Episkoposu John Greig Bükreş’e gönderilmişti. Fakat John Greig’in 
gezisinin, bölgedeki Ortodokslar üzerinde birtakım kötü niyetler barındırdığına dair 
eleştiriler gelmişti.17 

Bükreş’te yayımlanan “Adeverul” gazetesinde Teodorescu imzasıyla 
yayımlanan bir yazıda Anglikanlar ve Ortodokslar arasındaki dinî yakınlaşma çabaları 
değerlendirilirken, konunun politik boyutuna vurgu yapılmış, bu çabalardaki esas 
hedefin dinî olmadığı ifade edilmişti. Patrik Meletios’un deklerasyonunu da 
kapsayacak şekilde genel olarak Anglikan-Ortodoks birlikteliği ve iki kilise arasındaki 
yakınlaşma çabalarına yönelik en temel eleştiri noktası olan siyasi/politik gizli 
hedefleri ayrıntılı olarak açıklamaya çalışan yazı, İngiliz yetkililer ve din adamlarının 
dikkatini çekmiş ve onlar tarafından da eleştirilmişti. Yazıya göre, {bölgedeki gücünü 
kaybetmek istemeyen İngiltere, Hindistan’daki güvenliği için Mısır’daki varlığını 
korumayı, diğer alanlardaki otoritesi için de Karadeniz ve Balkanlardaki etkisini 
sürdürmeyi arzuluyordu. Dünya savaşının çıkmasına neden olan en önemli etkenlerden 
biri Mezopotamya ve Karadeniz bölgesindeki ekonomik problemlerdi. Anadolu’daki 
kâr mârjı yüksek zengin petrol yataklarının ortaya çıkarılması durumunda Mısır 
kaçınılmaz olarak önemini kaybedecekti. Bu yüzden İngiltere, Yunan ordusunun 
yardımıyla Türkiye’yi devirmek, savaştaki genel başarısıyla da Almanya’nın bölgedeki 

                                                 
17  Anglikan din adamı W. A. Wigram’ın “Adeverul” gazetesindeki yazı ile ilgili olarak İngiltere’nin 

Bükreş Sefareti’ne sunduğu memorandumu; TNA. FO. 286/876, No.: 205. 
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etkinliğini sonlandırmak istemişti. Fakat bu amaçlarına ulaşamamıştı. Yakın 
Doğu’daki askerî, politik ve ekonomik faaliyetlerini dinî bir etki ile kuvvetlendirmek 
isteyen İngiltere, Balkanlar ve Akdeniz dünyasında kendisine bağlı bir ruhani birliktelik 
sağlama hedefindeydi. Hedeflenen ruhani birliktelik esas olarak İstanbul Rum 
Patrikhanesi’nin desteğiyle Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan’ı 
kapsayacaktı. Yunan ordusunun Anadolu’daki etkinliğine paralel olarak İstanbul 
Patrikhanesi ile yakınlaşma çabaları hızlandırılmıştı. İstanbul Patrikhanesi ile 
sağlanan yakınlık ve birliktelik Romen Ortodoks Kilisesi ile de oluşturulabilirse bu hedef 
İngiltere için daha da kolaylaşacaktı. Bunların yanında birlikteliğin tüm Hristiyanları 
kapsayabilecek şekilde devam edeceği düşünülmüyordu. Zira Katolikler İngiltere’nin 
Ortodokslarla yakınlaşma siyasetinin Katolikliğin izolasyonuna neden olacağını ve 
kendilerinin Yakın Doğu ile birlikte Doğu ve Batı Avrupadaki etkilerinin 
sonlandırılacağını düşünüyorlardı. Vatikan’ın Ankara ile yakınlaşma yoluna 
girmesinde bu tehlikeyi fark etmesinin de etkili olduğu vurgulanıyor fakat İngiliz askerî 
güçlerinin hala İstanbul’da bulunmaya devam etmesinin, İngiltere’nin süreci 
yönlendirmeye devam edebilmesini sağladığına işaret ediliyordu. İstanbul Patrikhanesi, 
Anglikanlarla birleşme önerisini ilettikten sonra Romen Kilisesi yetkilileri ile konu 
hakkında görüşmüş, Anglikanlar da kilisenin teklife olumlu yaklaşmasına katkı 
sağlamak için Jong Greig’i Bükreş’e göndermişlerdi. Her iki kilisenin de aynı aile ve 
inanç sisteminden geldiği doğruydu. Eğer istenen birliktelik gerçekleşirse evlilik, cenaze 
ve vaftiz törenleri gibi konularda Ortodoks ve Anglikan din adamları birlikte hareket 
edebilecekler, her iki taraf da birbirlerinin yanındayken kendilerini evlerindeymiş gibi 
hissedeceklerdi. Ayrıca her iki kiliseye bağlı insanlar ruhani olarak aynı çatı altında 
toplanabilecek, Anglikan Teoloji okulları Ortodoks öğrencileri de kabul edecekti. 
Neticede, bu durumun iki tarafa da çok geniş olanaklar sunacağı ortadaydı.}18 

Teodorescu’nun yazısı hakkında Anglikan din adamlarının 
değerlendirmelerinde, kendisinin dürüst ve samimi bir insan olduğunu bildikleri 
ancak kilise birlikteliği hususundaki politik yorumlarının doğru olmadığı 
vurgulanıyordu. Teodorescu’nun Yahudi ve yazının yayımlandığı Adeverul 
gazetesinin de Yahudi sermayeli olduğuna işaret edilerek, onun da aslında politik 
eleştirilerinin arka planında dinî kaygılar yattığı imâ ediliyordu. İngiltere Kilisesi’nde 
Hristiyanlar arasında genel olarak bir “barış” istendiği doğru olmakla birlikte, bu 
barışın nasıl sağlanacağı hususunda birçok farklı fraksiyon bulunduğu ifade edilirken, 
tüm fraksiyonların ve onlara bağlı tartışmaların dinî mahiyetli olduğu politikayla bir 
alakasının olmadığı ısrarla vurgulanıyordu.19 

                                                 
18  TNA. FO. 286/876, No.: 108, 7 Şubat 1923. 
19  Anglikan din adamı W. A. Wigram’ın “Adeverul” gazetesindeki yazı ile ilgili memorandumu; TNA. 

FO. 286/876, No.: 205, 14 Mart 1923. 
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İngiltere’nin Bükreş Sefiri Herbert G. Dering de yazıda öne sürülen iddiaları 
çürütmeye çalışmıştı. O da konunun siyasi boyutunun olmadığını savunanlara benzer 
görüşlere sahipti. Dering’e göre Cebelitarık Episkoposu John Greig’in gezisinden yola 
çıkarak İngiltere’nin kilise birlikteliği hedefiyle Yakın Doğu’daki politik ve ekonomik 
etkisini artırmaya çalıştığı şeklindeki eleştirilerin en belirginlerinden birisi bu yazıydı. 
John Greig aslında bölgeye ilk gezisini 1922 yılı Ekim ayı içerisinde yapmıştı. İstanbul, 
Bükreş, Budapeşte ve Sofya’yı dolaşan Greig’in gezisine bölgedeki Anglikan Kilisesi 
Başpapazı da eşlik etmişti. Sefire göre her iki gezinin de amacı Canterbury 
Başepiskoposu’nun bölgedeki Ortodokslara selamını iletmek ve İngiliz Kilisesi’nin 
bölgeye yardımlarını sürdüreceğini ifade etmekti. Bununla birlikte John Greig’in 
kendisine Ortodoks gruplarla dinî bir uzlaşma imkânı bulunduğunu söylediğini de 
belirten sefir, politik hedeflerden bahsetmiyordu.20 Fakat Romanya Kilisesi’ne yönelik 
bu çalışmalar o dönem için sonuç vermeyecek, kilise bir süre sonra olumsuz görüşünü 
bildirecekti. 

 

Patrikhane İle İlgili Lozan’daki Görüşmeler Sonrası Meletios’un 
Patrikhane’deki Faaliyetleri 

Yunan ordusunun Anadolu’daki yenilgisi sonrası Atina’da yeniden bir iktidar 
değişimi yaşanmıştı. Ordu içerisinden bir grup, Kral Konstantin ve mevcut 
Yunanistan Hükümeti’ni Anadolu’daki savaşı sürdürüp orduyu ve hükümeti felakete 
sürüklemekle suçlayarak yeni bir darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Darbeciler 
yönetimi ele geçirmeyi başararak Kral Konstantin’i tahttan indirmiş ve meclisi 
kapatmışlardı. Ardından da teşkil ettikleri bir “ihtilal komitesi” ile ülkeyi yönetmeye 
başlamışlardı. Yaşanan iktidar değişimi ile birlikte Patrik Meletios da Konstantin 
döneminde sorun yaşadığı Yunanistan idaresi ile ilişkilerini düzeltme fırsatı 
bulmuştu. Yunanistan’da oluşan yeni durumu da kendi lehine kullanmak isteyen 
Meletios, Venizelos’un Lozan’da kendisinin patriklik görevinden ayrılmasını 
sağlayacaklarını söylemesine rağmen patrikhanedeki çalışmalarını sürdürmüştü. 10 
Ocak 1923 günü yapılan toplantıda Türk heyetinin patrikhanenin İstanbul’dan 
çıkarılmasına dair teklifini geri çekmesi ile sonlanan patrikhane hakkındaki 
görüşmeler sonrası Meletios, kendisi hakkındaki kararın değiştirilmesi için uğraşmaya 
devam etmişti. Meletios’a göre Venizelos isterse patriklik görevinde devam etmesi için 
Türkleri ikna edebilirdi. Bu yüzden de İstanbul’dan ayrılmamak için uğraşacak, 
özellikle dinî faaliyetlerini hız kesmeden sürdürecekti. Atina Kilisesi ile ilişkilerini 
canlı tutuyor, çalışmalarına Atina’yı da dâhil etmeye çalışarak Venizelos ile ilişkilerini 
yeniden düzeltmeyi ve patriklik görevinin devamını sağlamayı hedefliyordu. Atina 
Metropolitliği görevine arkadaşı Chrysostom Papadopoulos’un seçilmesi bu 

                                                 
20  Bükreş Sefiri Herbert G. Dering’ten Dışişlerine, TNA. FO. 286/876, No.: 108, 7 Şubat 1923. 

Platform of International European Studies | 333



 Ramazan Erhan Güllü 

düşüncelerini daha da kuvvetlendirmişti. Papadopoulos da Venizelos yanlısı olarak 
bilinen din adamlarındandı.21 İngiliz temsilciler Papadopoulos’un bazı görüşlerinin 
Anglikanlar tarafından sıkıntılı kabul edilebileceği görüşündeydiler. Fakat yine 
İngilizlere göre bunlar aşılmaz farklılıklar değildi, muhafazakâr Ortodokslar 
tarafından itiraz edilen birçok konuda olduğu gibi bu tür ayrılıklar da çözülebilirdi.22 

Meletios da zaten arkadaşı olan Papadopoulos ile ilişkilerini geliştirerek, hem 
diğer Ortodoks kiliselerle hem de Anglikanlarla Atina Kilisesi arasındaki 
münasebetlerde yer almaya gayret etmişti. Elbette Anglikanlarla olan yakınlık daha ön 
plandaydı. Süreçteki en önemli faaliyeti ise 10 Mayıs – 8 Haziran 1923 tarihleri 
arasında İstanbul’da topladığı “Pan-Ortodoks Kongresi” olmuştu.23 Kongreye 
İstanbul, Kıbrıs, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya kiliselerinin temsilcileri katılmış; 
Rusya, Kudüs, Antakya ve İskenderiye kiliseleri temsilci göndermemişlerdi.24 Ayrıca 
kongrede, görüş alışverişinde bulunmak üzere Anglikan kilisesinden gelen din 
adamları da vardı. Kongrede tartışılan ana konular; Meletios’un Anglikan öğretileri 
hakkındaki deklerasyonu, Ortodoks dünyasının Jülyen takviminden Gregoryen 
takvimine geçişi önerisi ve ilerleyen tarihlerde yapılacak daha geniş bir Pan-Ortodoks 
kongresi için nasıl bir hazırlık yapılması gerektiği idi. Fakat Meletios için bu konular 
dışındaki asıl amaç, Lozan’da patrikhane ile ilgili yapılan görüşmeler sonrası alınan 
kararla kendisinin patriklikten ayrılması hakkında verilen taahhütü kaldırtmak için 
Ortodoks dünyasından destek bulmaktı. Fakat bu hususta yine beklediği desteği 
bulamadığı gibi dinî hususlarda kongreye sunduğu öneriler de ciddi bir destek 
bulmamıştı. Birçok Ortodoks kilisesinin temsilci göndermediği kongrede, 
katılımcıların bir kısmı da Meletios’un önerilerine itiraz etmişlerdi. En çok tartışılan 
konu takvim değişikliği olmuştu. Ortodokslar arasındaki muhafazakâr din adamları 
Anglikan öğretilerinin doğruluğu kararı gibi Jülyen takviminden Gregoryen 
takvimine geçiş önerisine de muhalefet ediyorlardı. Onlara göre takvim değişikliği, 
Anglikanlarla yakınlık gibi radikal bir batılılaşma önerisiydi. Böyle bir değişim talebi 
de zaten Anglikanlardan ilham alınarak yapılmaktaydı.25 Bu yüzden kongreden 
Anglikanlarla yakınlık konusunda eskiden beri olduğu üzere takvim değişikliği 
hususunda da genel bir karar almak mümkün olamamıştı. Atina Kilisesi kongre 
toplanmadan önce Gregoryen takvime geçmeyi kabul etmişti. Kongreden önce takvim 

                                                 
21  Atina’da Bentick’ten Dışişleri’ne, 9 Mart 1923; TNA. FO. 286/876, No.: 187. 
22  TNA. FO. 286/876, No.: 201, 14 Mart 1923. 
23  Kongre hakkında ayrıca bkz. Bryn Geffert, “Anglican Orders and Orthodox Politics”, p. 289-291.; Elçin 

Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, İstanbul 2004, s. 120.; Vasil T. Stavridis, 
“Two Ecumenical Patriarchs from America: Meletios IV Metaxakis (1921-1923)  and Athenagoras I 
Spyrou (1948-1972)”, The Greek Orthodox Theological Review, Vol.: 44, Nos.: 1-4, Brookline 1999, p. 
61. 

24  Bryn Geffert, “Anglican Orders and Orthodox Politics”, p. 290. 
25  Bryn Geffert, “Anglican Orders and Orthodox Politics”, p. 289-290. 

Platform of International European Studies | 334



  CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

değişikliği ile ilgili çalışmalar yapılmış, Kral’ın ve hükümetin de onayladığı bir 
kararname ile Yunanistan’da tüm dinî ve dünyevî işlerde Gregoryen takviminin 
kullanılacağı ilân edilmişti. Atina Kilisesi Sinodu ilerleyen tarihlerde Gregoryen 
takvime geçişle ilgili kararını tekrar açıklayacak, festivallerini artık yeni tarihle 
yapacağını ilân edecek ayrıca Atina Kilisesi’nin Ortodoks dünyasındaki yerinin tekrar 
tanımlanması gerektiğine dair bir görüş beyan edecekti.26 Venizelos’un önceki yıllarda 
da zaten Yunanistan’ın Gregoryen takvime geçişi ile ilgili teşebbüsleri olmuş ancak 
başaramamıştı. “Ruhani önyargıları kırarak” alınan bu son kararın Yunanistan’ın batı 
ile olan ticari ve siyasi münasebetinde büyük bir engeli ortadan kaldırdığı 
düşünülüyordu. Böylece Meletios da artık daha etkin olduğu Yunan Kilisesi 
üzerindeki otoritesini tüm Hristiyan dünyasına göstermiş oluyordu. Fakat Meletios 
kongreden bunun dışında başka bir kazanım elde edememiş, Türkiye’den 
ayrılmaması hususunda arzuladığı siyasi desteği bulamamıştı. Kongrenin üzerinden 
bir ay zaman geçtikten sonra ve Lozan Antlaşması imzalanmadan kısa süre önce  – 10 
Temmuz 1923 tarihinde - Lozan’da daha önce Türk ve Yunan heyetleri tarafından 
kararlaştırıldığı şekilde Türkiye’den ayrılmak zorunda kalacaktı. Bir İngiliz gemisiyle 
İstanbul’dan ayrılan Meletios’un bundan böyle faaliyetlerini Türkiye sınırlarında 
yürütmesi mümkün olamayacaktı. Meletios’un ayrılışı sonrası patrikhane idaresi de 
değişecek ve bizzat patrikhane tarafından da mütareke döneminde patrikhanenin dinî 
ve siyasi alanlardaki birçok faaliyetinin sorumlusu olarak Meletios gösterilecekti. 
Onun ayrılışı ile patrikhanenin artık kendine bağlı Ortodoks tebeanın dinî ihtiyaçları 
çerçevesinde vazifesini yerine getirmek dışında bir fonksiyonunun olmadığı ifade 
edilecekti. Türkiye de patrikhaneyi, siyasî/dünyevî yetkilerinden arındırılmış, sadece 
dinî görevlerini yerine getirmekle görevli bir merkez olarak kabul edecekti.27 

 

Sonuç 

İstanbul Rum Patriği Meletios Metaksakis, Anadolu’yu işgal eden Yunan 
ordusu geri çekilene kadar açıktan Yunanistan lehine faaliyette bulunmaktan 
çekinmemişti. Yunan ordusunun faaliyetleri ile birlikte “Büyük Yunanistan”a 
ulaşmak için kendilerine destek olacak en büyük uluslararası gücün İngiltere 
olduğuna inanıyordu. Patriklik öncesi görevleri sırasında da sürdürdüğü ve patrikliği 
ile birlikte en üst seviyeye çıkardığı İngiliz yanlısı siyasi tavrı ve Anglikan Kilisesi ile 
yine daha önceden beri süregelen yakınlığı, tamamen İngiltere’den beklediği siyasi 
destekten kaynaklanıyordu. Dönemin çalkantılı Yunanistan tarihinin en önemli 
figürlerinden olan Venizelos da benzer görüşlere sahipti. Meletios’un patrik 
seçilmesini de kendisine olan bağlılığı ile birlikte savundukları benzer politik hedeflere 
                                                 
26  TNA. FO. 286/876, No.: 600, 30 Temmuz 1923. 
27  Gizem Çakmak, “Lozan Barışı Sonrası Fener Rum Patrikhanesi”, Taraflarının Bakışıyla Lozan 

Uluslararası Sempozyumu (9-10 Mayıs 2014, İstanbul) Bildirileri, İstanbul 2015, s. 157. 
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ulaşmak amacıyla Venizelos sağlamıştı. Venizelos ve Meletios’un İngiliz yanlısı politik 
tavırlarının zirve noktası, Meletios’un Anglikan öğretileri ile ilgili yayımladığı 
deklerasyon olmuştu. Uzun bir tarihî geçmişe sahip olan Anglikan-Ortodoks 
birlikteliği tartışmaları, Meletios tarafından atılan bu radikal adımla uygulama 
sahasına koyulmaya çalışılmıştı. Ancak Patrik Meletios’un temsil ettiği birliktelik 
yanlısı ve batıcı olarak da bilinen reformist din adamlarının bu konudaki arzularını 
daha muhafazakâr olarak bilinen Ortodoks din adamları paylaşmıyorlardı. 
Dolayısıyla deklerasyon Ortodoks kilisesi içinde bir süre devam edecek dinî 
tartışmaları beraberinde getirmişti. Diğer yandan dönemin askerî ve siyasî gelişmeleri 
gözönüne alındığında deklerasyonla elde edilmeye çalışılan esas hedeflerin siyasi 
olduğu açıktı. En belirgin siyasi hedefi, geri çekilen Yunan ordusu ve Türkiye Rumları 
lehine İngiltere’nin daha yakın desteğini görmek olan deklerasyon, tüm gayretlerine 
rağmen siyasi hedefleri açısından Meletios’a ve patrikhaneye ümit ettikleri katkıyı 
sağlayamamıştı. Ankara Hükümeti’nin askerî ve siyasî başarıları güç dengelerini 
değiştirmişti. İngiltere’den bekledikleri desteği göremedikleri gibi deklerasyon sonrası 
süreçte Meletios ile Venizelos’un da araları açılmış, Venizelos Lozan’da patrikhane ile 
ilgili yapılan görüşmeler sırasında dile getirdiği şekilde Meletios’un patriklikten 
ayrılmasını istemiş ve antlaşma imzalanmadan kısa süre önce de Meletios Türkiye’den 
ayrılmıştı. Deklerasyon da onun kişisel bir girişimi olarak kalmıştı. Buna bağlı olarak 
ittifakın özellikle Doğu Avrupa Kiliselerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine dair 
sonraki yıllarda devam ettirilmeye çalışılan faaliyetler de benzer şekilde başarısızlığa 
uğramıştı. 

  

Platform of International European Studies | 336



  CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

KAYNAKÇA 

 

Arşiv Belgeleri 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi (T.İ.T.E.)  

K.: 47, B.: 31 

İngiliz Devlet Arşivi – The National Archives (TNA) 

Foreign Office (FO.) nr. 286/876 

 

Gazeteler 

İkdam 

Tevhid-i Efkâr 

The New Yok Times 

 

Eserler 

ADAM, Will, Legal Flexibility and the Mission of the Church – Dispensation and 
Economy in Ecclesiastical Law, New York 2016, Routledge Publishing. 

BELL, George Kennedy Allen, Randall Davidson – Archbishop of Canterbury, 
Vol.: I-II, London 1935, Oxford University Press. 

DAVIDSON, Randall Thomas, The Five Lambeth Conferences (1867, 1878, 
1888, 1897 & 1908), London 1920, Society for Promoting Christian Knowledge. 

GEFFERT, Bryn, Eastern Orthodox and Anglicans: Diplomacy, Theology and the 
Politics of Interwar Ecumenism, Notre Dame 2010, University of Notre Dame Press. 

GÜLLÜ, Ramazan Erhan, Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum / 
Ortodoks Patrikhanesi (1921-1923), İstanbul 2017, Ötüken Neşriyât. 

ISTAVRIDIS, Vasil T., Orthodoxy & Anglicanism, (Translated by Colin Davey), 
London 1966, S.P.C.K. 

MACAR, Elçin, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, İstanbul 
2004, İletişim Yayınları. 

 

 

Platform of International European Studies | 337



 Ramazan Erhan Güllü 

Makaleler 

ALEXANDRIS, Alexis, “Lozan Konferansı ve İstanbul Rum Patrikhanesi’nin 
Ekümenik Boyutu: 10 Ocak 1923 Tarihli Tutanağın Önemi”,  Tarihî, Siyasi, Dinî ve 
Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane, (Yunanca’dan Çeviren: Efi Servou), (Derleyen: 
Cengiz Aktar), İstanbul 2011, İletişim Yayınları, s. 77-119. 

BOZKURT, Abdurrahman, “Telegraphs Deciphered by the Goverment Code 
and Cypher School (GCCS) During the Negotiation of Second Round of the Lausanne 
Conference (May-June 1923)”, Asia Minor Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, Kilis, Ocak 2015, 
pp. 34-59. 

ÇAKMAK, Gizem, “Lozan Barışı Sonrası Fener Rum Patrikhanesi”, 
Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu (9-10 Mayıs 2014, İstanbul) 
Bildirileri, İstanbul 2015, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, s. 150-171. 

ÇATALBAŞ, Resul, “Lambeth Konferansları: Tartışma Konuları ve Diyalog”, 
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, Yozgat 2013, s. 23-47. 

GEFFERT, Bryn, “Anglican Orders and Orthodox Politics”, The Journal of 
Ecclesiastical History, Vol.: 57, No.: 2, April 2006, Cambridge University Press, pp. 
270-300. 

GRIGORIEFF, Dmitry, “The Orthodox Church in America an Historical 
Survey”, The Russian Review, Vol.: 31, No.: 2, April 1972,  pp. 138-152. 

GÜLLÜ, Ramazan Erhan, “Yunanistan’ın Anadolu İşgali ve Sonrasında 
Anglikan Kilisesi ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-
1923)”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVID), Cilt: V, No: 1, İstanbul 2017, s. 85-107. 

MONKS, James L., “Relations Between Anglicans and Orthodox: Their 
Theological Development”, Theological Studies, Vol.: 7, United States 1946, Society of 
Jesus in the United States, Theological Faculties, pp. 410-452. 

STAVRIDIS, Vasil T., “Two Ecumenical Patriarchs from America: Meletios IV 
Metaxakis (1921-1923)  and Athenagoras I Spyrou (1948-1972)”, The Greek Orthodox 
Theological Review, Vol.: 44, Nos.: 1-4, Brookline 1999, pp. 55-85. 

TILLYRIDES, Andreas, “Eleftherios Venizelos (1864-1935) and Meletios 
Metaxakis (1871-1935)”, Texts and Studies, Vol.: 2, London 1983, Foundation for 
Hellenism in Great Britain, pp. 271-276. 

                                         , “Meletios Metaxakis: A Historic Document”, Ek tou 
Tipografeiu tis Apostolikis Diakonias (Theologia), Vol.: 55, Athens 1984, pp. 525-532. 

Platform of International European Studies | 338



  CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

                                      , “Meletios Metaxakis and English Diplomacy”, Ekklisia 
kai Theologia (Church and Teoloji), Vol.: V, London 1984, Thyateira House, pp. 551-
832. 

WYBREW, Hugh, “Anglican-Romanian Orthodox Relations”, Religion in 
Communist Lands, Vol.: 16, No.: 4, 1988, pp. 329-344. 

Platform of International European Studies | 339



Platform of International European Studies | 340



 CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

 

ANTAKYA ORTODOKS KİLİSESİNDE PATRİKLİK 
MÜCADELESİ 

(1899’a Kadar) 

Haydar Çoruh* 

 

Özet 
Milattan sonra birinci yüzyılda Antakya’da ortaya çıkan Hıristiyanlık Anadolu’dan Kıbrıs’a kadar 

geniş bir bölgede hızlı bir yayılma süreci gerçekleştirmiştir. Havari Pavlos’tan sonra Antakya’da oluşan 
ilk kilise topluluğunun kökeni Yahudi olmakla beraber, bu ilk inananlara sonradan Hıristiyan 
denilmiştir. Milattan sonra ikinci ve üçüncü yüzyıllarda gelişme sürecini tamamlayan Hıristiyanlık, 
Roma sınırlarına dayanmış ve nihayetinde Roma tarafından da resmen kabul edilmiştir. Roma M.S. 5. 
Yüzyıldan itibaren bu yeni inanç sistemine sahip çıkarak hem batıda ve hem de doğuda yerleşmesine 
zemin hazırlamıştır. Roma imparatorlarının gözetiminde İstanbul, Antakya, İskenderiye ve Kudüs’te 
tutunmayı başaran Hıristiyanlık İmparator Zenon zamanında tek bir görüş etrafında birleşmeye 
muvaffak olmuştur.  

İmparator Justinien zamanında monofizit doktirinin etkisiyle Roma’ya karşı ayaklanan Antakya 
kilisesi, büyük katliamlara maruz kalmış ve M.S. 538’de tamamen kapatılmıştır. Bu sürgün Ancak Halid 
b. Velid zamanında sona erdirilmiştir. İslam coğrafyasına dahil edildiği 636 yılından 1098 yılına kadar 
uzun bir dönem el değiştirmelere rağmen huzur içerisinde yaşayan Antakya’ya Haçlı Prens I. 
Bohemond’un sahip olması, kilisenin ilk defa dışarıdan gelen bir müdahale ile Latinleştirilmesine sebep 
olmuş ve Ortodoks Patriklerin tamamı İstanbul’a sürgün edilmiştir. Bu sürgün ancak 1268’de Sultan 
Baybars’ın müdahalesiyle son bulmuştur. 1516’da Mısır Seferi sırasında bölgeyi ele geçiren Osmanlı 
Devleti’nin uyguladığı politikalar Antakya’yı bir inanç şehrine dönüştürürken, yüzyıllardır süre gelen 
politik çatışma ortamının da sonuçlanmasına sebep olmuştur. Bu tarihten 1720 yılına kadar huzur 
içerisinde yaşayan Antakya halkı, bu yıllarda yeniden bölgeye gelmeye başlayan Latin misyonerler ile yeni 
bir kargaşanın içerisine sürüklenmiştir. 1622’de Papa tarafından kurulan İnanç Yayma Cemiyeti 
mümessili misyonerlerin faaliyetleriyle önce Ermeniler daha sonra da Rumların Katolikleşme sürecini 
başlatmıştır. Bu süreçte cemaatleri Ortodoks, ancak din adamları Katolik birçok patrik iş başına gelmiştir. 
Bu patrikler el altından kendi cemaatlerini söz konusu misyonerlerin talepleri doğrultusunda Roma’ya 
biat için çeşitli entirikalar çevirdikleri tespit edilebilmektedir. 

1830’da Ermeni Katolik Patrikliği’nin kurulmasıyla resmi bir hüviyet kazanan Katoliklik, 
Antakya’da kısa zamanda Osmanlı vatandaşı Rumlar arasında da yayılmıştır. Bu yayılma Antakya 
Ortodoks Kilisesinin İstanbul’un denetiminden çıkararak, Roma’nın tahakkümüne teslim etmiştir. Bu 
teslim oluş bir nevi papa gibi hareket eden İstanbul Patrikliği ile Vatikan arasında sürüp giden bir savaşı 
ve her ikisine biat eden rahipler arasındaki iktidar mücadelesinin açıktan belgelenmesi anlamına 
gelmiştir. 1870’li yıllardan sonra Antakya Katolik Ruhbanı kendini saklama gereği duymaksızın ortaya 
çıkarak, varlığını borçlu olduğu Arap kökenli cemaati, Rum kökenli cemaat ile karşı karşıya getirerek, 
yüzyıllardır bir vassal konumunda oldukları Rum tahakkümünden kurtulma zamanının geldiğini ilan 
etmişlerdi. Bu tarihten sonra açıktan yürütülen Arap-Rum çatışması, Arapların kendi patriklerini 
seçtikleri 1898 yılına kadar sürmüştür.  

                                                      
*  Doç. Dr. – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. 
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Bu çalışma Arap kökenli Lazkiye Metropolidi Meletyos Efendi’nin patrik olarak seçilmesiyle 
başlayan ve ırki bir çatışmaya dönüşerek 1920’li yıllara kadar süren Antakya Patrikliği bünyesindeki 
Arap-Rum patrikleri mücadelesini konu almaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Antakya, Hıristiyanlık, Roma, İstanbul, Patrik, Osmanlı. 

 

Patriarchate Struggle in Antakya Orthodox Church 

(Until 1899) 

Abstract 
Christianity, which emerged in Antakya in the first century AD, has realized a rapid spread in a 

wide region from Anatolia to Cyprus. Although the origin of the first church community formed in 
Antakya after the Apostle Pavlos was Jewish, these first believers were later called Christians. Completing 
its development process in the second and third centuries AD, Christianity reached the borders of Rome 
and was finally officially accepted by Rome. Rome M.S. Since the 5th century, this new belief system has 
laid the groundwork for its settlement both in the west and in the east. Under the supervision of the 
Roman emperors, Christianity, which managed to hold on in Istanbul, Antakya, Alexandria and 
Jerusalem, was able to unite around a single view during the time of Emperor Zenon. 

The Antakya church, which rebelled against Rome under the influence of the monophysite 
doctrine during the Emperor Justinian period, was subjected to great massacres and M.S. It was 
completely closed in 538. This exile, however, Halid b. Walid was terminated on time. The possession of 
the Crusader Prince Bohemond I in Antioch, who lived in peace, despite the long-term change of hands 
from 636 to 1098 when it was included in the Islamic geography, caused the church to be Latinized for 
the first time with an external intervention, and all Orthodox Patriarchs were exiled to Istanbul. has been. 
This exile ended only with the intervention of Sultan Baybars in 1268. The policies implemented by the 
Ottoman Empire, which captured the region during the Egyptian Expedition in 1516, transformed 
Antakya into a city of faith and caused the political conflict environment that has been going on for 
centuries to come to an end. The people of Antakya, who lived in peace until 1720, were dragged into a 
new chaos with the Latin missionaries who started to come to the region again in these years. Established 
by the Pope in 1622, the Society of Propagation of Faith started the Catholicization process of Armenians 
and then Greeks with the activities of missionaries. During this period, many patriarchs, whose 
communities were Orthodox, but clergymen, Catholics took over. It can be determined underhand that 
these patriarchs have translated their own communities in accordance with the demands of the 
missionaries in order to pay allegiance to Rome. 

Catholicism, which gained an official identity with the establishment of the Armenian Catholic 
Patriarchate in 1830, soon spread in Antakya among the Ottoman citizens. This expansion took the 
Orthodox Church of Antakya out of the control of Istanbul and handed it over to the domination of 
Rome. This surrender meant an ongoing war between the Patriarchate of Istanbul and the Vatican, which 
acted like a pope, and the struggle for power between the priests who paid allegiance to both. After the 
1870s, the Antakya Catholic Cleric emerged without the need to hide himself, confronting the Arab-
origin community, whose existence he owed, with the Greek-origin community, declaring that it was 
time to get rid of the Greek domination, where they had been a vassal for centuries. The Arab-Greek 
conflict, which was carried out openly after this date, continued until 1898, when the Arabs elected their 
patriarch. 

Platform of International European Studies | 342



 CIEES 2020, History of Orthodox Churches 

 

This study focuses on the struggle between the Arab-Greek patriarchs within the Patriarchate of 
Antioch, which started with the election of Meletyos Efendi, the Metropolitan of Latakia, as patriarch and 
continued until the 1920s by turning into a racial conflict. 

Keywords: Antioch, Christianity, Rome, Istanbul, Patriarch, Ottoman. 

 

1. Kilisenin Kuruluşu ve Kurucuları 

M.S. 37-41’de havari Barnabas ve Pavlos Antakya’da Hristiyanlığın yayılması 
için ilk çalışmaları yapmışlardır.1 Böylece Hristiyanlık Anadolu ve Kıbrıs’a 
yayılmıştır.2 Pavlos’tan sonra Antakya’da ilk kilise topluluğu oluşmuştur. Bu ilk 
Hristiyanlar Yahudiler arasından gelmekle beraber tamamı yeni dinin mümessilliğini 
kabul etmemiştir. Bu sebeple Antakya’daki Hristiyanlar kendilerine ait bir ibadet 
merkezi oluşturmuşlardır. Pavlos yeni kiliseyi Antakya’da temellerini M.S.37-43 
yıllarında atmış ve Kudüs ile bağlarını koparmıştır. Antakya kilisesinin kuruluşunu 
Pavlos’a olduğu kadar Aziz Petrus’a atfedenler de vardır.3  Kilise kurulunca liderliğine 
İgnatius Nurani getirilmiştir. Nurani M.S. 68’de Hıristiyanları ve Yahudileri tekbir 
çatı altında toplamıştır. Bu durum İmparator Titus’un tepkisine sebep olmuştur. 
İmparator M.S.70’te Kudüs’ü tahrip ederek Kudüs kilisesinin ruhani yetkilerini 
Antakya kilisesine taşımıştır. Böylece Antakya kilisesi nüfuzunu Lübnan, Anadolu, 
Mezopotamya, Arabistan ve Hindistan’a kadar genişletmiştir. Asurîlerin 
Hıristiyanlığı kabul etmesi yeni bir kilise olarak Süryani Kilisesi’nin doğuşunu 
hazırlamıştır. Bundan rahatsız olan Roma İmparatoru, Antakya Patriği İgnatius 
Nurani’yi Roma’ya sürgün ederek öldürtmüştür. Nurani’den sonra Antakya Kilisesi 
yeniden Yahudi hâkimiyetine girmiştir. Yahudilerin etkisi altında Piskoposluğa 
getirilen Theophilus (M.S. 165-182) Süryanileri denetime almayı başarmıştır. 
Theophilus’in halefi Marcion ve Samiriyeli Menandros’a halef olan Satornil (MS. 100-
130) döneminde putpereslikten “gizli Tanrı” fikrine geçiş sağlanmıştır.4  

                                                      
1  Barnabas hakkında bkz. Münir Yıldırım, “Tarsus’un Dini Tarihine Tarihsel Bir Yaklaşım”, Çukurova 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 6 (2), Adana 2006, s. 112.  
2 Meyli Kılıç, Tanzimat Sürecinde Antakay Ortodoks Rum Patrikhanesi ve Antakya’da Dini Hayat, 

(Yüksek Lisans Tezi, MÜ. TAE), İstanbul 2004, s. 3.  
3  Kaynaklar Antakya Kilisesi'nin kurucusu olarak Simun Petrus'u işaret etmektedir (Muammer 

Ulutürk, “Katolik Hıristiyanlığına Göre İsa’nın Halefi ve İlk Papa Havari Simun Petrus”, Marife, Yıl. 
6, Sayı. 1, Bahar 2006, s. 160. Ali Ekber Türkoğlu Antakya kilisesinin kuruluşu hakkında, Antakya 
patrikliğinin MS. 37-43 yıllarında Petrus tarafından kurulduğunu ve bu patrikliğe “Ana kilise” 
denildiğini ifade etmektedir (Türkoğlu, Geçmişte ve Günümüzde Antakya’da Hristiyanlık, 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ç. Ü. SBE), Adana 2006, s. 23). 

4  Türkoğlu, a.g.t.,s. 24-25.  
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M.S.325’te Samsatlı Paul İznik’te toplanan konsülün ekümenik olarak 
tanınmasını sağlaması Antakya’da bir teoloji okulunun kuruluşuna vesile oldu. Arius, 
İzmit Piskoposu Eusebius ve Nasturiliğin kurucusu Nastur gibi önemli patrikler 
buradan yetişmiştir.5 

M.S. 451 yılında toplanan Kadıköy konsülü Antakya Patrikliği’ne bağlı 
Yahudiye, Samiriye ve Galile bölgelerinin Kudüs’e; Fenike ve geri kalan bölgelerin 
Antakya’ya bağlı kalması Antakya’nın ekümeniklik statüsünü tahrip etti. Ancak M.S. 
476’da İmparator Zenon’un Antakya’da kendisine yönelik bir isyana müdahalesi 
sonrasında yayınladığı bir bildiri ile teoloji alanında çatışma yaratan terimleri ortadan 
kaldırarak Doğu kiliselerini bir çatı altında toplaması İstanbul, Antakya, İskenderiye 
ve Kudüs patriklerinin teoloji konusunda kabul edilebilir bir görüş etrafında 
birleşmesine vesile olmuştur.6 İmparator Justinien zamanında da kilise monofizit 
doktrinin etkisinde kalınca yeni bir ayaklanmanın büyük katliamlarla 
bastırılmasından7 sonra kilise M.S. 538 tamamen kapatılmıştır.8 Bu kıyımlar 
sonrasında bir daha eski haline gelemeyen kilise, Antakya’nın büyük İslam komutanı 
Halid bin Velid (M.636) tarafından fethedildikten sonra yeni bir diriliş dönemi 
yaşamıştır. Antakya Hristiyanları yeni hamilerinin yönetiminde Bizans’ın 
kıyımlarından kurtulmuştur. M.S. 538 yılından beri Antakya dışında sürgün olan 
Süryani Kilisesi’nin mümessilleri de bir yıl sonra yeniden şehre dönebilmişlerdir.9 

 

2. Osmanlı Döneminde Antakya Kilisesi ve İkiye Bölünmesi 

Antakya, İslam coğrafyasına katıldıktan sonra iç karışıklıklardan kurtulmuştur. 
Bu dönemde Antakya Kilisesi, Doğu ve Batı kiliselerinin birbirinden ayrıldığı 1054 
yılından,  şehrin yeniden Haçlıların eline geçtiği 1098 yılına kadar Müslüman 
hoşgörüsü altında gelişmesini devam ettirmiştir.10 

1098’de şehri ele geçiren Haçlı Prens I. Bohemond kilisede Latinleştirme 
siyasetini başlatılmış ve Ortodoks Patrikleri İstanbul’a sürmüştür.11 Patrikler 

                                                      
5  Türkoğlu, a.g.t., s. 30; Kılıç, a.g.t., s. 4.  
6  Türkoğlu, a.g.t., s. 38-39.  
7  Kılıç, a.g.t., s. 7.  
8  Türkoğlu, a.g.t., s. 40.  
9  Türkoğlu, a.g.t., s. 42.  
10  Charlers A.Frazee, Katolikler ve Sultanlar: Kilise ve Osmanlı İmparatorluğu 1453-1923, İstanbul 2009, 

s. 199. 
11  Daniel Flaut,“Patriarchs of Antioch in The Romanian Countries (16th and 17th Centuries)”, in, R. R. 

S. E. , an I,  1/2005,s. 167.  
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Antakya’ya tekrar ancak Sultan Baybars’ın Antakya’yı Haçlılardan geri aldığı 1268’de 
geri dönebilmiştir.  Bu sürgün Patrik I. İgnatius’un, patrikhaneyi 1342’de Şam’a 
taşımasına sebep olmuştur.12 

Antakya Kilisesi Osmanlı hâkimiyetinin tesis edildiği 1516’dan feodal beylerin 
ortaya çıkmaya başladığı 17. Yüzyılın başlarına doğru ikinci bir bölünmeye maruz 
kalmıştır. Bu bölünmenin nedeni 1611’de işbaşına getirilen Athanasios II Dabbas ile 
1612’de İstanbul’dan tayin edilen İgnatios III Atieh’in rekabetidir.  Antakya’nın gerçek 
patriği olduğunu iddia eden Athanasios II Dabbas, Şam Rumlarının biriken vergilerini 
ödemeyi vaat etmesine rağmen sözünü yerine getiremeyince 1614’de İstanbul’a 
gitmiştir. Ancak İstanbul’dan patriklik icazeti ile dönen Meletios Karmeh adını alan 
İgnatios III Atieh olmuştur. Antakya kilisesindeki bu iki başlı yönetim 1628’e kadar 
sürmüştürü.13 

Meletios Karmeh Haziran 1628’de organize ettiği Sinod’da 20 maddeden oluşan 
bir kararname imzalamıştır. Bu kararnamenin ilk altı maddesi patrik seçimi ve 
atamasıyla alakalıydı. Buna göre toplantıya iştirak edenler arasından seçilecek üç 
kişiden biri patrik adayı gösterilecekti. Daha sonra toplantıya iştirak eden sivillerin bu 
kişiler hakkındaki onayı alınacaktı. Ancak Sindo’un izni olmaksızın patriğin adını 
belirlemek için valiye müracaat edenler olursa aforoz edileceklerdi. Bu kararların 
alınmasında rahipler arasındaki mücadeleden faydalanan Latin misyonerlerin 
mezhep değiştirmeye yönelik baskıları etkili olmuştur.14 Antakya kilisesinin 
katolikleştirme sürecine yardımcı olan bu kararların hemen akabinde düzenlenen bir 
dizi suikast sonucunda Meletios Karmeh 6 Ağustos 1629’da öldürülmüştür. Onun 
ölümü Antakya kilisesinde katolikleşme sürecinin tamamlanması anlamına 
geliyordu.15 

Bu katil olaylarından sonra Roma ilk Katolik patrik olan Protosyncellos 
Pacthomios’u 1 Ocak 1635’te Antakya Kilisesi’ne atamış ve Euthymios III adıyla 
kutsamıştır.16 Patrik Euthymios III selefleri kadar cesaretli olmadığından XV. 
Gregorius (1621-1623) tarafından 14 Ocak 1622’de kurulan İnancı Yayma 
Cemiyeti/Congregation For the Propagation of the Faith17)’nin 4 Ağustos 1638 tarihli 
toplantısında Katolikliğe geçiş faaliyetinin aynen devam ettirilmesine karar 

                                                      
12  Kılıç, a.g.t.,s. 9.  
13  Abdallah Raheb, Conception of the Union in the orthodox Patriarchate of Antioch (1622-1672), 

Historical Part, Beirut 1981,  s. 25- 26. 
14  Raheb, a.g.e., s. 27-29. 
15  Raheb, a.g.e., s.32. 
16  Hakkında bkz. Frazee, a.g.e., s. 112. 
17  Cemiyetin kurucusu hakkında bkz. Frazee, a.g.e., s. 107. 
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vermiştir.18 Bununla beraber Patrik Euthymios III Roma ile birleşme konusunda 
resmi bir adım atamasa da bu talebe öldüğü 11 Ekim’e kadar cevap vermeye devam 
etmiştir.  

11 Ekim 1647’de yerine geçen Halep Metropoliti Meletios Zaim, Makarios III 
adını almıştır.19 Yeni patrik, patriklik harcı olarak Osmanlı Devleti’nin talep etmiş 
olduğu ve 1644’den beri biriken 6000 kuruşu ödeyebilmek ve çeşitli temaslarda 
bulunabilmek için 1652-1659 ve 1664-1669 olmak üzere iki ayrı zamanda Balkan 
ülkeleri ve Rusya’ya yolculuklar düzenlemiştir. Makariyos III, ilk yolculuğunda 
beklentileri karşılayamamıştır.20 İkinci yolculuğuna 6 Ocak 1651’de katalikos olarak 
kutsanmasından hemen sonra başlamıştır ve 1652’de Moldavya Voyvodası Vasil 
Lupa’yı ziyaret etmiştir.21 Antakya Patriği Eflak idarecisi Mattei Basarab, Kozak 
Hatmanı Bogdan Khmelnitsky ve Rus Çarı Alexei Mihailovich’i ziyaret ederek 21 
Nisan 1659’da Şam’a dönmüştür22. 7 yıl süren bu seyahat sonucunda borçların yanı 
sıra Şam’da bir Başpiskoposluk inşa edecek kadar bir para toplanabilmiştir. 1 Haziran 
1659’da birikmiş borçlarının 5000 kuruşunu ödemiştir.23 Buna rağmen Roma bu defa 
da Andre Akhi-John’u Şam’a Katolik Patrik olarak atanmıştır.24 Bu atama Makariyos 
III’ün 14 Aralık 1663’te kesin olarak İnanç Yayma Cemiyeti’ne katılmasına sebep 
olmuştur.25 1667’de Çar Alexis’in davetine katılmak üzere İskenderiye Patriği Paisios 
ile Moskova’ya giden Makariyos III, Suriye’ye döndüğünde Roma kilisesiyle birleşme 
hususunda herhangi bir faaliyette bulunmaksızın Latin misyonerlerle ilişkilerini 
geliştirmiştir. Fransız büyükelçi De Nointel26’in arzusu ve Anti Kalvanistlerin ısrarı ile 

                                                      
18  Misyonerlik, XVII. yüz yılda Doğu Akdeniz’de büyük bir gelişme gösterdi. Cizvit ve Kapusen rahipler 

özellikle Antakya ve çevresinde teşkilatlanma fırsatı buldular (Frazee, a.g.e., s. 103). 
19  Chios’lu Euthymios III’ün halefi olarak seçilmiş olan Meletios Zaim, Halep Metropoliti olarak görev 

yapmaktaydı (Raheb, a.g.e., s.79-81).  
20  Raheb, a.g.e., s. 81. 
21  Raheb, a.g.e., s. 82; Flaut, a.g.m., s. 168. 
22  Seyahatname hakkında bkz. Flaut, a.g.m.,s.168-172.  
23  Resm-i pişkeş hakkında bkz. Elif Bayraktar Tellan, The Patriarch and the Sultan: The Struggle for 

Authority and The Quest for Order in the Eighteenth-Century Ottoman Empire, (Doktora Tezi, 
Department of History İhsan Doğramacı Bilkent University), Ankara 2011, s. 37. 

24  İnanç Yayma Cemiyeti sekreteri Mario Alberici, Türk otoritelerine para ödeyerek Katolik rahipleri 
yerleştirmenin talihsiz sonuçları hakkında Papa ve Kardinalleri bilgilendirdi (Raheb, a.g.e., s. 88). 

25  Makariyos III,  Nisan 1664’te Roma’ya olan bağlılığını bildiren bir de mektup yazmak zorunda kaldı 
ve bu mektup Vatikan’a 19 Ocak 1665 tarihinde ulaştı (Raheb, a.g.e., s. 91). 

26  Nointel’in İstanbul’a gelişi hakkında bkz. Yılmaz Öztuna, Türk Tarihinden Yapraklar, MEB, İstanbul, 
1989. S. 224-227; Serpil Gürer, XVII-XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Fransız Seyahatnamelerinde Osmanlı 
Toplumu, (Doktora Tezi, A.Ü, SBE), Ankara 2010, s. 51. 
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Katolik inancının devamlılığını ve Ortodoks inancının sonlandırılmasını kararlaştıran 
bazı belgeler imzalayan Makariyos III, 12 Haziran 1672’de Şam’da ölmüştür.27 

Doğu Hristiyanlarına din değiştirtme görevi verilen İnancı Yayma Cemiyeti, 
Makariyos III’ün ölümü sebebiyle Antakya’da Latin hiyerarşisinin yerleştirilmesi 
hususunda istenilen başarıya ulaşamamıştır. Buna rağmen Katolikliği seçen güçlü 
kişiler ilk Suriye Katolik Patrikliği’ni kurmaya muvaffak olmuşlardı. Bununla beraber 
Antakya’ya tamamen Katolikleşmiş bir Rum patriğin atanmasına yönelik arayışlar 
1724’e kadar devam etmiştir.28 

 

3. Antakya’da Katolikliğin Yayılması ve İlk Tepkiler 

Osmanlı Devleti’nin Doğu patrikleriyle ilişkilerini genellikle İstanbul Rum 
Patrikliği üzerinden yürütüyor olması Doğu kiliselerini misyoner etkilere karşı 
korunmasız hale getirmiştir. Bu sebeple Doğu kiliseleri de 1724’te Antakya Rum 
Ortodoks Patrikliği’nde yaşanan bölünmeye benzer bir durum ile karşı karşıya 
kalmıştır.29 

Bu dönemin patriği Katolik Serafim nam-ı diğer Kyrillos (Cyril) VI,  Şam’da 
işbaşına getirildikten bir hafta sonra İstanbul Rum Patriği Jeremias III, Kıbrıslı 
Silvesteros (1724-1766)’u Antakya kilisesine Ortodoks Patrik olarak atamıştır. 
Silvestros’un iş başına geçmesi, Katolik lider Kyrillos VI’nın Şam’ı terk etmesine sebep 
olmuştur. İstanbul Rum Patrikliği, bu tarihten sonra Doğu kiliselerine ayinleri Rumca 
icra eden ancak Arapça konuşan patrikleri tayin etmeyi tercih etmiştir.30  

Antakya Patriği Silvestros’un sert yönetimi İstanbul ile Antakya’nın arasının 
bozulmasına sebep olmuştur. Silvestros’un bu tutumunun perde arkasında bütün 
Suriye Ortodokslarının biatını elde etme isteği vardı. Bunun için de öncelikle Kyrillos 
VI taraftarlarını sürgüne göndermiş ve rahiplerin birçoğunu Roma taraftarı oldukları 
gerekçesiyle aforoz etmişti. Latin kiliselerine giden Rumları takip ettirerek 
cezalandırmıştır. İnançlarını ve elde ettikleri imtiyazları kaybetme riskiyle karşı 
karşıya kalan Rum ileri gelenleri Silvestros’un yasaklarından sıkıldılar ve daha önce 
şehri terk etmiş olan Kyrillos VI’yı geri getirmeye karar vererek Papa’dan Kyrillos 

                                                      
27  Raheb, a.g.e., s. 94-97. 
28  G. A. Maloney, “Antioch, Patriarchate of”, New Catholic Encyclopedia, Cilt: I, America 2003, pp. 525. 
29  Hasan Çolak, The Orthodox Church in the Early Modern Middle East: Relations Between the 

Ottoman Central Administration and the Greek Orthodox Patriarchates of Antioch, Jerusalem and 
Alexandria, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2015, s. 136-137. 

30  Frazee, a.g.e., s. 246-247. 
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VI’nın patrikliğini tanımasını istediler. Nihayet 13 Ağustos 1729’da Papa Benedictus 
XIV, Kyrillos VI’ın patrikliğine onay verdi.31 

Antakya kilisesi, ancak bu tarihten sonra İstanbul Rum Ortodoks 
Patrikhanesi’nin el koyduğu sadakalar, vakıflar ve adanmış mallar gibi ekonomik 
kaynaklardan kendisine düşen payı almaya başladı. Antakya Ortodoks Patrikliği ilk 
defa bu sayede İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği karşısında ekonomik olarak kuvvet 
kazanmıştır.32 

Antakya Patriği Silvestros’un 42 yıl süren patrikliğinin ilk yılları Cebel-i 
Lübnan’a kaçan Katolik Kyrillos VI taraftarlarıyla çatışma halinde geçmiştir. Bununla 
beraber Ortodoks mezhebine bağlılık, Fransız diplomatların ve Katolik misyonerlerin 
çalışmaları sayesinde ancak iki yılda kırılabilmiştir. Bunda Antakya Patriği 
Silvestros’un ekonomik ve politik baskılarının rolü de büyük olmuştur. Bu baskılar 
Halepli Katolik Metropolit Maximus’un Antakya patriği seçildiği 1730’lu yılların 
başlarına kadar devam etmiştir. Maximus patrik seçilince Silvestros’u İstanbul’a 
şikâyet etmiştir. Osmanlı Devleti, bu şikâyet sonucunda kendini Katolik-Ortodoks 
çatışmasının ortasında bulmuştur.33 

Kıbrıslı Silvestros, 1745’te Halep’ten yeni bir metropolid tayin ederek, 
Antakya’da Ortodoksluğu ön plana çıkarmak ve Antakya Katolik Patriği Maximus’un 
yerine de bir Rum Ortodoks metropolit atama teşebbüsünde bulunmuştur.34 Bu 
konuda hem Osmanlı Devleti’nin ve hem de İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin 
desteğini almıştır. Bu destek sayesinde 17 Nisan 1750‘de Antakya patrikliğine 
Metropolit Sofroniod’u tayin etti. Maksimus ve Sofroniod aynı kürsüde birkaç yıl 
birlikte patriklik yaptılar.35 

Sofroniod’un ardından patrikliğe getirilen Theodosios V Dahhan (1761-1788) 
da Maximus ile aynı yıllarda görev yaptı.36 Nihayetinde Maksimus 28 Kasım 1762’de, 
rakibi Theodosios V Dahhan ise 1788’de öldü.37 Bunun üzerine, Roma İnanç Yayma 
Cemiyeti, Antakya patrikliğinin sınırlarını belirlemek üzere patrik ve piskoposları 
Kasım-Aralık 1790’da düzenlenecek olan Sinod’a davet etti. Bu toplantıda Antakya 
Patrikliğinin bütün süreçleri boyunca en saygın patriği olan Halep Metropoliti 
Germanos Adam’ın patrikliği ilan edildi. Bu atama patrikhanenin “mevzuatında bir 
                                                      
31  Frazee, a.g.e., s. 247-248. 
32  H. Çolak, a.g.t., s. 147-149. 
33  H. Çolak, a.g.t., s. 170-173. 
34  A. Raheb, a.g.m., s. 11.  
35  H. Çolak, a.g.t., s. 175. 
36  https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasius_IV_Jawhar (24.11.2015, 14:35). 
37  Frazee, a.g.e., s. 251. 
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dönüm noktası” oluşturmuştur. Germanos Adam’ın kendisinden sonraki halefleri 
Cyril VII Siaj (1794-1796) ve Agapios II Matar (1796-1812) olmuştur. Haleflerden 
Ağapios II Matar’ın patrikliği sırasında meşhur Karkafe Sinod’u (Qarqafe Sinod) 
1806’da toplanmıştır. Bu Sinod’a katılan Germanos Adam konsülün genel olarak 
papalıktan daha önemli olduğuna inandığını belirtmiş ve Rum Katolikler konusunda 
Roma’nın fikrî olarak değil, sadece onursal bir önceliğe sahip olduğunu savunmuştur. 
Yazdığı kitaplarda Doğu ayinlerindeki ve geleneklerindeki Kutsal Ruh dualarının 
İsa’nın bedeninin ve kanının kutsanmasında temel teşkil ettiğini ifade etmiştir.38  
Germanos Adam’ın 1809’da ölümü üzerine, Rum kökenli Katolik piskoposlar 
Maximus Mazlum’a biat ettiler ve onu patrik seçtiler. Maximus Mazlum Roma’ya 
giderek patrikliğine yapılan itirazları sonlandırmak istemiştir. Ancak bu defa da 
Germanos Adam taraftarlığıyla suçlanmıştır. Papa VII. Pius’un desteğinden mahrum 
kalan Maximus Mazlum Roma’nın desteğini kaybetmiştir. Bunun üzerine desteksiz 
kalan Katolik Rumlar Antakya Ortodoks Patriği’nin ve Sultan II. Mahmud’un takibine 
uğrayarak, Ortodoksluğa dönmeleri konusunda baskı altına alınmışlardı.39 

Antakya Rum Katolik patriği, Roma’dan elde etmeye çalıştığı bağımsız kilise 
kimliğinin peşini hiç bırakmamıştır. İgnatios IV Sarrouf (1812), Athanasios V Matar 
(1813) ve Macarios IV Tawil (1813-1815)’in patrikliklerinde bu talep hep dile 
getirilmiştir. Bu ısrar sebebiyle Patrik İgnatios V Qattan (1816-1833) Roma’nın 
Apostolik delegasyonunun elinde bir oyuncak haline gelmiştir. Öyleki Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 1821 Rum ayaklanması Rum Ortodoksların ötekileştirilmesine 
sebep olunca ister istemez İstanbul Rum Patrikliği’nin otoritesi zayıflamıştır. 
Ortodoksların yerini alan Katolikler ise imparatorluk çapında büyük saygınlık 
kazanmışlardı. Bu tarihlerde Antakya Ortodoks Patrikliğine getirilen İgnatios V 
Qattan, Roma tarafından da tanınmamıştır. Katolik Rumların lideri metropolit 
Maximus Mazlum bu hususu devamlı bir eleştiri konusu haline getirmesi sayesinde 
Roma’nın desteğini alarak, Maximus III Mazlum adıyla 1833’te Antakya Katolik 
Patriği olmuştur.40 

Patrik Maximus III Mazlum, aynı tarihlerde Ortodoks patrik Silvesteros’a karşı 
başlattığı (1843-1848) mücadeleyi de kazanmıştır. Maximus III Mazlum Antakya 
Kilisesi’nin ruhani idaresine yeni bir düzen vererek Antakya Katoliklerinin uzun 
zamandan beri bağlı oldukları Katolik Ermeni Patrikliği’nden bağımsızlıklarını 
kazanmaya muvaffak olmuştur.41 7 Ocak 1848’de müstakil Antakya Katolik Patriği 

                                                      
38  Frazee, a.g.e., s. 252-253. 
39  Frazee, a.g.e., s. 348-349. 
40  A. Raheb, a.g.m., s. 13; Frazee, a.g.e., s. 350. 
41  Canan Seyfeli, “Osmanlı Devlet Salnamelerinde Rum Melkit Katolik Patrikliği (1847-1918)”, 

Karadeniz (Black Sea) Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 11, 2011, s. 17. 
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olarak berat alan Maxsimus III Mazlum 1849’da Sinod’u toplayarak dinsel alanda 
birçok yasal düzenlemeler yapmıştır.42 Maximus III Mazlum’un bu başarısı Roma’nın 
Theodosios Qayoumgi ile Clement Bahouth’u papaz olarak Antakya’ya göndermesine 
sebep oldu. Clement Bahouth, Maximus III Mazlum’un 1855’de ölümünden sonra, 
Antakya Katolik Patriği (1856-1864) oldu. Bahouth istifa ettiği 1864 yılına kadar, 
Antakya Rum Katolik Patrikliği’ne taraftar toplamak konusunda önemli bir rol 
oynamıştır. Bahouth’ın istifasının hemen akabinde patrik olan Gregory II Yusuf da 
Maximus III Mazlum’un takipçisi olarak patriklikte reformist yaklaşımlar 
sergilemiştir.43 

Antakya Rum Ortodoks Patrikliği, 1724-1850 yılları arasında yukarıda izah 
edildiği üzere misyoner faaliyetlerle ve Katoliklikle mücadele etmek zorunda 
kalmıştır. Bu süreçte dâhili meselelerle uğraşan Ortodoks patrikler cemaatlerinin 
büyük bir bölümünün Katolik olmasına engel olamadıkları gibi, Osmanlı Devleti 
sınırları içinde baş gösteren ayaklanmalara endeksli olarak, etkinliklerini de 
kaybetmişlerdi. 

Katolik Rum cemaatin varlığının kabulü ve Antakya Rum Katolik Kilisesi’nin 
kuruluşundan sonra ise Antakya Ortodoksları ile Katolik Rumların yolları ayrılmıştır. 
Nihayet kendi iç meselelerine dönebilen Antakya Ortodoks Rum Patrikliği bu defa da 
yeni bir cereyan olan ırki meselelerle uğraşmak zorunda kalmıştır. 1821 yılından 1899 
yılına kadar süren uzun bir zaman patriğin Araplardan mı yoksa Rumlardan mı 
olacağı meselesine harcanmıştır. Kilise böylece özellikle 1821 Mora İsyanı sonrasında 
baş gösteren ırki bir problemin esiri olmuştur. Bu sebeple meseleye 1821 yılına 
dönerek kısaca göz atmak, söz konusu ırki problemin nereden nüksettiğinin daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacaktır.  

İstanbul Rum Ortodoks Patriği Antakya kürsüsüne, İstanbul Rum 
Patrikhanesi’nden patrik atamayı bir gelenek haline getirmişti. 1821 Mora İsyanı 
sonrasında Babıali ile arasındaki ilişkilerin düzelmesi Patrikhanenin yeniden aynı 
siyasete dönmesine sebep olmuştur ve Antakya’ya yeni bir patrik ataması yapılmak 
istenmiştir.  Bu sırada Antakya kürsüsünde Sina matranı Kostantinos patriklik 
yapmaktaydı. İstanbul Rum patriğinin siyaseten tanımadığı bu patriğin yerine Ankara 
metropoliti Metodios (1823-1850)’u tayin edilmiştir. Metodios ile Kostantinos 
yaklaşık 30 yıl aynı kürsüde görev yapmışlardı. Metodios’un 1850’de ani ölümü 
üzerine yerine, 8 Mayıs 1850’de yine Antakya dışından Tur-Tabor metropoliti 
Yeroniyos Efendi patrik tayin edilmiştir.44 Onun ayrılmasından sonra ise 1885 yılına 
kadar patriklik Hierotheos (1850-1885)’e tevdi edilmiştir. Ancak bu patrik hakkında 

                                                      
42  Frazee, a.g.e., s. 351. 
43  A. Raheb, a.g.m., s. 14-15. 
44  Metropolitlik beratını 13 Eylül 1835’te almıştı (BOA, A.DVN.,  63/64, 6 Mayıs 1850). 
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kaynaklarda fazla bir bilgiye tesadüf edilememiştir. Hakkında var olan bilgiler 1860 
Lübnan olayları sonrasında Saydinaya manastırını yeniden restore ettirmiş 
olduğudur.45   

Filistin ve Trablusşam’da Antakya Patrikhanesine bağlı 20 ila 40 kadar okulda 
bulunmaktaydı. Bu okullarda 65 erkek, 18 kız öğrenci eğitim görmekteydi. Ancak bu 
okullardaki öğretmenlerin çoğu eğitimsiz papazlardı. Kudüs okullarındaki eğitim dili 
Rumca iken Beytüllahim, Beit Sahour, Beit Jala ve Ramallah okullarında Arapça idi. 
Arap Ortodokslar Kudüs’teki okulların dilinin de Arapça olmasını isteyerek, bu 
durumu protesto etmişlerdi. Bunun üzerine Patrik Hierotheos (1875), okulların tüm 
işlerinin idaresi için altısı keşişerden ve altısı Kudüs cemaati üyelerinden olan bir 
yüksek kurul kuracağına söz vermişti. Ayrıca, yerel okulların düzenlenmesi için 
şehirde Arap Ortodoks çoğunluğun da yer alacağı bir konsey kurulacağına söz 
vermişti, ancak bu söz asla yerine getirilmemiştir.46 

Patrik Hierotheos’un tayini sebebiyle Antakya Ortodoks Patrikhanesi 
Diyarbakır, Halep ve Kudüs patriklikleri tarafından baskı altına alınmıştır. İstanbul 
Ortodoks Rum Patrikhanesi ise bu mücadeleye hem seyirci kalmış, hem de 
mücadelenin bir manada kızışmasına zemin hazırlamıştır. İstanbul Ortodoks Rum 
Patriği, Osmanlı Devleti nezdinde girişimlerde bulunarak Antakya Ortodoks 
Patrikhanesi’nin bağımsızlığını zedeleyici ve kendi kontrolünü kabul ettirici bir takım 
önlemler almak için 5 Temmuz 1882’de Osmanlı Devleti’nden Antakya Ortodoks 
Patrikhanesi’yle ilgili bazı hususların cevaplandırılmasını istemiştir.47 Bu hususlar; 1. 
Antakya patrikliğine atamaların kim tarafından yapıldığının bildirilmesi, 2. son üç 
patriğin seçiminin nasıl icra edildiği, 3. Kanalefet, Ebuşair, Gattas ve Şatila gibi ayak 
takımının patriklik seçimlerine neden müdahale ettirildiği ve 4. kilise kanunlarını 
oluşturan eski teamüllerin neden terk edildiği idi. 

Osmanlı Devleti, bu soruların cevaplandırılması için Antakya ve diğer Doğu 
kiliseleri metropolitlerini İstanbul’a davet etmiştir. Antakya kilisesinin hâkimiyetini 
ele geçirmeye çalışan Arap kökenli sekiz metropolitin katılmadığı bu toplantıya Patrik 
kaymakamı Yerasimos, İrineboliyos (Kilikya) matranı Serafim, Diyarbakır matranı 
Bünyamin, Halep matranı Niktariyos efendiler katıldı. Osmanlı hükümeti bu 

                                                      
45  “Our Lady of Saydnaya Patriarchal Monastery”, Monasteries of Antiochian Orthodox Patriarchate, 

University of Balamand Publications, 2007, s. 6. 
46  Konstantinos Papastathis,”Arabic vs. Greek: the Linguistic Aspect of the Jerusalem Orthodox Church 

Controversy in Late Ottoman Times and the British Mandate”, Christians and Jews in Muslim 
Societies, Volume: 5, (Phillip Ackerman-Lieberman&Bernard Heyberger), Boston 1964, s. 271-272 

47  BOA, Y. PRK. ML. ,  5/16, 20 Ekim 1884. 
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metropolitlerden Antakya Ortodoks Patrikhanesi’nin durumunu ortaya koyan bir 
rapor hazırlamalarını talep etti.48  

Hazırlanan raporda Lübnan’da başlayarak Şam’a sıçrayan 1860 olaylarında,49 
sağlam kalan bazı kitaplarda Antakya Ortodoks Kilisesi’ne yapılan patrik atamalarının 
çoğunlukla İstanbul Ortodoks Rum Patriği tarafından ve avamın görüşleri alınarak 
yapıldığına işaret edilmiştir.50 Raporda ayrıca, Antakya kilisesinin muhtariyetinin 
varlığını iddia edenler ile İstanbul Ortodoks Rum Patriği arasında bazı sırların 
bulunduğuna işaret edilmiştir. Bu sırlar yukarıda bahsi geçen isyan esnasında yok olan 
kitaplar/eserler sebebiyle bir gizem olarak kalmıştır.51 Elde kalan tarih kitaplarında, 
Hz. İsa (A.S.)’ın ve Ortodoks mezhebinin en büyük merkezinin İstanbul Ortodoks 
Rum Patrikhanesi olduğuna; bu kilisenin, kanunların muhafazasını ve emniyetini 
elinde tuttuğuna ve bu sebeple de diğer patrikhanelerden daha üstün olduğuna işaret 
edilmiştir. İstanbul Ortodoks Rum Patrikhanesi tarihten gelen bu nüfuzunu 
kullanarak diğer patrikhanelerin ve kiliselerin kendi aralarındaki mücadelelere ve 
ihtilaflara müdahil olabileceği belirtilmiştir.52 

Osmanlı Devleti, İstanbul Ortodoks Rum Patrikhanesi’nin bu tutumunu 
ekümeniklik kurma çabası olarak değerlendirmiş ve tedbir almak zorunda kalmıştı. 
20 Ekim 1884’de alınan bir kararda, İstanbul Rum Patrikliği’nin nüfuz alanı daraltıldı. 
Buna bağlı olarak Antakya, Kudüs ve İskenderiye kiliselerinin özerkliği korunmuş ve 
kiliseler ayrılığı prensibi kabul edilerek, Rumların temsil ettiği Ortodoks mezhebi 
İstanbul, Kudüs, İskenderiye ve Antakya olmak üzere dört patrikliğe ayrılmıştı. Aynı 
kararda İstanbul Rum Patrikliği’nin ruhani hâkimiyet sahası da İstanbul ve çevresi 
olarak sınırlandırıldı.  

Osmanlı Devleti, İstanbul Ortodoks Rum Patrikhanesi’nin, Ortodoks Rum 
patrikliği olarak tanımlanması sebebiyle zaman içinde diğer Ortodoks Rum 
patriklerinin ona tabi olduğu şeklinde gerçek dışı bir algılamanın oluştuğunun 
bilincindeydi. Bu algının değiştirilerek, gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için “İstanbul 
Ortodoks Rum Patrikliği” ünvanı revize edilerek “İstanbul Rum Patrikliği” olarak 
düzeltildi ve mezahip müdürlüğü teşrifatında da bu şekilde yer almasına karar 
verildi.53 Kendisini Ortodoks mezhebinin tek temsilcisi olarak gören İstanbul Rum 
Patrikliği’nin yetki alanı da daraltıldı. Revize edilmesi sebebiyle Ortodoks mezhebini 
                                                      
48  BOA, BEO,  1171/87804/15, 6 Ağustos 1898.  
49  1860 Lübnan Bunalımı hakkında bk. Halûk Ulman, 1860-1861 Suriye Buhranı, -Osmanlı 

Diplomasisinden Bir Örnek Olay, Ankara 1966. 
50  BOA, BEO,  1171/87804/15, 6 Ağustos 1898.  
51  Adil Baktıaya, “19. Yüzyıl Suriyesinde Hristiyan-Müslüman İlişkilerinde Değişim, 1860 Şam 

Olayları”, İktisat Fakültesi Mecmuası, (2009), s. 25-28). 
52  BOA, BEO,  1171/87804/15, 6 Ağustos 1898.  
53  BOA, Y. PRK. ML. ,  5/16, 20 Ekim 1884.  
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temsil yetkisi İstanbul, İskenderiye, Kudüs ve Antakya patrikleri arasında taksim 
edildi. İstanbul Rum Patrikliği’nin ekümeniklik hayalleri de böylece tarihin karanlık 
sayfalarına gömüldü. Buna rağmen İstanbul Rum Patrikliği, Doğu kiliseleri üzerindeki 
hamilik iddialarından hiçbir zaman vazgeçmedi.  

İstanbul Rum Patrikliği’nin bu tavrına karşılık, Latin kökenli misyonerler, 
Ortodoks camiadaki bu bölünmeyi Rumların Katolikliği benimsemelerini sağlamak 
için kullandılar. Araplar ile Rumlar arasındaki rekabeti fırsat bilen İstanbul Rum 
Patrikliği’nin yaptığı atamalar ise misyonerce ele geçirilen patrikler hakkında yeterli 
bilgi edinilememesi sebebiyle işe yaramamıştır. Bu durum Antakya Ortodoks 
Patrikliğine tayin edilen patriklerin atanmalarından kısa bir süre sonra Katolik 
mezhebini benimsemelerinden anlaşılmaktadır. Bu durum Antakya’da ciddi Katolik 
nüfusun oluşmasına zemin hazırlamıştır.54 

Osmanlı Devleti, hızla gelişen Katolik cemaati biraz olsun dizginleyebilmek için 
patrik seçimi ve atanması yetkisini yeniden İstanbul Rum Patrikliği’ne vererek 
atamalarda devlet onayının şart olmasına karar verdi. Bu Antakya için olduğu kadar 
İstanbul Rum Patrikliği için de yeni bir nizamname değişikliği anlamına gelmekteydi. 
Devlet Patrik Kyrillos (Serafim) Tanas zamanına kadar doğrudan müdahil olmadığı 
patriklik meselesini, bu tarihten sonra kontrolüne almak zorunda kalmıştır. Bu 
zihniyet değişikliğinden sonra atanan Silvestros, Antamiyos, Filimon ve Serafim gibi 
patriklerin tamamı İstanbul Rum Patrikhanesi’nin teklifi ve hükumetin onayı ile tayin 
edilmiştir.55 

Bu tayinler için Antakya kürsüsü metropolitleri bir araya gelir ve sadece 
İstanbul ve Kudüs kürsülerinden dört patrik adayının isimleri aday defterine yazılarak 
İstanbul’a gönderilirdi. Hükümet de istihbarat bilgileri doğrultusunda adaylardan 
birinin adını defterden çıkarır ve geriye kalan adaylar arasından liyakat sahibi bir 
metropolidi patrik tayin ederdi. Bu sisteme uygun olarak Antakya Ortodoks 
Patrikliği’ne aday gösterilen metropolitler arasında Kayseriye (İsrail sınırları 
içerisinde) Metropoliti Yuhanna, Kudüs ve Kudüs’e tabi olan Bisan Metropoliti 
Yerasimos ve İzmit Metropoliti Teliyosavi, İzmir Metropoliti Basiliyos efendiler vardı. 
İzmir Metropoliti Basiliyos Efendi’nin daha önce Bulgarlara meylettiğine dair bilgiler 
elde edilmiş olması onun patrik adaylığının düşmesine sebep oldu.56 Meclis-i Vâlâ’da 
yapılan istişare sonucunda patrikliğe aday olarak gösterilen Yerasimos, Yuhanna ve 
Teliyosavi efendiler hakkında itiraza sebep olabilecek bir bilgiye tesadüf edilememişti. 

                                                      
54 Aynı vesika. 
55  Patrik Serafim 1823’e kadar görevde kalmış, yerine tayin edilen Nakso Adası yerlilerinden Metridyos 

Efendi ise bir süre Ankara’da metropolit yapmıştı (BOA, Y.A.HUS.,  182/60, 23 Temmuz 1885).  
56  BOA, MV.,  3, 7 Haziran 1885. 
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Osmanlı hükümeti, Bulgarlara meyli sebebiyle Basiliyos Efendi’yi adaylar arasından 
çıkmıştır.57 

 

4. Yerasimos Efendi’nin Patrikliği ve Kudüs’e Tayini 

Patrik Kaymakamı Yerasimos Efendi başkanlığında toplanan Sinod’a Rum 
metropolitler kimsenin fikrini sormadan aldıkları bir kararla Kudüs kürsüsünden 
İrineboliyus (Kilikya) matranı Yerasimos’u patrik tayin ettiler. 1885 yılında Antakya 
patriği tayin edildiğini Suriye valisi bir takrir ile Babıali’ye bildirdi. Takrirde yeni 
patriğin görevi süresince devlete ve millete daima sadık olacağı beyan edilmişti. Atama 
kararnamesi 24 Temmuz 1885’te onaylanan Yerasimos Efendi tayin emrini Suriye 
valisinin elinden aldı ve ilk iş olarak devlete ve millete daima sadakatini belirten bir 
açıklama yaptı.58 

Bu beyanat, Yerasimos Efendi’nin Babıali ile ilişkilerine dikkat ettiğinin delili 
olmuştur.59 Yerasimos Efendi’nin bu tutumu kısa zamanda hem Ortodoks milletlerin 
dikkatini çekmiş hem de hakkında iyi bir intiba bırakmıştı. Onun seçilmesinden 
duyulan memnuniyeti ilk Yunan Kralı duyurdu ve kendisine birinci rütbeden Suver 
nişanı vermek istemiştir.60 Hemen akabinde Sultan Abdülhamit de daha önce 
Yerasimos Efendi tarafından talep edilen bir tuğrayı 18 Ocak 1886’da Suriye valiliğine 
göndererek, patriğin taltifini sağladı.61 26 Ocak 1886’da da nişanın alınmasına izin 
verildi.62 

Yerasimos Efendi de cemaatinin devlete olan sadakatini kuvvetlendirmek için 
Suriye’de ve Lübnan’da ziyaretlerde bulunarak Ortodoks ahalinin nabzını 
tutmuştur.63 

Yerasimos Efendi’nin devlet ve cemaati nezdinde kazandığı bu itibar kısa 
zamanda meyvelerini verdi. Patrik Yerasimos Efendi, 12 Mart 1891’de Kudüs 
Patrikliğine seçilmişti. Suriye Valisi Mustafa Asım, patriklerin fiili olarak seçime 
katılmalarının daha önce görülmüş bir usul olmadığını belirterek itiraz etmişti. Vali 
Mustafa Asım, Yerasimos Efendi’nin Kudüs’e tayininde Rusya’nın parmağı 
olduğundan şüpheleniyor olsa da, Sadaret, aynı kanaatte olmadığından bu tayine karşı 

                                                      
57  BOA, MV.,  3, 11 Haziran 1885. 
58  BOA, Y.A.HUS.,  182/60, 24 Temmuz 1885. 
59  BOA., İ.DH.,  975, 22 Aralık 1885. 
60  BOA., İ.DH.,  976, 31 Aralık 1885 
61  BOA, Y.A.HUS,  194/36, 5 Ağustos 1886. 
62  BOA., İ.DH.,  976, 26 Ocak 1886. 
63  BOA, Y.MTV.,  28/28, 1 Ekim 1887. 
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çıkmamıştı, hatta stratejik bir adım olarak değerlendirmişti.64 Validen de patrikliğin 
ecnebi tahakkümüne girmesinin önüne geçilebilmesi için bu tayini iyi 
değerlendirmesini ve yeni patriğe de aynı mesabede dikkat etmesi emredilmiştir.65 

Yerasimos Efendi, Kudüs Rum Patrikliği makamının boşalması sebebiyle 
Kudüs Patrikliği’ne seçilmişti.66 Bu seçim Rum cemaatin yanı sıra patrikten memnun 
olan diğer cemaatler arasında da hoş karşılanmamıştır. Suriye Ortodoks cemaati, 
Antakya Ortodoks Patrikliği’ne seçilecek yeni patriğin, cemaatler arasındaki ihtilafları 
körükleme ihtimalinden büyük endişe duymaktaydı.67 Gündem güvenlik olunca 
hükumet Antakya’ya atanacak yeni patriğin mutlaka devlete sadık biri olması 
konusunda Suriye valisini uyarmıştır.68 

Yerasimos Efendi’nin tayin meselesi henüz gündemini korurken, beklenilen 
oldu ve fesat ehli hemen harekete geçti. Trablusşam, Silifke, Sis, Humus ve Lazkiye 
metropolitleri Suriye valisi hakkında İstanbul’a itham dolu dilekçeler gönderdiler. Bu 
dilekçelerin özü Suriye valisinin kendilerine iyi davranmadığıyla ilgiliydi. Lazkiye 
Metropolidi Meletiyos Efendi Antakya’nın da ecnebi propagandalarına açık olduğunu 
iddia ederek, patrikliğe münasip birinin seçilmesine katkı sunmak için Şam’a gelmişti. 
Ancak Şam’a geldikleri günden beri valinin kanunî haklarını ayaklar altına 
alındığından şikâyetçi olmuştur. Meletiyos Efendi, seçime mevcut nizamnamenin 
engel olduğunu cemaatinin yanı sıra ruhani heyetinin de patrik adaylarından bazı 
kişilerle ilgili itirazlarının olduğunu bildirmiştir. Özellikle Tabor metropoliti 
İspiredon Efendi’nin Suriye Rum Ortodoks cemaati arasında pek tanınmadığını, 
mezhep usullerini de bilmediğine dair işaretlerin olduğunu ileri sürerek seçim 
konusunda hükumetin ve valiliğin daha duyarlı olması gerektiği ikazında 
bulunmuştur.69 

Meletiyos Efendi’nin serzenişleri Sultan II. Abdülhamid’in pek hoşuna 
gitmemiş olacak ki 27 Ağustos 1891 tarihinde kendisine verilen cevapta oldukça sert 
bir üslup kullanılmıştı. Rum cemaatin Antakya Ortodoks Patrikliği’nin seçimi 
hususunda sahip olduğu serbestiye rağmen Suriye valiliğinden çıkarılan engellerin bir 
daha gündeme getirmesine izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Bununla beraber eski 
usullerin muhafazasına dikkat edilmesi istenmiştir.70 

                                                      
64  BOA, A.MKT.MHM.,  501/69, 12 Mart 1891. 
65  BOA, A.MKT.MHM.,  501/69, 12 Mart 1891. 
66  BOA, A.MKT.MHM.,  501/69, 13 Mart 1891. 
67  BOA, A.MKT.MHM.,  501/69, 14 Mart 1891. 
68  BOA, A.MKT.MHM.,  501/69, 15 Mart 1891. 
69  BOA, İ.DH.,  1241, lef: 2, 20 Ağustos 1891. 
70  BOA, İ.DH.,  1241, lef: 4, 27 Ağustos 1891. 
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Bu cevap üzerine yukarıda bahsi geçen metropolit heyeti padişaha yeni bir 
telgraf göndermişlerdi. Heyet, üç aydan beri Şam’da devlete sadık birinin seçimi için 
toplantı halinde olduklarını, ancak Tabor metropoliti İspiredon Efendi’nin ise 
ecnebilerden temin ettiği paralarla cemaat arasında dedikodu ve kargaşa çıkarmaya 
devam ettiğini bildirmişlerdi. Gerçekten de İspiredon Efendi, patriklik sıfatından ve 
dinî bilgilerden yoksundu. Devlet çıkarlarıyla örtüşmeyen planlar yaparak makama 
oturması halinde cemaat zarar görecekti. Buna rağmen, Suriye valisi, İspiredon 
Efendi’yi desteklemekte ve seçime müdahale etmekteydi. Heyetin seçimin hür bir 
ortamda yapılabilmesi için Beyrut vilayetine nakledilmesini istemekteydi.71 Ancak 
Suriye valisi meseleyi bir oldubitti haline getirmiş ve Tabor Metropoliti İspiredon 
Efendi’nin patrik seçildiğini İstanbul’a bildirmiştir.72  

Suriye valisi Antakya patrikliği için yapılan seçime on matranın katıldığını 
bunlardan yedisinin Tabor Metropoliti İspiredon Efendi’ye oy verdiğini, üç 
metropolitin ise muhalefette kaldığını belirtmiştir. Vali, azınlıkta kalmaları sebebiyle 
muhalif rey kullanan Lazkiye, Trablus ve Hama matranlarının da çoğunluğa uyarak 
seçim mazbatasını imzaladıklarını, hatta Erzurum matranı Basiliyos Efendi’nin de bir 
telgraf çekerek İspiredon Efendi’nin seçimini tasdik ettiğini ifade etmiştir.73 

Seçimin bu şekilde neticelenmesine rağmen Cebel-i Lübnan’da bulunan Beyrut 
ve Cebel-i Lübnan Metropoliti Gafril Efendi de seçime itiraz ederek, İspiredon 
Efendinin patrikliğini tanımadığını bildirmiştir. Gafril Efendi Şam’dayken felç 
geçirmesi sebebiyle seçime katılamamıştı. Seçim sonuçları açıklandıktan iki ay sora 
Gafril Efendi Suriye valisine bir arzuhal göndererek, Sinod’un kendisini Şam’a davet 
etmediğini ve reyi alınmadan seçimin yapıldığını ileri sürmüştür. Antakya patrikliği 
ruhani dairesindeki Rumların yarısından fazlasının kendi ruhani yetkisindeki Beyrut 
metropolitliğine bağlı olduğunu ifade eden Gafril Efendi, kendi yokluğunda ayin ve 
mezhep kurallarına aykırı yapılan ve cemaat üyelerini ıstırap içinde bırakan bu 
seçimin tekrarını istedi.74 

Suriye valisi, Beyrut metropolitinin felç geçirmesi sebebiyle seçimlere 
katılamadığını, bununla beraber patrik kaymakamı tarafından mütevelli heyete davet 
edildiğini, ancak metropolitin davete cevap vermediğini, metropolite karşı herhangi 
bir garazının olmadığını, seçimin ise uygun şartlar ve gerekçeler doğrultusunda 
yapıldığını belirtti.75 Bunun üzerine Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ, Gafril Efendi’nin 
seçime katılmasıyla ilgili nizamnamelerden doğan bir hak ihlalinin olup olmadığını 
                                                      
71  BOA, Y.MTV.,  54/69, 19 Eylül 1891. 
72  BOA, İ.MMS.,  126, lef: 4, 14 Ekim 1891. 
73  BOA, İ.MMS.,  126, lef: 2, 21 Ekim 1891. 
74  BOA, İ.MMS.,  126, lef: 5, 4 Kasım 1891. 
75 Aynı vesika. 
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anlamak için, İstanbul Rum Patrikhanesi’nden bilgi almak gereği duymuştur. 
Patrikhane, seçimin tekrarlanması için herhangi bir sebep olmadığını işaret etmiştir.76 
Bunun üzerine 9 Kasım 1891’de Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ Antakya patrikliğine 
İspiredon Efendi’nin tayinine karar vermiştir.77 

İspiredon Efendi patriklik beratını aldıktan sonra ilk iş olarak Beyrut’u ziyaret 
etti. Burada matranlar ve cemaat tarafından coşku ile karşılandı. Yerel hükümetin 
adına düzenlediği merasim sonrasında patrik, Beyrut Valisi İsmail Kemal Bey’in 
huzuruna çıktı ve devlete olan sadakatini arz etti.78 

İspiredon Efendi, 13 Şubat 1892’de Antakya Ortodoks Patriği sıfatıyla Mabeyn-
i hümâyûna bir telgraf göndererek Şam’a ulaştığını, idarî, mülkî ve askerî kurumlar 
tarafından yapılan istikbal törenleriyle karşılandığını bildirdi. Bu törende hilafete 
bağlılığını dile getirdikten sonra doğruca vilayete gittiğini, Büyük Kilise’de ayin 
yaptığını ve patriklik kürsüsünü teslim aldığını ifade etti.79 

İspiredon Efendi’nin bu jestleri, Ortodoks milletinin Osmanlı Devleti’ne olan 
sadakatinin devam ettiğinin bir işareti olarak yorumlanmıştır. Suriye valisi Osman 
Bey, bu hususu İstanbul ile de paylaşarak, patriğin Şam’da verdiği nutukta Osmanlı 
Devleti’ne olan sadakatini dile getirdiğini bildirmiştir.80 

İspiredon Efendi’nin patrikliğine muhalefet eden ve Antakya Ortodoks 
Patrikhanesi’nde çoğunluğu ele geçiren Arap metropolitler, mevcut patriği istifaya 
zorlayarak, yerine Arap kökenli bir metropolit tayin etmek istediler. Patrik İspiredon 
Efendi, yapılan dayatmalara direnmeye çalışmış olsa da, tahrik edilen halkın 
tepkisinden çekindiğinden, yaklaşık iki ay boyunca ne kiliseye gidebilmiş ne de 
ihtiyaçlarını karşılayabilmişti. İspiredon Efendi 28 Eylül 1897’de bu durumu Suriye 
valiliğine bildirerek tedbir alınmasını talep etti.81 

Suriye valiliği tarafından Antakya patriğini tehdit ve tahkir eden kişilerin tespiti 
için başlatılan tahkikat sonucunda, bu kişilerden birinin Yusuf el-Din ve diğerinin ise 
Mihail Gerger adlı papazlar olduğu anlaşılmıştır. Suçlular, cezalandırılmak üzere 
Adliye ve Mezahip Nezareti’ne sevk edilmiştir.82 

                                                      
76  BOA, İ.MMS.,  126, lef: 1, 8 Kasım 1891. 
77  BOA, İ.MMS.,  126, lef: 6, 9 Kasım 1891.  
78  BOA, Y.PRK.Um.,  23/90, 12 Şubat 1892. 
79  BOA, Y.PRK.UM.,  23/100, 13 Şubat 1892. 
80  BOA, Y.PRK.UM.,  23/100, 13 Şubat 1892. 
81  BOA, BEO, nr. 1014/76049/2, 27 Eylül 1897.  
82  BOA, BEO, nr. 1019/76396/3, 5 Ekim 1897.  
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İspiredon Efendi’ye yönelik baskılar arttıkça, Antakya patrikliğinde seçim 
hareketliliği de artmıştır. Bu kargaşa arasında, teamüllere aykırı da olsa patrik 
kaymakamı seçimi tamamlanmıştı. Patrik kaymakamı Germanos Efendi 
başkanlığında toplanan Sinod İspiredon Efendi hakkında yaptırdığı inceleme 
sonucunda patriğin bazı yolsuzluklara bulaştığını tespit etmiştir. İspiredon Efendi’nin 
Antakya kilisesine bağlı olarak açılmış olan ruhban mekteplerine bağışlanan 10.000 
lirayı kendi hesabına Atina Bankası’na yatırmıştı. Patrik ayrıca, İstanbul Rum 
Patrikliği nizamnamesinde belirtilen özellikleri de taşımamaktaydı.83 Yani medrese 
tahsili görmediği gibi, mesleğinin gereği olan ilimler hakkında da bir bilgisi yoktu. 
Ayrıca Sarnaya Manastırı’na vakfedilmiş olan 500 lirayı da zimmetine geçirmişti. 
Meclisi cismaninin seçilmesini de engelleyerek cemaatin uzun bir süre kargaşa ve 
desise içinde kalmasına sebep olmuştu. Patriğin bu durumu Arap metropolitleri yeni 
bir patrik seçmek için kampanya başlatmaya yönlendirmişti.84 

İspiredon Efendi’nin cemaat arasında huzursuzluk çıkarması sebebiyle istifaya 
zorlanması, İstanbul Rum Patrikhanesi’nin gündemini de meşgul etmekteydi. 
Meselenin uzaması patrikhanenin Antakya ve çevresindeki otoritesini 
zedelemekteydi. İstanbul Rum Patriği bu duruma bir hal çaresi bulmak için Adliye ve 
Mezahip Nezareti ile irtibata geçti.  

Osmanlı Devleti, İstanbul Rum Patrikhanesi’nin endişelerine katılmakla 
beraber, bölgedeki dengeleri de hesaba katmak durumundaydı. Bölge dış güçlerin 
denetimi altındaydı ve devletin iç işlerine müdahale edebilecekleri yeni bir bahane 
aramaktaydılar. Bu sebeple Sinod’un, ecnebi tahriklerine açık olan Lübnan’da değil, 
merkezi kuvvetlerin bulunması sebebiyle güvenliğin daha kolay sağlanabileceği 
Şam’da toplanmasının daha uygun olacağına karar verilmiştir.  

Antakya patriğinin zedelenen hukukunun tamirinin artık mümkün olmadığına 
kanaat getiren Osmanlı Devleti, büyük çoğunluğu Arap olan cemaat arasından bilgi 
ve iktidar sahibi birinin patrik seçilmesine ikna olmuştu.    

Hükumetin, Araplar arasından bir patrik atanmaması yönünde ikna edilmiş 
olması, İspiredon Efendi’nin ahlaksızlıklarıyla doğrudan alakalıydı. İstanbul Rum 
Patrikhanesi, hükumeti ikna ederek, devleti kendi kurumu olan patrikhane ile bir 
çatışma içerisine girmekten korumuştur. Ancak Araplar yerine yeniden bir Rum 
                                                      
83  İkinci faslın ikinci maddesinin sadeleşmiş hali şöyledir: “Patrik olacak zatın edep ve ahlakı 

şaibelerden arınmış olmalı, mümkünse fen ilmine sahip olmalı, kilise kanunlarını bilmeli, dini 
hükümlere ve farzlara riayet etmeyi meslek edinmiş olmalıdır. Bunun dışında Ortodoks kilisesinin 
reisi ve bu mezhepte olanların ruhani babası olmalıdır. İdaresinde bulunan metropolitler ile 
Ortodoks mezhebinde bulunan diğer bağımsız kiliselerin dahi bağlı olduğu kaideler gereği her halde, 
her vakitte ve mahalde mezhebin kuvvet bulması için gayret göstererek bütün bu işlere muktedir 
olması kilisenin ruhani gereğindendir.” (Düstur, Birinci Tertip, Cüz: II, (1289), s. 905.  

84  BOA, BEO, nr. 1046/78412/2, 9 Ekim 1897.  
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patrik seçilmesi hususunda aldığı bu taahhüt Suriye valiliğiyle yapılan yazışmalardaki 
bir yazım yanlışlığı sebebiyle akamete uğramıştır. Yapılan incelemeler göstermiştir ki, 
konuyla ilgili olarak vilayetten gelen telgrafta “evlad-ı Arabiden birinin patrik 
intihabına teşebbüs edilmek üzere taahhüd senedi alındığı” ibaresindeki “patrik 
intihabına teşebbüs edilmek üzere” şeklindeki yazım yanlışlığı, vilayet ile hükümet 
nezdinde ortaya çıkan bu tezadın nereden kaynaklandığını göstermektedir.85 

İstanbul Rum Patrikhanesi’nin meseleye müdâhil olması üzerine, Suriye’den 
konuyla ilgili bilgi verilmesi istenmişti. Valiliğin 1 Ocak 1898’de verdiği cevapta 
“Antakya Rum Ortodoks Patriği/nin patriklik iddiasından vazgeçmesi halinde 
yerliden birinin patrik seçilmesine teşebbüs edilmeyeceğine dair bir sened 
düzenlendiğini ancak, senet üzerinde “teşebbüs edilmeyeceğine” ibaresi yerine 
sehven “teşebbüs edileceği” yazıldığını ifade etmişti.86 

Şam’da toplanan Sinod’da İspiredon Efendi’nin işlediği cürümlerden dolayı 
istifasının istenmesine karar verilmişti. Suriye valisi kararı Sadaret’e bildirdi. Sadaret, 
patriğin bu şekilde istifa ettirilmesinin kilise kanunlarına aykırı olacağını, buna 
mukabil patriklikten kendi isteğiyle ayrılmasının daha doğru olacağına karar vererek, 
kendisine yeni bir teklif götürülmesi için Saydania Manastırı’na bir heyet 
gönderilmesini istedi.87  

Suriye valisi Nazım Paşa, İspiredon Efendi’nin istifasının bir mecburiyet halini 
alması sebebiyle Adliye ve Mezahip Nezareti’ne başvurarak, İstanbul Rum 
Patrikhanesi’ne mensup metropolitler arasından Antakya Ortodoks Patrikliği’ne aday 
olabilecek 3-5 kişinin adının verilmesini istedi. Bu isimler arasında bölge güvenliğini 
tehdit edebilecek kişilerin olmamasına dikkat edilmesine dair bir de uyarıda bulunan 
vali, İzmit ve Kayseri metropolitleriyle ilgili istihbari bilginin kendisiyle de 
paylaşılmasını istedi. Kayseri metropolitinin daha önce İstanbul Rum Patrikliği’ne 
aday olması sebebiyle yeniden aday olmasına hükümetin de sıcak bakmayacağının 
altını çizen vali, diğer adayların ismen bildirilmesini talep etmiştir.88 

Nazım Paşa’nın bu başvurusunu değerlendiren nezaret, 8 Ocak 1898’de 
İstanbul Rum Patrikliğine bir emir göndererek, Antakya Ortodoks Patrikliği’ne aday 
olacaklarla ilgili bilgi istedi. Patrikhane eski patrik Yovakim, Niyofitos, Kapudağı 
metropoliti Nikodimos, İzmit metropoliti Filoyitos, İznik metropoliti Yeronimos, 
Amasya metropoliti Antimos, Karaferye metropoliti Kostantinos, Dimetoka 
metropoliti Kostandiyos, Ergiri metropoliti Gariforyos, Varna metropoliti Poliharpos, 

                                                      
85  BOA, BEO, nr. 1063/79691/1, 2 Ocak 1898.  
86  BOA, BEO, nr. 1063/79691/6, 2 Ocak 1898.  
87  BOA, BEO, nr. 1046/78412/9, 7 Ocak 1898.  
88  BOA, BEO, nr. 1063/79691/2, 8 Ocak 1898.  
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Bursa metropoliti Nitanail ve Ahyolu metropoliti Vasiliyos efendilerden oluşan bir 
listeyi nezarete gönderdi.89 

Antakya kürsüsü için aday belirlenmesi ve uygulanacak seçim taktiğiyle ilgili 
gerekli tedbirler alındıktan sonra, Şam’da toplanan Sinod kararları İspiredon 
Efendi’ye de bildirildi. Patriklikten istifasının istenmesiyle ilgili olarak kendisine 
yöneltilen suçlamada; altı yıl süren görevi esnasında içinde bulunduğu cehalet bir yana 
manastırlara ait vakıfların gelirlerine el koyması sebebiyle cemaati bir asırda telafisi 
mümkün olmayacak zarara uğratmış olduğu bildirilmiştir.90 Söz konusu suçları 
dikkate alarak patriğin azline karar veren Sinod, patrikhanede işlerin yürütülebilmesi 
ve cemaatin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, daha önce Suriye valisine verilen 
taahhüde uygun olarak Rum kökenli Adana metropoliti Germanos Efendi’yi patrik 
kaymakamı tayin etti.91 

İspiredon Efendi, kendisinin azline ve Germanos Efendi’nin tayinine şiddetle 
karşı çıkarak, Sinod’un aldığı bu kararların mezhep usullerine aykırı oyduğunu iddia 
etti. Bu iddia Encümen-i Mahsûs-ı Vükelâ92’da görüşüldü. Encümen, hakkındaki 
iddialar sebebiyle İspiredon Efendi’nin istifasının yerinde olduğuna karar vererek, 
Germanos Efendi’nin kaymakamlığını onaylamıştır. Sinod’a katılan metropolitler 
alınan kararları tasdik ederek İspiredon Efendi’nin istifasını ve Germanos Efendi’nin 
kaymakamlığını kabul ettiklerini bildirdi. 

Sinod’da İspiredon Efendi’nin istifası oy çokluğu ile kabul edilmişti. Bu husus 
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ tarafından düzenlenen mazbataya da yansımıştı. Buna göre 
daha önce İstanbul’a bildirilen şikâyetlerde; İspiredon Efendi’nin Ortodoks camiaya 
ait otuz altı Rum mektebini Rus Filistin Cemiyeti’ne terk etmesi ecnebi fikirlerine 
hizmet ettiğinin bir ispatı olarak kabul edilmiş ve istifası için açık bir delil/gerekçe 
olarak kayıtlara geçirilmişti.93 

Osmanlı Devleti, Suriye ve Antakya’nın sahip olduğu nazik pozisyon sebebiyle 
her an bir ecnebi müdahalesiyle karşı karşıya kalınabileceği endişesini taşıdığından 

                                                      
89  BOA, BEO, nr. 1063/79691/2, 8 Ocak 1898.  
90  Şam Rum Ortodoks milleti adına İspiredon Efendi’nin azline dair belgeye imza koyanların isimleri: 

Patrisi, Mihail, Davud, Patrisi, İlyas, Selim, Abde, Ceberran, İbrahim, Muttalid, mari, Kostantin, 
Muttasi, Emin, Abde, Çerci ( BOA, BEO, nr. 1046/78412/10, 9 Ocak 1898).  

91  BOA, BEO, nr. 1063/79691/4, 9 Ocak 1898.  
92  “Kuruluş tarihi tam olarak bilinmeyen Meclis-i Vükela’nın diğer bir adı olan Encümen-i Mahsus-ı 

Vükelâ’nın tüzüğünde 1 Temmuz 1872’de yapılan bir düzenlemeyle, mevcut kanun ve nizamların 
tamamen veya kısmen değiştirilebilmesi yahut yeni bir kanun yapılabilmesi için öncelikle konunun 
Şûrâ-yı Devlet’te, ondan sonra da Meclis-i Vükelâ’da ele alınıp gerekli düzeltme ve ilâveler yapılarak 
padişahın onayına sunulması ve padişahın tasdikinden sonra uygulanması esası getirildi” (Ali 
Akyıldız, “Meclis-i Vükelâ”, TDVİA, Cilt: 28, Ankara 2003, s. 252). 

93  BOA, Y.A.RES, nr. 91/5, 24 Ocak 1898. 
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meselenin dallandırılmasını istemiyordu. Adliye ve Mezahip Nezareti, kendi 
inisiyatifiyle hareket eden valinin seçime müdahil olup olmadığını sorgulanmak 
istediği anlaşılmaktadır. Böyle de olsa Sinod’un 27 Nisan 1898’de Şam’da yaptığı 
toplantıya Antakya kürsüsü metropolitlerinin, avamdan seçilen azaların, ruhani ve 
cismani meclis üyelerinin de katılmış olması, Germanos Efendi’nin öyle rast gele veya 
önceden tertiplenmiş bir maksat için seçilmiş olmasını imkansız kılmaktaydı. Böyle 
bir şeyin vuku bulması da toplantının karakterine tersti. Çünkü İspiredon Efendi’ye 
halef olmak üzere toplantıya davet edilen birçok isim vardı ve bunların çoğu aday 
olarak teklif edilmişti. Buna rağmen davetliler arasında Germanos Efendi dâhil, 
seçime katılabileceği konusunda hükumet tarafından tasdik edilmiş kimse yoktu.  

Devletin belirlemiş olduğu bir patrik adayı henüz olmasa da, Ortodoks Arap 
cemaatin büyük bir kısmı, patrik kaymakamı olarak Rum kökenli Adana metropoliti 
Germanos Efendi’yi değil, Arap kökenli Lazkiye metropoliti Meletyos Efendi’yi işaret 
etmekteydi.  

Meleytos Efendi, kilise usul ve kanunlarına uyumuyla bütün Şam Ortodoks 
milletinin ve ruhban heyetinin takdir ve sevgisini toplamıştı. Otuz üç sene 
metropolitlik yapan Meletyos Efendi, son görev yeri olan Lazkiye’de vazifesine 
bağlılığı ve iyi niyetliliği sebebiyle hükümetin olduğu kadar her sınıftan ahalinin de 
itibarını kazanarak ehliyet sahibi bir kişi olarak temayüz etmiş ve özellikle Ortodoks 
Arapların beğenisine ve itimadına mazhar olmuştu.94 

Cemaatin talepleri her durumda hükümet nezdinde büyük bir hassasiyetle 
takip edilmesine rağmen, eski usullere, gelenek ve teamüllere bağlı olan kiliseleri göz 
ardı ederek bir karar almak mümkün olmadığından, Germanos Efendi’nin seçimine 
dair Sinod’un kararı kabul ve tasdik edilmiştir.95 Bu durumu bir oldu-bitti olarak 
kabul eden İstanbul Rum Patriği, Antakya patrikliği meselesinde Kudüs ve 
İskenderiye patriklerinin de aday olduğunu, fakat Sinod’un bu adayları görmezden 
geldiğini ileri sürerek, seçimin mezhep kanunları ve eski teamüllere uygun olarak 
yeniden yapılmasında ısrar etmişti. Patrikhanenin itirazı üzerine yapılan incelemeler 
sonucunda seçimin kanun ve usullere aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Bu 
sebeple seçimin yenilenmesine karar verilmişti. İstanbul Rum Patriği, her ne kadar 
seçimin iptalini istemiş olsa da seçimin Adana metropoliti Germanos Efendi’nin 
idaresinde yapılacak olmasına ses çıkarmamıştı.96 

 

 

                                                      
94  BOA, BEO, nr. 1311/98279/5, 6 Mart 1898. 
95  BOA, BEO, 1093/81954/1, 6 Mart 1898.  
96  BOA, BEO, nr. 1088/81533, 7 Mart 1898.  
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5. Meletyos Efendi’nin Patrik Kaymakamı Seçilmesi  

Hükumet seçim hazırlıklarına başlanılması yönünde kesin kararını verir 
vermez, öncelikle seçimi sürekli sabote eden ve patrik aday defterinin hazırlanmasını 
engelleyen, iyi halden yoksun, vasıfsız, ehliyetsiz ve liyakatsız Germanos Efendi’nin 
yerine Arap asıllı Lazkiye metropoliti Meletyos Efendi’nin patrik kaymakamı 
seçilmesine yeşil ışık yaktı.  

Meletyos Efendi’nin seçilmesine Rum metropolitlerin itirazı üzerine Sinod, 
Ortodoks mezhebinin serbestliğini temin eden iradenin ihlali ve hürriyetlerin ortadan 
kaldırılması hususunda bir takım girişimlerde bulunan İstanbul Rum Patrikliğinin 
meşru olmayan müdahalelerini reddetmekle işe başladı. İstanbul Rum Patriği’nin 
Ortodoks âlemine himaye bahanesiyle nüfuz etmeye ve bir nevi Papalık iddiasında 
bulunmaya başlaması üzerine Antakya Sinod’u, İstanbul Rum Patriği’nin şimdiye 
kadar yapmış olduğu bütün faaliyetlere rağmen bunu başaramadığını ve bundan 
sonra da buna izin verilmeyeceğini belirterek Doğu kiliseleri olarak bu konuda bir 
katkı da verilmeyeceğini duyurdu. Sinod, gerek devletin ve gerekse Rum milletinin bu 
hususta üzerine düşeni yaparak, bu yersiz talebin engellenileceğine işaret etmişti. 
Sinod, ayrıca devlete sadakatte son derece hassas, yüz binlerce nüfusa sahip koca bir 
milleti ileride perişanlığa düşürerek mezhep hürriyetini mahvedecek bu ve benzeri 
taleplerin devlet nezdinde bir anlamının olmayacağına inanıldığını ifade etti.97 

Rum Ortodoks mezhebinde papalık ünvanı eskiden beri reddedilen bir husustu. 
Osmanlı topraklarında bulunan dört patrikliğin her biri kendi içişlerinde bağımsızdı 
ve bu bağımsızlığın hangi kanun, imtiyaz ve iradelere dayandığı 23 Nisan 1898 ve 6 
Temmuz 1898 tarihli iradelerle ortaya konulmuş ve Suriye valiliğine de gönderilmişti.  

İstanbul Rum Patrikliği, Antakya Ortodoks Patrikliği’ni kendisine bağlı ve 
metropolitlerini de kendi metropoliti gibi gördüğünden söz konusu emirlere rağmen 
kilisenin içişlerine karışmayı alışkanlık haline getirmişti. Bu durum hem kiliselerin 
içtihadına ve hem de hükümetin yayınladığı emirlere aykırıydı. İstanbul Rum Patriği 
bu tutumuyla adeta yeni bir Papalık iddiasında bulunmaktaydı. Bu durum 
patrikhanenin, Osmanlı Devleti’ndeki kiliseler kadar ecnebi ülkelerindeki Rum 
kiliselerine de karışma cüretini göstermesine vesile olmaktaydı. Ancak İstanbul Rum 
Patrikliği’nin bu tavrı müstakil Antakya Sinod’u ve cemaati tarafından şiddetle 
protesto edilmişti.98 

                                                      
97  BOA, BEO, nr. 1268/95067/2, 21 Aralık 1898.  
98  İstanbul Rum Patriği’nin on sekizinci yüzyılda mültezimlikten nasıl ekumenik patrikliğe 

dönüştüğüne dair iddialar için bkz. Tellan, a.g.t., s. 150 vd. Papalık/ekümeniklik iddiaları için bk. 
Tom Papademetriou, Render unto the Sultan: Powe, Authority, and the Greek Orthodox Church in the 
early Ottoman Centuries, Oxford 2015, p. 53. 
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İstanbul Rum Patrikhanesi’nin Papalık girişimini kabul eden bazı kiliselere 
rağmen, Antakya Ortodoks Patrikliği, mezhep hürriyeti ve diğer serbestilerinin 
tamamını kaybetme riskinin yanı sıra milletin hukukunun muhafazasında da zafiyete 
düşülmesine sebep olacak bu kararı şiddetle reddetmiştir. Antakya Ortodoks 
Patrikliği, İstanbul Rum Patrikliği’nin veya taşrada ona bağlı olan patrikliklerle 
seçimlere yapılmak istenen müdahaleyi engellemek amacıyla eski teamülleri yeniden 
gündeme getirmiştir. Antakya Ortodoks Patrikhanesi bu şekilde seçimin, mezhep 
usulleri dairesinde ve serbest bir şekilde yapılmasını sağlamak istemiştir. Aksi halde 
Antakya Sinod’u, birtakım safsata ve yalan şeylerle statükoyu bozmaya uğraşan 
İstanbul Rum Patriği’nin ve Kudüs Ruhban Cemiyeti’nin himayesine girerek, şahsi 
menfaat ve ırki beklentilere hizmet etmek zorunda kalacaktı.  

Böyle bir duruma düşmek veya düşmemek tamamen hükümetin ve Sinod’un 
alacağı kararlara bağlıydı. Öyleki, devlet kadar patrikhaneler de istihdam ettikleri 
memurları, istedikleri zaman görevlerden almak hak ve salahiyetine sahiptiler. Buna 
karşılık bütün patriklerin bağlı olduğu kanunlar yeterli vasıfları taşıması halinde kişi 
Hindistan’da bile olsa getirilerek patrik yapılmasında hiçbir mahzur görülmezdi. Şayet 
cemaatin hürriyetine ve menfaatlerine aykırı olan bir durum varsa, hususi olarak 
belirlenmiş bir yerden patrik seçilmesinde ne akıl ne de mezhep kanunlarının 
bağlayıcılığı ve zorlayıcılığı vardı.  

Bu esaslar dâhilinde seçimin mezhep hürriyeti ön plana alınarak yapılmasına 
ve eski usullere müdahale edilerek seçilecek her zatın, Osmanlı vatandaşı olmasına, 
devlete bağlılığına, sadakatine ve patrik olmak için gerekli sıfatları taşıyor olmasına 
dair 16 Mayıs 1898’de yeni bir irade çıkarılmıştır. Bu iradeye göre seçim, İstanbul Rum 
Patrikliği nizamnamesine riayet edilmek şartıyla patrik kaymakamı Germanos 
Efendi’nin idaresinde yapılacaktı.  Antakya Sinod’u seçim törenlerinin 18 Mayıs 
1898’de  yapılacak mezhep ayiniyle başlatılmasına ve patrikliğin ruhani dairesine 
kayıtlı metropolitler arasında yapılmasına karar verilmişti. 

Antakya Ortodoks Patrikliği başka bir kiliseye bağımlı olmadığından, 
gerektiğinde resmi işlerde oy kullanma ve fikir belirtme hakkına sahipti. Buna rağmen 
İstanbul Rum Patrikliği’ne Antakya kürsüsü hukukuna müdahale etme hak ve 
yetkisinin tanınmış olması, mezhep kanunlarının ihlali yönünde yeni kapıların 
açılmasına neden olmuştur. Bu müdahale hakkını kullanmakta ısrarlı olan İstanbul 
Rum Patrikliği, Diyarbakır ve Halep gibi diğer Rum patriklik metropolitlerinden 
münasip olanların seçime dâhil edilmesine teamüllerin izin verdiğini, ancak bu 
durumun Antakya Ortodoks Patrikliği’nin oy hakkı ve hürriyetiyle ilgili bir sorun 
teşkil etmeyeceğini iddia etmekteydi. Oysaki bu ve benzeri değerlendirmelerin yanı 
sıra seçimle ilgili olumlu veya olumsuz yönde verilecek her karar, Antakya Ortodoks 
Patrikliği’nin tasarrufundaydı.  

Antakya Ortodoks Patrikliği, Sinod’da ittifakla kabul edilen yeni seçim 
usullerinin işletilmesi gerektiğine inanmaktaydı. Aksine eski usullere dönüş yapılması 
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kapatılmış bir meselenin yeniden kurcalanması anlamına gelecekti ki bunun için 
herhangi bir gerekçe de yoktu. Sinod’un eski usullerin tedavülden kaldırılmasına 
yönelik aldığı bu karar, on iki metropolit ve on avam azasının ortak kararıydı. Bu 
aslında Arap ve Rum ayrımı yapılmaksızın Antakya patriğinin ruhani yetki alanındaki 
metropolitlerin tam kadro seçime girmelerine izin vermek demekti. Ancak Halep ve 
Diyarbakır metropolitleri yedi yıl kuralına takıldıkları için isimleri aday defterine 
yazılamamıştı. Buna vesile olan mazbatayı patrik kaymakamı Germanos Efendi 
hazırlamıştı. Onun döneminde Sinod heyeti adeta yok sayılmıştı. Akla ve mantığa 
uymayan hareket ve davranışlar içindeki Germanos Efendi ve yandaşları Halep ve 
Diyarbakır metropolitlerinin tavır ve davranışları kanunun yerini almıştı. Sinod’un 
kanuni bir muameleyi iptal etmek için dahi çoğunluğu görmezden gelerek, mezhep 
hürriyetlerine saygısı olmayan Germanos Efendi’ye mecbur bırakılması akıllıca bir 
durum değildi.99 

Suriye valisi de Bab-ı âliye bir takrir göndererek yeni patriğin Antakya 
metropolitleri arasından seçilmesi konusunda bir ittifak oluşturulduğunu haber verdi. 
Buna rağmen patrik kaymakamı ile Halep ve Diyarbakır metropolitleri gizli seçim 
pusulası vermek suretiyle seçimi sonuçlandırdıklarını, işlenen bu kabahate rağmen, 
mezhep usullerinin bu kişilerin cezalandırılmasına izin vermediğini, bunun için de 
Rumların patrik seçiminden mutlaka dışlanmaları gerektiğini bildirdi. 

Hükumetin ve Suriye valiliğinin işaret etti bütün bu sıkıntılar aslında patrik 
kaymakamının vaktiyle patrik olmak ümidine kapılmasından kaynaklanmaktaydı. 
Kaymakam Germanos Efendi, Antakya kürsüsü haricinden gelebilecek hiç kimseyi 
patrikliğe seçtirmek istemediğinden şimdiki muhalif ekseriyet ile ittifak yapmıştı. 
Fakat daha sonra patriklikten ümidi kesilince karışıklık çıkarmak maksadıyla öteyi 
beriyi tazyik etmeye başlamıştı.100 

Adliye ve Mezahip Nezareti bu çatışmayı engellemek amacıyla devreye girdi. 
Nezaret, patrik kaymakamı ve metropolitler arasında başgösteren seçim şartlarının 
belirlenmesine dair sorunun giderek büyüdüğüne işaret ederek, başka bir 
uygunsuzluğa meydan verilmemesi için seçim sürecini başlatan ilk adımı attı.101 

Kaymakam Germanos ve taraftarı matranların seçime fesat karıştırmalarıyla 
başlayan çatışma halinin bitirilmemesi halinde, seçim işinin senelerce uzama ihtimali 
vardı. Bu da cemaatin birçok sıkıntı ve fenalıklarla karşı karşıya kalması demekti. Bu 
sıkıntının ortadan kaldırılabilmesi için seçimin mezhep kanun ve kuralları 

                                                      
99  BOA, BEO, nr. 1268/95067/2, 21 Ocak 1899.  
100  BOA, BEO, nr. 1268/95067/5, 24 Aralık 1898.  
101  BOA, BEO, nr. 1249/93648/2, 31 Aralık 1898.  
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çerçevesinde yapılması gerekmekteydi ki, bunun yolunu da ancak Meletyos Efendi’nin 
kaymakamlığa tayini açabilirdi.102 

 

6. Germanos Efendinin Kaymakamlıktan Azli ve Meletyos Efendi’nin Tayini 

Arap metropolitler Patrik kaymakamı Germanos Efendi’nin azli konusunda 
kararlıydılar. Ancak İstanbul hükumeti iki tarafı uzlaştırma arayışları çerçevesinde 
hazırlanan bir raporu 30 Aralık 1898’de İstanbul’a gönderdi. Arap metropolitler, bu 
rapor çerçevesinde seçim kanununda yapılan iyileştirmeleri dikkate alarak Rum 
metropolitlerin adaylığına muhalefet etmediler. Hükumetin seçimde serbest oy 
kullanımı şeklinde yeni bir yöntem getirmiş olması Arapların itirazlarını geri 
çekmelerinde önemli rol oynamıştı. Bununla beraber Arapların esas tavır değişikliğine 
Germanos Efendi’nin patrik olma ümidine kapılarak, seçimin Antakya kürsüsündeki 
metropolitler arasında yapılacağına dair verdiği imzalı taahhüt sebep olmuştur. 
Germanos’un bu taahhüde rağmen ikircikli bir tutum sergileyerek anlaşmayı bozma 
girişimlerinde bulunması karşısında Arap matranlar/muhalifler İncil üzerine yemin 
ederek muhalefetten vaz geçmeyeceklerini açıkça ifade etmişlerdi. Arapların bu tavrı 
karşısında hükumet de ilk defa Arap soyundan birinin patrik adayı olarak seçimlere 
katılması konusunda ikna olmuş, hiçbir kavim ve ırki müdahale söz konusu 
olmaksızın serbest bir seçim yapılmasına karar vermişti.103  

 Arap metropolitler, Sadaret’in bu kararı üzerine patriklik seçiminin siyasi bir 
mesele olmadığını anlatmak için hükumete yeni bir müracaatta bulundular. 
Başvurularında mezhep ve kilise kanunlarına halel getirilmeden, patriklik sıfatlarına 
sahip olunması şartıyla, Rum veya Arap olmasına bakılmaksızın kanunlar dairesinde 
yeni bir seçim yapılması garantisinin verilmesini istediler. Bu garantinin verilmesi 
halinde dokuz aydan beri sürdürülen çabaların ve yapılan müracaatların bir sonuca 
ulaşması mümkün olabilecekti. 

Arap matranlar, Germanos’un azli gerçekleşmedikçe patrik seçiminin 
neticelenmeyeceğini, buna karşılık çoğunluğun oyunu almasına rağmen Lazkiye 
metropoliti Meletyos Efendi’nin tayininin henüz yapılmamış olduğu fırsat bilinerek 
yapılacak bir müdahalenin önünün alınamayacağını, bunun da cemaatin sadakatine 
halel getirebileceğini bildirdiler.104  Bu ikazdan az bir zaman sonra İstanbul Rum 
Patrikliği, seçime katılmak isteyen diğer Rum patrikhanelerine mensup adayların aday 

                                                      
102  Telgrafı yazanlar:Beyrut metropoliti Gariforis, Zahle mtropolidi Yerasimos, Hama metropoliti 

Gariforis, Sayda metropoliti Mikail, Humus metropoliti Asnasiyos, Lazkiye Rum Ortodoks 
metropoliti Meletyos, Akka metropolitiNikoriyos, Trablus metropoliti Gariforiyos ( BOA, BEO, nr. 
1268/95067/7, 3 Ocak 1899).  

103  BOA, BEO, nr. 1268/95067/4, 3 Ocak 1899 
104  BOA, BEO, nr. 1276/95634/5, 24 Şubat 1899.  
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defterine kayıtları hususunda, bazı mezhebi engellerin olduğuna dair 16 Ocak 1899’de 
bazı iddialar ortaya atmıştı. Ancak nezaret bu iddiaların doğru olmadığına 
hükmederek, İstanbul Rum Patrikliğinin aday defteri üzerinden yapmaya çalıştığı 
müdahaleyi, söz konusu aday defterini aynen onaylayarak 20 Şubat 1899’da 
savuşturmuştu. Bu sebeple, bu defa matranların uyarılarını dikkate almak zorunda 
kalan hükümet, Arapların talep ettiği gibi Germanos Efendi’nin azline ve Lazkiye 
metropoliti Meletyos Efendi’nin patrik kaymakamlığına tayinine karar verdi. 
Hükumet ayrıca taraflara seçim hazırlıklarının tamamlanabilmesi için belirli bir süre 
de tahsis etti. Ancak bu süre zarfında taraflar kendi aralarında bir sonuca varamaz ise 
Sinod kendi kararını verecekti.105 Buna mukabil İstanbul Rum Patrikliği’nin 
müdahaleleri problemin giderek büyümesine sebep oldu. Hükumet meselenin hallini 
Suriye valisi Nazım Paşa’dan istedi. Paşa, Halep ve Diyarbakır matranlarının Antakya 
kilisesi ruhanilerinden olduklarına karar vererek, söz konusu matranların da dahil 
olduğu bir listeyle seçime gidilmesinin daha doğru olacağını İstanbul’a bildirdi.106 

Hükumet, konuyla ilgili evrağı, Suriye valiliğinden gelen bu mazbata ile 
birleştirerek aynı gün görüşülmek üzere Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’ya havale etti.107 
Meclis, seçiminin daha fazla ertelenmesinin mümkün olmadığına işaret ederek 
bununla ilgili iradenin çıkarılmasını istedi.108 Hükumet seçimin yapılmasının Arap 
matranların muhalefetinin kırılabilmesine bağlı olduğunu tam olarak anlamıştı. 
Bunun için de kaymakam Germanos Efendi’nin en kısa zamanda azledilmesi 
gerekmekteydi. Adliye ve Mezahip Nezareti de, Halep ve Diyarbakır matranlarının 
isimlerini aday defterinden çıkardı ve Meletyos Efendi’yi kaymakam tayin etti.109  

Rum cemaate göre, Germanos Efendi’nin azline ancak devletin karar 
verebileceğini, buna mukabil cemaat tarafından tanınmayacak birini ataması yerine 
ya Sinod’un yeniden toplanarak usulüne uygun bir kaymakam seçmesini veya devletin 
uygun göreceği birini tayin etmesini istediler. Buna mukabil illa Meletyos Efendi tayin 
edilecek ise devletin yapacağı bu atamaya bir itirazlarının olamayacağını bildirdiler. 

Gerçekte korkulan oldu ve hükümetin Meletyos’u tayini Kudüs kilisesi 
tarafından vahim bir mesele olarak değerlendirildi. Bu değerlendirme Kudüs 
mutasarrıfını da endişelendirecek bir şekilde ifade edilmiş olmalı ki mutasarrıf 

                                                      
105  BOA, BEO, nr. 1276/95634/3, 27 Şubat 1899.  
106  BOA, İ.HUS., nr. 73/43, 28 Şubat 1899. 
107  BOA, BEO, nr. 1276/95634/10, 28 Şubat 1899.  
108  BOA, BEO, nr. 1276/95634/4, 6 Mart 1899.  
109  BOA, BEO, nr. 1276/95634, 6 Mart 1899.  
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Mehmed Tevfik Bey, Antakya Ortodoks Patrikliği’ne Arap kökenli bir metropolitin 
atanmasının eski köye yeni adet getirmek kabilinde olacağını ifade etmişti.110  

Kudüs Rum Patriği, mutasarrıfa gönderdiği mektupta, seçim meselesinden 
dolayı vilayet tarafında meydana gelen endişenin yanı sıra Lazkiye metropolitinin 
kaymakam tayin edilmesinin yeni bir probleme sebebiyet verebileceğini, bunun için 
eski kaymakamın yerinde bırakılmasını istedi.111 

Meletyos Efendi ise 11 Mart 1899’a tesadüf eden Salı günü Suriye valiliğine 
giderek Antakya Ortodoks Patrik kaymakamlığına tayin edildiğini, bu tayinin eski 
kaymakam Germanos Efendi’ye de yazılı ve sözlü olarak bildirilmesini istedi. Patrik 
kaymakamı Meletyos Efendi, Germanos Efendi ve taraftarlarına 18 Mayıs 1898’de 
düzenlenen patriklik aday defterinin hiçbir şart ileri sürülmeksizin mühürlemelerine 
dair üç ayrı davetiye gönderdi. Buna rağmen Germanos Efendi ve taraftarları 
mazbatayı imzalamadılar.  

Meletyos Efendi inisiyatifini kullanarak davete katılmaları halinde hiçbir 
şekilde mağdur edilmeyeceklerine dair kendilerine teminat vermesine rağmen, 
Germanos Efendi ve taraftarları gönderilen davetiyeler üzerine edebe aykırı ve haddi 
aşaan şerhler koymuşlardı.112 

Meletyos Efendi, Sinod’u acil olarak toplantıya çağırarak Sinod azaları arasında 
Rum veya Arap olarak bir ayrıma gidilmeyeceğini göstermek istedi. Yeni aday 
listesinde Rumlardan Adana ve Tarsus matranı Germanos, Hakkari (Akkar) matranı 
Nikodimos, Diyarbakır matranı Bünyamin, ve Halep matranı Niktariyos’un adı yer 
alırken; Araplardan patrik kaymakamı ve Lazkiye matranı olarak Meletyos Efendi, 
Sur-i Sayda matranı Misail, Beyrut ve Cebel-i Lübnan matranı Gafril, Humus matranı 
Asnasiyos, Hama matranı Gariforyos, Selefkiya matranı Yerasimos ve Trablusşam 
matranı Gariforyos efendiler yer aldı.  

Yukarıda da bahsedildiği üzere, hiçbir ayrıma tabi tutulmadan hazırlanan bu 
liste imza edilmek üzere birçok defa Germanos ve taraftarlarına gönderildi. Ancak 
yapılan davetlere saygısızca verilen cevaplar üzerine Sinod toplanmak zorunda 
kaldı.113 Sinod seçimin İstanbul Rum Patrikliği’nin nizamnamesine göre yapılmasına 
karar verdi. Toplantıda aday olabilecek matranlar üzerinde anlaşmaya varıldı ve 
nizamnamenin 2. Faslının 1. Maddesindeki hususlara istinaden Diyarbakır 

                                                      
110  BOA, BEO, nr. 1292/96874/11, 9 Mart 1899.  
111  BOA, Y.PRK.BŞK., nr. 58/89, 9 Mart 1899. 
112  BOA, BEO, nr. 1292/96874/1, 11Mart 1899.  
113  BOA, BEO, nr. 1292/96874/7, 11Mart 1899.  
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metropoliti Bünyamin ve Halep metropoliti Niktariyos efendiler aday listesinden 
çıkarıldı.114 Seçim mazbatası ve aday defteri bu haliyle İstanbul’a gönderildi.  

Germanos Efendi ve taraftarları, Sinod’un almış olduğu bu kararı protesto 
ederek kaymakam Meletyos Efendi ve Arap metropolitlerin şeri adetleri, kilise 
kanunları ve ruhani heyetin vahdetini zedeleyecek işler yaptıklarını iddia ettiler.115 
Germanos Efendi ve taraftarlarının bu açıklamaları ne vilayette ne de hükümet 
nezdinde bir etki yaratmadı. Bununla beraber, her iki merciden seçim meselesinin 
artık sonuna gelindiği izlenimini veren açıklamalar yapıldı. Meletyos Efendi seçime 
katılacak yirmi üç matran arasından Sur ve Sayda matranı Mikail, Raşiya matranı 
Asnasiyos, Hama matranı Gariforyos, Halep matranı Niktariyos, Hakkari (Akkar) 
matranı Nikodimos ve Adana Tarsus matranı Germanos efendiler haklarında tahkikat 
yapılmasını istedi. Bu tetkikin amacı, daha önce seçim meselesinde yaşanan 
entrikalara (oy pusulası sahtekarlığına) benzer bir hadiseye meydan vermemekti.116 

Meletyos Efendi’nin yaptırdığı bu tahkikat sonucunda hem hükumet açısından 
hem de patrikliğin şekillendirilmesi için son derece önemli bilgilere ulaşıldı. Bu 
matranlardan Humus matranı Asnasiyos Efendi Humus’ta bulunan Rum Ortodoks 
medrese talebelerinin tamamını üç sene önce Rus Filistin Cemiyeti’ne teslim etmişti. 
Trablusşam matranı Gariforyos Efendi, Rus Filistin Cemiyetine mensuptu ve Rus 
medreselerinin gelişmesi için Trablus köylerinde çalışmaktaydı. Hakkari (Akkar) 
metropoliti Nikodimos Efendi, 17 Mart 1899’da Katolik papazlarının ikametine tahsis 
edilmiş bir haneye kimliği belirsiz şahıslar ile hücum etmişti.117 

Bütün bunlar Rum azaların Antakya Ortodoks Patrikliğini elde tutmak için 
nasıl bir hırs ve gayret içerisinde olduklarını göstermektedir. Rum metropolitlerin bu 
baskı ve zulümlerine rağmen, Arap metropolitler Antakya kürsüsünde artık Arap bir 
patriğin görev yapması zamanının geldiğine inanmaktaydılar ve bu uğurda doğru 
bilgilendirilmekten azade olan hükümete rağmen, gereken sabrı göstermekte ve her 
zorluğa katlanmaktaydılar. 

 

7. Seçimin Sonlandırılması ve Yeni Patriğin Seçilmesi 

Beyrut ve Lübnan metropoliti vekili Gariforyos, Akka metropoliti Nikolaymos, 
Sur ve Sayda metropoliti Mikail, Humus metropoliti Atnasyos, Hama metropoliti 
Gariforiyos, Antakya Rum patrik kaymakamı Meletyos, Silifke metropoliti Yerasimos, 

                                                      
114  BOA, BEO, nr. 1292/96874/17-18, 11Mart 1899.  
115  BOA, BEO, nr. 1292/96874/21, 11Mart 1899.  
116  BOA, BEO, nr. 1292/96874/9, 11Mart 1899.  
117  BOA, BEO, nr. 1292/96874/4, 25 Mart 1899.  
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Trablus metropoliti Gariforyos efendiler, Antakya patrikliği seçiminin hükumetin ve 
patrikhanenin denetiminde kurulması tasavvur edilen kanunî bir heyetin 
denetiminde yapılmasını istemişlerdi. Bu heyet, teamüllere göre istediği kişiyi, istediği 
yerden patrik atama yetkisine de sahip olabilecekti. 

Hükumet, bu talebi olumlu karşıladı. Heyet, aday defterini seçim emri usulü 
dairesinde hazırlayarak 11 Mart 1899’da, hükumete takdim edecekti.118 Antakya 
Ortodoks Patriğinin teamül ve kaidelere göre seçilmesi için matranlara kati ve tesirli 
bir tebligat yapılmasına rağmen matranlar ecnebi tahrik ve teşvikleriyle muhalefet de 
ısrar etmeye devam ettiler. Arap matranlar namzet defterine diğer patrikhanelerden 
metropolit yazma mecburiyetleri olmadığını söyleyerek daha önce gönderilen namzet 
defterine yönelik itirazlarını sürdüreceklerini beyan ettiler. Bu itiraz, Arap 
matranların aday defterindeki isimlerden birini yavaş yavaş patrikliğe taşıyacaklarını 
göstermekteydi. 

Suriye valisi Hüseyin Nazım Paşa, İstanbul’a gönderdiği 19 Nisan 1899 tarihli 
mektubunda Arap matranların, artık seçim için Rumların himmetine ihtiyaçlarının 
kalmadığını, hatta şartların kendi lehlerine dönmesi sebebiyle seçimin paskalyadan 
evvel yapılması için gereken güce de sahip olduklarına inandıklarını bildirmiştir.119  

Sadaret, Suriye valiliğine 24 Nisan 1899’da son bir ihtarda bulunarak patrik 
seçimi için teamüller haricinde başka bir yolun kalmadığına dair Meclis-i Mahsûs-ı 
Vükelâ tarafından ayıhah karara ve kesin olarak uyulmasını emretmiştir.120 Bu ihtar 
üzerine bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmak istemeyen Suriye valisi, Antakya Ortodoks 
Patrikliği için seçim hazırlığında olan Rum matranların rızasına göre seçimin 
yapılabileceğini ancak, Arap matranların, Paskalyanın hemen akabinde seçimi 
tamamlamak için harekete geçeceklerine dair istihbarat alındığını bildirmiştir.  

Arap matranlar, teamülleri yok saymanın mümkün olmadığının farkında 
olmakla beraber seçim emrinin kendi istedikleri gibi değiştirilmesinde ısrar ettiler. 
Arapların bu tavrı karşısında açıklama yapma gereği duyan hükümet, namzet 
defterinin iadesinden sonra patrik seçimi hakkında kimsenin hukuk ve salahiyetine 
dokunulmayacağına dair garanti verdi ve seçim konusunda teamüller dışında başka 
bir muamelenin de yapılmayacağının altını çizdi.121 Hükumet, Antakya Ortodoks 
Patrikliği seçiminin Rum matranların taleplerine göre yapılmasını engellemek için 
büyük bir direnç göstermekteydi. Bu direncin farkında olan Vali Hüseyin Nazım Paşa, 
paskalyanın yaklaşması sebebiyle hükümeti bir kez daha uyarmak ve matranların 

                                                      
118  BOA, BEO, nr. 1300/97426/3, 27 Nisan 1899.  
119  BOA, BEO, nr. 1300/97426/4, 25 Nisan 1899.  
120  BOA, BEO, nr. 1300/97426, 26 Nisan 1899.  
121  BOA, Y.A.HUS., nr. 395/53, 26 Nisan 1899.  
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kendi aralarında patrik seçmek gibi bir işe kalkışabileceklerini haber vermiştir.122 
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ henüz kararını açıklamadan Hüseyin Nazım Paşa, 
Arapların Lazkiye piskoposu Meletyos’u patriklik makamına seçme cüretini 
gösterdiklerini de bildirmiştir.123 

Hükumet, Arapların geri adım atmaması üzerine, Meletyos’un patrikliğinin 
tanınmayacağını açıklayarak, bur kararı görüşülmek üzere Meclis-i Mahsûs-ı 
Vükelâ’ya sunmuştur.124 Antakya Ortodoks Patrikhanesi’nden bir grup Arap aza, 27 
Nisan 1899’da Sadarete bir mektup gönderdiler. Arap azalar, Meşrutiyet’in ilanından 
faydalanarak kendilerine biçilmiş olan bu kaderi değiştirmek istediklerini belirttiler. 
Buna göre seçimin çoğunluğun isteğine göre yapılmasını ve Lazkiye metropolitiğinde 
bulunduğu 33 yıl boyunca yaptığı hizmetlerle devlete olan sadakatini pek çok defa 
ispatlamış olan,  milletinin olduğu kadar, mahalli hükümetin ve devletin güvenini de 
kazanmış olan patrik kaymakamı Meletyos Efendi’nin resmen patrik atanmasını talep 
ettiler.125 Sadaret’in uygun bulduğu bu karar Meclis-i Vükela tarafından protesto 
edilerek, Meletyos Efendi’nin doğrudan seçilmiş olmasını adaba aykırı ve çirkin bir 
eylem olarak değerlendirmiştir.126  

Suriye valisi, 28 Nisan’da hükumete yeni bir telgraf göndererek, Arap kökenli 
birkaç yüz kişinin matranlarla birlikte harekete geçtiğini, patrikhanede toplanarak 
Lazkiye metropoliti Meletyos  Efendi’yi patrik ilan edeceklerini haber vermekteydi.127 
Bu haber üzerine hükümet, usul ve teamüllere uygun olmayan bu seçimin asla kabul 
ve tasdik edilemeyeceği bir kez daha hatırlatıldı.128 Buna rağmen Araplar temin 
ettikleri destekler ile Lazkiye metropoliti Meletyos Efendi’yi patrik seçtiler.129  

 

8. Meletyos Efendinin Patrikliğine İtiraz Edilmesi 

Bütün itirazlara rağmen seçimin yapılmış olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalan 
hükumet, sözde Şam ve Antakya Ortodoks Patriği Meletyos Efendi’nin 
memuriyetinin kabulü ve beratının verilmesine dair bir ferman çıkarılıp 
çıkarılmadığını Dâhiliye Nezareti’nden tetkik etmek istemişti.  

                                                      
122  BOA, Y.A.HUS.,nr.74/37, 26 Nisan 1899. 
123  Kilikya metropoliti Yermanos, Halep Metropoliti Niktariyos ve Edirne metropoliti Serafim ve 

Diyarbekir metropoliti Bünyamin imzalarıyla ( BOA, Y.A.HUS., nr.395/73, 28 Nisan 1899). 
124  BOA, İ.HUS., nr. 74/71, 2 Mayıs 1899. 
125  BOA, BEO, nr. 1301/97612/3, 28 Nisan 1899.  
126  BOA, BEO, nr. 1302/97612/2, 29 Nisan 1899.  
127  BOA, Y.A.HUS., nr. 395/73, 30 Nisan 1899. 
128  BOA, Y.A.HUS., nr. 395/73, 30 Nisan 1899. 
129  BOA, MV., nr. 97, 30 Nisan1899. 
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Şam tarafında ortalıkta dolaşan bazı dedikodular, hükümetin bu atamayı 
yapmak istemediğini, ancak ortada var olan fiili durum sebebiyle, daha önceki karara 
istinaden patriklik fermanının verilmemesi yerine tepkileri azaltmak amacıyla sadece 
geciktirilmesine karar verildiği yönündeydi. Hükumetin kararına rağmen, İstanbul’da 
kafaların karışık olduğu anlaşılmaktadır. Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’nın protestosuna 
rağmen Adliye ve Mezahip Nezareti, sadaretin uygun görmesi halinde Meletyos 
Efendi’nin patrikliğinin tanınabileceğini belirtmiştir. Bu teklif, Sadaretin de istediği 
bir sonuçtu. Bu paslaşma, Meletyos Efendi’nin patrikliğinin hem hükümet hem de 
saray nezdinde tanınmasını sağladığı gibi, patriklik beratının verilmesiyle ilgili kararı 
da olumlu yönde etkilemişti. Ancak beratını alabilmesi için Meletyos Efendi’nin bizzat 
kendisinin Adliye ve Mezahip nezaretine müracaat etmesi gerekmekteydi.130 

Kudüs patriği Dimyanos (Damian) Efendi, İstanbul Rum Patrikliğine yaptığı 
müracaatta, Antakya Ortodoks Patriği’nin seçimiyle ilgili işlemlerin daha önce 
gönderilmiş olan iradeler dikkate alınmadan yapıldığını, hatta çoğunluk sağlanmadan 
birkaç kişinin katılımı sonucu alınan bu kararın kilise hukukuna aykırı olduğunu, bu 
sebeple seçimin mutlaka yenilenmesi gerektiğini, aksi halde seçimi protesto 
edeceklerini bildirdi.131 

Kudüs patriğinin bu ikazının hemen akabinde, Halep metropoliti Nikodiyos, 
Diyarbakır metropoliti Bünyamin, Kilikya metropoliti Serafim, Adana metropoliti 
Germanos ve yerli metropolitlerden oluşan on kişilik bir heyet, 18 Mayıs 1899’da 
hazırladıkları bir beyannameyi hükumete göndererek seçimin iptalini istediler.132 
Seçimin yenilenmesine yönelik tartışmanın dışında kalamayan İstanbul Rum Patriği 
V. Konstantin de meseleye müdahil oldu. Patrikhane, Antakya Ortodoks Patrikliği 
seçiminin tekrarlanmasını, seçim Sinod’unun Adana metropoliti Germanos Efendi 
başkanlığında toplanmasını, İstanbul ve Kudüs Rum Patrikliklerinden ikişer adayın 
seçime dâhil edilmek suretiyle, eski usul ve ananelere göre aday defterinin yeniden 
hazırlanmasını istedi.133 

Hükumet 21 Mayıs 1899’da Beyrut, Sayda ve Sur matranlarını İstanbul’a davet 
ederek konu hakkında bilgi almak istedi. Bu davetin gerekçesi, Mabeyn-i Hümâyûn 
Başkâtibi Tahsin Paşa, Şam ve civarında bazı sızıldanmalar meydana gelebileceğine 
dair istihbarat alındığı şeklinde açıklamıştır (26 Mayıs 1899).134 İstanbul Rum 
Patrikliği, bu davete tepki göstererek Adliye ve Mezahip Nezareti’ne gönderdiği 
mazbatada, bu iki zatın ancak kendisinin vereceği izin mukabilinde yerlerinden 
                                                      
130  BOA, BEO, nr. 1455/109079/2, 6 Mayıs 1899.  
131  BOA, BEO, nr. 1301/97550/2, 16 Mayıs 1899.  
132  BOA, BEO, nr. 1292/96874/24, 18 Mayıs 1899.  
133  BOA, BEO, nr. 1318/98817/3, 3 Haziran 1899.  
134  BOA, BEO, nr. 1386/103985/5, 4 Haziran 1899.  
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hareket edebileceğini belirterek, bu tür izinlerle ilgili olarak patriklik beratında 
bulunan; “Ahar mahallerin patrikleri ve metropolitlerinin ba’zı mesâlihlerini ru’yet için 
Asitâne-i sa’adetime gelmek murâd eylediklerinde patrik mumâi-leyh ve cema’ât-i 
mezkûreyn ma’rifetiyle gelip umûrlarını ru’yet eyleyeler.” ve “Kanûn-i kadimden beri 
metropolitânın Asitâne-i sa’adetime amed-şûd etmeleri ancak patrik ve cema’ât-ı 
metropolitânının izin ve ma’arifetiyle ola geldiğine binâen kemakân ol-bâbda kat’an 
müdâhale ve muhalefet olunmaya…”135 şeklindeki izaha işaret etmiştir. Buna rağmen 
söz konusu kişilerin berat hükümlerine ve mezhep kanunlarına aldırış etmeden 
İstanbul’a gitmelerinin, hem hükümete hem de patrikhaneye büyük problem 
çıkaracağını bildirerek, bu iki zatın İstanbul’a gelmesine mani olması için Suriye 
valiliğinin uyarılmasını istemiştir.136 

Patriğin bu çıkışının hemen ardından, Adana metropoliti Germanos, Edirne 
metropoliti Serafim, Diyarbakır metropoliti Bünyamin ve Halep metropoliti 
Niktariyos efendiler de Hariciye Nezareti’ne bir arzuhal göndererek Meletyos 
Efendi’nin patrik seçilmesini protesto ettiler. l7 Ağustos 1899 tarihli arzuhale seçime 
katılmak üzere kendi adlarının da yer aldığı ayrı bir defteri de ilave ettiler. 
Metropolitler ayrıca Suriye valisinin, Germanos Efendi’nin Sinod’a başkanlık 
edeceğine dair hükümetten gelen emri, bir sene boyunca Sinod azalarından gizlemiş 
olduğunu, gayri resmi ve hukuksuz bir şekilde Arap matranlara tebliğ ettiğini iddia 
ettiler. Arapların bundan cesaret alarak, hükümetin kararlarına karşı gelmekte bir 
mahzur görmediklerinden bu seçimi yapabildiklerini belirterek, Meletyos’un 
patrikliğini hiçbir zaman tanımayacaklarını da ilan ettiler.137 

Osmanlı hükumeti, metropolitlerin bu itirazını dikkate alarak, Rum ve Arap 
metropolitler arasındaki ihtilafı ortadan kaldıracak şekilde, İstanbul ve Kudüs 
patrikliklerine mensup metropolitlerin isimlerinin de yazıldığı yeni bir patrik aday 
defteri düzenlenmesini emretti. Patrikhane işlerinin yürütülmesine bir orta yol 
bulmak isteyen Meclis-i Vükelâ, kavmiyet usulüyle bir sonuca gidilemeyeceğine karar 
vererek, bu meselenin ileride patrikhaneler arasında büyük bir infiale sebep olacağını 
bu konuda hukuku zedeleyici tavır ve davranışlar içerisinde bulunulmasının, 
hükümeti çiğnemek demek olacağını ifade etti. Hükumet de seçimin Suriye vilayetiyle 
irtibatlı bir şekilde yenilenmesinin bu konudaki kargaşaya bir son vereceğini 
belirterek, tartışmaya son noktayı koymuştu.138 

 

                                                      
135  BOA, BEO, nr. 1343/100679/3, 19 Temmuz 1899.  
136  BOA, BEO, nr. 1343/100679/3, 19 Temmuz 1899.  
137  BOA, BEO, nr. 1386/103915/7, 19 Ağustos 1899.  
138  BOA, BEO, nr. 1368/103915/8.  
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9. Antakya Patriklik Seçiminin İptali ve Tekrarlanması 

Mezhep kanunlarına aykırı hareket edilerek, yapılan seçimin hükümet 
tarafından tanınmayarak yok sayılması, Antakya Ortodoks Patriği Meletyos 
Efendi’nin yetkilerinin kaldırılmasına sebep oldu. Ancak Suriye valisi Hüseyin Nazım 
Paşa, merkezden gönderilen emirleri hiçe sayarak Meletyos Efendi’yi patrik olarak 
tanımakta bir mahzur görmemişti. Meletyos Efendi bundan cesaret alarak Cebel-i 
Lübnan’da bulunan Profit İliya Manastırı Gamnosu Arhimandarin Nabus Efendi’yi 
manastırdan kovmanın yollarını aramaya başlamıştı. Olaya müdahil olan İstanbul 
Rum Patriği, Suriye valisinin bu yaklaşımının patriği tanıma anlamına geleceğini, 
bunun da Suriye’de önü alınamayacak bir kargaşaya sebebiyet vereceğini ileri sürerek, 
valinin bundan vaz geçirilmesi için hükümeti uyardı.139 Bu uyarı üzerine harekete 
geçen hükumet Hüseyin Nazım Paşa’ya gerekli ihtarda bulundu. Gönderilen emirde, 
Humus metropolitine yardım etmenin Suriye’ye bağlı olan Lübnan mutasarrıfının 
vazifesi olduğuna işaret edilerek, Gamnos Arhimandarin Nabus Efendi’nin 
memuriyetine iadesini istedi.140 

Konuyla ilgili olarak bir uyarı da Rusya sefirinden geldi. Rus sefir tercümanı 
vasıtasıyla Hariciye nezaretine bir tebligatta bulunarak, bir takım entrika ve rıza 
gösterilemeyecek durumlara gebe olan Antakya Ortodoks Patrikliği seçiminin bir an 
evvel yenilenmesinin herkes için iyi bir netice vereceğini bildirdi.141 Hariciye 
Nezaretine gönderilen 15 Aralık 1899 tarihli bir başka dilekçede ise 15 Nisan 1899’da 
Antakya patrikliğine seçilen Meletyos Efendi’nin memuriyetinin devlet nezdinde de 
henüz kabul edilmemiş olduğuna dikkat çekilerek, cemaat ile ilgili detaylar verilmiştir. 
Mektupta, Antakya Ortodoks Patrikliğine bağlı Ortodoksların 300.000 civarında 
olduğuna işaret edilerek, Patrik Meletyos Efendi’ye karşı yürütülen bu duyarsız 
kampanyadan dolayı patrik dâhil pek çok kişinin yirmi iki aydan beri oyalandığına 
işaret edilmiştir. Mektupta ayrıca, bu süre zarfında olup bitenler hakkında Ortodoks 
cemaat bilgilendirilmediği gibi, ayin ve diğer işlerde de güçlükler ve zorluklar 
yaşandığı beyan edilmiştir.  

Aleyhteki bu başvurular karşısında harekete geçen Trablusşam, Lübnan, Sur ve 
Sayda, Hama, Akka, Humus matran ve vekilleri de hazırladıkları arzuhalleri İstanbul’a 
göndererek Meletyos Efendi’nin memuriyetinin geciktirilmesinin, milletin devlete ve 
diyanete olan garazını artırmaktan başka bir işe yaramadığını bildirdiler. 
Metropolidler dilekçelerinde Ortodoks milletinin menfaat ve hukukuna bundan daha 
fazla zarar verecek bir başka davranış olamayacağına işaret edilerek, tebaanın devletle 

                                                      
139  BOA, BEO, nr. 1368/103915/11, 23 Ağustos 1899.  
140  BOA, BEO, nr. 1368/103915/10, 21 Ağustos 1899.  
141  BOA, Y.A.HUS.,nr. 400/30, 19 Eylül 1899. 

Platform of International European Studies | 373



 Haydar Çoruh 

 

olan iyi münasebetlerinin devamı ve hukukunun muhafazası için Meletyos Efendi’nin 
patrikliğinin süratle tasdiki talep edilmiştir.142 

Meclis, kavmiyet meselesinin alevlenmesi halinde neticelerinden Suriye 
valiliğinin mesul tutulacağını, bu sebeple de Suriye valisinin öncelikle devlet 
hukukunun muhafazasını düşünmek zorunda olduğuna işaret ederek, daha evvel 
hazırlanmış olan namzet defteri üzerinde yeni bir inceleme yapılmasının uygun 
olacağına karar verdi. Seçime izin verilmesinin ancak bu inceleme tamamlandıktan 
sonra düşünülebileceğini bildiren meclis, bu inceleme sonucunda, devlet hukukunu 
zedeleyen fiiller işlemiş olması sebebiyle Akkar (Hakkari) metropoliti Nikodimos 
Efendi’nin namzet defterinden çıkarılmasına ve patrik seçiminin deftere dâhil edilen 
diğer metropolitler arasında ve usulü çerçevesinde yapılmasına müsaade edileceğini 
ifade etmiştir.143 

Sadaret de seçime katılacak adayları belirleyerek, Suriye vilayetine kesin aday 
listesini gönderdi. Son şekliyle listede Lazkiye matranı Meletyos Efendi, Sur ve Sayda 
matranı Mesail Efendi, Beyrut ve Lübnan matranı Gafril Efendi, Nersis ve Adana 
matranı Germanos Efendi, Akkar matranı Nikodimos Efendi, Humus matranı 
Asnasiyos Efendi, Hama matranı Gariforyos Efendi, Seletakya (Selefkiya) matranı 
Yerasimos Efendi, Trablus matranı Gariforyos Efendi, Diyarbakır matranı Bünyamin 
Efendi ve Halep matranı Niktariyos Efendi vardı.144 

Osmanlı Devleti, yapmış olduğu bu araştırma ile Antakya Ortodoks 
Patrikliği’ne kimin getirilmesi gerektiği hususunda bir fikir edinmiş görünmekteydi. 
Bununla beraber, bu fikrini İstanbul Rum Patrikliği’ni küstürmeden ve Suriye’deki 
dengeleri gözeterek icra etmek zorunda olduğundan, her iki tarafı uzlaştıran bir 
politika izlemek durumundaydı.  

Osmanlı Devleti’nin izlediği bu politikaya rağmen, Suriye valisi Rumlardan 
ziyade Arapları kendine daha yakın görmekte ve İstanbul’dan gelen emirleri hiçe 
sayarak Meletyos Efendi’nin icraatlarına göz yummaktaydı. Araplar tarafından 
dışlanan Rumlar ise seçime iştirak etmek istemekteydiler. Ancak istemedikleri birini 
patrik olarak seçecek olmayı da hazmedemiyorlardı. Bu duruma daha fazla tahammül 
edemeyen Diyarbakır metropoliti Bünyamin, Halep metropoliti Niktariyos, 
İrinepoliyus metropoliti Serafim, Adana metropoliti Yermanos (Germanos) efendiler 
bu seçimin kilise kanunları kadar devlet hukukuna da aykırı olduğunu, dışlanmaları 
halinde, kendilerinin dışında hazırlanan bir aday listesini desteklemeyeceklerini, diğer 
patrikliklerin iştiraki de sağlanmadıkça seçimlere katılmayacaklarını belirttiler. Bu 

                                                      
142  BOA, BEO, nr. 1368/103915/18, 15 Ekim 1899.  
143  BOA, MV., nr. 98-1/64, 15 Ekim 1899.  
144  BOA, BEO, nr. 1368/103915/3.  
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protestoya rağmen kilise kanunlarına aykırı olarak seçilecek bir patriği de asla kabul 
etmeyeceklerini ifade ettiler.145 

Bunun üzerine hükumet iki taraf arasında çıkabilecek bir kavmiyet 
meselesinden mesul tutulmamak için bazı önlemler almaya karar verdi. Bunun için de 
Suriye valisiyle haberleşerek, daha önce hazırlanmış olan aday defteri üzerinde yeni 
bir çalışma yapılmasına ve seçim için yeni bir tarih belirlenerek bu konudaki kargaşaya 
bir son verilmesine karar verdi. Antakya patrikliği ve Suriye valiliği arasında 
sürdürülen müzakereler sonucunda, matranlar arasında ortaya çıkan ihtilafın halli 
için, patrikhanelerin aday listesi üzerinde anlaşmalarının teminine karar verildi.146 

Bu kararın hemen akabinde Arap kökenli metropolitler Suriye valisine bir 
arzuhal göndererek İspiredon Efendi’nin ihanetine ve patrik kaymakamı Meletyos 
Efendi’nin sadakatine dikkat çekerek Meletyos Efendi’nin Patrik olarak tanınmasını 
istediler.147 Meletyos Efendi de, Suriye valisine gönderdiği yeni bir arzuhalde seçim 
meselesinin ertelenmesinden dolayı ortaya çıkan kargaşanın günden güne 
büyüdüğünü, kaymakamlığı sırasında Germanos efendi ve taraftarlarını üç defa 
Sinod’a davet ettiğini, buna rağmen onların davete icabet etmedikleri gibi seçim 
mazbatasını da imzalamadıklarını bildirdi.148 

Meletyos Efendi’nin bu beyanı üzerine eski patrik kaymakamı Adana 
metropoliti Germanos, İrinepolis piskoposu Serafim, Amidisi metropoliti Bünyamin, 
Halep metropoliti Niktariyos efendiler 17 Ekim 1899’da Kudüs Ortodoks Rum 
Patrikliğine bir telgraf göndererek, hükumetin usullere uygun olmayan bu seçimi çok 
iyi bir şekilde tetkik etmesini istediler.149 

Aynı metropolitlerin kaleme aldığı ikinci bir mazbatada, seçimin uygunsuz bir 
şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilmiştir. Seçim patrikhanede gizli bir odada 
Akkar, Humus ve Trablus metropolitlerinin asaleten, Şam’da bulunmayan diğer üç 
metropolitin de vekâleten temsil edildiği bir toplantıyla tamamlanmasının seçimi 
geçersiz hale getirdiğini ifade ettiler. Hâlbuki İstanbul Rum Patrikliği nizamnamesine 
göre, patrik seçimlerinin kilisede olması gerekmekteydi. Bu seçimlerde bütün 

                                                      
145  BOA, BEO, nr. 1368/103915/21, 18 Ekim 1899.  
146  BOA, BEO, nr. 1368/103915/12, 15 Ekim 1899.  
147  Bu arzuhal Trablusşam matranı Gariforyos, Hama ve tevabii matran vekili, Humus ve tevabii matranı 

Asnasiyos, Akkar ve tevabii matranı Nikodimos, Beyrut ve Lübnan matran vekili, Sur ve Sayda 
matran vekili ve Antakya patrik adayı Meletyos efendiler tarafından gönderilmişti (BOA, İ.AZN., nr. 
35/31, 19 Ekim 1899). 

148  BOA, İ.AZN., nr. 35/31, 19 Ekim 1899. 
149  BOA, BEO, nr. 1368/103915/14, 20 Ekim 1899.  
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metropolitlerin bizzat oy kullanma hakı vardı.150 Ancak, bu şekilde keyfi davranışlarla, 
adı bile duyulmamış üç metropolit tarafından Meletyos Efendi’nin patrik seçilmiş 
olması patriği meşru kılmazdı. Bundan dolayı Meletyos’un hiçbir zaman patrik olarak 
tanınmayacağına işaret eden metropolitler, Antakya Ortodoks Kilisesi patriğinin 
kilise kanun ve nizamlarına uygun olarak yeniden seçilmesini istediler.151 

Bunun üzerine Suriye valisi Hüseyin Nazım Paşa, Akkar matranı Nikodimos 
Efendinin namzet defterinden çıkarılmasını, seçimin usulüne göre ve diğer 
metropolitler arasında yapılmasına rıza gösterileceğini belirtmiştir. Buna mukabil 
Meclis-i Vükela’da alınan 15 Ekim 1899 tarihli karar gereği Adana, Diyarbakır ve 
Halep matranlarının seçime dâhil edilmemelerini istemiştir. Bu defa karara Rum 
matranlar itiraz ederek Arap matranların kendilerinin yokluğundan patriklik seçimini 
sonlandırabileceklerini iddia ettiler.152  

Adliye ve Mezahip Nezareti, metropolitler tarafından ileri sürülen gerekçeleri 
yerinde bulmuştu. Bunun üzerine Arap metropolitlerin aceleyle tamamlamış 
oldukları seçimin yukarıda da belirtildiği üzere geçersizliğine kanaat getirilerek Rum 
metropolitlerin haklı gerekçeleri bir kez daha tartışmaya açılmıştı.153 Meseleye bir kez 
daha müdahil olan İstanbul Rum Patrikliği de metropolitlerin seçimi protesto etmekte 
haklı gerekçelerinin olduğuna kanaat getirdiklerini belirterek seçimi tasdik 
etmeyeceklerine dair bir muhtıra göndermişti.154 

Bütün bu uyarılardan ve müdahalelerden bunalmış olan devlet, ya seçimin bir 
an önce yapılmasını veya seçilmiş olan Meletyos’un tayin meselesinin 
sonlandırılmasını istemekteydi. Bu sebeple Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ konuyu yeniden 
gündemine aldı. Yaptırdığı bütün incelemeler sonucunda seçim sürecinin Suriye 
valisinin Arap taraftarlığı sebebiyle tıkandığına kanaat getirilmişti. Bu sebeple yapılan 
seçimin onayından başka bir çare kalmadığını, seçimin bu tarihten sonra 
yenilenmesinin de mümkün olamayacağını, yapılması gereken en doğru şeyin patriğin 
memuriyetinin tasdiki ve beratının usul ve kaidelere uygun olarak verilmesi gerektiği 
bildirilerek Suriye valilisinin de haberdar edilmesi istenmiştir.155 

                                                      
150   Bu husus İstanbul Rum Patrikhanesi’ne ait nizamnamenin ikinci maddesinde yer almaktadır 

(Düstur, I. Tertib, 2. Cilt, Dersaadet 1289, s. 902). 
151  BOA, BEO, nr. 1368/103915/15-22, 21 Ekim 1899.  
152  BOA, İ.AZN, nr. 35/31, 21 Ekim 1899. 
153  BOA, BEO, nr. 1368/103915/19, 24 Ekim 1899.  
154  Bunlar Diyarbakır metropoliti Bünyamin, İrinepoliyus metropoliti Serafim, Adana metropoliti 

Germanos, Halep metropoliti Niktariyos efendiler idi (BOA, BEO, nr. 1368/103915/13, 25 Ekim 
1899).  

155  Bu toplantıda Hariciye Nazırı, Şura-yı Devlet reisi, Bahriye Nazırı, Adliye Nazırı, Serasker, 
Şeyhülislam, Sadrazam, Maliye Nazırı, Sadaret müsteşarı, Ticaret ve Nafia Nazırı, Maarif Nazırı, 
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Bu açıklamadan çok kısa bir zaman sonra, Yıldız Sarayı’ndan 2 Kasım 1899’da 
yapılan açıklamada Meletyos Efendi’nin Antakya Ortodoks Patriği olarak tanındığı 
açıklaması yapılmıştır.156 

Meletyos Efendi’nin patrikliğinin tanındığına dair çıkarılan iradeye rağmen 
Rum metropolitlerin itirazları devam etmiştir. Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’dan yapılan 
açıklamada, Antakya patrikliğine seçilen Meletyos Efendi’nin memuriyetinin kabulü 
meselesinin padişahın onayından geçtiği ifade etmiştir.157 

İstanbul Rum Patrikliği, yapılan bu açıklamayı protesto etmiştir. Patrik 
hükümetin aldığı bu karardan geri dönmesi için 9 Kasım 1899’da Adliye ve Mezahip 
Nezareti’ne bir mektup gönderdi. Bu mektupta kilise kanunlarına ve eski usullere 
aykırı olarak yapılan bu seçimin hükümet tarafından tasdik edilmesinin üzücü olduğu 
dile getirildi. İstanbul Rum Patriği, meseleyi başından beri takip ettiğini, hiçbir şeyin 
usul ve nizamnamelere uygun olarak yapılmadığını, buna rağmen devletin ve Suriye 
valiliğinin yapılan bütün ikazlara kulak kapadığını belirtmiştir. Patrik, hükümete 
yapılan bütün bu uyarılara rağmen tanınmasında bir beis görülmeyen Meletyos 
Efendi’nin nasıl bir probleme yol açacağının ise henüz bilinmediğini iddia etmiştir.  
Patrik ayrıca, Suriye valisinin Şam dışına çıkmayı yasaklayarak, seçimi protesto etmek 
isteyen metropolitlerin vicdanlarına müdahale ettiğini ileri sürerek, Suriye valisinin 
tebdilini istedikten başka, en kısa zamanda seçim meselesinin de uygun bir zemine 
oturtulmasını ve çözüme kavuşturulmasını teklif etmiştir.158 

Hükumet, bütün bu iddialara cevap olarak, daha önce bizzat Rum azalar 
tarafından teklif edilen bir hususu hatırlatma gereği duymuştur. Rum azalar, İstanbul 
Rum Patrikliği nizamnamesinin Antakya Ortodoks Patrikliği için de geçerli olduğunu 
ileri sürerek, seçimin bu nizamnameye göre yapılmasını ileri sürmüşlerdi. Dolayısıyla 
Lazkiye metropoliti Meletyos Efendi’yi önce patrik kaymakamı sonra da Antakya 
Ortodoks Patriği yapan yine bu nizamnamede idi. Rum azaların teklif ettiği madde, 
İstanbul Rum Patrikliği Nizamnamesi’nin 2. Faslının 1. maddesi idi ki bu maddede 
patriğin, ilim, ahlak ve diyanet açısından mükemmel ve umum Ortodoksların hamisi 
olmaya muktedir kişilerden seçileceği belirtilmekteydi.159 

Meletyos Efendi’nin bütün cemaat içinde ahlakı ve dürüstlüğüyle ün 
salmasından faydalanan Arap kökenli matranlar bu maddeyi kendi lehlerine 
kullanmayı başarmışlardı. Araplar açısından bakıldığında hiç gerçekleşmeyeceği 

                                                      
Evkaf-ı Hümayun nazırı, Tophane-i Amire nazırı ve Dâhiliye nazırı da hazır bulunmuştur (BOA, 
İ.AZN., nr. 35/31, 1 Kasım 1899). 

156  BOA, İ.AZN., nr. 35/31, 2 Kasım 1899. 
157  BOA, BEO, nr. 1395/104561/1, 4 Kasım 1899.  
158  BOA, BEO, nr. 1399/104893/3, 9 Kasım 1899.  
159  Düstür, I. Tertip, 2. Cild, s. 904-905. 
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düşünülen bu rüyanın gerçekleşmiş olması, Rum patrikler için sonun başlangıcı 
olduğundan, kendilerinin sebep olduğu bir suçu atacak yeni bir merci aradıkları 
görülmektedir. Bu merci olarak da ecnebi tehdidi altında bulunan hükümete yönelmiş 
oldukları anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç 

Antakya Ortodoks Patrikhanesi, kuruluşundan Osmanlı Devleti’nin 
egemenliğine geçtiği 1516 yılına kadar Roma, Haçlılar ve Bizans gibi güçlü devletlerin 
egemenliğinde büyük bir kargaşa ve yıkım dönemi yaşamıştır. İslam ordularının kısa 
dönem hâkimiyeti dışında Osmanlı Devleti eline geçinceye kadar büyük katliamlara 
ve talana maruz kalan kent gibi, kilise de çeşitli fraksiyonların etkisinde neredeyse 
yıkım denilebilecek büyük baskılar altında varlığını sürdürmüştür. Osmanlı Devleti 
ile Haçlıların kurduğu Latin egemenliğinden kurtulan Ortodoks ahali, kendi dini 
liderlerine kavuştuğu gibi, kiliselerinin yeniden bağımsız ve etkin bir konuma 
taşınmasına tanık olmuşlardı.  

Osmanlı Devleti’nin vermiş olduğu imtiyazlar ve tanıdığı yeni haklar sayesinde 
on yedinci yüzyıla kadar kendi varlığını sürdüren kilise, yüzyılın ortalarında Papa’nın 
kurmuş olduğu İnanç Yayma Cemiyeti mensubu misyonerlerin faaliyetlerine maruz 
kalarak, yeniden Latin/Katolik rahiplerin saldırılarına uğramaya başlamıştır. 1720’li 
yıllarda yoğunlaşan bu saldırılar sonucunda önce Antakya Ermenileri, ardından 
Antakya Ortodoks Rumları Katolik mezhebine teveccüh etmişlerdir. 1830’lu yıllara 
kadar Katolik Ermeni Patrikliği’ne bağlı olarak varlıklarını sürdüren Katolik Rumlar, 
bu tarihte Maximus III. Mazlum’un patrikliğinin onanması sonucunda Ermeni 
Patrikliği’nden bağımsızlığını alınca, Antakya Ortodoks Patrikliği de kendi 
bağımsızlığına kavuşmuştur. Katoliklerle yolları ayrılan Ortodokslar ancak 1850’li 
yıllardan sonra Antakya Kilisesi’nde yeniden hâkimiyet kurmaya başladılar. Ancak bu 
defa da yüzyıllardan beri Rum Ortodoks ruhbanların hegemonyasında bulunan 
Ortodoks Arapların kendi patriklerine ve kendi ibadet dillerine sahip olmak 
istekleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu konuda ilk teşebbüsler 1870’li yıllarda 
başlatılmış ve Meşrutiyet’in ilanı bu çalışmaları hızlandırmıştır. Nihayet 1899 yılında 
Lazkiye Metropolidi Meletyos Efendi’nin ilk Arap kökenli patrik olarak seçilmesi ve 
bu seçimi uzun bir zaman İstanbul Rum Patrikliği’nin yanı sıra Antakya Rum 
Ortodoks cemaatinin de kabul etmemesi Antakya Kilisesi’nde matranlar arasında ırki 
bir çatışmanın başlamasına sebep olmuştur. Bu çatışmada Suriye valileri Arapların 
yanında yer alırken, Osmanlı hükümeti dış müdahaleler sebebiyle bir süre bu konuda 
kararsız kalmıştır. Ancak Sultan Abdülhamid’in İstanbul Rum Patrikhanesi’nin dış 
politikayı meselenin içerisine çekerek, devleti zaman zaman tehdit etmesinden 
duyduğu rahatsızlık sebebiyle, Antakya Ortodoks Patrikliği’ne Arap kökenli patrik 
olarak Lazkiye Metropolidi Meletyos Efendi’nin şüpheli seçimini tasdik etmek ve bu 
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şekilde söz konusu baskı politikalarına da bir son vermek isteği, Arapların yaklaşık 50 
yıl süren mücadelesini başarı ile sonuçlanmasını sağlamıştır. 
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URLA’DA XIX. YÜZYILDA RUM-ORTODOKS KİLİSELERİN 
İNŞA SÜRECİ 

Neval Konuk Halaçoğlu* 

 

Özet 
Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı döneminde yoğun imar faaliyetlerine ev sahipliği yapmış 

olan Urla, tarih boyunca önemli bir kültür merkezi misyonunu yüklenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 
için XIX.yüzyıl büyük değişimlerin yaşandığı bir süreç olmuş; XVIII. yüzyılın sonu XIX. yüzyılın 
başında değişen düzen ile birlikte, 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanı ile gayrimüslim vatandaşlara 
yeni ve geniş haklar tanınmıştır. Bu yüzyıllarda ekonomik açıdan da güçlenen özellikle Rum 
Ortodokslar Anadolu’nun hemen her yerinde çok sayıda yeni kiliseler inşa etmişlerdir. 

Urla’nın Türk tarihi ve dönemine ait tarihi ve tarihi eserleriyle ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bunun 
yanı sıra XIX.yüzyılda inşa edilen Rum Ortodoks kiliselerine yönelik detaylı bir çalışmanın henüz 
yapılmadığı görülmektedir. Çalışmamız kapsamında ilk olarak, Urla’nın tarihçesine kısaca 
değinilmiştir. Sonrasında Urla’nın XIX. yüzyıldaki demografik yapısına dair bilgiler verilerek, kiliselerin 
yapım tarihi ve bugünkü durumları hakkında bilgi verilmiş, mimari tanımları yapılarak sosyo-kültürel 
hayata katkıları, hatırat ve arşiv belgelerinden istifade edilerek detaylandırılmıştır. Günümüzde, Aziz 
Nikolas Kilisesi ile Evangelistria Kilisesi hariç diğer ayakta olmayan kiliselerin ilçedeki mekânsal algıları 
ve mimari mekânların sosyo-kültürel hayatta, iç ve dış tüm bileşenleri ile birlikte bir bütün olarak nasıl 
algılandığı ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Urla, Ortodoks, Osmanlı Devleti, XIX.yüzyıl, Mimari. 

 

Construction Process of Greek-Orthodox Churches in Urla in the 
XIXth Century 

Abstract 
Having hosted intensive development activities during the Roman, Byzantine, Principalities and 

Ottoman periods, Urla has undertaken the mission of an important cultural center throughout history. 
The XIXth century was a period of great changes for the Ottoman Empire; XVIII. With the changing 
order at the end of the XIXth century and the beginning of the XIXth century, new and broad rights were 
given to non-Muslim citizens with the 1839 Tanzimat and 1856 Reform Edict. Especially the Greek 
Orthodox, who got stronger economically in these centuries, built many new churches almost 
everywhere in Anatolia. 

Studies on the historical and historical works of Urla belonging to the Turkish history and 
period are limited. In addition, it is seen that a detailed study has not been done on Greek Orthodox 
churches built in the XIXth century. Within the scope of our study, firstly, the history of Urla was briefly 
mentioned. Afterwards, information was given about the demographic structure of Urla in the XIXth 
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century, the history of construction of churches and their current status, architectural definitions were 
made and their contributions to socio-cultural life were detailed by making use of memoirs and archive 
documents. Today, the spatial perceptions of the non-standing churches in the district, except for the 
Church of St. Nicholas and the Evangelistria Church, and how the architectural spaces are perceived as 
a whole in socio-cultural life with all internal and external components are discussed. 

Keywords: Urla, Orthodox, Ottoman Empire, XIXth century, Architecture. 

 

1.Giriş 

Osmanlı Dönemi’nde XIX.yüzyıla kadar istisnalar hariç yeni kilise inşa 
edilmeyip, Bizans veya XIX.yüzyıl öncesi Osmanlı dönemlerine ait kiliseler 
padişahın izni ile aslına uygun tamir edilerek kullanılır. Tanzimat (1839) ve Islahat 
(1856) Fermanlarının getirdiği yenilikler sayesinde yıkılmaya yüz tutmuş küçük 
boyutlu kiliseler temelleri üzerlerine daha büyük boyutlarda yeniden yapılır. 
Osmanlı arşiv belgelerinde bu kiliselerin yeniden inşa sebebi, boyutları, inşaat 
maliyeti ve bu maliyetin nasıl karşılanacağı, kiliseyi kullanacak cemaat nüfusunun 
yanı sıra bazı kiliselerin zemin kat planı ve cephe görünüş çizimleri bulunmaktadır.  

Urla ve köylerindeki yapılar ile ilgili araştırmalarda bu güne değin Bizans 
Dönemi’ne ait ve XIX.yüzyılda inşa edilen Rum Ortodoks mimari eserleri 
incelenmemiştir. Rumların ve diğer gayrimüslimlerin, Urla ekonomisinde XIX. 
yüzyılda iyi bir konuma sahip olmaları sosyal hayatlarını da etkilemiştir. Eğitime ve 
dinlerine önem veren Rumlar, XIX. yüzyılda kendilerine ait okul ve kiliseler 
yaptırmışlardır. Yunanistan ve Adalar’daki yaşam koşullarını Urla’da sağlamaya 
çalışmışlardır. 1900 yılında Rumlara ait 9 kilise, 2 okul ile bir Rum hastanesi yer 
almaktadır.   

 

2.Urla’nın Tarihçesi 

Urla (Vurla), İzmir’in 38 km. batısında kendi adını taşıyan yarımadanın 
merkezinde, denize 4 km. mesafede kurulmuş tarihî bir yerleşimdir.  

Şehrin isminin Türk öncesi dönemlerine ait Latince veya Rumca bir isimden 
bozma sözcük mü? Yoksa yöreyi iskâna açan ve yerleşen Bizans ya da Türk kökenli 
bir aile veya kişi adından mı kaynaklandığı hep tartışıla gelmiştir. Bu kelimenin 
“Uğur ola” veya “Uğurlu” kelimelerinden bozma olduğu da ileri sürülmüştür. Bu 
konuyla ilgili çeşitli rivayetler ve varsayımlar bulunmaktadır. Adını, bazı 
araştırmacılara göre Bizans döneminde bölgenin tımar sahibi olan Vurlades ailesine, 
başka araştırmacılara göre ise çevresindeki termal kaynaklarda doğal olarak yetişen 
‘’vurla’’ (hasır otu ) bitkisine borçludur. 

Platform of International European Studies | 385



  CIEES 2020, History of Orthodox Churches 
 

Türk dönemine ait tarihî kaynaklarda, tıpkı Rum belgelerinde olduğu gibi, 
şehrin adına ilk olarak XV. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Dağıtım noktası 
olmasından ötürü kendiliğinden bir “Pazar” alanı olan kent XV. yüzyıl başlarından 
sonra Vakıf defterlerine Nefs-i Urla, “Bazar-ı Urla” olarak geçer.1 Bazar-ı Urla 
isminden zaman içinde bazar kelimesi kalkarak ve adı sadece Urla olarak kullanılır.2  
Bu kayıtlarda kentin adı, Urla olarak kaydedilir. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde de 
adı Urla olarak geçer. Fatih İbrahim Bey Camisi haziresinde ki bir mezar taşında da 
kentin adı, Urla şeklinde yazılıdır. Türk döneminde şehrin Urla adını alarak, 
günümüze kadar bu isimle anılmakla birlikte, kentteki tarihî yapıların günümüze 
ulaşan inşa ve onarım kitabelerinde de Urla adına rastlanmaktadır.  

Urla adı, şehrin Türk dönemi öncesinde Latince veya Rumca adının zamanla 
Urla’ya dönüşmüş şekli olmalıdır. Urla Kapan Camisi ile evlerin inşasında kullanılan 
Bizans dönemine ait devşirme malzemeler, Urla’nın Bizans döneminde de var 
olduğunu kanıtlar.3 Ayrıca, bölgede çok vurla (delilik, kelebek hastalığı) olduğundan 
vurla adını aldığı da ifade edilir.4 

Urla kenti, XV.yüzyıla ait tarih kaynaklarına göre İzmir, Seferihisar, 
Karaburun, Çeşme gibi kıyı yerleşimlerini içine alan, Aydın iline ait bölge içinde 
görülür.5 1426 yılında Cüneyt Bey’in ölümüyle Osmanlı idaresi altına giren kent, 
zaman içerisinde konumu nedeniyle hem kara, hem de deniz ticaretinde büyük 
gelişme gösterir6. İzmir’in batı cephesindeki kara ile bağlantısını da Urla sağlar.7 

Aydınoğlu Beyliği Dönemi’nde kıyıdan gelen saldırılardan ötürü iç Urla’ya 
yerleşen halk, Osmanlılar döneminde de kent yaşamını aynı yerleşimde devam 
ettirir. XV.yüzyıl’da Urla’nın ilk Türk nüfusları Taylasanlu, Elvan Fakıh, ve Hasan 
Fakıh cemaatleridir. Yerleşik yaşama geçmiş Yörük olan bu cemaatler, ellerindeki 
topraklara vakıf yoluyla sahip olur.8 

                                                           
1 Kütükoğlu, Mübahat, XV.ve XVI.Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Yay., İzmir, 2000, s.170. 
2 Atay, Ç., “Kapanan Kapılar”: İzmir Hanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 

2003, s.35. 
3 Urla’nın yakınlarında, M.Ö.4.yüzyılda daha korunaklı olan Karantina Adası’na taşınan antik 

Klazomenai kentinin ilk yerleşimi vardır. Urla, M.Ö. 5.yüzyılda yaşamış filozof ve astronom 
Anaksagoras’ın da vatanıdır. 

4 İzmir’in Evaggeliki Okulunun Edebiyat öğretmeni Anastasis Zakas da Panagia kilisesinin yanında 
Vurla’yı bulduğunu, yerin adının Vurla veya Vriula olduğunu öne sürmektedir (“Amalthia” 
gazetesi İzmir 14. 5. 1904). 

5 Emecen, Feridun, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası, İstanbul, 2001, s.98. 
6 Baykara, Tuncer, İzmir Şehri ve Tarihi, Ege Üni.Matbası, İzmir, 1974, s.82. 
7 Kütükoğlu, a.g.e., s.22. 
8 Atay, a.g.e., s.34. 
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Kıbrıs’ın ele geçmesiyle, Ege Adaları’ndan Urla’ya doğru göçler başlar.9 1570’li 
yıllarda Urla, İzmir dışında gayrimüslim nüfusu barındıran bir yerleşim hâline gelir. 
Batılıların kültürel yaşam, din ve ticaretteki aracı rolünü, İzmir ve Urla’da yaşayan, 
Rum, Ermeni ve Yahudiler üstlenir.10 Kentte yaşayan Müslüman nüfus ile 
gayrimüslimler çoğunlukla ayrı mahallelerde yaşamayı tercih eder.11 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Urla’ya gelen Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde 
kentin gelir kaynağının üzüm ve zeytine dayalı olduğunu; 250’den fazla zeytin 
değirmeni, 70 sabun imalathanesi, 200 tane ticarethanenin bulunduğuna değinir. 
Bunların dışında 3000 den fazla konut, 2 medrese, 2 hamam, 7 okul, 7 han ve birçok 
caminin varlığından söz eder.12 

XVIII. yüzyılda Türk nüfusu, gerek göçlerin yoğun bir şekilde fazlalaşması 
gerekse ülkedeki salgın hastalıkların artmasından dolayı % 60 oranında azalır.13 
XVIII. yüzyılda Urla’da bulunmuş olan gezgin Chandler, kentin varolan bir salgın 
hastalıktan ötürü, boşalmış gibi olduğunu belirtir. Salgın hastalık sonrası Urla 
halkının havası ve suyu güzel olan yüksek bir ovaya yerleştiğini ifade eder. O 
dönemde Urla’ da 7 cami ile 2 kilisesinin olduğunu belirtir.14  

     XVIII. yüzyıl boyunca Urla giderek canlılığını yitirmeye devam eder. Deniz 
ticaretinin İzmir Limanı’nın etkisi altına girmesi, buna bağlı olarak da ekonominin 
giderek gerilemesi, tarımsal üretimin ticaret kadar gelişim gösterememesi, Urla’nın 
giderek daha da küçülmesine neden olur.15 Bu dönem içerisinde ekonomik yapıya 
paralel olarak sosyal yapı da değişir. XVIII. yüzyıl sonlarına doğru giderek artan 
göçler, gayrimüslim sınıfın giderek fazlalaşmasına sebep olur.  

Verimli topraklara sahip Urla’da XVIII.yüzyılda; zeytin, meşe palamudu, 
incir, hububat ve keçiboynuzu üretilir. Yerel ihtiyaçlar için meyvecilik ve bostancılık 
da yapılır. 1850’lere kadar ipekböcekçiliği yaygın olup ve ipekli dokumaları işleyen 
‘’kazazlar’’ loncası şehrin hatırı sayılır derneklerinden biridir.16 

                                                           
9 Kütükoğlu, a.g.e., s.33. 
10 Martal, A., Değişim Sürecinde İzmir’de Sanayileşme:19.Yüzyıl, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 

1999, s.52. 
11 Kütükoğlu, a.g.e., s.81. 
12 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, c.IX, 1935, s.100. 
13 Atay, a.g.e., s.37. 
14 Chandler, R., Travels in Asia Minor (1764-65), London, 1971, s.128. 
15 Atay, a.g.e., s.37. 
16 Çokona, Ari, 20.Yüzyıl Başlarında Anadolu ve Trakya’daki Rum Yerleşimleri, Literatür Yayınevi, 

İstanbul, 2016, s.285. 
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XVIII. yüzyılda bağcılıkla uğraşmaya başlayan Urla halkı, toprakların buna 
uygun olmasından dolayı XIX. yüzyılda da bu üretimlerine devam eder. 
Topraklarında çalıştıracak işçi bulma zorluğu yaşayan Türkler, Yunanistan ve 
Adalar’dan gelen Rumları çalıştırmaya başlar.17 

 Urla’da başrahip kayyumu olan Kirilos Psilas adlı başpapazın dile getirdiği 
bir efsaneye göre; Urla’ya ilk Hıristiyan olarak bazı Nakşa’lı ve Klazomeneli işçiler 
Ağanın çevresindeki emlâklerinde çalışmak üzere gelmiştir. Başka bir efsaneye göre 
de ilk Urlalı Hıristiyanlar, Ildır (Erithre) Türkler tarafından, kendilerine hizmet 
etsinler diye getirilen savaş esirleri, köleler idi.18 

1830’dan itibaren en önemli ekonomik kazanç bağcılık olur. Üretim Sultanî 
çeşidinde 33 milyon, Rozaki çeşidinde 22 milyon okkaya ulaşır. 1897’de filoksera 
(asma biti) ve 1906’da peronospora salgınları bağlara büyük zarar verir. Çoraklaşan 
tarlaları bağ yapmak için devralan Yunanlılar, hem toprağı kullanabilir hâle getirir, 
hem de yetiştirdikleri bağın yarısına sahip olur. Bu şekilde toprak sahibi olmaya 
başlayan Yunanlılar, zaman içerisinde Urla’nın en zengin sosyal sınıfı hâline gelir. 
XVIII.yüzyılın sonlarında, adalardaki zor şartlardan dolayı Urla Yarımadası’na 
giderek artan göçler, XIX.yüzyıl boyunca da devam eder. İşçi olarak gelmeye 
başlayan Rum nüfus, zaman içinde Osmanlı tebaası olarak Urla’ya yerleşir.19 

1853 yılında “Vriula Hastahanesi Yardım Derneği” kurulur. Yunan Devleti 
“Vriula Yunan İkinci Konsolosluğu” adı ile bir temsilcilik açar.20 

1894 yılında Fransız uyruklu Vasil Kıryiçi, konyak, şarap, rakı ve ispirto 
üretmek üzere Urla’da buhar gücüyle çalışan alkol fabrikası kurmak için girişimlere 
başlar.21 Aynı dönem içerisinde kuru üzüm ticaretinden elde edilen ürünler Avrupa 
ve Amerika’ya ihraç edilmeye başlanır. Urla Limanı’ndan gümrüksüz mal ihracının 
yapılabilmesi, kentteki ticareti yeniden hareketlendirir.22 Bağcılıktan sonra Urla’daki 
ikinci bir geçim kaynağı da zeytincilik olur. Urla topraklarında yetişmeye uygun bir 
bitki olan zeytin ağaçları sayesinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılır. XIX.yüzyılda 
Urla’da 250’den fazla zeytin değirmeni yer almaktadır.23 Bu dönemde Urla’da, ticarî 

                                                           
17 Baykara, a.g.e., s.39. 
18 Milioris, a.g.e., s.112. 
19 Atay, a.g.e., s.37.        
20 Milioris, a.g.e., s.19. 
21 Martal, a.g.e., s.146–147. 
22 Atay, Ç., Tarih İçinde İzmir, 1978, s.52. 
23 Mater, a.g.e., s.112. 
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faaliyetlerde bu derece etkin durumda olan yabancıların haklarını korumakla görevli 
İngiliz, Avusturya-Macar ve Rum konsolosluk temsilcilikleri görev yapmaktadır.24  

1878 yılından 1911 yılına kadar tüm Anadolu’da nüfus yaklaşık yüzde elli artış 
gösterir25. Ancak, bu artış XIX. yüzyılın başlarında Türklerin sayı ve oran olarak 
hâkim olduğu Urla’da, yüzyılın sonlarına doğru tamamen değişir. Rumların sayı ve 
oran olarak artmasında iki sebep etkilidir. Bunlardan biri salgın hastalıklar diğeri ise 
savaşlardır. İzmir’de görülen salgın hastalıklar tüm Urla Yarımadası’nı etkiler. Türk 
nüfusunun önlenemez ve yeri doldurulamaz düşüşü, Rum nüfusun artmasına neden 
olur. XIX.yüzyılda Anadolu’da devam eden savaşlar nüfus olarak yurdun her tarafını 
etkiler. Sultan II.Mahmud döneminde Hıristiyanlar askerlik yapmak yerine vergi 
ödemeye başlamışlardır. Türk erkeklerinin de savaşlara gidip, geri gelmemesi, 
nüfusun düşmesinde en etkili neden olur.26   

Urla’da XIX. yüzyılın sonlarına doğru yapılan nüfus sayımlarında Rum 
nüfusun Türk nüfusa göre fazla olduğu aşağıdaki tablolarda da görülmektedir.27 

Urla İlçe Nüfusunda Türklerin Oranı:  

Yıllar                Urla İlçesinde Türkler 

1887………………….% 34.9  

1897………………… % 30.5  

1908………………… % 24.7    

Urla İlçe Merkezindeki Türk Nüfusunun, Urla’nın Toplam Nüfusuna Göre 
Oranı:    

Yıllar                    Urla 

1887…………….% 20.6  

1897…………….% 13.8  

1908 …………… % 12.4  

 

 

                                                           
24 Atay,  a.g.e., s.37.     
25 McCarthy, J., Osmanlı Anadolu Topraklarındaki Müslüman ve Azınlık Nüfus (Çev.:İ.Gürsoy), 

Ankara, Genelkurmay Basımevi,1995, s.4. 
26 Baykara, Tuncer, Türk Devrinde Urla Kazası 1080-1980, Ege Üni.Yay., 1991, s.282.   
27 Taştan, M., Urla’da Nüfus Hareketleri, 99 Urla Şehir Rehberi, Yarımada Gazetesi Yay., İzmir, 

1999, s.39.  
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Urla İlçe Merkezinde Oturan Türk ve Rumların, Toplam Türk ve Rum Nüfusa 
Göre Oranı:   

Yıllar                       Urla                           Rum 

 1887……………..% 46.0………………% 94.2 

 1897…………….% 31.1……………….% 86.4  

 1908…………….% 33.4……………….% 75.3 

 

1912 yılında toplam 33.301 nüfuslu Urla’da, 9.360 Müslüman, 23.990 Rum, 
105 Ermeni ve 417 Musevi yaşamaktadır.28 

Rumların ve diğer gayrimüslimlerin, Urla ekonomisinde iyi bir konuma sahip 
olmaları sosyal hayatlarını da etkilemiştir. Eğitime ve dinlerine önem veren Rumlar, 
XIX. yüzyılda kendilerine ait okul ve kiliseler yaptırmışlardır. Sağlık kuruluşu olarak 
Ayios Haralambos adında Rum hastanesi yer almaktadır.   

Sosyal hayatın canlı olduğu Urla’da; Urla Hastanesi Kardeşliği, Urla Musiki 
Derneği (1895), Musikiseverler Derneği (1906), Yeoryiko Adelfato (Çiftçiler 
Kardeşliği, 1911), Fıkaraperver Kadınlar Kardeşliği, Evseveia (Dindarlık), Alithia 
(Hakikat) ve Filothriskos Adelfotis (Dinibütün Kadınlar Kardeşliği) Dernekleri 
vardı. Ayrıca, 20’den fazla meslek loncası faaliyet gösteriyordu. 1908-1912 yıllarında 
To Syndağma (Anayasa, haftada 3 kez çıkan siyasi gazete), Klazomenis (Edebiyat 
Dergisi) , Sfika ( Eşek Arısı, haftalık mizah dergi) ve Yeorğiki Proodos (Zirai 
Gelişim, haftalık dergi) süreli yayınları yayımlanıyordu. 

 

3.Urla Rum Ortodoks Kiliseleri 

Urla’nın ilk kilisesi Kimisi tis Theotoku adına vakfedilmiştir. XVIII.yüzyıl 
başlarında Rum rençperlerin yerleşimini özendirmek üzere, yörenin ağası daha önce 
küçük bir şapel olan yapının yeniden inşası için 5.000 kuruş bağışlar. 15 Ağustos’ta 
kutlanan panayırında at yarışları ve boğa güreşleri düzenlenirdi.29 

XVIII.yüzyıl seyahatnamelerinde varlığında söz edilen Ayios Yeoryios 27 
metrelik çan kulesiyle dikkat çekiyordu. Urla Hastanesinin avlusunda bulunan Ayios 
Haralambos ayrı bir kilise bölgesinin merkeziydi. Şehirde, Ayios Efstratios, Ayios 
Yeoryios o Orfanos; Babacan Mahallesi’nde Ayios İoannis ve Rüstemköy 

                                                           
28 Atay, a.g.e., s.37. 
29 Çokona, a.g.e., s.286. 
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banliyösünde Evangelistria Kiliseleri de faaliyetteydi. 1870’te açılan mezarlıkta 
tarihi Ayia Paraskevi Kilisesi bulunuyordu.  

Urla yakınlarında, en önemlileri; Ayios İoannis. Ayii Anarğiri, Ayios 
Athanasios, Ayia İrini, Profitis İlias, Taksiarhis, Metamorfosi tu Sotiros ve Ayia 
Marina olmak üzere çok sayıda şapel vardı. Klazomenai (Karantina) Adası’nda 
bulunan yer altı Ayios İoannis ‘’katakomb’’u (kayaya oyulan yer altı kilisesi) 
Anadolu’nun en eski yer altı kiliselerinden biriydi. 1858’de yarımadanın tek 
hastanesi olan Urla Rum Hastanesi faaliyete geçer. Dört odası ve ameliyathanesi 
olan kurum dışarıdan gelen hastalara da ücretsiz ilaç verirdi. 

4 km. mesafede bulunan Urla’nın limanı, 400 Rum ve 930 Müslüman nüfuslu 
bir yerleşimdi. İskelede, kuru üzüm ambalajlama tesisleri vardı. Kayıklarla taşınan 
kuru üzümler açıkta bekleyen büyük gemilere yüklenirdi. Urla İskelesi İzmirli zengin 
ailelerin makbul yazlığıydı. Önceleri İzmir’e gidiş gelişler kayıkla yapılırken, 
1876’dan itibaren bu iş için Sokratis gemisi kullanılmaya başlanır. 20.yüzyıl 
başlarında İzmir-Urla-Karaburun arasında düzenli gemi seferleri hizmete girer. 
Yerleşimde Ayios Nikolaos Kilisesi ve küçük bir okul vardır.   

Türkler, şehri ikiye ayıran küçük derenin sağ tarafındaki doğu tepelerinde 
oturmaktaydı. Yunanlılar ise batıdaki tepelerde oturmaktaydı. Rum mahallelerinde 
çok eskiden beri, Panagia ve Ayios Yeoryios Kiliseleri bulunmaktaydı.30 

 

3.1.Peygamber İlia Kilisesi 

Urla ile İskele arasındaki bölgede, 150 m.yüksekliğinde ve konik şeklinde bir 
tepe hâkimdi. Tepenin zirvesinde Peygamber İlia’ya ait beyaz bir kilise vardı. 
Peygamber İlia tepesindeki bu küçük kilise görkemli ve sakin bir şekilde, sağ taraf 
yoldan belli bir uzaklıkta yükseliyordu. Urla İskelesi’nden de uzakta değildi. 
Peygamber İlia’dan daha ötede, Efta-Mili (Yedi Değirmen) denilen bir tepe 
yükselmektedir.31 

 

3.2.Panagia Kilisesi 

 Urla’nın merkez kilisesi olan bazilikal planlı yapı, bugğnkü Zafer 
Caddesi(Sanat Sokağı)’nin ortalarında inşa edilmiştir. Panagia Kilisesi’nin büyük 
avlusunda kutsal haç kulesi, kilise, Rahip odaları, idarî büro ve Kocabaşıların odaları 
bulunmaktaydı. Çan kulesi, dörtgen bir kaide üzerinde yükselmekteydi. Ana yolun 

                                                           
30 Milioris, a.g.e., s..80. 
31 Milioris, a.g.e., s.30-31. 
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kotundan, kilisenin zemini 3m. daha aşağıdaydı. Avlunun duvarları kalın ve yüksek 
olup, kilisenin görüş mesafesini tamamen engelliyordu. Kendi ifadeleriyle, böyle inşa 
etmelerinin yegâne sebebi; Müslüman hâkimiyeti altında dinî fanatizmlerini tahrik 
etmemek amacının güdülmesidir. Panagia’dan Aziz Yeoryios’a kadar, çok sayıda 
dükkân vardı ve bu dükkânlar daha önceleri geniş bir bölgeye hizmet etmekteydi. 
Kilise, 1796’da üçüncü kez inşa edilir. Büyük bir olasılıkla ilk temelleri çok eski bir 
Bizans tapınağına aitti.32 

 Urla’da yaşayan Rumlar, Urla’nın koruyucusu Panagia’nın onların 
kaybolmalarına (yok olmalarına) izin vermeyeceğini düşünüyorlardı. Panagia’ya 
(Meryem’e) “Urla Koruyucusuna” olan inançları onları ayakta tuttu ve 
bağımsızlık/Megali İdea amacı etrafında birleştirdi. Bu amaç içinde evlerinin 
kapılarına, Hz. Meryem’in yüzünü resmettiler. Günümüzde, Zafer Caddesi (Sanat 
Sokağı) üzerinde Nu.:54a ile Nu.:66’da bulunan Rum evlerinin kapılarında hâlâ bu 
figür görülmektedir. Bu figür, Urla’daki Rumların yerlerinden kıpırdamadan, 
kararlılıkla ve inançlı bir şekilde Koruyucu Panagia’yı (Meryem Anayı) evlerinde 
beklemelerinin görsele dönüştürülmüş şeklidir.  

1922’de çıkan yangında, Merkez Hıristiyan mahalleleri, Panagia çevresindeki, 
Aziz Yeoryios ve daha içlere doğru olan mahalleler ile kilise de tamamen yanar.33 

Kilise zabıtlardan Panagia ve Aziz Yeoryios Kiliselerinin yönetim kurulları 
vardır. 1768-1769 yılları zabıtlarından anlaşıldığına göre, Urla iki bölgeye ayrılır: 
Epano Enoria Panagia Bölgesi ve Aşağı Enoria (Agiu Georgiu Bölgesi). 
Hıristiyanların hayatını ilgilendiren her türlü sosyolojik olayda Hr. Hamudopulos 
“incile aykırı ve toplum aleyhine olan bu ayırım” ın sorumluluğunu yeteneksiz 
rahiplere yüklemektedir.34 

 

3.3.Ayios Yeoryios Kilisesi 

Urla merkezinde oturan Yunanlıların dinî ve millî ruhsal yükselişlerinin adeta 
bir ifadesi/sembolü Ayios Yeoryios Kilisesi, yüksek bir zemin üzerinde bazilikal 
plana sahipti. Zafer Cadesi’nden biraz uzakta kuzey yönünde yer alırdı. 27 metrelik 
çan kulesinin, konulacağı yer mermerden inşa edilir. Palikaryalardan oluşan bir 
grup, çanın konulacağı yerin çok gösterişli olmasının istenmesi sebebiyle, evlerinde 
mermer olanlardan bunları iyilikle ya da zorla alıp kiliseye taşır.35 Kiliseyle aynı avlu 

                                                           
32 Milioris, a.g.e., s.38-39, 106. 
33 Milioris, a.g.e., s.158, 178-179, 194. 
34 Proodos Gazetesi, İzmir 25.8. 1873 (S.264). Milioris, a.g.e., s.203-211. 
35 Milioris, a.g.e., s.108. 
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içerisinde; çan kulesi, idarî bölüm ve rahip odaları vardı.36 Kilisenin yanında büyük 
bir arazi içerisinde klâsik Yunan mimarisi üslubunda Anaksagoros Okulu binası 
bulunmaktaydı.37 

            Şehrin güney kesiminde, Sıra ve Bahçeli adında Yunan Mahalleleri 
vardı. XIX.yüzyıl öncesinde bu bölgenin tamamına “Apanu Mahala” (Yukarı 
Mahalle/Loca) denirdi. Buna karşılık Kuzey bölgesi ve özellikle Ayios Yeoryios 
çevresine Katu Mahala (Aşağı Mahalle/Loca) denirdi.38 Çarşıdan (Çınar dibinden) 
Babacan Mahallesi’nin diğer ucuna kadar Apanu Loca’dan Ayios Yeoryios Kilisesine 
kadar Arnavut kaldırımı döşeliydi.39 

 Evler tepenin iç yamaçlarına amfitheatr şeklinde inşa edilmişti. Sadece 
“Ayios Yeoryios” Tepesi Kilisesi yüksekte, bir tepenin zirvesinde ve aşağı yukarı 
şehrin tam ortasında bir yerde inşa edilmişti. Aşağı Loca’dan çeşitli dükkânlarla bir 
üç yol kavşağı, akabinde Kulübün önünden geçen yol, Yukarı Loca’da sona 
ermekteydi. Ayios Yeoryios’dan itibaren yine üç başka yokuş başlamaktaydı.40 

  İkinci yokuş aşağı yol, Ayios Yeoryios’dan doğuya inip ve Balia bölgesinin 
mahallesi Vromohavuza’da derenin sol kenarında sona ererdi. Bu yol üzerinden 
inerken solda ve Ayios Yeoryios Kilisesi’nin tam arkasında yedi-sekiz sınıftan oluşan 
büyük bir cemaat okulu “Ayios Yeoryios Okulu” vardı. 1910’a kadar Anaksagoras 
Okulu’nun kız öğrencilerinin okuduğu bu okul, oradan merkezî büyük binaya 
taşınır. Daha sonra yıkılıncaya kadar aynı okulun erkek çocuklarının okuduğu okul 
olarak kalır.41 

 Ayios Yeoryios Kilisesi’nin yanında, kuzeydoğuda çıkmaz sokaklı küçük bir 
yol ile Yalı Mahallesi bölgesinde “Pirina” vardı. Ayios Yeoryios’un kuzeybatısında 
üçüncü yolun inişinde, Urla’nın en eski mahallesi diye bilinen “Maniat Mahallesi” 

                                                           
36 Milioris, a.g.e., s.16.   
37 Panagia Kilisesi’nin yanında, kuzeydoğu tarafında Anaksagoras Okulu vardı ve bunları küçük bir 

yol, ana yol ayırmaktaydı. İlkokulun 1760’ta açıldığı Urla’da merkezi Anaksagoras Okulu, 
Anadolu’nun hatta Balkanların en büyük Yunan okullarından biriydi. Boyutları 64-24 m. ve 
yüksekliği 18 m. olan bina, girişindeki Dor sütunları ve geniş alınlığıyla Antik tapınakları 
andırıyordu. Ek binaları ve geniş avlusuyla 3.000 metrekarelik bir alana yayılmıştı. Binada barınan 
kız ve erkek bölümlerinde, okul öncesi eğitimden lise sona kadar her kademede eğitim veriliyordu. 
1910 yılında okulda 1.200 erkek ve 700 kız öğrenci eğitim görüyordu. Şehrin banliyölerinde faaliyet 
gösteren diğer 4 ilkokulla birlikte (250, 100, 300 ve 70 öğrenci ) öğrenci sayısı 2.500’ü geçiyordu. 
Okul, yetişkinler için akşam okulu da açmıştı (Çokona, a.g.e., s.286). 

38 Milioris, a.g.e., s.45. 
39 Milioris, a.g.e., s.50. 
40 Milioris, a.g.e., s.41. 
41 Milioris, a.g.e., s.42. 
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vardı. Burada oturanların ataları Moralıydı “Lakedemon ve Arkadlı”.42 Ayios 
Yeoryios Kilisesi çevresinde Türkler ve Hıristiyanlar bir arada yaşarlardı.43 

 Ayios Yeoryios, adıyla Urlalı Yunanlıların millî bayramı da bulunmaktaydı. 
Yunanlıların büyük bir coşkuyla kutladığı bu bayramda; Ayios Yeoryios Kilisesi’ne 
kadar, 1 km.’den fazla bir mesafede belli aralıklarla mersin ağacından yapılan 
kemerler dikilip, konsolosun geçeceği yollara da mersin ağacı serpiştirilirdi. 
Konsolos resmî konsolosluk elbisesi içerisinde, beraberinde çalışanlarıyla sabahleyin 
Ayios Yeoryios Kilisesi’ne doğru yola çıkardı. Konsolosla beraber “şalvarlı” ve 
fesindeki “armasıyla” levent vücutlu “kavas” ve büyük bir kalabalık konsolosu izlerdi. 
Balkon ve pencerelerden çiçek saçıp ve gümüş “güllükten” çiçek suyu serperlerdi. 
Kilisedeki ayinden sonra, Yukarı Loca’ya kadar hep beraber yürünürdü. “Konsolos” 
başpiskoposluk kurulu ile beraber, resmî zevâtla beraber Bizans kartalı işlenmiş ipek 
bir kumaş içerisinde ve bunu da dört veya altı sopa ile yüksekte tutarak yürürlerdi. 
Yukarı Loca’da da dışarda bir ayin yapılırdı. Mutluluk çığlıkları, kalabalığın coşkusu 
küçük meydanı ve çevre yollardan en son noktaya kadar ulaşırdı. Özellikle kralın çok 
yaşaması için okunan ve Müzik Kulübü’nün çaldığı Yunan Millî Marşı’yla bu coşku 
ayyuka çıkardı. Konsolosun ve beraberindekilerin dönüşü de, aynı disiplin ve düzen 
içinde olurdu. Konsolosluğa geldiklerinde konsolos halka hitaben bir konuşma 
yapardı. Bu resmî bayramın gecesinde de, en önde Müzik Kulübünün bandosu ve 
Venedik Fener alayları ile gaz lambalarıyla süslenmiş yollarda yürünürdü.44 

 1.Dünya Savaşı sırasında 27 Ocak 1916’da bir İngiliz uçağı şehrin üzerinde 
uçarak bir bomba atar. Bu bombalar, Ayios Yeoryios Kilisesi’nin çevresine düşer ve 
can kaybı olur. 29 Ocak öğleden sonra Urla iskelesinde demirleyen İngiliz 
donanması tarafından ilk bombardıman yapılır. Hedefleri geçici olarak Türk 
ordusunun konakladığı Anaksagoras Okulu’nun binasıdır. Bombalar bu binanın 
çevresindeki Hıristiyan evlerine düşer ve yine bazı can kayıplarına neden olur. Rum 
cemaat liderleri savaş nedeniyle, bombalanmaması amacıyla kiliselerin ve hayır 
kurumlarının (okullar, hastaneler v.s.) yarısı beyaz yarısı siyah bayraklar asmaları 
için emir verilmiştir. 1 Şubat akşamı kilise çanın üstüne bayraklar asılırken ikinci 
bombardıman başlar. Bir bomba Ayios Yeoryios Kilisesi’nin Aziz Trapezası üstüne 
düşer ve yıkar. Can kaybı çok olur. Çok kişi bu siyah beyaz bayrakların kendilerini 
koruyacağını düşünerek kiliseye sığınmıştır. Ayios Yeoryios Kilisesi’ne bomba 
düşmeden bir kaç dakika önce içinde bulunanlar paniğe kapılarak dışarı fırlar ve 
canlarını böyle kurtarır. Bombardıman iki gün sonra yine son kez tekrarlanır. Bu 
defa can kaybı olmaz. Çünkü, burada oturanlar, bölgeyi boşaltmışlardır. 

                                                           
42 Ayvalık’ta da bir mahallenin adı “Morayka” idi. İ. Karablia, İstoria ton Kidonion (Ayvalık Tarihi), 

c.I, s.28; Milioris, a.g.e., s.42. 
43 Milioris, a.g.e., s.126. 
44 Milioris, a.g.e., s.145-146. 
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Bombardıman İngilizler tarafından durdurulur. İngiliz donanması yöneticileri 
Urla’daki casusluk merkezinden ve o zamanki başrahipler kurulundan Protoskilo 
İosafi Eczacı Mihail Kondili ve Zaharia Dimitriu, bombardıman Hıristiyan nüfusu 
üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarılır. Bu bombalama sırasında tahrip olan 
kilise, 1922’de Urla’da çıkan yangın neticesinde tamamen ortadan kalkar.45 

  

 3.4.Ayios Haralambos Kilisesi 

 Aziz Haralambos Kilisesi, Osmanlı dönemindeki adıyla Fardi Sokak, 
bugünkü adıyla Zafer Caddesi(Sanat Sokağı)’nda ve Panagia Kilisesi’nden 200-300 
m. Uzaklıktaydı.46 Mimarî özellikleri ve ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. 

  

 3.5.Ayios Efstratios Kilisesi 

 Ayios Efstratios adını taşıyan bu küçük kilisecik ve bahçesinde de bir okul 
binası vardı. Bu okul daha önceleri mahallenin ilkokulu ve son yıllarda da 
kimsesizler okuluydu. Kilisenin mimarî özellikleri ve ne zaman yıkıldığı tespit 
edilememiştir. 

  

 3.6.Ayios Yeoryios o Orfanos Kilisesi 

 Küçük bir yükseklik üzerinde, Maniat Mahallesi ile Ksistri arasında küçük 
efsanevî, Aziz Yeoryios O Orfanos Kilisesi vardı. Urla’da ilk inşa edilen bu kilisenin, 
Mora’dan kovulan Moralı göçmenler tarafından inşa edildiği bilinmektedir.47 

 Sözlü geleneğe göre Mora göçmenleri, Ksistri ve Yalı Mahallesi’ne doğru 
küçük evlerde yaşarlardı. Türk idareciden bu bölgede küçük bir kilise inşası için izin 
alıp, Ayios Yeoryios o Orfanos Kilisesi inşa edildi. “Orfani”ler (öksüz veya yetim) 
esir Yunanlılardı. O zamanlar öksüz ve toplum dışında bırakıldıkları için kendilerini 
böyle addediyorlardı. Urla’nın ilk Yunanlıları Moralı göçmenleri Maniatesler, Ayios 
Yeoryios o Orfanos Kilisesi’nin yakınına yerleştiler ve mahalle de bu sebeple “Maniat 
Mahala” adını aldı.48 Kilisenin mimarî özellikleri ve ne zaman yıkıldığı tespit 
edilememiştir. 

  
                                                           
45 Milioris, a.g.e., s.157. 
46 Milioris, a.g.e., s.44. 
47 Ayvalı ile karakteristik bir başka benzerliğe işaret ediyoruz. 1780 yıllarında Ayvalı’da “Panagiaston 

Orfanon” tapınağı inşaatı yapıldı. İ.Karablia, a.g.e., s 88. 
48 Milioris, a.g.e., s.113. 
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 3.7.Ayios İoannis Kilisesi 

 Babacan Mahallesi’nde bulunmaktaydı. Kilise’den yukarı bu bölge Yaka’ya 
doğru biraz tepelikli ve Vunaki veya “Vunakia” (Dağcık) denirdi.49 Kilisenin mimarî 
özellikleri ve ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. 

  

 3.8.Evangelistria Kilisesi 

 Yedi-Değirmen tepesinden sonra ve Araba Yolu’ndan 1 km. kadar uzaklıkta, 
Urla şehrinin dışında, XIX.yüzyılın son yıllarında ve XX.yüzyıl başlarında  tamamen 
Yunanlıların oturduğu Rüstem köy adıyla anılan mahallede bir tümsek üzerine, 24 
Ağustos 1886’da Bizans mimarisi stilinde Evangelistria Kilisesi inşasına izin verilir.50  

 29 Ağustos 1886’da kilisenin yapımı sırasında, kadınlara mahsus kısmın 
çıkılmak üzere olduğu; kilisenin ebadına dokunulmamak kaydıyla iki tarafına 
merdiven yapılması ve kilisenin kapısı üstüne içeriye yağmurun girmemesi için bir 
sundurma eklenmesi için izin talep edilir. İnşa masrafı olan 200 Liranın Rum 
Cemaati tarafından ödenmesi suretiyle yapılacağı belirtilir.51 Kilise yüksekliği ve 
mekânsal hacmiyle, mahalledeki Yunanlıların rüyalarını simgeliyor veya daha 
doğrusu ilân ediyordu.52 

 Urla Belediye Reisi Ahmed Efendi’nin onayı ve Urla Belediye Kalfası Foti 
Ağa’nın çizdiği çizimlere göre, yapının uzunluğu 25 arşın, genişliği 11 arşın ve 
toplamda hacmi 275 arşındır. Kilisenin boyutları Osmanlı’da yapı işlerinde 
kullanılan mimar arşını (zira’) ölçü birimi ile verilmiştir. Belgenin yazıldığı tarihte 1 
mimar arşını 0,758 metredir.53 Buna göre Evangelistria Kilisesi 18.95 m. uzunluğa, 
8.338 m. genişliğe ve 158.005 m3 hacme sahipti. Ayrıca yapıya ilave olunacak 
sundurmanın hacmi de 153.874 m3(203 arşın) olarak yazılmıştır. Kilisenin toplam 
mekan hacmi (satrancı) 478 arşın (362.324 m3)’dır.  

 Bazilikal tarzda inşa edilen Evangelistria Kilisesi, 1.Dünya Savaşı sırasında 
1916’da İngiliz bombardımanı sırasında hasar görür. Akabinde Türkiye ile 
Yunanistan arasında imzalanan Nüfus Değişimi Mübadelesi çerçevesinde, 1924 
yılında Girit’ten gelen Mustafa Kızılkurt ve Hatice Kızılkurt(Reşidaki) ailesi, kilise 
müştemilatına ve kilisenin yeraldığı bahçeye sahip olur. İzmir Bornova 1923 

                                                           
49 Milioris, a.g.e., s.47. 
50 BOA., İ.DH., 1001/79065. 
51 BOA., ŞD., 2655/19. 
52 Milioris, a.g.e., s.42. 
53 Polemes, I. D., “Άvayραϕή έςαριηuάτων πατριαρχικώv τής Μικράς Άσίας κατα τόν 16ον αίώνα”, 

Hellenica, 30, 1977-78, s.112-113.. 
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doğumlu ve ailenin gelini Şükran Kızılkurt’tan aldığımız bilgilere göre; Rahipler evi, 
mutfağı ve keçi ağılı (damı) 1950’li yıllarda ayaktaydı. Geniş avlu duvarlarıyla çevrili 
kilisenin bahçesinde iki kuyu ve meyve bahçesi vardı. Zeytin ağaçları açısından da 
bahçe zengindi. Urla’da ikâmet eden Sayın Şükran Kızılkurt develerin geçiş yolu 
üzerinde olan bahçedeki ağaçların diplerine deve gübrelerini de dökerek, uzun yıllar 
ağaçların bakımını üstlendiklerini ifade etmiştir. 

 Günümüzde Çeşme otoyolu kenarında yer alan Evangelistria Kilisesi’ne ait 
bir düzgün kesme kare blok kesme taşlı duvar kalıntısı, Kızılkurt ailesine ait 
bahçenin avlu duvarını oluşturmaktadır.54 

  

 3.9.Ayios Paraskevi Kilisesi 

  Şehrin sonunda ve güneyinde, tâlî yolda, yeni Yunan Maşatlığı (Mezarlığı) 
vardı. Giriş kapısındaki yazıtta da “Grekon Nekrofation” yazmaktaydı. Çok bakımlı 
bahçesi içerisinde mermerden mezarlıkları vardı. Bu mezarlık içerisinde Bizans 
tarzında kubbeli Agia Paraskevi adında küçük bir kilisecik vardı. Urla’nın Panagia, 
Ayios Yeoryios, Ayios Haralambos ve Ayios Efstratios Kiliselerinin içlerinde ve 
bahçelerinde mermer mezarlar bulunmaktaydı.55 Kilisenin ne zaman yıkıldığı tespit 
edilememiştir. 

  

 3.10.Urla İskelesi’nde Ayios Nikolaos Kilisesi 

 Urla İskele’de Urlalı Aziz Nikola “Nektario” için yaptırılmış bazilikal planlı 
küçük bir kilise vardı. Urlalı Aziz Nikola merkezde, Mermer Çeşme Meydanı’nda 
öldürüldüğünden kutsal bir şahsiyet kazanmıştır.56 7 Nisan 1897’de Rum Patrikliği 
İskele Mahallesi’nde kilise inşa etmek için dilekçe verir (BOA., İ.AZN., 25/9). 
Akabinde aynı yıl içinde kilise inşa edilir. Günümüzde Urla İskele İlkokulu içinde 
yer alan kilisenin restore edilmesi planlanmaktadır.  

  

4.Kilise Yönetimi 

 Urla’nın Yunanlıları, Türk yönetimi tarafından kendisine tanınan imtiyazlar 
sayesinde cemaat şeklinde örgütlenmişlerdi. Son zamanlarda resmî adıyla “Urla 

                                                           
54 Kiliseden kalan duvarları tespit etmem de, Urla eşrafından 22.ve 23.Dönem CHP İzmir milletvekili 

ve Urla’nın 3 dönem Belediye Başkanlığını yapmış Sayın Bülent Baratalı Bey’e şükranlarımı 
sunarım. 

55 Milioris, a.g.e., s.46. 
56 Miliorais, a.g.e., s.35. 
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Ortodoks Hrıstiyan Cemaati” zamana göre, yedi veya sekiz, on veya on iki üyeli 
Kocabaşlar heyeti tarafından idare edilmekteydi.57 

 Kocabaşların ve diğer Cemaat Sendikalarının, kilise, okul, hastahane ve 
kimsesizler yurtlarının encümen ve kurullarının başkanı Efes Metropoliti idi. Vekili, 
kayyumu “Başrahipler Kayyumcularıdır”. Her cemaat kurumuna, Panagia, Ayios 
Yeoryios, Evangelistria (Rüstemköy), Ayios Efstratios Kiliselerine, AnaksagoraS 
Okulu, Kutsal Hastanesi, Öksüzler Yurduna, Kocabaşlarla görev süresi aynı olan 5-7 
mütevelli ve kayyum tayin ederdi.58 

  

 Sonuç 

Urla Rumları, üstünde yaşadıkları vatanın siyasî olayları yerine, 
Yunanistan’daki Kral ve Cumhuriyet çekişmelerine odaklanmışlar; inkâr 
edemeyeceğimiz çalışkanlıkları, modernize olma kabiliyetleri, ticari anlayış tarzları, 
Türklerle iyi geçinmeleri ve zaman içinde Türk ağalarını veya bugünkü tabirle 
işverenlerini kendi işçileri hâline getirmelerini takdir, hatta ibretle düşünmek bugün 
realist bir görüş olması gereken bir vakıadır. Başına açılmış gailelerle imparatorluğun 
muhtelif ülkelerinde savaşan Türk Milleti, gençlerini üretimden almış savaşırken 
Urlalı Rumlar zenginleşmekte ve Türklerin malı, bağı, tarlalarını satın almaktaydılar. 
XIX.yüzyıl sonlarında Yunanlıların 30 binlere ulaştığı, Türklerin 7500’lere düştüğü 
Urla, Yunanlıların egemen olduğu bir şehre dönüşmektedir. 

Bütün güzellik ve refaha rağmen Yunanlılık ağır basmakta ve vatandaşı 
oldukları Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması zevk içinde seyredilmekte, hatta 
kiliselerde Yunan ordusunun zaferi için ayinler bile düzenlemektedir. Ege adalarının 
sefaletinden kaçıp, Urla’da ırgatlık yapan, Sakız adasından İzmir’e gelip evlerde 
hizmetçilik yapan Rum kadınına kadar zaman içinde ihyâ olan bu insanları tebaasına 
alan, onları vatandaş olarak kabul eden Osmanlı İmparatorluğu eridikçe; kilisenin 
devamlı surette Yunanlı olduğu hatırlatılan günün zenginleşmiş, Osmanlının 
Hıristiyan vatandaşlarının felâketi de bir ilahi takdir gibi yarınını beklemeye başlar.59 

Kaçışlarını anlatış şekilleri ile tahrik edilmeleri neticesinde silaha sarılma gibi 
bir yanlışlarından kaynaklanmış olduğunu bizzat kendileri söylemiş ve olayların 
kilisenin tahriki neticesinde çıktığını ifade ederek şiddetle kiliseyi suçlamışlardır.60 

                                                           
57 Miliorais, a.g.e., s.202. 
58 Miliorais, a.g.e., s.217-218.  
59 Dönemle ilgili en önemli kaynak yayınlardan biri için bkz: Uyal, Besim, Urla ve Nostalji, 2000, 

300s.  
60 Uyal, a.g.e., s.13. 
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Urla halkı, 18 Mayıs 1919’dan 12 Eylül 1922’ye kadar işgal altında kalır ve 
Yunanlılar yüzünden çok kötü günler geçirir. 12 Eylül 1922 günü, Albay Çolak 
İbrahim Bey Türk askerleriyle birlikte Bademler Köyü üzerinden Urla’ya girer ve 
kenti işgal altından kurtarır.61 Urla’nın işgal altından kurtuluşundan sonra Urla 
Yarımadası’nda yaşayan Rumlar Yunanistan’a gönderilirken; Yunanistan’dan gelen 
Türk- Müslüman nüfus Urla’ya iskân edilir. Rum mahallelerinde çıkan yangından 
ötürü gelen Mübadiller sağlam kalan evlere yerleştirilir.62 

Urla’da 19.yüzyılda inşa edildiği tespit edilen Rum kiliselerinden sadece 
Evangelistria Kilisesi’nin planlarına ulaşılabilmiştir. Urla Belediye Kalfası Foti Ağa 
tarafından çizilen ve günümüze ulaşan planı ve cephe çiziminden bazilikal planlıdır. 
Bursa ve İstanbul’un çağdaş Rum kiliseleri ile yakın benzerlikleri bulunan yapının 
cephe düzenlemeleri ve süslemeleri eklektik üslup özellikleri taşımaktadır. 
Evangelistria Kilisesi, mekansal kütle olarak, 362.324 m3 hacmiyle, Yunanlıların 
Urla’daki sayısal nüfus ve ekonomik güçlerinin dini mimariye boyut olarak 
yansımasının önemli bir göstergesidir. Kiliseden geriye kalan duvar kalıntısı da 
tarafımdan yerinde tespit edilerek ilk defa ortaya çıkarılmıştır.  

Ayrıca, Musalla Karşısında yer alan Urla’nın uzun yılar muhtarlığını yapan 
Kara Mahmud Bey’e ait şu an kullanılmayan evin mermer yedi basamağı da yukarıda 
değindiğimiz kiliselere ait bir merdiven ya da cephelerdeki silmelerin kesilmesiyle 
meydana getirilen bir mimari öğedir. Rum-Ortodoks yapılarına ait bu mermer 
malzemede tarafımızdan ilk defa tespit edilerek bu yayında yer almıştır. 

Bugün, Urla’da XIX.yüzyılda inşa edilen Rum Ortodoks yapılarından İskele’de 
bulunan Ayios Nikolaos Kilisesi ayakta kalan tek nefli tek yapıdır. İlerleyen yıllarda 
restore edilmeyi planlayan yapı, Urla’nın Rum-Ortodoks Kilise yapılarının 
günümüzdeki tek görünürlüğüdür.  

                                                           
61 16 Mayıs günü, Rum çeteleri Urla’ya karşı ilk hücumlarını yapar. Fakat, 120 kişilik Türk askeri 

yaklaşık 800 kişilik Rum çetesini sindirmeyi başarır. Urla çevresindeki Türk köylerinin yakılması ve 
ırza geçme olaylarının başlamasıyla, halk Türk askerinin başındaki Alay Kumandanı Yarbay 
Kazım’a katılır. 18 Mayıs günü Yunan ordu birlikleri ile desteklenen Rumlar, Türk ordusunun 
direnişlerine rağmen Urla’ya girmeyi başarır. Yarbay Kazım ve yanında bulunan subaylara Urla 
meydanında ağır suçlamalarda bulunarak, bütün Türk evlerini yağmalayıp, mahalleleri ateşe 
verirler (Coşar, Ö.S., Yunanlılara Silahlı Mukavemet Başladı, İstanbul Harbi Gazetesi, Yeni 
İstanbul Yayını, İstanbul 1919, s.1,4; Parlak, T., İşgalden Kurtuluşa II, Yunan Ege’den Nasıl Gitti 
“Son Günler”, İzmir Sosyal Hizmetler Vakfı Yayını, İzmir, 1983, s.436.  

62 Uyal, a.g.e., s.36. 
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Görsel-1 1922 Yılı öncesinde Urla Şehir Planı (Burcu Şengün, 2007, s.56) 

Platform of International European Studies | 402



 Neval Konuk Halaçoğlu 

 

 
Görsel-2 Urla Panagia Kilisesi ve çevresini gösteren çizim (Milioris, 2002, plan2) 
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Görsel-3 Günümüzde,Urla Zafer Caddesi (Sanat Sokağı) üzerinde Nu.:54a’da 
bulunan Rum evi kapısı (Foto: Neval Konuk 2019) 
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Görsel-4 Günümüzde, Urla Zafer Caddesi (Sanat Sokağı) üzerinde Nu.:54a’da 
bulunan Rum evi kapısı detay(Foto: Neval Konuk 2019) 
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Görsel-5 Günümüzde, Urla Zafer Caddesi (Sanat Sokağı) üzerinde Nu.:66’da bulunan 
Rum evi kapısı (Foto: Neval Konuk 2019) 
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Görsel-6 Günümüzde, Urla Zafer Caddesi (Sanat Sokağı) üzerinde Nu.:66’da bulunan 
Rum evi kapısı detay (Foto: Neval Konuk 2019) 

 

Platform of International European Studies | 407



  CIEES 2020, History of Orthodox Churches 
 

 
Görsel-7 Urla Ayios Yeoryios Kilisesi ve çevresini gösteren çizim (Milioris, 2002, 
Plan3) 
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Görsel-8 Urla Evangelistria Kilisesi Plan- Cephe Çizimleri (BOA., 
AZN.00017.00017.001). 

 

 

Platform of International European Studies | 409



  CIEES 2020, History of Orthodox Churches 
 

 

 
Görsel-9 Urla Evangelistria Kilisesi’nden geriye kalan duvar kalıntıları (Foto: Neval 
Konuk, 2019) 

 

 
Görsel-10 Urla Evangelistria Kilisesi’nden geriye kalan duvar kalıntıları (Foto: Neval 
Konuk, 2019) 
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Görsel-11 Urla Evangelistria Kilisesi emlakına mübadeleyle yerleşen Giritli merhum 
Mustafa Kızılkurt ve merhume Hatice Kızılkurt(Reşidaki)(Foto: Neval Konuk, 2019) 
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Görsel-12 Urla Evangelistria Kilisesi emlakına mübadeleyle yerleşen Giritli Reşidaki 
ailesinin gelini ve kaynak kişi 1923 doğumlu Şükran Kızılkurt (Foto: Neval Konuk, 
2019) 

 
Görsel-13 Urla İskelesi Ayios Nikolaos Kilisesi genel görünüşü (Foto:Neval Konuk, 
2019) 
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Görsel-14 Urla Musalla yakınındaki Muhtar Kara Mahmud Bey’e ait evin mermer 
basamaklarının genel görünüşü (Foto: Neval Konuk, 2019) 
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Görsel-15 Urla Musalla yakınındaki Muhtar Kara Mahmud Bey’e ait evin mermer 
basamaklarından silme detayı (Foto: Neval Konuk, 2019) 

 
Görsel-16 Urla Musalla yakınındaki Muhtar Kara Mahmud Bey’e ait evin mermer 
basamaklarından profil ve silme detayı (Foto: Neval Konuk, 2019) 
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