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Konu ve Kaynaklar
Bizans imparatoru Mauricius (582-602), çağdaşı Sasani kralı II. 

Khusro’ya (Hüsrev) (591-628) yazdığı bir mektupta, iki ülke arasında 
yaşayan Ermenilere karşı şöyle bir ortak politika izlenmesini öner-
mektedir: İkimizin sınırları arasında kalan bu Ermeniler, yoldan çıkmış 
ve itaatsiz bir millettir. Ben, sınırlarım içinde kalanları toplayıp Trakya’ya 
süreceğim; sen de kendi sınırların içinde kalanları toplayıp doğuya gönde-
rilmelerini emret. Bunlar kendi topraklarında kalırlarsa bizim için asla 
huzur olmayacaktır. Ermeni asıllı bir tarihçi olan Sebeos’un kalemin-
den günümüze ulaşan bu satırlar, sadece M.S. VI. yüzyılın sonunda bir 
Bizans imparatorunun kendi tebaasına bakışını yansıtmamaktadır. Bu 
satırlar aynı zamanda, çağının iki süper gücü arasında tampon olarak 
kalan Ermenilerin “arada” konumlarını ve “bölünmüş bağlılıklarını ve 
aidiyetlerini” de yansıtmaktadır. Ermenilerin bu konumu Mauricius 
döneminde birden ortaya çıkmış değildi, daha ziyade geçmiş yüzyıl-
ların bir mirasıydı. Bu bağlamda, Ermeni Eskiçağ tarihini özellikle 
Roma–Sasani ilişkileri ve Hıristiyanlaşma çerçevesine sınırlandırmayı 
amaçlayan bu çalışma, hiç kuşkusuz Roma dönemi Ermenileri’nin 
yaşadığı coğrafyanın tarihsel ortamını da özet olarak dikkate alacak ve 
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Ermenilerin kökeni ve Romalıların gelişine kadar Doğu Anadolu’da 
Ermenilerin durumuna ilişkin kısa bir perspektif sunacaktır. 

Öncelikle konuya ilişkin antik kaynakların durumuna değinmek 
zorunludur. Ermenilerin kendilerini anlatan eserlerinin ortaya çıkması 
M.S. V. yüzyıldan sonradır. Ermeni kaynakları da, Ermeni devletinin 
Hıristiyanlığı kabul etmesinden yaklaşık yüz elli yıl sonra –ve aynı 
zamanda 428’de bir dereceye kadar bağımsız bir krallık olan Arşakuni 
Hanedanının tarih sahnesinden çekilmesinden sonra– beşinci yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren oluşmaya başlamıştır. Ermeni tarihinin 
daha eski dönemleri, büyük oranda klasik Yunan-Roma tarihlerinden 
derlenen atıflarla kurgulanabilmektedir. Bu arada Ermenice yazılı kül-
türün başlangıcının beşinci yüzyıldan daha geriye gitmediğini de not 
etmemiz gereklidir. Ermenice yazılan ilk Ermeni tarihi, Agathangelos 
veya “İyi Haberci” diye bilinen anonim bir yazarın kaleminden çıkmış-
tır. Esas amacı Ermenilerin nasıl Hıristiyanlaştıkları sorusunu cevap-
lamak olan Agathangelos, Ermeni siyasi tarihini M.S. 224’de İran’da 
Sasanilerin işbaşına gelmesiyle birlikte başlatır ve Aydınlatıcı Gregorius 
ile Kral Tiridates arasında mitolojik nitelikleri ağır basan Ermenilerin 
ihtida sürecini anlatarak, kahramanı Gregorius’un IV. yüzyılın ilk çey-
reği civarında ölümünden hemen önce eserini tamamlar.1 Dolayısıyla 
Hıristiyanlık öncesi Ermeni tarihi Agathangelos’un ilgi alanı içeri-
sinde değildir. Burada üzerinde durulması gereken bir eser de, Moses 
Khorenatsi’nin (veya Khorenli Musa) Ermeni Tarihi’dir. Ne zaman 
yazıldığı kesin olarak bilinmeyen ancak VII. ve IX. Yüzyıllar arasına 
tarihlenmesi önerilen bu eser (mesela VIII. yüzyılda Bagratuni haneda-
nından Shahak Bagratuni’nin isteği üzerine yazıldığı da ileri sürülmek-
tedir) mitolojik bir Ermeni tarihi olarak dikkat çekmektedir. Ermeni 
tarihçiliğinin babası kabul edilen Moses’in eseri, kendi döneminin sözlü 
geleneklerini içermekte ve Ermenilerin soy kütüğünü Nuh’un oğulla-
rına kadar dayandırmaktadır. Moses’in Tarihi, kronolojik tutarsızlıklar-
dan dolayı aynı zamanda tartışmalıdır, çünkü kendisini V. yüzyılda ilk 
Ermeni yazısını geliştiren Mesrop Mashtots’un öğrencisi kabul eden 
Moses, V. yüzyıldan daha sonraya ait olan olaylardan da söz etmek-
tedir.2 M.S. V. yüzyılın ikinci yarısında veya VI. yüzyılın hemen baş-
larında yazan P’awstos Buzand adlı bir başka Ermeni yazar, özellikle 
IV. yüzyıldaki Sasaniler ve Romalılar arasındaki karmaşık siyasi ilişki-
ler ve bu perspektiften yarı bağımsız Ermeni krallığının durumu için 
önemli bir kaynaktır. P’awstos, Agathangelos’tan farklı olarak, Ermeni 
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Hıristiyanlığının kaynağını sadece Cappadocia üzerinden gelen Helen 
etkisiyle değil, aynı zamanda, daha güneyden gelen Süryani kanala dik-
kat çekmekte ve Hıristiyanlaşmayı havariler kuşağına kadar götürmekte-
dir. Bununla aslında P’awstos’un göstermek istediği Hıristiyanlaşmanın 
Agathangelos’un anlattığı gibi birden gerçekleşmediği, bilakis uzun 
bir sürecin ürünü olduğudur. Ermeni tarihinin V. yüzyılına ilişkin bir 
diğer eser de Eghishe veya Elishe’nin yazdığı Vardan ve Ermeni Savaşı 
Tarihi’dir. Bu eser M.S. 450 yılı civarında Sasanilere karşı patlak veren 
Ermeni isyanının destansı bir hikâyesini sunmaktadır. Söz konusu isya-
nın bir başka hikâyesi de Ghazar Barbeci tarafından yazılmıştır. Barbeci, 
eserini, Agathangelos ve P’awstos’dan sonra üçüncü Ermeni tarihi ola-
rak görür ve Ermeni kraliyet ailesi olan Arsacidlerin son yıllarından 
başlayarak, Sasanilerin, Zerdüştlük yanlısı politikalarına Ermenilerin 
tepkisini anlatmaktadır. Bu metnin girişinde alıntılanan Sebeos da 
önemli bir Ermeni tarihçidir, ancak o daha çok Sasani yönetiminin son 
yıllarına veya Heraclius (610-641) dönemine yoğunlaşmaktadır.3 

Tarihsel Arka Plan: Persler’den Partlara 
Eskiçağ Ermenileri

Roma dönemi Ermenilerinin yaşadığı Doğu Anadolu coğrafyasının 
tarihsel ortamını kısaca değerlendirmek gerekirse; bölgede M.Ö. IX-VI. 
yüzyıllar arasında Urartu Devleti’nin kontrolünü görürüz. Urartular, 
özellikle Ermeni tarihçiler tarafından adeta bir Ermeni devleti gibi algı-
lanmasına karşın, özellikle Ermeniler ve Urartular arasında dil bağının 
olmaması, bu algılamayı temelsizleştirmektedir. Zira Ermenice Hint 
Avrupa dil ailesine mensuptur, ama Urartu yazıtlarında ortaya çıkan dil 
ise Kafkasya diller grubuna aittir.4 M.Ö. VI. yüzyılın başlarında Urartu 
Devleti’nin Medlerin karşısında siyasi varlığını kaybetmesiyle beraber, 
bölge İran’dan gelen Medlerin kontrolüne girmiştir. Ancak aynı yüz-
yılın ortalarında İran’da hanedan değişimiyle beraber Persler kontrolü 
sağlamış ve Ermenilerin yaşadığı coğrafyayı da içine alan Anadolu’dan 
Orta Asya’ya kadar geniş bir alanda iki yüz yıl sürecek bir imparatorluk 
kurmuşlardır. Tarihte ilk defa Ermenilerle ilişkilendirilen coğrafi isim 
de Persler döneminde ortaya çıkmaktadır. Pers kralı Darius, modern 
Hemadan yakınlarında bulunan Behistun’daki kaya kabartmalarında, 
yönettiği ülkeleri sıralarken bunlar arasında Armina’dan (Armenia) 
söz etmektedir.5 Ertesi yüzyılda yazan Herodotus (yaklş. 485-425) ise, 
Ermeniler ile Phrygialılar arasındaki bağlantıya dikkat çekmekte6 ve 
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Armenia bölgesinin Persler döneminin sonuna kadar, on üçüncü sat-
raplık olarak yönetildiğini yazmaktadır7 . Hatta bazı kaynaklar, son Pers 
kralı III. Darius’un İskender ile giriştiği son savaş olan Gaugamela’da 
(M.Ö. 331), Armina satraplığının da dikkate değer bir askeri güçle 
Persler safında savaştığını ifade etmektedir8 . 

Pers İmparatorluğu, M.Ö. 334’de Makedonya kralı İskender’in 
Çanakkale Boğazı’nı aşıp Anadolu’ya girmesiyle birlikte büyük bir teh-
dit altına girmiş ve bu tehdit üç –dört yıl gibi kısa bir sürede Perslerin 
sonunu getirmiştir. İskender’in kendisi de çok uzun süre hayatta kala-
mamış ve sefere çıkışının üzerinden geçen on yılın sonunda ölmüş ve 
yaptığı fetihlerle ortaya çıkan devasa imparatorluk aynı hızla parçalan-
mıştır. Ermeni coğrafyası, İskender’in mirasının büyük bir kısmını kon-
trol eden Selevkos Krallığı içerisinde kalmış ve bu krallık da M.Ö. III. 
yüzyılın ortalarında İran’dan yükselen Partlara direnemeyince, İran ile 
Ermenilerin yaşadığı Anadolu’nun doğu bölgelerinin kontrolü Partların 
eline geçmiştir. Part Krallığı’nın bölgede istikrarı sağlaması çok kolay 
olmamış ve Selevkosların M.Ö. 191 yılında Roma’ya yenilmeleri ve aka-
binde 189 yılında yapılan Apamea Barışı sonrasında, güçlerinin büyük 
oranda kırılmasıyla birlikte, sadece İran dünyasında Partlar değil, aynı 
zamanda Partların batı kısımlarında yer alan Ermeniler de daha rahat 
hareket etmeye başlamışlardır. 

Selevkos gücünün büyük darbe aldığı M.Ö. 189 yılı Ermeni tarihi 
için de önemli bir dönüm noktası olmuştur. İlkçağ dünyasının en önemli 
tarihi-coğrafyacılarından birisi olan Strabon’un naklettiğine göre, 
Apamea Barışı sonrasında Selevkoslar’dan kopmalar başlamıştı. Bunlar 
arasında önceleri Selevkos kralı Antiochus’un generallerinden birisi 
olan Artaksias da vardı9 . Diğer pek çok bölgesel lider gibi bağımsız 
hareket etmeye başlayan Artaksias’ın girişimleri, ilk Ermeni krallığının 
da temelini oluşturmuştur. M.Ö. II. yüzyılın başlarındaki bu girişimler-
den itibaren –tartışmalı da olsa– bağımsızlığını kazanan Ermeni krallığı 
(bazı tarihçiler Ermeni krallığını Partların vassalı olarak görmektedir) 
ertesi yüzyılda Roma’nın Doğu Anadolu’ya kadar uzanmasına kadar 
batıdan rahatsız edilmeden ayakta kalmayı başarmıştır. 

Romalılar M.Ö. I. yüzyılda en büyük düşmanları olan Pontus kralı 
Mithridates ile savaşmak için Anadolu’ya geldikleri zaman, Doğu 
Anadolu’da ilk defa doğrudan Ermenilerle karşılaştı. Ermeniler o 
dönemde Part krallığının doğu sınırında, kralları Tigranes’in ida-
resi altındaydılar. Mithridates ile Romalılar arasındaki savaşlarda da 



GEÇ ANTİKÇAğ’DA ERMENİLER VE HIRİSTİYANLAŞMALARI 125

taraf tutma konusunda yalpalayan Ermeniler, nihayetinde Roma ile 
başa çıkamayacaklarını gördükleri için boyun eğmek zorunda kaldılar. 
Roma, Ermeni krallığının İran’daki Partlarla arasında bulunması gere-
ken uygun bir “tampon krallık” olduğunun farkındaydı ve status quoyu 
bu bağlamda devam ettirdi ve sonunda İmparator Neron döneminde 
Armenia bölgesindeki Roma –Part çatışmaları, Part kralının kardeşi-
nin Roma İmparatoru tarafından Ermeni krallık tahtına çıkarılmasıyla 
yavaşladı10 . Romalıların M.S. II. yüzyılda Traianus, Marcus Aurelius, 
Septimus Severus ve ertesi yüzyılın başlarında Caracalla döneminde 
Partlar üzerine yaptıkları seferler, Partların zayıflayıp tarih sahnesin-
den çekilmesini hazırlamış ve İran dünyasında Partların yerini Sasaniler 
almıştır. 

Romalılar ve Sasaniler Arasında Ermeniler
“Ermeni tarih yazıcılığının babası” kabul edilen Moses Khorenats‘i’nin 

de naklettiği gibi, Eskiçağ’ın ilk bağımsız Ermeni krallığını kuran hane-
danın Part hanedanının bir parçası olarak şekillenmesi, bu hanedan İran 
tarih sahnesinden çekildikten sonra, Ermenilerin Romalılar ve Sasaniler 
arasında savrulmalarının en önemli nedenidir, çünkü Partları ortadan 
kaldırıp İran dünyasının hâkimi olan Sasaniler, Partlarla akrabalıkla-
rından dolayı Ermenilere şüpheyle bakıyorlardı. Ermenilerin “arada” 
kalmış bir toplum olmaları, krallıklarının M.S. 428 yılında ortadan 
kalkmasından çok sonra bile İran ile Doğu Roma arasında çözülmesi 
gereken ortak bir problemdi. Bu “arada” durumun en güzel ifadesi hiç 
şüphesiz yukarıda kısaca alıntılanan Bizans imparatoru Mauricius’un 
mektubudur. 

Sasani döneminin sonuna kadar Ermeniler, yukarıda söz edilen 
Mauricius’un mektubunun da ima ettiği gibi, Romalılar ve Sasaniler 
arasında merkezi bir problem olarak kaldılar. Ekonomik ve strate-
jik çıkarlar bakımından Armenia her iki taraf açısından da karmaşık 
ve önemliydi, çünkü bölge iki büyük gücün arasındaki bir tampondu.
Ayrıca Sasaniler, kendilerinden önceki Parth hanedanının Roma kar-
şısında aldığı başarısız sonuçları, muhtemelen Armenia bölgesine tam 
anlamıyla hâkim olamamaya bağlıyorlardı. Sasani kralı Shapur 244 
yılında Roma İmparatoru Gordianus’u Ctesiphon yakınlarında yendi ve 
Roma imparatoru bu savaşta hayatını kaybetti. Yeni Roma İmparatoru 
Arap lakaplı Philippus, Sasanilere yüklü bir savaş tazminatıyla beraber 
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Armenia bölgesinin kontrolünü de teslim etti. Sasaniler 260 yılında 
Carrhae’de (Harran) İmparator Valerianus idaresindeki Roma ordula-
rına karşı kesin bir zafer daha kazandılar. Shapur’un anlattığına göre 
bu ikinci savaşın gerekçesi Romalılar’ın Armenia üzerinde kendisine 
verilen sözleri tutmamasıydı. Shapur, Armenia’yı işgal etti ve kendi oğlu 
Hormizd’i wuzurg-Arman šah ‘Armenia’nın büyük kralı’ olarak tahta 
çıkardı. Hormizd’den sonra Narseh’in Armenia kralı olması ve akabinde 
Sasani kralı olması, Armenia bölgesi krallarının (wuzurg-Arman šah), 
Sasani tahtının birinci varisi oldukları iddiasını güçlendirmektedir.. 

M.S. IV. yüzyılda Sasaniler ve Romalılar arasında Roma yanlısı 
bir politika izleyen Ermeniler açısından durum, 363 yılında aleyhle-
rine olarak değişmiştir. Roma İmparatoru Julianus’un İran seferi sıra-
sında ölümü ve halefi Jovianus’un yaptığı barış anlaşması çerçevesinde, 
Roma’nın, Armenia bölgesi üzerinden büyük oranda elini çekmeyi 
kabul etmesi Ermeniler açısından tehlikeli olmuştur11 . Bundan kısa bir 
süre sonra Ermeni aristokratların kendi aralarında iktidar mücadele-
sine girişmeleri (ki Sasaniler bu tür mücadeleleri desteklemekten de geri 
kalmamıştır), krallığın hızla küçülmesine ve topraklarının önemli bir 
kısmının 387 yılında Romalılar ve Sasaniler arasında paylaşılmasına yol 
açmıştır. İyice küçülen Ermeni krallığı, son kral IV. Artaksias’ın (422-
428), Ermeni aristokratların talebiyle M.S. 428 yılında Sasaniler tara-
fından tahttan indirilmesiyle birlikte sona ermiştir. 

Ermeni tarihinde kraliyet gücünün sona erdiği M.S. 428 ile 
Sasanilerin tarih sahnesinden çekildikleri 640’lı yıllara kadar olan süre, 
özellikle yoğun Zerdüştlük propagandasıyla karşı karşıya kaldıkları 
bir dönem olarak hatırlanmaktadır. Mesela 438 yılında Sasani tahtına 
çıkan II. Yezdgerd’in, Orta Asya’daki sorunları yoluna koyduktan sonra, 
Armenia ve Kafkas Albania bölgesine (Hazar kıyısında) doğru harekete 
geçtiği ve yayınladığı bir buyrukla Zerdüştlüğü Armenia bölgesi hal-
kına dayattığı ve hatta bölgenin resmi dini ilan ettiği bilinmektedir. Bu 
ferman, İran’da canlanan Zurvancı eğilimlere ve Ermenilerin niçin yeni-
den Zerdüştlüğe döndürülmeleri gerektiğine ilişkin ilginç ipuçları ver-
mektedir. Zerdüştlüğün bir kolu olan Zurvanism, Bizans Hıristiyanlık 
ideolojisine karşı geliştirilmiş bir Zerdüştlük yorumuydu. Yezdgerd’in 
Armenia bölgesindeki bu yeni din dayatması, artık Hıristiyan olmuş 
naxararların isyan etmelerine neden oldu. Ermeni önde gelenler bu 
konu etrafında birleşemedikleri için, Mamikonian ailesinden Vardan 
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komutasındaki Ermeni güçleri 451 yılındaki Avarair savaşında yenile-
rek tamamen yok edildi. Savaş sonunda pek çok Ermeni İran’a sürüldü. 

M.S. V. yüzyıl Ermeni siyasi tarihi açısından felaketlerle dolu ise de, 
Ermeni kültür tarihi açısından çok daha farklıdır, çünkü bugün de kul-
lanılan Ermeni yazısı ilk defa bu yüzyılda Mesrop Mashtots tarafından 
düzenlenmiş ve bağımsız bir Ermeni yazılı kültürün oluşmasına zemin 
hazırlanmıştır. Agathangelos gibi anonim bir kaynağın ilk defa bu yüz-
yılda Ermenice olarak yazılmış olması bu bağlamda şaşırtıcı değildir. 
İran’da Sasani hanedanının düşüşü ve Müslümanların VII. yüzyıl içe-
risinde hızla bütün doğu Akdeniz’i kontrol etmeleriyle birlikte artık 
Ermeniler İslam dünyası içerisinde varlıklarını ve kimliklerini muhafaza 
ederek yaşamaya başlamışlardır. 

Ermeniler ve Hıristiyanlık 
Ermeniler 2001 yılında Hıristiyanlığı kabul edişlerinin 1700. yılını 

kutladılar. Buna göre M.S. 301 yılında Hıristiyanlığı kabul etmiş oluyor-
lardı ve doğal olarak da kendilerini ‘ilk Hıristiyan devlet’ olarak önem-
siyorlardı. Bu 301 yılı kronolojisi Türkçeye çevrilen ve Ermeni tarihiyle 
ilgili eserlerde Hıristiyanlık söz konusu olduğu zaman, geleneksel bir 
kabul olarak karşımıza çıkmaktadır.12 Hâlbuki son dönemlerde bu 
konuya ilişkin yapılan akademik çalışmalarda 301 yılı makul olarak 
artık terk edilmekte ve 314 tarihi daha yaygın olarak öne çıkarılmak-
tadır. Bu iki tarihin yanı sıra 280’li yıllardan 290’lı yıllara kadar farklı 
alternatifler de bazen ileri sürülmektedir. Bu bağlamda burada, başlan-
gıcından dördüncü yüzyılın başlarına kadar Ermenilerin Hıristiyanlıkla 
ilişkileri üzerine Eskiçağ literatüründen günümüze ulaşan bazı atıflara 
dikkate alınacak ve hem Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Hıristiyanlığın 
yayılma kanallarına işaret edilecek hem de 301 ve 314 tarihlerini döne-
min dini-siyasi yapısı çerçevesinde sorgulanacaktır. 

Klasik Yunan-Roma kaynaklarının Ermeniler ve Hıristiyanlık konu-
suna ilişkin atıflarının çok zayıf olduğunu belirtmeliyiz. Bilindiği gibi 
daha ortaya çıktığı miladın ilk yüzyılından itibaren Hıristiyanlığın 
Anadolu’nun batı bölgelerindeki yayılma kanalları üzerine antik lite-
ratür çok çeşitli olmasına karşın, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı 
Anadolu’nun doğu bölgelerinde, literatür kaynaklarda Hıristiyanların 
izini bulmak çok kolay değildir. M.S. IV. yüzyılın ilk çeyreği sonunda 
eserini tamamlayan ilk kilise tarihçisi Eusebius’tan önce, Ermeniler ve 
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Hıristiyanlık arasında ilişki kuran tek yazar Afrikalı Hıristiyan ente-
lektüel Tertullianus’tur. Tertullianus, Yahudilere Karşı13 adlı eserinde 
İsa’ya inanan milletleri listelerken Ermenileri de listeye dâhil etmek-
tedir. Ancak Tertullianus’un kaydı, tarihsel bir bilgi olmaktan ziyade, 
İncil’in Resullerin İşleri bölümünde yer alan bir atfın (2.9-11) tekrarı 
mahiyetindedir14 . Eusebius’un eserinde Ermenilerin Hıristiyanlığına 
ilişkin atıf çok sınırlıdır. Onun en önemli kaydı, M.S. III. yüzyılın ikinci 
yarısında bir İskenderiye piskoposunun muhataplarından birisinin de 
Meruzanes adlı bir Ermeni piskopos olması nedeniyledir15 . V. yüzyıl 
kilise tarihçilerinden ise sadece Sozomenus, çok kısaca Ermenilerin, 
Roma İmparatoru Constantinus döneminde (306-337), kralları 
Tiridates’in aldığı ilahi uyarılar neticesinde Hıristiyan olduklarını yaz-
maktadır16 .

Eskiçağ Ermenilerinin 301 yılında Hıristiyanlığı kabul ettikleri savı-
nın, dönemin Roma –İran ilişkileri ve Roma İmparatorluğu’nun dini 
siyaseti açısından sorgulandığı zaman, ne kadar temelsiz olduğu ortaya 
çıkacaktır, çünkü 301 yılında Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu içeri-
sinde henüz meşru din konumunu elde edebilmiş değildi. Dahası 301 
yılında Roma İmparatorluğu’nun doğu kanadını yöneten ve ilk Hıristiyan 
Ermeni kral Tiridates’in hamisi olan Diocletianus ve onun astı Galerius 
Hıristiyanlığa hiç de sempatik değillerdi ve bu imparatorlar sadece iki 
yıl sonra 303 yılında Hıristiyanlığı Roma dünyasından tamamen silmek 
için bütün Hıristiyan metinlerin yakılmak istenmesi de dâhil büyük bir 
kovuşturmaya başlayacaklardı. Onun için, Hıristiyanlığın yasa dışı ola-
rak görüldüğü bir rejimde, Ermenilerin illegal bir dini kanalı kullanarak 
Romalılarla olan ilişkileri geliştirmeleri çok mantıklı değildi. Hâlbuki 
Hıristiyanlığın Ermeni krallığı içerisinde meşru bir zemine kavuştuğu 
tarihi 314 veya daha sonrası olarak kabul etmek, dönemin Roma dini 
siyasetine paralel olarak alındığı zaman daha mantıklı görünmektedir. 
Diocletianus ve Galerius’un başlattıkları Hıristiyan karşıtı sert politika-
lar 311’de Galerius’un Hıristiyanlara özgürlük tanıyan fermanıyla sona 
ermiş ve 313’de Constantinus ve Licinius’un ortak olarak yayınladık-
ları Milano fermanıyla Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu içerisinde 
meşru bir statü elde etmiş olması doğal olarak, Roma yanlısı Ermeni 
kralını da Hıristiyan karşıtı politikalarını terke zorlamıştır. 

Ermeni devletinin Hıristiyanlığı serbest bırakması bir yana, Ermeniler 
arasında Hıristiyanlığın hangi kanallardan yayıldığı sorusuna gelecek 
olursak, karşımıza iki kanal çıkmaktadır. Agathangelos’a dayanılarak 
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oluşturulan geleneksel anlatıya göre, Ermenilerin Hıristiyanlaşması 
şöyle gerçekleşmiştir. Sasani kralı, Armenia’nın Part asıllı kralı 
Khusrev’i öldürmesi karşılığında, Anak adlı bir başka Part soylu-
suna bütün aile mülkünü iade edeceği sözünü verir. Anak Armenia’ya 
gelir ve kral Khusrev’le dost olur ve bir fırsatını bularak kralı öldürür. 
Khusrev’in ve Anak’ın ailelerinin karşılıklı katliamlarından sadece iki 
çocuk kurtulur: Husrev’in Roma topraklarına kaçırılan oğlu Tiridates ve 
Anak’ın Cappadocia Caesarea’sına kaçırılan oğlu Gregorius, daha bili-
nen sıfatıyla ‘Aydınlatıcı Gregorius’. Zamanla her ikisi de Armenia’ya 
geri dönerler, Tiridates, Roma İmparatoru Diocletianus’un deste-
ğiyle kral olur ve Caesarea’dan bir yetişkin olarak dönen eğitimli ve 
Hıristiyan Gregorius ise Tiridates’in hizmetine girer. İkilinin iyi ilişkisi 
Tiridates’in, Gregorius’u Tanrıça Anahit’e kurban sunmaya zorlamasına 
kadar devam eder. Kurban kesmeyi reddeden Gregorius’a işkence edilir 
ve bu işkence sırasında da gerçek kimliği, yani kralın babasının kati-
linin oğlu olduğu ortaya çıkar. İşkencelerden sonra Gregorius yılanla 
dolu bir kuyuya atılır. Bu arada Tiridates ülkesindeki Hıristiyanlara zul-
metmeye başlar. Tiridates’in zulmü Roma’dan kaçıp Armenia’ya sığı-
nan otuz civarında bir grup bakireye uyguladığı şiddetle zirveye çıkar. 
Bunlardan birisine (Hiripsime / Ripsime) tecavüz etmeye kalkışan 
kral, günahlarından dolayı vahşi bir yaban domuzuna dönüşür. Tedavi 
arayışı sonuçsuz kalan kralın kız kardeşi (Khosrovidukht) rüyasında, 
kardeşini tutsak Gregorius’dan başka kimsenin tedavi edemeyeceğini 
görür. Kralın adamları, Gregorius’u on beş yıldır hapsedildiği kuyudan 
çıkarıp getirirler ve Gregorius, katledilen azizeleri kraliyet sarayının 
yakınına defnettirir ve oraya şapeller inşa ettirdikten sonra dua ederek 
kralı iyileştirir. Gregorius’un azizeleri defnettirdiği yer, geleneğe göre 
Ermenilerin ilk ve en kutsal alanı ve günümüzde de modern Ermeni 
kilisesinin ana merkezi olarak kabul edilen Etchmiadzin veya modern 
adıyla Vagharshapat’tır. Gregorius’un elinden Hıristiyanlığı kabul eden 
kral, Agathangelos’un anlattığına göre, derhal Armenia’daki pagan tapı-
nakları yıkmaya ve kiliseler inşa etmeye başlar ve böylece Ermeniler 
Hıristiyanlığı benimser. Agathangelos’un Gregorius hakkında verdiği 
en önemli ayrıntılarda birisi de onun 314 yılında Caesarea’da toplanan 
bir kilise meclisinde Armenia cathalicosluğuna atanmasıdır17 .

Eskiçağ Ermenilerinin Hıristiyanlaşmasının bir diğer kanalı da 
güneyden gelen Süryani kültürüdür. Beşinci yüzyılın ikinci yarısında, 
Agathangelos’un aşağı yukarı çağdaşı olan P’awstos Buzand tarafından 
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yazılan bir Ermeni Tarihinde bu kanala doğrudan dikkat çekilmek-
tedir. P’awstos, Urfa üzerinden gelen havarilerden veya yetmişlerden 
birisi olan Thaddaeus tarafından Hıristiyanlığın bölgeye getirildiğini 
ileri sürmektedir. Ancak P’awstos Thaddaeus ile Gregorius arasında 
herhangi bir din adamından veya Hıristiyanlaştırma çalışmasından söz 
etmez. Dolayısıyla ortada iki yüz elli yıllık bir boşluk vardır. VIII. yüz-
yılda yazan Moses Khorenatsi (Khorenli Musa), P’awstos’un sadece söz 
ettiği Thaddaeus geleneğini detaylandırır ve Ermeni kilisesinin hava-
rilerle mitolojik ilişkisini daha da ileri götürerek, on iki havariden olan 
Bartholomeus’un da Ermenileri Hıristiyanlaştırmaya geldiğini ve hatta 
misyonu sırasında Armenia ülkesinde şehit edildiğini yazar18 . Havariler 
geleneğinin mitolojik veya tarihsel niteliği bir yana, Ermenilerin 
Süryaniler tarafından Hıristiyanlaştırmalarının en bariz ifadesi, her iki 
toplumun kahir ekseriyetinin monofizit Hıristiyan mezhebi benimse-
miş olmalarında görülebilir. 

Ermeniler arasında Hıristiyanlık kuşkusuz top yekun bir kabul de 
görmedi. Ermeniler “arada” ve “bölünmüş aidiyet” durumlarının bir 
parçası olarak M.S. IV. yüzyılın başlarında Tiridates döneminde Sasani 
siyasi ve kültürel baskısına karşı Hıristiyanlığı benimsemesi üzerine 
Ermeni feodallerin (naxararlar) bir kısmı da Hıristiyanlığı kabul etti ve 
Sasanilere bağlı olan daha doğrusu Armenia’nın eski Mazdacı / Zerdüşt 
geleneğine bağlı diğer feodallere (naxararlar) karşı Tiridates’i destek-
lediler. Ermeni milli kimliği Hıristiyanlık aracılığı ile kurulduğu için, 
Ermeniler bu çok önemli olayı, eski pagan geçmişten bir kopuş olarak 
gördüler. Fakat Ermenilerin Hıristiyan olarak kimlik değiştirmesi hadi-
sesine farklı bir gözle de bakabiliriz, yani Hıristiyanlığı kabul etmeyen 
Ermenilerin gözüyle. Hıristiyanlığı kabul etmeyen ve eskiçağ miras-
larına bağlı kalanlar, Ermeni tarih yazıcılığında “kötü”, “habis” veya 
“Ahura Mazda’ya, Anahita’ya ve Vahagn’a tapanlar” olarak lanetlendi. 
Hıristiyan tarihçiler ise onları genellikle Ermeni tarihsel hafızasından 
silmeye çalıştılar, istisnai durumlarda, eski geleneğe bağlı Ermeniler 
“şer” olarak nitelenip geçildi. Diğer yandan, Ermeni tarihsel materya-
linde söz edilen Sasanileri destekleyen “birkaç kötü naxarar”ın aslında, 
yeni dinin (Hıristiyanlığın) aleyhine eskiçağ geleneğine sahip çıkanlar 
olduğu da ileri sürülebilir. 

Hâlbuki pek çok Ermeni aristokrat için, eski tarihleri, gelenekleri 
ve dinleri çok önemliydi ve yeni geleneklerin ve dinin (Hıristiyanlığın) 
benimsenmesi çok da kolay değildi. Nihayetinde bu Ermeni 
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asillerine göre, M.Ö. VI. yüzyıldan beri Ahura Mazda’ya tapan Ermeni 
Mazdacıların gücünü kırarak batıdan yeni bir din kabul eden ve sapkın 
olan kral Tiridates’in kendisiydi. Zerdüştlüğe düşman olan Hıristiyan 
Ermeni tarih yazıcılığına göre, Armenia pagandı, cahildi ve bölünmüştü, 
fakat IV. yüzyılın başlarında Hıristiyanlık kabul edildiği zaman, ortaya 
“birleşik bir halk” yani “etnik kimlik” çıkmıştı. Antik yazarların atıfları 
çerçevesinde, Ermeni kültürünün Pers ve Zerdüştlüğün bir parçası oldu-
ğunu savunmak mümkün olmakla birlikte, bazı tarihçilerin Ermenilerin 
kendilerine has bir Zerdüştlük anlayışına ve “Ermeni tarzı bir yakla-
şıma” sahip olduğunu savunduklarına dikkat çekmekte önemlidir. 

Sonuç
Sonuç olarak, şimdiye kadar ortaya konulan eskiçağ Ermenilerinin 

tarihsel bağlamları üzerine yapılan genel gözlemlere dayanarak, 
Sebeos’un naklettiği Mauricius’un mektubunun da gösterdiği gibi, 
Ermenilerin siyasal olarak iki büyük dünya arasına sıkışmış, ancak buna 
karşın kendilerini bu iki dünyadan siyasal, kültürel ve dinsel olarak 
farklılaştırarak varlıklarını korumayı başarmış oldukları görülmektedir. 
Ermeniler, Hıristiyanlaşarak İran dünyasına yabancılaşmışlar, ancak 
Hıristiyanlıkları ne komşuları olan Süryanilere ne de dönemin en büyük 
Hıristiyan devleti olan Bizans’ın resmi Hıristiyanlığına benzemiştir. 
Ermeniler, Süryani kanalından Hıristiyan olmalarına karşın, bütünüyle 
Süryani kültürü içerisine de girmemişler ve farklı bir alfabe geliştirerek, 
çevrelerinde bulunan hem Süryani ve hem de Helen kültürün dışında 
kalmayı tercih etmişlerdir. Ayrıca monofizit teolojiyi benimsedikleri için, 
Bizans dünyasında yaygın olan Ortodoks anlayışın dışına çıkmışlardır. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, Geç Antikçağ Ermenileri özellikle IV. ve V. 
yüzyıllarda özellikle çevrelerinde yaşayan toplumlardan ciddi biçimde 
farklılaşmışlar etnik bir kimlik kazanmışlardır. Strabon’un, Ermeni ve 
İran kültürünün benzerlikleri üzerine gözlemleri, Hıristiyanlıkla birlikte 
köklü bir değişim geçirmiş görünmektedir. İran’da özellikle Sasanilerin 
iş başına gelmesi ve kendilerinden önceki Parthlara nazaran daha mer-
keziyetçi bir örgütlenme içine girmeleri de Ermenilerin siyasal olarak 
İran dünyasından ayrılmalarına ve Roma ile daha yakın ilişki içerisine 
girmeleriyle sonuçlanmıştır. Bu bağlamda Ermenilerin eskiçağ tarihini 
anlamak hiç şüphe yok ki, Ortaçağa ve modern dönemlere yansıyan 
tarihlerinin daha kolay ve daha derinlikli olarak anlaşılmasına yardımcı 
olacaktır. 


