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Öz 

İstanbul Ermenileri arasında meydana gelen ihtilaflar Katolik misyonerlerin çalışmaları sonucu on 

sekizinci yüzyılda başlamıştır. Katolikleşen Ermeniler, Ermeni Patrikhanesi ile aynı çatı altında yaşamak 

istememişler ve bunun sonucunda birçok tartışmalar meydana gelmiştir. Ermeni Patrikhanesi ile problem yaşayan 

Katolik Ermenilerin kendi aralarında da birçok ihtilafları olmuştur. Katolik Ermenilerden bir grup kadim adetlerini 

sürdürmek isteyerek patrik ve piskoposlarını kendi cemaat meclislerinde seçmek istemişlerdir. Diğer Katolik 

Ermeni grup ise bu seçim hakkını Papalığın himayesine vermek istemiştir. Hatta kilise, hastane ve okul gibi 

cemaate ait olan malları Papalığın otoritesi altına almaya çalışmışlardır. Bu noktada Osmanlı hükûmeti birinci 

grubu desteklemiştir. Çünkü Osmanlı hükûmetine göre Katolik Ermeniler üzerinde Papa’nın ruhani bir gücü 

olmasına karşın sivil bir yetkisi yoktu. Hastane, okul ve kilise gibi cemaate ait olan mallar üzerinde Papalığın 

hiçbir tasarruf hakkı bulunmamaktaydı. Papalık makamı ise Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan bu yetkiyi 

görmezden gelmiş ve doğudaki Katolikler üzerindeki hâkimiyetini genişleterek merkezi gücünü kuvvetlendirmek 

istemiştir. İşte Papalığın doğudaki Katolik kiliselerini kendi çatısı altında toplama siyaseti ve bunu en başta Katolik 

Ermeniler içerisinde uygulamaya çalışması İstanbul’daki Katolik Ermeniler içerisinde büyük tartışmaların 

yaşanmasına neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Ermeni, Katolik, Papalık, Mihitarist, Osmanlı  

 

Abstract 

Internal strife among Istanbul Armenians started as a result of Catholic missionary activities. After 

becoming Catholic, Catholic Armenians did not wish to live under the religious authority of Armenian Patriarch 

and this fact caused many disputes. These disputes remained unsolved until the first decades of the nineteenth 

century. Catholic Armenians also had some disputes among themselves. While a group of Catholic Armenians 

wanted to carry on their ancient tradition and elect their own patriarch and bishops at their councils, another 

Catholic Armenian group wanted to transfer this right to Papacy. The latter group even tried to hand over the 

control of Armenian community properties, such as churches, hospitals and schools to the Papacy. In that respect, 
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the Ottoman administration supported the former group. According to the Ottoman administration the Pope had 

clerical authority over Catholic Armenians but not a civil one. The Papacy had no legal right to Armenian 

community properties such as hospitals, schools and churches. However, the Papacy ignored Ottoman sovereignty 

and still tried to widen its authority over the eastern Catholics. The Papacy's policy to gather all the eastern 

Catholic churches under its control and its actions to implement this policy among the Catholic Armenians caused 

great disputes among the Catholic Armenians of Istanbul. 

Key Words: Istanbul, Armenians, Catholic, Papacy, Mechitarist, Ottoman 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde bulunan farklı etnik ve dinî kökene sahip olan 

insanların bir arada yaĢamasını sağlayan ortamlar geliĢtirdi. Bu yerlerin en baĢında Ġstanbul 

gelmekteydi. ÇağdaĢı olan birçok ülkede farklı din mensupları getto uygulamasına tabi 

tutulurken Ġstanbul ise bir arada yaĢama kültürünün geliĢtiği mozaik bir Ģehir görünümü 

gösterdi. Örneğin Hasköy’de Müslüman, Yahudi, Rum ve Ermeni kendi dinî yapılarının 

çevresinde serbestçe yaĢayarak dinî ve kültürel özelliklerini koruyabildiler. Gayrimüslimler 

Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayıĢının bir gereği olarak kendi milletbaĢlarının yönetiminde 

varlıklarını devam ettirdiler. Belli baĢlı ihtilaflarına rağmen uzun yıllar cemaatlerinin ana 

yapısını muhafaza ettiler. Ancak XIX. yüzyılın baĢlarından itibaren Fransız Ġhtilali’nin de 

vermiĢ olduğu milliyetçilik anlayıĢı doğrultusunda yaĢanan yeni geliĢmeler dinî cemaatlerin 

ana yapısının bozulmasına neden oldu. Örneğin uzun yıllar Rum Patrikhanesinin 

hâkimiyetinde dinî faaliyetlerini sürdüren Bulgarlar yüzyılın son çeyreğinde Patrikhaneden 

ayrılarak kendilerine eksarhlık adı verilen ayrı bir dinî kurum kurdular.
1
 Yahudiler ise farklı 

bir süreç yaĢayarak modern ve gelenekçi gibi tartıĢmalarla bölünmeler yaĢadılar.
2
 Bu 

bölünmelerden en çok etkilenenlerden biri de Ermenilerdi. XIX. yüzyılda Katolik ve Protestan 

grupların ayrılmasıyla Ermeni Patrikhanesi çok zorlu bir sürece girdi. Patrikhane kendini bir 

yandan gelenekçi-yenilikçi tartıĢmaların içerisinde bulurken bir yandan da Protestan ve 

Katolik misyonerlere karĢı mücadele etmek zorunda kaldı.
3
 

Cemaatlerin ana omurgalarından kopan grupların ayrı bir millet olmaları bu defa baĢka 

sorunları beraberinde getirdi. Bunların en önemlilerinden biri Katolik Ermenilerin ayrı bir 

millet vasfını kazandıkları 1830 yılından sonraki yaĢadıkları acı tecrübelerdi. Katolik 

Ermeniler arasında meydana gelen ihtilafların ana kaynağı Papalığın cemaatin iç iĢlerine 

müdahale etme teĢebbüsleriydi. Onlardan bir kısmı, papaların Katolik âleminin temsilcisi 

olduğunu öne sürüp her türlü hakka sahip olduğunu belirtirken diğer kısım ise muhalif bir tavır 

takındı. Muhalifler Papa’ya manevi açıdan saygı duyduklarını ancak liderlerini belirleme, 

vakıf malları üzerinde söz sahibi olma ve cemaatin eğitimi gibi hukuksal hakları Papa’ya 

veremeyeceklerini belirttiler. Diğer bir deyiĢle onlar Papa’ya ruhani açıdan saygı duyduklarını 

söylüyorlar ancak onu bir Garp patriği olarak görmüyorlardı. Muhaliflerin bu tavrına Osmanlı 

ilkesel olarak destek verse de olumlu netice almak çoğu kez mümkün olmadı. Çünkü Papa’ya 

yakın duran Katolik Ermeniler değiĢik ayak oyunlarıyla Papa’nın cemaat üzerindeki 

hâkimiyetini sağlamlaĢtırmak istediler. Bu bir anlamda Papa’nın doğudaki diğer Katolikler için 

                                                 
1
 Ahmet Refik Altınay, “Fener Patrikhanesi ve Bulgar Kilisesi”, TTEM, C VIII, s. 72-82; BOA, HR. 

TO., 6/39.  
2
 BOA., Ġ. HR., 44/2073. 

3
 Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğunda Reform, s. 126-131. 
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düĢündüğü projelerinin bir ön taslağı niteliğindeki çalıĢmalardı. ĠĢte Papa’nın Doğu kiliseleri 

için Vatikan’da tasarladığı bu düĢünceler Ġstanbul’daki Katolik Ermenilerin sahip oldukları 

hastane, okul ve mezarlık gibi dinî ve sivil kurumları üzerindeki çeĢitli tartıĢmalara neden 

oldu.
4
  

Papalık Katolik Ermeni kurumları üzerinde tahakkümde bulunabileceği iddiasını dinî 

bir gerçekliğe büründürüyordu. Özellikle IX. Pie (1846-1878) aforoz kozunu kullanarak her 

Ģekilde ona itaatin gerekli olduğunu söyleyen en önemli papalardan biriydi. Ancak Osmanlı 

Katolikleri kendilerinin Katolik olmalarının cemaat malları üzerinde Papa’ya hiçbir hukuksal 

hak tanımadığını söylediler. Bu konudaki sorumluluklarının da ancak padiĢaha karĢı olduğunu 

vurguladılar.
5
  

Katolik Ermeni cemaatinin kendi iç problemleri gibi gözüken durum karĢısında 

Osmanlı hükûmeti bir tavır almak zorunda kaldı. Bu bir anlamda Osmanlı-Papalık iliĢkilerini 

etkiledi ve kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz bir sürecin yaĢanmasına neden oldu. 

Ancak Osmanlının altını kalın çizgilerle çizdiği bir husus vardı ki o da hiçbir yabancı gücün 

kendi tebaası olan bir milletin iç iĢlerine karıĢamayacağıydı. Ancak bu ilkenin bazen güçlü 

bazen de zayıf kalmasına neden olan siyasi ve askeri süreçler ortaya çıktı.
6
  

Papalığın Katolik Ermenilerin iç iĢlerine müdahale etmesi Osmanlı Devleti’nin iç 

hukukunu zedelediği kadar özellikle Ġstanbul’daki asayiĢi de alt üst etti. Bu durum kimi zaman 

patriklerin istifa etmesine kimi zaman da patrikhane binasının basılmasına neden oldu.
7
 

Neticede Katolik Ermenilerin cemaat içi problemleri Ġstanbul’un Ģehir tarihinde büyük etki 

bıraktığı kadar Osmanlı-Papalık iliĢkilerinde de önemli sonuçlar doğurdu.
8
 

 

İstanbul’daki Katolik Ermeni Grupları 

Ġstanbul’daki Ermeni varlığı miladi IV. yüzyıllara kadar gidiyorsa da millet ve geniĢ 

bir cemaat hâlinde teĢekkülü Fatih Sultan Mehmet’in Ġstanbul’u fethinden kısa bir süre sonra 

gerçekleĢmiĢtir. Fatih Sultan Mehmet sayesinde ilk defa bu Ģehirde bir patrikhaneye sahip 

olmuĢlar ve nüfusları Osmanlı Devleti’nin sınırlarının geniĢlemesine paralel olarak artmıĢtır.
9
  

Ġstanbul’daki Ermeniler arasında yaĢanan problemler Papalık ile Fransa’nın Doğu 

topluluklarına yaptıkları yoğun misyonerlik faaliyetlerinin sonucunda artmıĢtır. Burada 

karĢımıza bir takım sorular çıkmaktadır. Acaba Papalık niçin doğu toplumlarına yönelme 

gereksinimi duyuyordu? Hedef kitlesinde hangi gruplar vardı? Papalık misyonerlik konusunda 

Fransa’dan hangi ölçüde yararlanıyordu? Bu sorulara cevap verebilmek için Papalığın doğu 

                                                 
4
 BOA, Ġ. DH., 660/45974-1; HR. TO., 510/56.  

5
 BOA, Ġ. MMS., 41/1665.  

6
 BOA, HR. SYS., 1765/14. 

7
 Katolik Ermeniler cemaat içi çatıĢmalar nedeniyle birçok kez Galata’daki Patriklik Kilisesini 

bastılar ve kilisedeki kutsal eĢyaları ayaklar altına aldılar. Bunlardan biri 12 Mart 1853 tarihinde diğeri 

de 1871 yılında meydana geldi. Bu durum karĢısında Osmanlı zaptiyeleri günlerce Patrikhane 

Kilisesinin önünde beklemek zorunda kaldılar. bk. BOA, Ġ. HR., 96/4702; Ġ. HR., 105/5139; HR. MKT., 

68/26.  
8
 BOA, HR. SYS., 2821/55.  

9
 Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, s. 80. 
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toplumlarına açılma sebeplerinin ve bu faaliyetlerde kullanılan yöntemlerin iyi irdelenmesi 

gerekir.  

Papalık Ġstanbul’un fethini bir türlü hazmedememiĢ ancak Ġstanbul’a askerî bir harekât 

yapacak gücü de kendinde bulamamıĢtı. Bunun yanında Martin Luther’in reform hareketleri de 

Katolik Kilisesini zayıflatmıĢ ve Avrupa’nın birçok ülkesinde Katoliklikten ayrılmalar 

meydana gelmiĢti. YaĢanan tüm geliĢmeler karĢısında Papalık inanç doktrinlerini 

sağlamlaĢtırmak için karşı reform hareketini baĢlattı. KarĢı reform hareketi ile misyonerler 

daha planlı ve organizeli bir Ģekilde yapılandırıldılar.
 10

  

Papaların Avrupa’da kaybettiği gücünü yeniden diriltmeyi amaçlayan misyoner 

teĢkilatları Doğu’nun HristiyanlaĢtırılması amacıyla Osmanlı topraklarına gönderildiler. Bu 

çalıĢmada Müslümanlar da hedef kitle olmasına rağmen Katolik misyonerler bu konuda bir 

baĢarı sağlayamadılar. Misyonerler daha sonra Katolik Kilisesinden ayrılmıĢ olan Hristiyan 

gruplara yöneldiler. Bunlar arasında Ġstanbul’daki Ortodoks Rum Patrikliği de olmasına 

rağmen Katolik misyonerler Rumlar arasında da bir baĢarı sağlayamadı. Ancak Süryanilerin, 

Keldanilerin ve Melkitlerin KatolikleĢtirilmesinde baĢarılı oldular. Katolik misyonerlerin en 

baĢarılı olduğu grup ise Ermenilerdi. Özellikle Ġstanbul’da yaĢayan Ermeniler Katolik 

misyonerlerin faaliyetlerinden büyük ölçüde etkilenmiĢlerdi.
11

 

Papalık doğudaki misyonerlik faaliyetlerini baĢta Fransa olmak üzere Avusturya ve 

Ġspanya gibi Katolik ülkelerin yardımıyla gerçekleĢtiriyordu. Özellikle Osmanlı Devleti’nin 

Fransa’ya vermiĢ olduğu kapitülasyonlar bu topraklarda Katolik misyonerliğine kolaylık 

sağlamıĢtı. Bir anlamda Ġstanbul’daki Fransız elçiliğinin bünyesindeki kiliseler daha sonra 

Papa’nın gönderdiği Katolik misyonerlerin bir sığınma mekânı hâline gelmiĢti.  

Papalık makamı Fransa ve diğer Katolik ülkelerin desteğini elde etmesine karĢın bir 

takım sıkıntılardan da uzak kalamadı. Katolik misyonerler gönderildiği ülkeler tarafından kimi 

zaman bir ajan muamelesi görüyorlardı. Ayrıca farklı ülkelerden gelen Katolik misyonerler 

ortak bir çalıĢma yerine birbirine rakip olabiliyorlardı.
12

 ĠĢte tüm bu risklerin farkında olan 

Papa XV. Gregoire (1621-1623), dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren Katolik misyonları 

Roma’nın merkezi altında toplamak için harekete geçti. Bu amaçla 14 Ocak 1622 tarihinde 

yayınladığı bildiriyle kısa adı Propaganda olan İnanç Propagandası için Kutsal Cemaat adı 

altında bir teĢkilatın kurulduğunu bildirdi.
13

  

Propaganda teĢkilatı kurulduktan kısa süre sonra Doğu Ortodoks toplumları üzerinde 

büyük etki bıraktı. Katolik misyonerler tarafından Roma’ya getirilen Doğulu gençler 

propaganda seminerlerinde eğitilmeye baĢlandılar. Eğitilen gençler daha sonra kendi 

toplumlarına gönderildiler ve Katolik olarak kiliselerinde hizmet etmeye baĢladılar. 

Propaganda teĢkilatı kurulduktan kısa bir süre sonra bu teĢkilatın bünyesinde Papa VIII. Urban 

(1623-1644) tarafından Urban Koleji Roma’da açıldı. ĠĢte Propaganda teĢkilatı ve Urban 

Kolejinin bünyesindeki eğitim kurumları Latin misyonerlerin Ermeniler arasındaki 

                                                 
10

 Albert M. Besnard, “Katolik Mezhebi”, Din Fenomeni, çev. Mehmet Aydın, s. 137. 
11

 Ġlber Ortaylı, Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, s. 73.  
12

 Mustafa Soykut, Papalık ve Venedik Belgelerinde Avrupa’nın Birliği ve Osmanlı Devleti (1453-

1683), s. 141. 
13

 Charles A Frazee, Catholis and Sultans, s. 107. 
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faaliyetlerini hem kolaylaĢtırdı hem de hızlandırdı. Bu kurumlarda eğitim gören gençler 

sayesinde artık Ġstanbul’a gelen Latinlere yabancı gözüyle bakılmamaya baĢlandı.
14

  

Propaganda teĢkilatının en önemli özelliği Latinliği daha ön planda tutmasıydı. 

Örneğin Fransa, Ermenilerin Katolik olmakla beraber kendi millî geleneklerinden gelen kadim 

kurallarını da sürdürebileceğini belirtirken Propaganda ve Papalık makamı bu konuya pek 

olumlu yaklaĢmıyordu.  

Katolik Ermenilerin Ġstanbul Ermeni Patrikhanesi ile bir takım problemlerinin 

bulunmasına karĢılık kendi aralarında da tam bir birlik yoktu. Tüm baskılara rağmen Ermeni 

Patrikhanesi ile iliĢkilerin sürdürülmesini isteyenlerin yanında patrikhane ile iliĢkilerin 

tamamen kesilmesini isteyenler de vardı. Örneğin Propaganda teĢkilatı Ermeni Patrikhanesi 

ile dinî ve idari her türlü iliĢki kurulmasına karĢı çıkan gruptu. Bunun tam zıttı söylem 

geliĢtiren gruplar ise Mihitaristler, Antonyan tarikatı mensupları ve İstanbul’daki papaz 

sınıfından olan Ermenilerdi. Bu yüzden yukarıdaki Katolik Ermeni grupları aralarındaki dinî 

anlayıĢ farklılıklarına rağmen propagandaya karĢı ortak hareket ettiler. Bunların en baĢında 

geleni ise Mihitar ve Mihitaristlerdi.
15

  

Mihitarist hareketin kurucusu olan Mihitar, Ermenilerin ihtiyacı olan dinî ve millî 

uyanıĢ üzerinde düĢünen ve bunun için zihninde birçok fikirler tasarlayan bir kiĢidir. O, 

zihnindeki düĢünceleri daha iyi uygulayabilmek için 1700 yılında Ġstanbul’a geldi. Eğitim 

faaliyetlerini geliĢtirmek ve Ermeni milletini fikrî-dinî alanda uyandırmak için etrafındaki on 

öğrencisiyle birlikte Mihitaryan Birliği Manastırı’nı Ġstanbul’da kurdu. Hristiyanlıkta Batı 

keĢiĢliğinin babası sayılan Aziz Benedikt’in (480-547) belirlediği manastır ve keĢiĢlik kuralları 

Mihitar’ın kurduğu tarikatte geçerli olan kurallardı. Mihitar’ın kurduğu bu tarikat, Ermeni 

Benedikt tarikatı olarak kabul ediliyordu. Mihitar’ın tarikatı takipçileri tarafından daha sonra 

Venedik, Viyana ve Paris Mihitaristleri olmak üzere üç gruba ayrıldı.
16

  

Mihitar ve ekolünün Katolik Ermeniler arasındaki etkisine bakıldığında onlar Katolik 

olmakla beraber Ermeniliğin millî özelliklerine büyük önem verdiler. YaklaĢımları neticesinde 

de Ġstanbul’daki Ermeni Kilisesi ile yakın iliĢki kurdular. Bu yakınlıktan dolayı karĢılarına 

çoğu kez Papa’nın desteklediği Propaganda teĢkilatı ve bu teĢkilatın Ġstanbul’daki ruhani 

temsilcileri çıktı. Bu ihtilaf XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğinden XIX. yüzyılın son çeyreğine 

kadar gizliden gizliye sürekli devam etti. Katolik Ermenilerin ayrı bir millet vasfını 

kazanmalarıyla birlikte bu durum daha da gün yüzüne çıktı.
17

 

Propaganda ile problem yaĢayan diğer bir Katolik Ermeni grubu ise Antonyan tarikatı 

mensuplarıydı. Antonyan tarikatı, Aziz Anthony’nin manastır ve keĢiĢlik ilkeleri 

doğrultusunda XVI. yüzyılda kurulmuĢtu. Daha çok Lübnan dağlarındaki köylü keĢiĢlerden 

oluĢan bu tarikat mensupları daha sonra Ģehirlerde de yaygınlaĢmaya baĢladılar.
18

 XIX. 

                                                 
14

 History of Christianity, C V (Eastern Christianity), ed. Michael Angold, s. 435. 
15

 Taksim Atatürk Kütüphanesi, Muallim Cevdet, nr. 315, s. 11. 
16

 Gürsoy ġahin, Osmanlı Devleti’nde Katolik Ermeniler, Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler, s. 85; 

Adrian Fortercue, “Catalague Of The Eastern Churches”, The Catholic Encyclopedia, C V, s. 474. 
17

 bk. BOA, HR. TO., 157/68. 
18

 Frazee, a.g.e., s. 242. 
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yüzyılın baĢlarından itibaren de Ġstanbul’a yoğun bir Antonyan tarikatı mensubunun göçü oldu. 

Onlar da kısa zaman içerisinde Ġstanbul’da cemaat hâlinde örgütlendiler.
19

  

Ġstanbul’daki Katolik Ermeniler arasında yer alan diğer grup da papaz grubundan olan 

Katolik Ermenilerdi. Bu grubun en önemli özelliği Ermeniliğin milli tarafını ön planda 

tutmaları ve her Ģeye rağmen Ġstanbul Ermeni Patrikhanesi ile iliĢkileri sıcak tutmak 

istemeleriydi. Bu grubun mensupları Mihitaristler ve Antonyanlılar ile dinî anlayıĢ açısından 

birçok farklılık bulunmasına rağmen Propagandaya karĢı ortak mücadelede ettiler.
20

  

Ġstanbul’daki Katolik Ermeni gruplarının anlayıĢ farklılıkları XVIII. yüzyıl boyunca ve 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde derinden hissedilse de resmî açıdan Ermeni Patrikhanesine bağlı 

olduklarından sorunların çoğu yüzeye çıkmıyordu. Ancak 1830 yılında Osmanlı Devleti 

tarafından ayrı bir millet olarak kabul edilmeleri beraberinde birçok sorunun gün yüzüne 

çıkmasına neden oldu.
21

  

 

Osmanlının Katolik Ermenileri Ayrı Bir Millet Olarak Tanıması 

Katolik Ermenilere bir millet statüsü verilmesi Fransa elçisi ile Osmanlı hükûmeti 

arasında yapılan aĢamalı görüĢmelerden sonra gerçekleĢti. Hükûmet, ilk aĢamada elçiye iki 

teklif sundu. Bunlardan birincisi Latin reayada uygulandığı gibi Katolik Ermenilerin de baĢına 

bir nazır atanması ve cemaat iĢlerinin bu nazır vasıtasıyla yürütülmesi, ikincisi ise Katolik 

Ermenilere herhangi bir müdahalede bulunmaması için Ermeni Patrikhanesine sert emirler 

verilmesiydi.
22

 

Fransız elçi, Ermeni Patrikhanesine sert uyarı yapılmasının sorunu çözmeyeceğini, 

Katolik ve Ortodoks Ermenilerin artık dostça bir arada yaĢamalarının mümkün olmadığını 

söyledi. Elçi, Müslüman nazır atanmasının da sorunu çözmeyeceğini, Katoliklere de diğer 

milletlerde olduğu gibi bir patrik tayin edilmesini istedi. Hükûmet bunun karĢısında elçiye 

nazır atanmasının birkaç senelik geçici bir uygulama olacağını söyledi. Fransız elçi, hükûmetin 

nazır atanması teklifini kabul etti ancak Katoliklerin dinî iĢlerinin Müslüman bir nazırın 

vasıtasıyla yürütülemeyeceğini, bundan dolayı da onlara ayrı bir ruhani atanmasını istedi. 

Hükûmet, elçinin ruhani bir lider atanması hususundaki teklifini de uygun gördü. Ancak ruhani 

liderin rütbesi ve çalıĢması hususunda tam bir karara varılamadı. 

Hükûmetin Fransız elçiyle görüĢmelerinde ele aldığı diğer husus; Katolik Ermenilerin 

iĢlerine bakacak olan ruhani liderin patrik değil piskopos unvanına sahip olmasıydı. Tabii bu 

piskopos da Ermeni Patrikhanesine bağlı olarak çalıĢacaktı. Hükûmet bu hususta Fransa 

elçisinin verebileceği olasılıkları masaya yatırdı. Eğer elçi Katolik piskoposun Ermeni 

Patrikhanesiyle çalıĢmasına razı olmayacak olursa o zaman iĢlerini Müslüman nazırla 

yürütmesi teklif edilecekti.  

                                                 
19

 www.armeniancatholic.org/ inside.php.langpage_id=42, eriĢim tarihi, 12 Ağustos 2010.  
20

 Taksim Atatürk Kütüphanesi, Muallim Cevdet, nr. 315, s. 11.  
21

 F. M. Rudge, “Antonians”, The Catholic Encyclopedia, C I, s. 1155; Donald Attwater, Catholic 

Eastern Church, s. 265-266. 
22

 BOA, HH., 1235/48042, 24 Mayıs 1830. 
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Hükûmetin bir anlamda zihin jimnastiği yaparak tasarladıkları bu olasılıklar Fransız 

elçiye teklif edildi. Bunun üzerine elçi, Katolik Ermenilerin ruhani iĢlerine bakacak kiĢinin 

piskopos veya patrik unvanı taĢımasının fazla problem teĢkil etmediğini söyledi. Elçiye göre 

önemli olan seçilecek kiĢinin Ermeni patrikhanesinden ayrı olarak çalıĢmasıydı.
23

 

Tam bir diplomasi savaĢının yaĢandığı bu görüĢmeler sonucunda Osmanlı hükûmeti, 

Tütün Gümrükçüsü Ethem Efendi’yi Katolikler üzerine nazır olarak atadı. Cemaatin baĢına bir 

piskopos atanması ve resmî iĢlerin de Ethem Efendi vasıtasıyla gerçekleĢtirilmesi patrik 

mesabesinde olan bir piskoposun ilk yıllarda Babıâli ile iliĢkilerini engelleme amacına 

yönelikti. Hükûmet bununla bir anlamda Ġstanbul Ermeni Patrikhanesinden gelebilecek aĢırı 

tepkileri de engellemek istemiĢti.
24

 Yapılan görüĢmeler sonrasında 6 Ocak 1830 tarihinde 

Sultan II. Mahmut’un iradesi ile Katolik Ermeniler ayrı bir millet olarak tanındı. Böylece Rum, 

Yahudi ve Ermeni milletinden sonra Katolik Ermeniler dördüncü millet unvanına kavuĢmuĢ 

oldu.
25

 

 

Osmanlı Ecnebi Uyruklu Bir Kişiyi Patrik Olarak Atamadı 

Osmanlı hükûmetinin Fransız elçiyle vardığı mutabakat gereği Katolik Ermenilere 

nazır atanmasından sonra en fazla üç gün içinde piskopos seçimi yapılması gerekliydi. Ancak 

altı hafta geçmiĢ olmasına rağmen piskoposun kim olacağı hâlâ belirlenememiĢti. Bu 

gecikmeye üç husus neden oldu. Bunlardan birincisi sürgünde olan Katoliklerin gelmelerinin 

gecikmesiydi.
26

  

Ġkincisi, Katoliklerin ileri gelenlerinin Ethem Efendi’ye seçilecek olan piskoposla ilgili 

yaptığı tekliflerdi. Onlara göre seçilecek piskopos, Ġstanbullular ile kaynaĢamayacağından 

taĢradan olmamalı, aslen Ġstanbullu olan yerlilerden olmalıydı. Bu görüĢü savunanlar ayrıca 

Ankaralı Katolik Ermenilerin sayısının Ġstanbul’da çok olduğunu onların görüĢü doğrultusunda 

bir piskoposun seçilmesinin devlet açısından birçok fesatlara neden olacağını da Ethem 

Efendi’ye bildirdiler.
27

  

Piskoposun seçimini geciktiren üçüncü husus, Avusturya’nın olaya müdahil olmasıydı. 

Avusturya özellikle Viyana ve Venedik Mihitaryanlarının öne çıkarttığı Don Andon Nurican’ı 

destekliyordu. Katolik Ermenilerin bir kısmı ise Nurican’ın adaylığına kesinlikle karĢı 

çıkıyordu.
 28

 Burada da görüleceği üzere Katolikler daha yeni millet olma vasfına eriĢmiĢken 

karĢılıklı kutuplaĢmalar baĢlamıĢtı. 

27 ġubat 1830’da toplanan ilk cemaat genel meclisinde cemaatin ileri gelenlerinden 90 

kiĢi ve Ġstanbul’da görevli 6 rahip katıldı. En yaĢlı rahip yaptığı kısa konuĢmasında adayda 

bulunması gereken nitelikleri hatırlattı. Daha sonra Kutsal Ruh’un yardımı istenerek gizli 

oylamaya geçildi. Cemaat genel meclisinin gösterdiği dört aday arasında en güçlüsü Rahip 

Nurican’dı. Ancak Ankaralı Katolikler tarafından tutulmuyordu. Çünkü dört yıl önce Amira 

                                                 
23

 BOA, HH., 1235/48042, 24 Mayıs 1830. 
24

 BOA, HH., 1235/48042, 1 Z 1245/24 Mayıs 1830. 
25

 Mgr Hovhannes Tcholakian, J. L’eglise Armenienne Catholique En Turquıe, s. 13. 
26

 BOA, HH., 1298/50448. 
27

 BOA, HH., 1298/50448. 
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Harutyun Bezciyan tarafından Kumkapı Ermeni Ortodoks Patrik Vekilliğine getirilmiĢ ve bu 

sıfatla Galata’daki merkezinden patrikten gelen iradeleri Katolik tebaasına iletmekle 

görevlendirilmiĢti. Ankaralıların adayı ise Ankara doğumlu Rahip Bogos MaruĢyan’dı.
29

 

 Uzun tartıĢmalardan sonra Rahip Andon Nurican 87 oyla eyalet baĢpiskoposu olarak 

seçildi.
30

 Oylamanın sonucu Roma’ya iletilirken, seçime katılan üyeler ekte gönderdikleri 

yazıda seçilen adaya baĢpiskoposluk rütbesi verilmesini ve palliumun
31

 tevdi edilmesini dile 

getirdiler. Papa VIII. Pie (1829-1830) 6 Eylül 1830’da Ġstanbul baĢpiskoposluğunu ihdas 

ederek seçimi onayladı. Cemaat tarafından ruhani reis olarak seçilen Andon Nurican da ilk 

Ġstanbul baĢpiskoposu oldu.  

Andon Nurican 11 Temmuz 1830’da Roma Efes Onursal BaĢpiskoposu Monsenyör 

Giovanni Solia refakatinde baĢpiskopos olarak takdis edildi. Takdis edildikten kısa bir süre 

sonra Venedik yolu ile 12 Kasım 1830’da Ġstanbul’a geldi. Ancak Avusturya tebaasından 

olduğundan II. Mahmut Nurican’a baĢpiskoposluk beratını vermedi.
32

 Hatta padiĢah, 

“Roma’dan gelen gavurun Katolik milletine piskopos olarak seçilmesi pek çirkin ve kabul 

edilemez bir durumdur.” diyerek iĢin oldubittiye getirilmek istenmesine çok sinirlendi. II. 

Mahmut yukarıda zikredilen cümleleriyle beraber yeni seçilecek olan baĢpiskoposun 

sürgünden dönen papazlar içinden seçilmesini istedi.
33

  

PadiĢahın yeni emri uyarınca aciliyet kazanan piskopos seçimi Ethem Efendi’nin 

gerekli iĢlemleri tamamlamasıyla bir neticeye ulaĢtı. Buna göre cemaatin ileri gelenleri aslen 

Ġstanbullu olan ve Papa yanlısı olmayan Çukuryan’ı baĢpiskopos olarak seçtiler.
34

 PadiĢah yeni 

baĢpiskoposu madalya ile taltif ederek 5 Ocak 1831 tarihinde beratını verdi.
35

 

PadiĢahın verdiği beratta Katolik Ermeni piskoposunun ne gibi yetkiler kullanabileceği 

ayrıntılı olarak belirtilmiĢti. Belgede ifade edildiğine göre Katolikler eskiden beri Rum ve 

Ermeni patriklerinin nezareti altında bulunmuĢlardı. Fakat ayin usulleri Rum ve Ermenilere 

uymadığı için ayinlerinin ve nikâh akitlerinin icrasında zorluk çekmekteydiler. Frenk 

                                                 
29

 Tcholakian, a.g.e., s. 14. Katolik Ermeniler arasında Ankaralı Bogos MaruĢyan ile Nurican’ı 

destekleyenlerin tartıĢmalarının ayrıntıları için bk. Dabağyan, Sultan Abdülhamit ve Ermeniler, s. 108-

109. 
30

 Diğer adaylardan Monsenyör Kevork Papazyan 8, Rahip Bogos MaruĢyan 23, Rahip Hovhannes 

Selviyan 46 oy almıĢlardır. 
31

 Pallium, üzerinde haçlar bulunan Ģerite verilen isimdir. Papalar bunu omuzlarından aĢağı sarkacak 

biçimde elbiselerinin üzerinde taĢırlar. Episkopal gücü temsil eden pallium’un Saint Peter’in sunağından 

alınıp papa seçilen kiĢinin üzerine konması bir geleneği temsil etmektedir. bk. Bekir Zakir Çoban, 

Geçmişten Günümüze Papalık, s. 170. Papanın episkopal gücünü temsil eden bu pallium doğudaki 

Katolik Kilisesinin reislerine de takdim edilerek bir anlamda onlar görevlerinde yetkili kılınmıĢlardır. 

bk. BOA, HR. TO., 455/4.  
32

 Tcholakian, a.g.e., s. 15; Mehmet Aydın, “Farklı Ġnançların Diyalog Ġçinde Olduğu Bir Ġstanbul”, 

s. 7. 
33

 Kemal Beydilli, II. Mahmut Devri’nde Katolik Ermeni Cemaati ve Kilisenin Tanınması, s. 32. 
34

 Beydilli, a.g.e., s. 33; Ayrıca bk. BOA, Ġ. MMS., 38/1600; 65/3079 (Meclis-i Mahsus’un 

iradesinin yer aldığı bu iki arĢiv belgesi içerisinde 1870 ve 1880 yıllarında Propaganda karĢıtı olan 

muhalif Katolik Ermenilerin hükûmete verdikleri arzuhâlleri yer almaktadır. Bu arzuhâllerinde yaklaĢık 

40-50 sene önce Nurican’ın azledilip Çukuryan’ın atanmasının sebebini irdelemiĢler ve Osmanlı 

hükûmetinin geçmiĢte de Latinliğe yakın olan ruhanilere sıcak bakmadığını belirtmiĢlerdir.) 
35

 Tcholakian, a.g.e., s. 3. 
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kiliselerine gitmek zorunda kaldıkları gerekçesiyle kendileri için bir piskoposluk ihdası yoluna 

gidilmiĢtir. Elli bin akçe mirî piĢkeĢ peĢinen ödemek kaydıyla üzerlerine ayrıca her sene üç 

yük, otuz sekiz bin akçe mal-ı maktu tarh edilmiĢtir. Beratta ayrıca diğer patriklere verilen 

yetkilerin benzerinin de verildiği belirtilmiĢtir.
36

  

 

Osmanlıda Bir İlk: Katolik Ermeniler İki Ayrı Patrik Tarafından Yönetiliyor 

Katolik Ermenilerde dikkati çeken hususlardan biri de cemaatin tepe noktasında iki 

liderin bulunmasıdır. Bunlar devlet tarafından eline berat verilen ve cemaatin Babıâli ile ilgili 

iĢlerini gören cismani (sivil) patrik ile cemaatin dinî iĢlerini gören ve Roma tarafından tayin 

edilen ruhani patrikti. Bu uygulama Osmanlı topraklarında yaĢayan Yahudi, Rum ve Süryani 

gibi diğer gayrimüslim dinî gruplarda görülen bir durum değildi. ĠĢte belki de zorunlu bir 

sürecin sonucu ortaya çıkan bu ikili yapı gelecek yıllarda Katolik Ermeni cemaatinin birçok 

sorunlar yaĢamasına neden olmuĢtur. Günümüzde faal olarak çalıĢan Galata’daki Surp Pırgiç 

Patriklik Kilisesi hâlâ bu zorunlu sürecin tarihî kanıtlığını yapmaktadır. Bu kilisenin bir 

tarafında dinsel önder olan baĢpiskoposun kürsüsü yer alırken diğer tarafında ise millet baĢı 

olan patriğin kürsüsü yer almaktadır. 

Bir zamanlar patriklik merkezi olan Surp Pırgiç Kilisesine 15 Kasım 2010 tarihinde 

yaptığım ziyaret esnasında bu tanıklığı yakinen müĢahede ettim. Kilisenin giriĢinin sağ 

tarafında millet baĢının patriklik kürsüsü yer almaktadır. Bu kürsünün yanında da Ermenice 

kitabeler bulunmaktadır. Kitabelerde Ģu ifadeler geçer: Ermeni Ortodokslara gökten armağan 

edilen özgürlük sonucu birinci millet başkanı Rahip Hagopos Çukuryan 22 Aralık 1830’da 

saray tarafından onurlandırılmıştır. 17 Nisan 1834’te 66 yaşında ölmüştür. İkinci millet 

başkanı Rahip Harutyun Çuhacıyan 17 Nisan 1835’de 66 yaşında ölmüştür. Kilisenin giriĢinin 

sol tarafında ise ruhani reisin makamı bulunmaktadır. Bu kürsünün yanındaki Ermenice 

kitabede ise Ģu bilgiler yer alır: Yeni oluşan kilisenin önderi olarak Der Andon Nurican yedi yıl 

altı ay görev yapmış ve 67 yaşında 20 Ocak 1838’de öldüğünden topluluğun anısıyla yaşıyor. 

Başepiskopos Der Bogos Maruşyan ikinci önder olarak 8 yıl 24 gün görev yapıp, 71 

yaşındayken 22 Temmuz 1846’da ölmüştür. Dinî ve milli liderlere atfedilen bu kitabelerin 

yanında Katolik Ermenilerin ileri gelenlerinden birkaç kiĢinin daha biyografik bilgileri 

geçmektedir.
 37

  

Katolik Ermenilerdeki bu ikili yapı her zaman sorun oldu. Örneğin Osmanlı hükûmeti 

tarafından Katoliklere ayrı bir millet statüsü verildiği zamanlarda cemaat liderliğini 

belirlemede sorunlar çıkmıĢtı. Devlet Papa’nın da çok istekli olmasına rağmen ecnebi 

vatandaĢı olduğu gerekçesiyle Nurican’ın cismani liderliğini kabul etmemiĢti. Ancak Papa, 

emellerinden vazgeçmedi ve Nurican’ı bu defa Katolik Ermenilerin ruhani lideri olarak tayin 

etti. Nurican’ın vefatından sonra Katolik milleti onun yerine üç aday belirleyerek Roma’nın 

onayına sundu. Ancak Papa XVI. Gregor sunulan adaylardan hiçbirini dikkate almayarak tek 
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 Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi, s. 123. 
37

 Surp Pırgiç Patriklik Kilisesindeki kutsal yapıları bize tanıtan ve Ermenice kitabeleri bizim için 

çeviren Ermeni yazar ve din adamı Agop Minassian Bey’e teĢekkürü bir borç biliriz.   
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taraflı olarak Bogos MaruĢyan’ı piskopos olarak cemaatin ruhani liderliğine 9 Nisan 1838 

tarihinde atadı. Bu durum cemaat arasında Papalığa karĢı bir tepki doğurdu.
 38

  

1835-45 arasında görev yapan Katolik Ermeni patriklerinin ikisi Mihitarist ekolünden 

yetiĢmiĢ kiĢilerden meydana gelmiĢti. Ancak bu kiĢiler cismani nitelikteki patriklerdi. 

Bunlardan Kirkor (1835-1836)
39

 Mihitaristlerin Viyana ekolünden, Karabet (1839-1845)
40

 ise 

Mihataristlerin Venedik ekolünden gelmedir. Her iki patrik de görevlerinden istifa ile 

ayrıldılar. Katolik Ermenilerin sivil patriklerinin bir kısmı Mihitar ekolünden olmakla beraber 

ruhani patrikler çoğunlukla Papalık yanlısı Propaganda ekolündendi.
41

  

 

Papalık, Tanzimat’ın Getirdiği Yeniliklere Farklı Baktı 

Katolikliğe geçen Ermenilerin kendi aralarındaki tartıĢmalar XVIII. yüzyılın 

baĢlarından itibaren kendini hissettirmiĢ ancak büyük olaylara sebebiyet vermemiĢti. Bunun en 

büyük nedeni Ermeni Kilisesinin Katolikliğe geçenlere uygulamıĢ olduğu baskılardan dolayı 

Katoliklerin kendi aralarındaki problemlerin fazla ön plana çıkmamıĢ olmasıydı. Ancak 

Katoliklere Osmanlı Devleti tarafından ayrı bir millet statüsü verilmesi Ġstanbul Ermeni 

Kilisesinin bunlar üzerindeki baskısını büyük oranda azalttığından Katolik Ermeniler arasında 

geçmiĢ yıllarda sönük olarak cereyan eden tartıĢmalar alevlenmeye baĢladı. Bunun en baĢlıca 

nedeni Papa’nın Katolik cemaatine direk müdahale etmek istemesiydi. Ayrıca Tanzimat’ın 

diğer gayrimüslim cemaatlerde olduğu gibi Katolik Ermeni cemaatine de getirdiği yenilikler 

bu tartıĢmalara farklı bir boyut kazandırdı.  

Tanzimat’ın sonucunda Osmanlı Ermenilerine birçok ayrıcalıklar tanınmıĢtı. Bunların 

en önemlilerinden biri her cemaate kendi liderlerini seçme hakkının verilmesiydi. Bu seçim 

hakkı Katolik Ermeniler arasında farklı algılandı. Yenilikler Katolik Ermenilerin bir kısmı 

tarafından olumlu görülürken bir kısmı tarafından ise tehlikeli bulundu. Bu farklı algılamanın 

temel sebebini anlayabilmek için Ġstanbul’daki Katolik Ermeni grupların yapılarını, 

birbirlerine bakıĢlarını ve beklentilerini iyi irdelemek gerekir. 

Ġstanbul’daki Katolik Ermeniler arasında genel olarak Antonyan tarikatı rahipleri, 

Ermeni Kilisesine yakın duran Katolikler, Viyana ve Venedik Mihitarist grubu ve 

Propagandada yetiĢmiĢ ruhbanlar bulunmaktaydı. Mihitaristler hem kendi aralarında hem de 

Antonyan tarikatı mensubu olan kiĢilerle birçok tartıĢmalı meseleleri olmasına rağmen esas 

problemlerini Propagandadan yetiĢmiĢ kiĢilerle yaĢıyorlardı.
42

 Katolik Ermenilerin ruhani 

liderlerinin Papa tarafından belirlenmesi özellikle Venedik Mihitaristlerinin tepkisini 
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 Frazee, a.g.e., s. 260. 
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 Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, s. 91; Patrik Kirkor’un istifası ve Karabet’in yeni patrik 
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 Karabetin istifası ile boĢalan bu makama milletin ileri gelenleri tarafından Hasun isimli rahip 
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 BOA, MVL., 259/68. 
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çekiyordu. Bu grup kuruluĢundan beri Ġstanbul BaĢpiskoposluğunu belirleme yetkisini 

Papalığın elinden almak için büyük gayret sarf etmiĢ ancak muvaffak olamamıĢtı. Tanzimat’ın 

getirdiği ilkeler Mihitaristlerin ümitlerinin yeniden yeĢermesine neden oldu. Bu durum aynı 

oranda Propaganda’yı ve Vatikan’ı endiĢelendirdi. Bunun nedeni Tanzimat’ın getirdiği ilkeler 

gereğince yetkileri geniĢletilmiĢ ulusal bir Katolik Ermeni Meclisinin kurulması ve Katolik 

Ermenilerin bu mecliste ruhani liderlerini seçebilme ihtimalinin olmasıydı. Vatikan geliĢmeleri 

göz önünde bulundurarak bir takım önlemler almaya çalıĢtı. Bunlardan en önemlisi 

Ġstanbul’daki Katolik Ermeni cemaatinin idaresinin tamamen Propaganda ekolünden yetiĢmiĢ 

rahipler tarafından gerçekleĢtirilmesiydi. Bu amaçla Papa, BaĢpiskopos MaruĢyan’dan 

Propaganda’da yetiĢmiĢ Rahip Hasun’u kendisine yardımcı olarak almasını istedi. MaruĢyan 

Ġstanbul’daki Katoliklerin tepkisini çekeceği endiĢelerini dile getirip Hasun’u yardımcı olarak 

atamanın uygun olmayacağını belirttiyse de Papa’yı ikna edemedi. Neticede onu 1842 

tarihinde kendisine yardımcı olarak aldı.
43

 

 

Papalık Temsilcisi Ferrieri’nin İstanbul’daki Temasları  

Osmanlı hükûmeti Katolik Ermenilere ayrı bir millet statüsü vermekle birlikte Ermeni 

Patrikhanesini gücendirmemek için bir denge politikası izledi. Örneğin 1830 yılında Katolik 

Ermeniler ayrı bir millet olarak kabul edilmekle birlikte 1835 yılına kadar milletbaĢına 

patriklik unvanı verilmedi. Ancak bu durum ilerleyen yıllarda sorunlara neden oldu. Cemaat 

liderinin baĢpiskopos sıfatıyla anılması ve taĢralardaki diğer liderlerin de aynı sıfatla anılması 

karıĢıklığa neden oluyordu. Aslında patriklik rütbesi Osmanlı Devleti’nin vermiĢ olduğu ve 

cemaat liderliğini ifade eden bir yetkiydi. BaĢpiskoposluk yetkisi ise ruhani bir yetkiyi ifade 

etmekteydi. Katolik Ermeniler her ne kadar baĢpiskopos makamındaki kiĢiye gereken saygıyı 

yapıyorsalar da yine cemaatin sivil iĢlerinde bir yetki karmaĢası yaĢanmaktaydı. Katolik 

Ermenilerin ileri gelenleri yaĢadıkları bu sıkıntıyı Sadarete verdikleri arzuhallerinde dile 

getirdiler. Onlara göre, Ġstanbuldaki piskoposun taĢralardaki piskoposlardan dinî açıdan üstün 

olması gerekirken isimlerinin aynı olmasından dolayı Dersaadet’teki piskoposla taĢradakinin 

bir farkı yoktu. Doğal olarak patriklik makamında gözüken Dersaadetteki piskoposun 

diğerlerine bir etkisi bulunmamaktaydı.
44

  

Katolik Ermeniler Sadaretten bir ricada bulundular ve yeni seçilmiĢ olan piskoposa 

patriklik rütbesinin verilmesini istediler. Onların isteklerini dinleyen Sadrazam konuyu 

Serasker PaĢa ile görüĢeceğini söyledi. PadiĢah tarafından da uygun görülürse Katolik 

Ermenilerin reisine patriklik hilatinin giydirilmesinin ve resmi protokolün ona göre 

düzenlenmesinin kendilerince uygun olacağını belirtti. PadiĢahla yapılan görüĢmeler de olumlu 

sonuçlandı ve Ġstanbul’daki Katolik Ermenilerin ilk baĢpiskoposu olan Çukaryan’dan sonra 

1835 yılında atanan yeni piskoposa patriklik unvanı verildi.
45

  

Katolik Ermeniler cemaatin millî ve dinî iĢlerini çözecek olan bir millet meclisine de 

tam anlamda kavuĢamamıĢlardı. Bunun nedeni ise diğer milletlerden farklı olarak ruhani 

liderlerinin bu mecliste seçilemiyor olmasıydı. ĠĢte yaĢanan sorunlardan dolayı Propaganda 

grubu cemaatin üzerinde Papa’nın gücünün arttırılmasını isterken diğer Katolik gruplar ise 
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Papa’yı ruhani açıdan üstün kabul edip kendi dinî liderlerinin seçimi ve cemaat kurumlarının 

iĢleyiĢi ile ilgili uygulamaların kendi meclislerince belirlenmesini istiyorlardı. Problemler bu 

minvalde giderken MaruĢyan’ın vefatından sonra 1846 yılında Hasun’a baĢpiskoposluk 

makamının verilmesi Katolik Ermenileri tamamen çileden çıkardı. Çünkü bu atama cemaate 

danıĢılmadan tek taraflı olarak yapılmıĢtı.  

Hasun’a Ġstanbul baĢpiskoposu rütbesi verilmesi karĢısında Katolik Ermenilerden on 

iki amira
46

 Papa’ya mektup yazarak cemaatlerinin içinde bulunduğu problemi çözmesini rica 

ettiler. Bu durum karĢısında Papa, Hasun’a mektup yazarak konu ile ilgili bilgi vermesini 

istedi. Hasun, 1847’nin mayısında Papa’ya yazdığı çok gizli mektubunda problemin 

kaynağının özellikle Mihitaristlerin Ġstanbul BaĢpiskoposluğunu elde etme çabasından 

kaynaklandığını belirtti. Bunun için de birtakım önlemlerin alınmasını istedi. Bu önlemlerden 

en baĢta geleni Ġstanbul BaĢpiskoposluğu seçiminin Dersaadet’teki ruhbanlar vasıtasıyla 

yapılması ve yeni piskoposluk bölgelerinin oluĢturularak Propagandanın hâkimiyetinin 

sağlamlaĢtırılmasıydı.
47

 Hasun’un gönderdiği mektubu inandırıcı bulan Papa, muhaliflerin 

Ģikâyetlerini fazla dikkate almadı. Ancak Katolik Ermeniler arasındaki problemlerin devam 

etmesi Vatikan’ı yeni bir adım atmaya zorladı. Bu amaçla IX. Pie Papalık makamına daha 

henüz yeni oturmuĢken problemin çözümü için temsilcisi Sayda BaĢpiskoposu Ġnnocenzo 

Ferrieri’yi 16 Ocak 1848 tarihinde Ġstanbul’a gönderdi. Ferrieri’nin Ġstanbul’a geliĢine 

Osmanlı Hükûmeti tarafından büyük önem verildi. Hariciye Nazırı Ali PaĢa, Papa’nın elçisinin 

onuruna bir ziyafet düzenledi ve Ġstanbul’daki bütün yabancı elçileri de davet etti.
48

  

 

Vatikan’ın Osmanlı Hristiyanları Üzerindeki Uzun Vadeli Planları  

Osmanlı Devleti ile Papalık arasındaki iliĢkiler diplomatik açıdan geliĢirken bazı 

sıkıntıları da ortaya koymuyor değildi. Bunun nedeni Papa’nın doğudaki Katolik Hristiyanlar 

üzerindeki varlığını kuvvetlendirme isteğiydi. IX. Pie, Ġtalya’daki cumhuriyetçilerin isyanı 

nedeniyle büyük bir kısmını elinde tuttuğu Orta Ġtalya’daki hükümranlığı tehlikeye girdiğinde 

kendi merkezi gücünü daha da kuvvetlendirmek istedi. ġüphesiz bunda da en etkili yolun her 

biri otonom bir yönetime sahip olan Doğu Katoliklerini kendi yönetimi altına almasıyla 

gerçekleĢeceğine inanmıĢtı.
49

  

Papa IX. Pie’nin düĢüncesinden en çok Katolik Ermeniler etkilendiler. Onlar 

Ġstanbul’da ayrı bir patrikliğe sahip olduklarında doğudaki diğer Katolik milletler de bu 

patrikliğin idaresine verilmiĢti. Bundan dolayı Papa, doğudaki hâkimiyetini özellikle Katolik 

Ermeniler üzerinden yürütmeye çalıĢıyordu. Bunda da en önemli destekçileri, kısa zaman önce 
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kurulmuĢ olan Kudüs Latin Patrikliğinin lideri Valerga ve Katolik Ermeni Piskoposu 

Hasun’du.
50

  

Bilindiği üzere Katolik Ermeniler ve doğudaki Keldani ve Süryani gibi diğer 

Katolikler kadimden beri Osmanlı Devleti’nde sahip oldukları imtiyazlarını saklı tutmak Ģartı 

ile Roma Kilisesine bağlanmıĢlardı. Dinî ve mezhebî hususlarda Roma’ya bağlılığını 

bildirmeleriyle beraber kadim millî âdetlerini asla terk etmeyip Latin Katoliklerinden ayrı bir 

statüde varlıklarını sürdürmüĢlerdi. Katolik Ermeniler Papa’yı ruhani lider olarak kabul 

etmekle beraber Latinler gibi onu bir Garp patriği olarak görmüyorlardı.
51

 Papa IX. Pie bu 

durumu çok iyi bildiğinden yeni bir strateji uygulamaya koydu ve doğudaki Katolikleri 

Roma’nın hükümranlığı altına almaya çalıĢtı. Ancak bu durum Papalığa bağlı Propaganda 

teĢkilatıyla diğer Katolik Hristiyanlar arasında birtakım bölünmelerin yaĢanmasına yol açtı. 

Bölünmelerin esas nedeni Osmanlının doğudaki Hristiyan cemaatlerine tanıdığı teokratik 

statüden kaynaklanmaktaydı. Buna göre, her bir Hristiyan kendi patriğinin ve Papalık 

konseyinin yanında kendi sivil eğitim kurumlarına sahip oluyor ve orada laik unsurlar hâkim 

oluyordu.
52

  

IX. Pie Doğu Katolikleri ile ilgili olarak tehlikeli bir adım atmıĢ olsa da kararlı 

tutumundan ödün vermedi. Papa, Doğu Katolikleri üzerindeki hükümranlığını öncelikle 

piskoposların seçim ve atanmalarındaki müdahalelerinde gösterdi. Ancak bu durum Katolik 

cemaati içerisinde Propaganda teĢkilatına karĢı derin bir husumeti doğurdu.
53

 

 

Papa IX. Pie, Siyasi Oyunlarla Kilikya ile İstanbul’u Tek Patriklik Hâline Getirdi 

Papa yanlısı olan Hasun 1861 yılında Nikogos’un Ġstanbul Patrikliği görevinden 

ayrılmasından sonra cemaatin hem ruhani hem de cismani sorumluluğunu yüklenmiĢti. Ancak 

Katolik Ermenilerin en büyük ruhani lideri Cebel-i Lübnan’da bulunan Kilikya katogikosuydu. 

Kilikya Katogikosluğu doğuda mevcut olan iki Katolik Ermeni piskoposunun amiri 

olduğundan piskoposlar atandığında bu makama sadakat üzerine hizmet edeceklerine dair 

yemin ederlerdi. Kilikya katogikosunun Dersaadet ile olan iĢleri Ġstanbul Katolik Ermeni 

Patrikliği vasıtasıyla gerçekleĢtirilmekteydi. Ancak bu iliĢkilerinin gerginleĢmesine neden olan 

bir geliĢme meydana geldi. Olayın aslı Ģuydu: Kilikya Patriği Katogikos VIII. Krikor Pierre 

(1843-1866) özerklik idaresini korumakta kesin kararlı olduğundan 1860 yılında Ġstanbul 

Katolik Patrikliğinden tamamen ayrı olmak için Babıâli nezdine bir vekil göndermiĢ ve onun 

bu hareketi Papalık makamını hayli rahatsız etmiĢti. Olay gergin bir süreçte geliĢirken 

Katogikos Krikor 1865 senesinde öldü. Kurallara göre katogikosluk makamı boĢ olduğu 

zaman cemaat bir patrik kaymakamı seçer ve bu kaymakam, patriğin seçilmesine memur olan 

meclise baĢkanlık ederdi. Patrik kaymakamlığına seçilen Serup Favityan, Katogikos Pierre’nin 

halefini seçmek için bütün baĢpiskoposları Lübnan’da bulunan meclise davet etti. Fakat 

Papalık makamı meseleye müdahale ederek baĢpiskoposlara baĢka bir emre kadar oy 

vermemelerini tebliğ etti. Serup Favityan, patrik kaymakamlığından azledilerek yerine 

Propaganda (kolejli) öğrencilerinden Malkon Mazaryan atandı. Katogikosu seçmekle görevli 
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olan piskoposların sayısı da on ikiden beĢe indirildi. Bu minvalde geliĢen olaylardan sonra 2 

Eylül 1866 tarihinde BaĢpiskopos Hasun, Kilikya Patrikliğine seçildi.
54

 Seçimden sonra Hasun 

kendisini Babıâli tarafından tasdik ettirmeksizin Papa’nın duasını alma bahanesiyle Roma’ya 

gitti. Patrik, seçim usulüne aykırı olarak Katolik Ermeni Kilisesinin daha önce sahip olduğu 

hukuk ve imtiyazları Papa’ya teslim etti. Papa da onu patrik olarak atadı. Bu arada Papa, 18 

Temmuz 1867 tarihinde doğuda yaĢayan Katoliklerle ilgili olan Reversurus’u (DeğiĢiklik 

Nizamnamesi) ilan etti.
55

  

 

Papalık Reversurus İsimli Bir Genelge Yayınladı ve Katolikleri İkiye Böldü 

Reversurus belgesi XIX. yüzyılının son çeyreğinde Papa’nın Doğu Kiliseleri ile ilgili 

olarak düĢündüğü fikirlerin bir sonucu olarak 1867 yılında yayınlanmıĢtı. Papa bu belgenin 

giriĢinde Roma’nın bölünme ve yanlıĢ düĢünceleri önlemedeki baĢarısını zikretmiĢ, bununla 

birlikte Ortodoksluğun bölünmesinden dolayı da Hristiyanlığın baĢarısız bir süreç geçirdiğini 

dile getirmiĢti. YaĢanan tüm olumsuzluklara karĢın ilk baĢarılı teĢebbüsün Kilikya 

Katogikosluğu ile Ġstanbul Katolik Ermeni Patrikliğinin birleĢtirilmesi olduğunu belirtmiĢti.  

Ġstanbul Katolik Ermeni Patrikliğinin tek yetkili makam hâline getirilmesi sonuçta 

birçok gizli faaliyetin gün yüzüne çıkmasına vesile oldu. Papa bir anlamda Doğulu Katolikler 

için tasarladığı planların pilot uygulamasını öncelikle Katolik Ermeniler üzerinde deneyecek, 

daha sonra bunu tüm Katolikler için uygulayacaktı. Buradaki en önemli plan ise Reversurus 

(DeğiĢiklik) Nizamnamesi’nin teorikten pratiğe geçirilmesiydi. Reversurus’a göre; 

 Roma’nın onayı alınıncaya kadar Doğulu patrikler hiçbir yetki 

kullanamayacaklardı. 

 Patrik, Latin piskoposları gibi her beĢ yılda bir Papa’yı Roma’da ziyaret edecek ve 

ona geliĢmelerle ilgili bir rapor sunacaktı.  

 Herhangi bir patriklik makamı boĢaldığında yeni patrik seçilmek isteyen üç adayın 

ismi idare meclisi tarafından Papa’ya iletilecek, son kararı ise Papa verecekti. 

 Aday bildirme iĢini ancak piskoposlar yapabileceklerdi. 

Papa IX. Pie’nin yayınladığı bu belgeye göre Katolik halktan herhangi biri ne seçime 

katılabilir ne de bir söz sahibi olabilirdi. Ayrıca piskoposluk bölgelerine atamalar ise ancak iki 

Ģekilde yapılabilirdi. Bunlardan biri Propaganda tarafından yapılacak doğrudan atama Ģekli; 

diğeri ise Katolik Ermeni piskoposların oluĢturduğu meclisin üç aday belirlemesi Ģekliydi. 

Papa da bu üç adaydan birini kendi kriterlerine göre seçebilirdi.
56

  

Papa’nın yayınladığı belge Doğulu Katolikler tarafından hiç hoĢ karĢılanmadı. Maruni, 

Melkit ve Keldani gibi Katolik liderler belgeye Ģiddetle karĢı çıktılar. Katolik Ermeni Patriği 

Hasun ise Kudüs Patriği Valerga ile beraber nizamnameyi kabul etmeleri için onları iknaya 

çalıĢıyordu. Papa da Katolik liderlerin karĢı çıkıĢlarına aldırmadan Reversurus 

Nizamnamesi’nden asla geri dönmeyeceğini bir kez daha belirtti.
57
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Girit Hadisesi İle Uğraşan Osmanlı, Papalığın Siyasi Amaçlarını Anlayamamıştı 

Vatikan’da hararetli tartıĢmalar devam ederken Hasun ağustos ayında Ġstanbul’a 

döndü. Onunla bebarer Kudüs Patriği Valerga da Ġstanbul’a geldi. Valerga’nın Ġstanbul’a 

gelme amacı Papalık genelgesine gelecek tepkiye karĢı Hasun’a yardımcı olmaktı. Bunun 

yanında baĢka geliĢmeler daha oldu. Malatya, Mardin, Halep, Kayseri, MaraĢ, Amasya, 

Erzurum, Trabzon, Bursa ve Kudüs Katolik Ermeni piskoposları Babıâli’ye bir dilekçe sunarak 

Hasun’a patriklik beratının verilmesini istediler. Piskoposlar dilekçelerinde; Katolik 

Ermenilerin bir kısmının katogikosluk kürsüsüne sahip olan Kilikya Patrikliği idaresi altında, 

diğer kısmının da Ġstanbul’daki baĢpiskoposluk idaresi altında bulunduğunu belirttiler. Ġki ayrı 

idareden dolayı birçok zorluk yaĢadıklarını dile getirdiler. Bundan dolayı kendi aralarında 

yapılan seçimde birinci sırada yer alan Andon Hasun Efendi’ye Dersaadet Katolik Ermeni 

milleti patriği ve Kilikya katogikosu olarak berat verilmesini istediler.
58

  

Sultan Abdülaziz kısa zaman içerisinde istenilen beratı verdi ve Hasun, Dersaadet 

Ermeni Katolik milleti patriği ve Kilikya katogikosu olarak tanındı. Beratın içeriğine 

bakıldığında daha önceki beratlarda zikredilen hususlar aynen zikredilmiĢti. Bunlar; 

piskoposların seçiminin nasıl olacağı, patriğin devletin kanunlarına ve milletin kadim 

hukukuna aykırı davranmaması gibi meselelerdi.
59

 Ancak Osmanlı o yıllarda Girit Hadisesi ile 

uğraĢtığından Katolik Ermenilerin problemlerinden, özellikle de Reversurus belgesinin 

içeriğinden fazla bilgi sahibi olunamadı ve beratın verilmesinde bir tereddüt yaĢanmadı.
60

 

Devlet tarafından verilen beratla patrikliği resmen onaylanmıĢ olan Hasun 1867 yılının 

kasım ayında patriklik makamına oturdu. Kısa zaman içinde de Katolik Ermenilerin ruhani 

kesimine Reversurus’un Ģartlarına uyulması gerektiğini bildirdi. Ancak fazla tepki gelir 

endiĢesi ile bunu millî mecliste ilan etmedi. Bu doğrultuda Ġstanbul’da ilk zamanlar 

Reversurus’a karĢı aĢırı bir tepki ortaya çıkmadı. Ancak eski patriklik merkezi olan Lübnan ve 

Halep’te durum farklıydı. Antonyan keĢiĢlerinin bulunduğu manastırlardan Halep’e birçok 

Ģikâyet geliyordu. Bu kesimin liderleri kısa zaman önce patriklik merkezinin Ġstanbul’a 

taĢınmasından büyük üzüntü duymuĢlar ve Papa’ya gücenmiĢlerdi. Çünkü kilise liderliği 

ellerinden alındığından dıĢlandıklarını hissediyorlardı. ġimdi bir de Reversurus’a itaat 

edilmesinin zorunlu kılınması onları büsbütün çileden çıkardı. Bundan dolayı da cemaatlerinin 

yönetiminin Hasun ve Papa’ya geçmesine karĢı çıktılar. Ancak Papa onların muhalif tavrına ve 

Ģikâyetlerine hiç kulak asmadı.
61

  

 

İstanbul’daki Katolikler Papalık Genelgesine Tepki Gösterdiler 

Halep’teki karĢı çıkıĢtan sonra Ġstanbul’daki Katolik Ermeniler arasında da Reversurus 

Nizamnamesi’ne sessizden bir tepki doğmaya baĢladı. Bunun sebebi ise nizamnamenin 

Ģartlarının kendi cemaat yapılarını mahvedeceği düĢüncesi idi. Onlara göre eğer bu nizamname 

kabul edilirse; Katolik Ermeni milletinin patrik ve piskoposlarını tayin etme hakkı sadece 
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Papalığa ait olacak dolayısıyla kendilerinin hiçbir etkisi olmayacaktı. Papalık makamı 

tarafından tayin edilmeyen kiĢilerin ruhani iĢleri yerine getirmesine izin verilmeyecekti. Ayrıca 

cemaatin millî mallarından olan emlaklar ve diğer hayır kurumları Papalığın idaresi altında 

olacak ve ondan izin alınmadan hiçbir müdahalede bulunulamayacaktı. Tüm bu durumlar 

Doğulu Katolik Ermenilerin alıĢık olmadığı bir yönetim tarzıydı.
62

  

Hasun her ne kadar ruhanilere Reversurus’un Ģartlarına uyulması gerektiğini 

bildirmiĢse de bunu cemaatin birçok temsilcisinin bulunduğu millî mecliste ilan etmemiĢti. 

Dolayısıyla Ġstanbul’daki Katolik Ermeni cemaati arasındaki tepkiler ilk baĢlarda daha çok 

dedikodu mahiyetindeydi. Ancak Hasun, Temmuz 1869 yılında toplanan millî mecliste 

Reversurus’un hükümlerine uyulması gerektiğini kesin bir Ģekilde dile getirdiğinde iĢte o 

andan itibaren tartıĢmalar alevlenmeye baĢladı ve Katolikler çok geçmeden ikiye bölündü.
63

 

TartıĢmalar o kadar büyüdü ki Hasun’a LatinleĢip Ermenilik düĢüncesini tamamen kaybettiğini 

söyleyenler dahi oldu. ĠliĢkilerin düzelmesi için mecliste tam yetmiĢ dokuz oturum yapıldı. 

Fakat bir geliĢme gözlenemedi. Bu durum karĢısında Hasun, meseleyi daha riskli bir hâle 

sokmamak için ani bir manevra ile oturumları askıyla aldı ve bekleme sürecine girdi. Bu arada, 

I. Vatikan Konsili yaklaĢmıĢ olup ruhani liderlerin çoğu da oraya gideceğinden Hasun, geçen 

zamanda daha ılımlı bir atmosferin olabileceğini düĢünerek Roma’ya gitti.
64

  

 

İstanbul’daki Katolikler Ermenilik Taraflarını Papalığa İma Yoluyla 

Hatırlattılar 

Roma’da toplanan I. Vatikan Konsili’nde hararetli tartıĢmalar yaĢanırken Doğulu 

Katolikler farklı bir beklenti içerisinde idiler. Onların gündemindeki esas konu yine 

Reversurus idi. Özellikle Antonyan tarikatının temsilcileri Reversurus’a Ģiddetle karĢı 

çıkıyorlar ve Papa’ya Ģöyle diyorlardı: “Biz Doğu Ermeni Katolik Kilisesinin sadık bir üyesi 

olmanın yanında aynı zamanda Aydınlatıcı Aziz Krikor’a kendimizi adamış kişileriz. Bizler 

kiliselerimizin âdetlerini, ayrıcalıklarını ve atalarımızdan beri gelen bozulmamış haklarımızı 

kullanmak istiyoruz.”
65

  

I. Vatikan Konsili’nin geliĢim aĢamasında Hasun ve Ġstanbul Latin Piskoposu Poleyim 

de boĢ durmuyor, Antonyan rahiplerinin karĢı çıkıĢlarını engellemenin yollarını arıyorlardı.
66

 

Tam bir kulis savaĢının yaĢandığı bu süreçte Papa, Poleyim’e ġubat 1870 tarihinde bir mektup 

yazdı. Mektubunda Antonyan rahiplerine kilisenin kurallarını ihlal ettiklerini ve yaptıkları bu 

hareketlerin bir baĢkaldırı olduğunu onlara hatırlatmasını istedi.  
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 Reversurus belgesinin cemaat içerisinde tartıĢmalara neden olmasının bir nedeni de uzun yıllardan 

beri Papanın doğudaki Katolik olan milletleri (Ermeniler, Keldaniler, Maruniler) Latin ayinlerine 
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Bu geliĢmeler üzerine Papa tarafından hakarete uğratıldığını düĢünen Antakya 

BaĢpiskoposu ve Antonyan tarikatının lideri Kazanciyan,
67

 üç arkadaĢı ile beraber Ġstanbul’a 

dönmek için Roma’dan ayrıldı. Çünkü onlara göre Papa’nın bu tür tavırları haksız ve yersizdi. 

Kendilerinin tek amacı millî hukuklarını korumak olduğu hâlde Papa bunu anlamak 

istemiyordu.
68

 Kazanciyan Papa’nın yaptıklarından dolayı bir takım somut adımlar atmaktan 

geri durmadı. Bu amaçla Ġstanbul’daki Katolikler arasında Papa aleyhine propaganda yapmaya 

baĢladı ve Papa’nın isminin artık ayin sırasında dualarda anılmayacağını belirtti. Aslında bu 

adım çok büyük riskleri de barındırmaktaydı. Dualarda Papa’nın adının anılması Katolik 

mezhebinde çok önemli bir kural olduğundan atılan adım deyim yerindeyse en üst perdeden bir 

tepkiydi.
69

 

Ġstanbul’da meydana gelen isyan türünden tavırlar Papa’ya iletilmekteydi. Papa ise 

geliĢmelerden çok rahatsız olduğundan Poleyim’e yerinde bir inceleme yaparak kendine bir 

rapor göndermesini istedi. Bunun için öncelikle gidilecek yer çok sayıda Katolik Antonyan 

tarikatı mensuplarının bulunduğu Lübnan’dı. Papa’nın isteği doğrultusunda Poleyim kısa 

zaman içinde Lübnan’a gitti ve geniĢ bir inceleme baĢlatarak muhaliflerin nabzını yokladı. 

Poleyim 31 Mart 1870 tarihinde buradan Papa’ya gönderdiği mektubunda Antonyan 

rahiplerinin karĢı çıkıĢlarını uzun uzadıya anlattı. Poleyim’e göre Antonyanların karĢı 

çıkıĢların merkezindeki kiĢi Hasun ve onun kendi baĢına buyruk yaptığı iĢlerdi.
70

  

 

Papalığın Osmanlı Katoliklerini Aforoz Etmesi Kaosa Neden Oldu 

Katolik Ermeni cemaati arasındaki iliĢkilerin çok kaygan bir zeminde yürüdüğü bu 

zaman diliminde Papa, 1870’in Mayıs ayının sonlarında Katolik Ermenilerin arasını iyice 

bozan çok tehlikeli bir adım daha attı ve Antonyan Katoliklerini kilise disiplininde yapılan 

küçük bir değiĢiklik karĢısında gereksiz yere huzuru bozduklarını söyleyerek sert bir Ģekilde 

azarladı. Papa yapılan değiĢikliklerin ne inançla ne de Ermeni Kilisesinin ayiniyle bir alakası 

olduğunu belirtti. Ona göre “Eğer Papa evrensel kilisenin lideri olarak Katolik kilisesinin 

yönetimi ile ilgili düzenlemelerde bir karar veremeyecekse onun otoritesi nerede kalacaktı.”
71

 

 Papa ortaya koyduğu bu argümanlarından sonra 1870 yılının sonuna doğru rahip 

sınıfından kırk kiĢinin Vatikan’a ve Patrik Hasun’a karĢı geldiği iddiasıyla Katolik inancından 

çıktığını duyurdu. Rahip sınıfının dıĢındakilerden de birçok kiĢiyi aforoz etmiĢti ancak 

bunların kaç kiĢi olduğu belli değildi. Antakya BaĢpiskoposu Kazanciyan, Kıbrıs Piskoposu 

Gasparyan, Diyarbakır Piskoposu Bahtiyaryan ve Amasya Piskoposu Ġgnatus Kalıpcayan 
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 Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, C XXIV, 1286 (1870). 
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420. 
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aforoz edilen yüksek rütbeli ruhani liderlerdendi. Papa bunun yanında ayrıca 17 Antonyan’ı, 

20 Mihitarist’i ve Bizmar’daki 5 keĢiĢ ve on papazı da kınadı.
72

 

 

Katolik Ermenilere Göre Papa Sadece Ruhani Liderdi Esas Lider İse Padişahtı 

Papa taraftarı olan Patrik Hasun’un baĢına buyruk tavırları karĢısında Katolik 

Ermenilerden baĢka gruplar Reversurus’a karĢı çıkarak Hasun’a verilen patriklik yetkisinin 

geri alınmasını Osmanlı hükûmetinden istediler. Muhalif Katolikler diye adlandırılan bu 

gruplar Osmanlı Devleti’nin ve Ġstanbul basınının olaylara sessiz kalmasından da rahatsızlık 

duymaktaydılar. Onlara göre kendileri Osmanlının mülki haklarını koruduklarından Papa’yla 

ters düĢmüĢlerdi. Bu yüzden de devletin kendilerini desteklemesi yönündeki beklentileri en 

doğal haklarıydı. Onlar da Ġstanbul medyasını kullanarak Ģikâyetlerini basın yoluyla 

duyurmaya baĢladılar. Muhalif Katolik Ermenilerden bir kiĢinin Ġstanbul gazetesine gönderdiği 

Ģu mektup muhaliflerin hislerini özetlemekteydi: “Vücudun herhangi bir uzvunda meydana 

gelen yaraya gereken müdahale derhâl yapılmaz ise diğer azalara da sirayet eder. Bundan 

dolayı tebaası olmakla gurur duyduğumuz Osmanlı Devleti’nin menfaatini korumayı isteriz. 

Her devlet bünyesinde ayrı ayrı mezhepler barındırmaktadır. Çünkü saltanatlarının devamı o 

sayededir. Osmanlı Devleti şeriat-i Muhammediye, Fransızlar Katolik, İngiliz ve Prusya 

Protestan, Rusya ise Ortodokstur. Hâsılı tüm âlemde bir mekâna sahip olan devletlerin her 

biri bir mezhebe sahiptir. Mezhep ve fikir serbestliği meselesi en medeni hükûmetlerin başlıca 

iftiharıdır. Bununla her şeyin bir sınırı olması da tabii kaidelerindendir. Bundan dolayı 

Osmanlı Devleti sahip olduğu medeniyet gereğince bunu yerine getirmeye müsaade etmişse de 

mezhep vesilesi ile ecnebi müdahalesine sebebiyet verilmesini ve özellikle mezhep desisesiyle 

Osmanlı Devleti’nin saltanatının altına sığınan bunca milletlerin millî hukuku daha doğrusu 

milliyetleri tamamen ecnebilerin eline geçerek kendi mukaddes hukukunu kaybetmek 

tehlikesine düşmesi uygun olmaz. Zira bu durum bugünkü Ermeni Katolik milletinde maalesef 

meydana gelmiştir. Biraz daha devam ederse yakın zamanda âdet hükmüne girerek Osmanlı 

Devleti’nin tabiiyetinde bulunan diğer kavimlerin (Maruni, Süryani, Keldani ve Rum 

Katoliklerine) de sirayet etmesi ihtimalden uzak değildir. Nasıl ihtimalden uzak olsun ki! Bir 

sayfası Ermenice diğer sayfası Latince olup Roma’da basılan ve Ermeni Katolik patriği Hasun 

marifetiyle Dersaadet’te neşredilen ve birçok nüshaları burada herkesin elinde dolaşan bir 

risalede bu durum ısrarlı bir şekilde dile getirilmiştir. Ermeni Katolik milleti her ne kadar 

mezhep açısından Roma’daki Papa’yı ruhani reis olarak kabul ederse de bu hususta Roma’ya 

olan bağlılığı dinî akait açısındandır. Yoksa millî hukukumuza kefil olarak tanımayız. Hepimiz 

sadık tebaası olduğumuz devletimizin nezdinde tasdik edilmiş olan Ermeni milliyetimizi, millî 

hukukumuzu, dâhili idaremizi, uzun senelerden beri verilmiş olan imtiyazlarımızı, 

piskoposların seçiminde ve patriklerinin eliyle atanmasında olan haklarımızı bir ecnebiye terk 

edemeyiz. Osmanlı Devleti’nin her tarafında bulunan ruhani binalarımızın da herhangi bir 

şekilde ecnebi idare altına girmesine müsaade edemeyiz. 

Papa milletimizin mukaddes hukukunu idaresi altına almayı pek uygun görmüş ise de 

Osmanlı Devleti buna herhangi bir şekilde izin veremez. Vermeyeceğini de resmen 

bildirmelidir. Millî hukuku ecnebi eline teslim eden Hasun’a gelince bu hususta onu ıslah 

etmek Osmanlı Devleti’ne aittir. Eğer Osmanlı Devleti bu durumun önünü almazsa seçim 

                                                 
72

 a.g.e., s. 267. 



 

 

 

  

335  Ahmet Türkan 

 

 

 
H i s t o r y S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

hususundaki hak ecnebi eline geçecektir. Yirmi sene zarfında da ecnebi fikirli piskoposlarımız 

olacaktır. Bu durum ise Kilikya Patrikliğinin istiklalini mahveder…”
73

  

Yukarıda yapılan eleĢtirilere Papa taraftarı olan Katolikler ise kendi açılarından 

baktılar ve ortaya atılan iddiaları kabul etmediler. Onlara göre Kilikya Katogikosluğu ile 

birleĢme olmadan önce de Hasun, Ġstanbul Katolik Ermeni patriğiydi. Onun patriklik seçimi 

ise ahali tarafından değil Vatikan kanalıyla gerçekleĢmiĢti.
74

  

Muhalifler de Hasun’un patrik olarak seçilmesinin Papa’nın rolüyle olduğunu kabul 

ediyorlardı. Ancak onlara göre geçmiĢte yapılan bu seçim ne Osmanlı Devleti’nin ne de kendi 

cemaatlerinin kadim hukukuna uygun bir durumdu.
75

  

 

Papalık 350.000 Osmanlı Katolik Mensubunu Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya 

Kaldı  

Gruplar arasındaki ihtilafların son bulması için Kasım 1869 yılında Osmanlı 

hükûmetinin emriyle iki tarafın ileri gelenlerinden bir meclis tertip edilmiĢti. Ancak bu 

meclisin çalıĢmaları da aradaki uyuĢmazlığı giderememiĢ durum ise hâli üzerine kalmıĢtı. 

Daha sonra Roma’da bütün Katolik piskoposlarının katıldığı umumi meclis için Hasun ve 

diğer Katolik piskoposlar oraya gittiler. Hasun Roma’da iken
76

 Ġstanbul’da bırakmıĢ olduğu 

vekili Kasbaryan’ın muhaliflere meylettiğini hissettiğinden onu Roma’ya çağırdı ve yerine 

Arakliyan’ı gönderdi. Arakliyan’ın vekil olarak cemaatin baĢına geçmesi sorunları çözmek bir 

yana daha da Ģiddetlendirdi.
77

 Bunun üzerine muhalif grup, otuzun üzerinde Papa yanlısı 

papazı alenen ve resmen reddettiler. Artık iki taraf birbirinden tamamen ayrılmıĢ gözüküyordu. 

Bu arada farklı bir geliĢme daha meydana geldi. Ortodoks Ermeniler problem yaĢayan 

Papa muhalifi Katolik Ermenilere daha sempati ile yaklaĢmaya baĢladılar. Kendi kiliselerini 

onlara açarak birçok konuda da yardım edebileceklerini belirttiler. Bu durum muhalif 

Katoliklerin Ortodoks Ermeni Kilisesine katılacağı gibi farklı algılamalara yol açtı. Katolik 

Ermenilerin ikiye ayrılacakları muhakkaktı ancak sadece Katolik Ermenilerin bir kısmı değil, 

Reversurus’u reddetmiĢ olan Maruniler ile Melkitlerin de Papalık makamından ayrılmaları 

beklenebilirdi. Bu, Papalık makamının 350 bin Katoliği kaybetmesi demekti.
78

 Bu endiĢeleri 

taĢıyan Papa, sorunun çözümü için sırasıyla Ġstanbul vekili Poleyim ile Selanik Piskoposu 

Kardinal Franki’yi Ġstanbul’a gönderdi.
79
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Osmanlının Tartışmalara Son Vermek İçin Verdiği Mücadeleler 

Osmanlı devlet adamlarının Katolik Ermeni tartıĢmalarındaki bakıĢ açısına 

bakıldığında devletin mülki nizamının korunması açısından hemen hemen hepsi aynı görüĢü 

savundular. Hasun ve Papa’nın düĢüncelerinin kabul edilemez olduğunu söylediler. Bununla 

birlikte Vatikan’la diyalog konusunda devlet adamları arasında farklı düĢünenler yok değildi. 

Örneğin, Sadrazam Ali PaĢa, Papa ile diyalog kurularak bir çözüm bulunması yönünde büyük 

gayretler sarf etti. Ali PaĢa Hasunistlerin devlete küstürülüp Latinlerin kucağına atılmaması 

gerektiğini belirtiyordu.
80

 Bu yüzden Papa’nın muhalif Katolik Ermenilerle yapacağı uzlaĢı 

çalıĢmalarını destekledi ve Franki’nin Ġstanbul’daki diplomatik hamlelerine kolaylık sağladı. 

Ancak Papalığın Reversurus’un hükümlerini dikte ettirmeye çalıĢması Ali PaĢa’nın ılımlı 

politikalarını da boĢa çıkardı. Ali PaĢa özellikle Papa’nın olayları dinî çerçevede 

değerlendirmesini eleĢtirerek yazdığı layihasında serzeniĢlerini Ģöyle dile getiriyordu:  

“Katolik dinîne Papa’nın hata yapmaması gibi bir inancı koyma girişimlerine Fransa 

ve Hristiyanlık âleminin en muktedir piskoposları bu inancı reddediyorlar. Katolik bir devlet 

olan İtalya Papalık hükûmetini zabt ediyor. Avusturya, Papalık makamıyla yapmış olduğu 

mukaveleleri feshediyor. İspanya ruhban heyetine ait araziyi miri emlakine dâhil ediyor. 

Katolik hükûmetlerce bile tanınmayan bir makamın gayrimeşru müdahalesini yalnız biz 

Müslümanlar kabul edersek çok garip olur.”
81

  

Katolik Ermenilerin tartıĢmaları bir noktadan sonra Ġstanbul’daki emniyet ve asayiĢi 

tehdit etmeye baĢladı. Hemen hemen her gün Galata, Ortaköy, Kumkapı ve Beyoğlu gibi 

Ġstanbul’un farklı semtlerinde kilise kavgaları meydana gelmekteydi.
82

 Bunun yanında 

cemaatin ortak kurumları olan hastanelerde dahi mülkiyet kavgası baĢlamıĢtı.
83

 Papalık 

yetkilileri kiliselere muhaliflerin aforoz edildiğine dair kâğıtlar dağıtıyordu. Bunun karĢısında 

muhalifler ise meselenin dini bir çerçevesi olmadığını belirterek Papalığın tavırlarına sert tepki 

veriyorlardı.
84

 KarĢılıklı kamplaĢmalar nedeniyle iĢ öyle bir noktaya vardı ki Feriköy’deki 

mezarlıklarına ölülerini dahi gömemez hâle geldiler.
85

  

Osmanlı hükûmeti olayı geniĢ çerçevede ele aldığında sorunların görmezden 

gelinemeyeceğini hissetti. Çünkü olay artık bir grubun cemaat içi sorunları olmaktan çıkmıĢ 

devletin hukuk ve asayiĢini tehdit eder noktaya gelmiĢti. Osmanlı Devleti Papalığın geri adım 

atmaması üzerine sorunların odağına oturmuĢ olan Patrik Hasun’u görevinden azletti ve yeni 

bir patrik seçimi için Katolik gruplara yazı gönderdi.
86

 Ancak her bir grup kendi patriğini 

seçmeye çalıĢtığından kısa süreçte olumlu netice alınamadı. Bundan dolayı hükûmet tarafından 

tüm gruplara yazı gönderilerek Galatasaray Lisesinde Divan Beylikçisi’nin nezaretinde bir 

seçim yapılacağı belirtildi. Ġstanbul’un birçok bölgesine seçimle ilgili ilanlar asıldı. Böylece 
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geniĢ bir katılımlı bir seçim amaçlandı.
87

 Ancak seçim günü geldiğinde Papa taraftarları fazla 

katılım göstermediler. Neticede çoğunluğun oyunu alan Diyarbakır Piskoposu Küpeliyan yeni 

patrik oldu. Ancak Küpeliyan Papalık muhalifi olan kanattandı.
88

 

Papalık makamı ve Fransa, Hasun’un görevden alınmasına ve Küpeliyan’ın yeni patrik 

olarak seçilmesine itiraz ettiler. Ancak Osmanlı hükûmeti Papalığın itirazlarını dikkate almadı. 

Çünkü gereken bütün iyi niyet ortaya konulmuĢ ancak bir netice alınamamıĢtı. Ayrıca Papa 

taraftarlarını destekleyen Fransa’nın Almanya karĢısında aldığı yenilgi Osmanlının elini 

güçlendirmiĢti. Almanya her seferinde Papalık muhaliflerini destekliyor ve Papalığa ödün 

verilmemesi için Osmanlıya telkinlerde bulunuyordu.
89

 Rusya da Sadrazam Mahmut Nedim 

PaĢa aracılığıyla Hasun taraftarlarına ödün verilmemesi yönünde görüĢ belirtiyordu. Bu 

yönüyle Papalığa ödün verilmemesinde dıĢ konjonktürün de büyük etkisi olmuĢtu.
90

  

Yeni Patrik Küpeliyan’a göre kilise malları üzerinde Papalığın bir hakkı yoktu. Onun 

yetkisi sadece ruhani birkaç görevle sınırlıydı. Ancak Papa, yetkisini aĢmıĢ ve muhalif bütün 

Katolikleri aforoz etmiĢti. Onun yaptığı aslında Osmanlı hukukunu yok saymaktı. Tüm 

geliĢmelere rağmen Küpeliyan patrik olduktan sonra bütün Katolik gruplara uzlaĢı mektubu 

gönderdi. Ancak Papa taraftarları yeni patriği kabul etmedikleri gibi onun uzlaĢı çabalarını da 

görmezden geldiler. Patriği kabul etmemeleri baĢka bir sorunu doğurdu. Bu defa Osmanlı 

hükûmeti ile iletiĢimlerinde bir takım aksaklıklar ortaya çıktı. Çünkü Osmanlı, millet sistemine 

dayalı bir devlet olduğundan tek yetkili olarak cemaatlerin patriklerini muhatap alıyordu. Papa 

taraftarlarının patriğin himayesinde hiçbir iĢlerini görmeyeceklerini söylemeleri ise resmi ve 

gayrı resmi birçok problemleri beraberinde getirdi. Bu yüzden hükûmet boĢlukta kalan Papalık 

taraftarı Katolikler için bir ara formül buldu. Patrikten almaları gereken nüfus tezkeresi, 

ilmuhaber ve diğer resmî evrakların Babıâli’den alınabileceği belirtildi.
91

 Daha sonra 

kendilerine Heyet-i Mahsusa isminde özel bir temsilci tayin edildi. Ancak bu temsilci patrik 

gibi yetkilere sahip olmayacaktı. Sadece Papalık taraftarlarının sorunlarını hükûmete 

iletecekti.
92

 Osmanlının böyle bir uygulamaya gitmesinin nedeni Katoliklerin iki ayrı millet 

olarak ayrılmasını engellemeye yönelikti. Çünkü Papalık, Katolik Ermenilerin iki grubunun bir 

arada yaĢayamayacağını belirttiğinden kendi taraftarlarına ayrı bir patriklik tahsis edilmesini 

istemiĢti. Hatta Fransa elçisi de Papalığın görüĢü doğrultusunda Osmanlıya baskı yapmaktaydı. 

Osmanlı devlet adamları ise parçalanmıĢ her bir milletin devletin âli menfaatlerine ters 

düĢeceği kanaatindeydi. Bu yüzden özel bir temsilci tayiniyle sorun bir nebze olsun 

geçiĢtirilebildi. Örneğin Papa taraftarlarına tayin edilen Tıngırzade isimli kiĢinin görevi sadece 

Dersaadet’te bulunmakla sınırlı olacaktı. Onun patrik gibi taĢralarda bir temsilcisi 

olmayacaktı.
93

  

Osmanlı Devleti’nin Katolik Ermeniler için yaptığı iyi niyetli düzenlemelere rağmen 

sorunlar yine bitmedi. Hükûmet bu yüzden Vatikan’a gayrı resmi sıfatla yeniden memurlar 
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göndererek Papalıkla tekrar iletiĢime geçti. Papalık makamının bu defa Reversurus 

Nizamnamesi’nden yumuĢama sinyalleri vermesi iliĢkileri olumlu etkiledi.
94

 Özellikle IX. 

Pie’nin vefat edip yerine Doğu Katolik kiliseleri hakkında daha ılımlı görüĢleri olan XIII. Leon 

(1878-1903)’un Papalığa gelmesi bu havayı daha da yumuĢattı.
95

 Bu sürece 1877-1878 yılında 

yapılan Osmanlı–Rus SavaĢı (93 Harbi) da itici bir etki yaptı. Osmanlı Devleti’nin Rusya 

karĢısında yenilgiye uğrayıp Balkanlarda büyük toprak kaybetmesi bir milyona yakın Katolik 

nüfusu olan Papa’yı da endiĢelendiriyordu. Neticede Papalık ile Osmanlı Devleti bu tehlikeye 

karĢı kimi zaman ortak çalıĢmalar yapma noktasına geldiler.
96

  

Katolik Ermeni cemaati içerisinde cereyan eden tartıĢmalar 1879 yılına gelindiğinde 

çok değiĢik bir sürece girdi. Yıllardan beri Papa’ya ve Hasun’a karĢı mücadele veren Patrik 

Küpeliyan, yaptıklarından piĢman olduğunu söyleyerek affedilmesi için Vatikan’a gitti.
97

 

Bununla birlikte kendi grubu olan Küpeliyanların da Papa’dan özür dilemeleri gerektiğini 

söyledi. Ancak çağrısına bir karĢılık bulamadı. Eski taraftarları, Küpeliyan’ın daha önce 

savunduğu haklardan vazgeçmesinin kendilerini bağlamadığını belirttiler.
98

 Bu durum Osmanlı 

Devleti’ni de yeni bir zorlu sürecin içerisine çekti. Küpeliyan istifa ettiğine göre yeni patrik 

kim olacaktı. Papalık eski sert tutumundan vazgeçmiĢ ve Osmanlının hukuku doğrultusunda 

davranmaya baĢlamıĢ görüntüsü veriyordu.
99

 Ayrıca Papalık taraftarlarının sayısı da haylice 

çoktu. Bunun da ötesinde muhaliflerin lideri olan Patrik Küpeliyan da Papalık saflarına 

geçmiĢti. Tüm bu geliĢmeleri göz önüne alan hükûmet üyeleri Babıâli’de uzun soluklu 

müzakerelere baĢladı. Öyle bir karar alınmalıydı ki eski hatalar tekrar edilmemeliydi. Çünkü 

Osmanlı Devleti Girit Hadisesi ile uğraĢtığından Papalığın genelgesi Reverserus’un 

içeriğinden tam haberdar olamamıĢ ve baĢına büyük sıkıntılar almıĢtı. ĠĢte bu kaygılar 

içerisinde Babıâli’de yapılan müzakereler sonucunda 1879 yılında Hasun’un patrikliği uygun 

görüldü, muhaliflere ise iĢlerini görmeleri için ayrı bir meclis tayin edildi. Ancak gelinen 

sürece bakıldığında yedi sene önce muhaliflerin lehine geliĢen olumlu hava bu defa Hasun 

taraftarlarına geçti. Hasun, patrik seçildikten kısa bir süre sonra 1880 yılında Kardinal oldu ve 

yerine Rahip Azaryan yeni patrik olarak seçildi.
100

 Katolik Ermenilere karĢı nasıl ki Papa XIII. 

Leon, IX. Pie’ye göre daha yumuĢak bir siyaset izlemiĢse aynı Ģekilde Azaryan da selefi 

Hasun’a göre daha yumuĢak bir siyaset izledi. Onun ılımlı tavırları kavgalı iki grup arasında 

diyalog sürecini baĢlattı. Azaryan bu ılımlı havadan cesaret alarak ihtilafların esas sebebi olan 

patrik ve piskoposların seçimi ile ilgili düzenlemeler yaptı.
101

 Yeni düzenlemeler 1888 yılında 

Beyoğlu’ndaki patrikhane kilisesinde okunduğunda her iki grup tarafından da büyük bir 

sevinçle karĢılandı. Azaryan’ın diyalog giriĢimleri Osmanlı tarafından da büyük bir destek 

gördü. Papalık makamı ise ihtilafların sona ermesine sevinirken piskopos ve patrik seçimi ile 

ilgili yapılan düzenlemeleri kabul etmeyerek Azaryan’ın çabalarına destek vermedi.
102
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Katolik cemaatinin kendi iç çatıĢmalarının sona erdiği bu yıllarda Osmanlı Devleti’nde 

Ermeni olaylarının tırmanıĢa geçtiği bir süreç yaĢanmaya baĢlandı. Bu olayların taĢrada daha 

yoğun olduğu görüldü. Katolik Ermeni cemaati birkaç piskoposun dıĢında genel olarak 

çeteleĢme faaliyetlerine destek vermedi.
103

 Hatta Patrik Azaryan bu faaliyetlere destek 

vermediğinden bazı Ermeni basınından ve komitecilerden büyük tehditler aldı. Ancak tuhaf bir 

geliĢmedir ki, Papalığın asimile politikasına karĢı yıllardan beri Osmanlı Devleti’nin koruyup 

gözettiği Mihitaristlerden birçok kimsenin çetelere destek verdiği görüldü.
104

  

Günümüzde Katolik Ermenilerin kendi aralarındaki iliĢkilere bakıldığında ise 

Ġstanbul’da yoğun bir Katolik nüfus olmadığından bir birlik mevcuttur. Katolik Ermeniler 

arasında daha çok Vatikan’ın istekleri ön plana çıkmaktadır. Mihitaristler de giderek güç 

kaybettiklerinden Venedik ile Viyana grubu birleĢerek ortak faaliyet yürütmeye 

baĢlamıĢlardır.
105

 Ancak bu birliktelik zorunluluktan mı kaynaklanmaktadır? Yoksa gerçekten 

Mihitaristlerin birliği açısından olumlu bir sürece mi girilmiĢtir? Bunun gerçekliğini ise 

tarihsel süreç ortaya koyacaktır. 

 

Sonuç 

Katolik Ermeniler 1830 yılında II. Mahmut’un fermanıyla Rum, Yahudi ve 

Ermenilerden sonra dördüncü millet unvanını elde ettiler. Yeni geliĢmeler onlar açısından 

büyük bir kazanımdı. Çünkü uzun yıllar Ermeni Patrikhanesinin baskısı altında kaldıklarından 

onlarda yeni bir sürece girileceği ümitleri yeĢermiĢti. Ancak bu defa kendi içlerinde büyük 

ihtilafların ve kırılmaların yaĢandığı bir sürece girdiler. Özellikle Papalığın Osmanlı 

Katoliklerinin cemaat iĢleyiĢine müdahaleleri Papa taraftarı ve muhalifi diye gruplaĢmalara 

neden oldu. Papalık icraatlarını Ġstanbul’daki Katolik Ermeni ruhani patriği aracılığıyla 

uygulamaya koyuyordu. Osmanlı Devleti ruhani liderin Papa tarafından belirlenmesi 

karĢısında ayrıca cismani bir liderliğin oluĢmasını istemiĢti. Ancak cismani liderin üstünlüğü 

zaman içerisinde ruhani liderin gerisinde kaldığından Papa’nın cemaat üzerindeki etkinliği 

büyük oranda arttı. Bu durum da cemaat içerisinde iki ayrı hukuka sahip bir lider yapısı ortaya 

koydu ve Osmanlı hükûmetini çok zor durumda bıraktı. Katolik Ermeni cemaatinin 

kuruluĢundan XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yaĢanan bu karmaĢayı bize somut olarak 

gösteren en büyük örnek Ġstanbul’un Galata semtindeki Surp Pırgiç Patriklik Kilisesi’dir. 

Kilisedeki ruhani ve cismani liderlerin makamlarının ayrı ayrı konumda bulunması çok ilgi 

çekici bir durumdur. Osmanlı Devleti’nin hiçbir bölgesindeki gayrimüslim cemaatin kilise 

örgütlenmesinde yer almayan böyle bir yapı tartıĢmaların tarihi kanıklığının somut 

göstergesidir. Papalığın Katolik Ermenilerin ruhani patriğini kullanarak verdiği mücadeleler 

bir anlamda Osmanlı Devleti’nde yaĢayan Süryani, Keldani ve Maruni gibi diğer Katolik 

gruplar için bir pilot uygulama niteliği taĢıdı. Papalık Katolik Ermenilerin ruhani patriğinin 

aracılığıyla kilise, hastane, okul ve mezarlık gibi cemaatin tüm ortak kurumlarında mülkiyet 

hakkı olduğu iddiasına kalkıĢtı. Ancak patriğin belirlenmesi, piskoposların atanması gibi 

hukuksal hakları cemaatin elinden alması büyük bir kaos meydana getirdi. Bu, açıkça 

Osmanlının hukukuna bir müdahaleydi. Çünkü patrik ve piskopos adaylarını her ne kadar 
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Katolik Ermeni cemaati belirliyorsa da atamasını Osmanlı Devleti yapmaktaydı. Çünkü 

piskoposların gittikleri eyaletlerde dini yetkileri kadar devletle iletiĢim kurma açısından sivil 

yetkileri de bulunmaktaydı. Bu yüzden onların kiĢilik yapılarını bilmek Osmanlının en doğal 

hakkıydı. Osmanlı bu kaygılarla Papalığın tekeline almaya çalıĢtığı faaliyetlere sert tepki verdi. 

Çünkü olay devletin güvenlik ve hukukunu tehdit ettiği kadar baĢka bir kapıyı da 

aralamaktaydı. O da ecnebi devletlerin daha sonra bu tür haklar iddiasıyla kendi iç iĢlerine 

karıĢma olasılığıydı. Neticede Ġstanbul’da Katolik Ermeni cemaati arasında meydana gelen 

tartıĢmalar çok yönlü, bazen birbirine zıt ancak Osmanlı Devleti’nin mülki nizamına zarar 

veren bir sürecin yaĢanmasına neden oldu.  
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