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Günümüzde de “Ermeni Sorunu”, “Ermeni İddiaları”, “Ermeni 
Tehciri”, “Ermeni Soykırımı” gibi muhtelif adlarla dünya kamuoyunda 
gündemde tutulmaya çalışılan meselenin uluslararası siyaset sahnesine 
çıkış tarihi olarak genelde hafızalarda “93 Harbi” olarak yerleşmiş olan 
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi; daha doğrusu savaş sonunda imzala-
nan uğursuz Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları başlangıç kabul edilir 
ki bu doğrudur. Yine meselenin uluslararası alana taşınmasında Ermeni 
kilisesinin yüklendiği misyon ve bunun önemine dair yaygın bir kabul 
hükmü de mevcuttur. Ancak Ermeni meselesi ne söz konusu harbi 
mütakip bir anda kamuoyu gündemine taşınmış, ne de kilisenin hadise-
nin gündeme taşınmasındaki misyonu tam olarak anlaşılabilmiştir. Bu 
bakımdan çalışmada önce özet te olsa kilisenin kurumsallaşma süreci ve 
Ermeni toplumu ile dış dünyadaki etki alanı incelenecek, arkasından da 
kilise kurumunun Muhtar Ermenistan fikrinin dünya kamuoyuna mal 
edilmesindeki çabaları ve bunun önemi tartışılacaktır.

Ermeni Kilisesi’nin Tarihsel Kurumlaşma Süreci
Geniş topraklar üzerinde yirminin üzerinde etnik grubu bir arada 

yöneten Osmanlı Devleti her bir grubu etnik kökenine göre tanımla-
mamış, bunun yerine onları dinî inanışları etrafında birer bütün olarak 
kabul etmiştir. Bugün “millet sistemi”1 olarak adlandırılan bu yapıda, 
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özellikle Müslüman olmayan gruplar ve bunlar arasında Hıristiyan 
topluluklar kendi içlerinde önemli bir özerklik alanına sahip cemaatler 
şeklinde kendi kiliseleri etrafında ve devlet desteğiyle örgütlendirilmiş-
lerdir. Kilise gerek cemaatlerin iç düzenin idamesinde, gerekse bunların 
devletle ilişkilerinde çok önemli yetkiler tanınmış yegane kuruluştur. 
Kurumun bu statüsü Rumlar ve diğer Hıristiyan Balkan kavimleri için 
olduğu kadar Ermeniler için de geçerlidir.

Kabul etmek gerekir ki Ermeniler çok erken denebilecek bir 
dönemde Hıristiyanlıkla tanışmış ve Hıristiyanlaşmış bir topluluktu. 
Aslen bir Partlı(İranlı) olan Gregor(Kirkor) Lusavoriç2 IV. Yüzyıl 
başında Ermeniler’e Hıristiyanlığı tanıtmış, Muş’taki Ardaşat Şatosunu 
kendisine merkez edinmiştir. Bu sayede O, tarihte Ermeniler’in ilk 
ruhanî reisleri olarak kabul görür.3 Bu ruhanî makam 439 yılına kadar 
Gregor’un oğullarında kaldı; ailenin son temsilcisi I. Sahak (387-439)’ın 
çocuk bırakmadan vefatıyla dini liderler seçimle tayin edilmeye baş-
landı4. Ünvan olarak da Ermenice “milletin temsilcisi” anlamına gelen 
Katogigos (Katolikos) terimini kullanmaya başladılar5. 

Gregor’un temellerini attığı Ardaşad Kilisesi V. Yüzyılda Dvin 
(Tovin)’e nakledildi. 506 yılında burada toplanan konsilde Ermeni pat-
rikhanesi bağımsızlığını ilan ederek Dvin’i merkez kabul etti6. 893’te 
Dvin’in bir deprem sonucu yıkılmasıyla merkez Ahtamar’a taşındı. Bazı 
siyasi nedenlerle Katogigosluğun merkez değişikliği sürdü: 901 yılında 
Ani’ye ve 1019’ de burasının Bizans tarafından alınmasıyla İstanbul’a, 
1065 yılında Zamantı’ya taşındı ve sonraki yıllarda bu ilk Gregoryen 
kilisesi sırasıyla 1147’de Rum kale7, 1293 yılında Sis’e 1441 yılında 
Eçmiyazin’e8 nakledildi ve burada en yetkili ruhanî merkez olma özel-
liğini Osmanlı dönemi boyunca korudu. Bununla birlikte Ahtamar ve 
Sis’te yeniden ihya edilen Katogigosluklar da faliyetlerini sürdürdüler9. 
Böylece Osmanlı döneminde Erivan bölgesi Ermenileri Eçmiyazin’i, 
Doğu Anadolu Ermenileri Ahtamar’ı; Çukurova, Güneydoğu Anadolu, 
Kuzey Suriye ve Kıbrıs Ermenileri Sis’i kendilerine dinî merkez 
tanımışlardı.10

Ermeniler’in Osmanlı topraklarında iki büyük kilisesi daha mev-
cuttu. Bunlardan ilki Kudüs Gregoryen Ermeni Patrikhanesidir. VI. 
Yüzyıl başında toplanan Dvin konsilinde Ermenilerin “monofizit” 
inançlarında ısrar ederek Doğu kilisesinden bağımsızlıklarını açıkladık-
tan kısa süre sonra Kudüs Ermeni Patrikhanesinin de temelleri atılmış 
oldu. Patrikhane Yavuz Sultan Selim’in Suriye fethi sırasında Osmanlı 
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hakimiyeti altına girdi. Osmanlı Sultanının Aralık 1516’da Kudüs’ü 
ziyareti sırasında onu karşılayanlar arasında Ermeni patriği III. Serkis 
de bulunuyordu. 9 Kasım 1517 tarihli fermanla patrikhane ve Hıristiyan 
teb‘asına çok geniş ayrıcalıklar tanındığını görüyoruz11.

İkincisi ve en son kurulanı ise İstanbul (Kumkapı) Gregoryen 
Ermeni Patrikhanesi’dir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethin-
den sekiz yıl sonra Anadolu’nun iç ve batı bölgelerinde dağınık halde 
bulunan ve dinî-idarî bakımlardan büyük sıkıntı içinde olan Ermenileri 
örgütlemek üzere 1461 yılında İstanbul’da Ermeni Patrikhanesini tesis 
ettirdi ve Bursa Ermeni metropolidi Ovakim’i patrik atadı12. Ovakim’e 
verilen ferman, içeriği açısından Rum Patrikine verilenin hemen hemen 
aynıydı. Ortodoks Rumlar dışında diğer Hıristiyan toplulukların dev-
letle ilişkilerinde bu Patriklik yetkili kılınıyordu13. 

Aslında bu yeni düzenleme hem Ermeni kiliselerinin tarihî hiyeyar-
şik gelişmelerine, hem de Ermenilerin kiliselerin kutsiyet derecelerine 
dair inançlarına uymuyordu. Çünkü gerek Eçmiyazin, gerekse Ahtamar 
ve Sis Katogigoslukları Ermenilerin eski dinî merkezleri olmaları sebe-
biyle tarihî öncelikleri ve kendi kilise bölgelerindeki alt dereceli ruhânî-
leri atama yetkileri -patrikliklerin bu selahiyetleri yoktu- bakımından 
daha üstün durumdaydılar14. Fatih’in İstanbul Patrikhanesini üst sıraya 
çıkarması kararı, tamamen merkezî devlet otoritesini güçlendirme anla-
yışının bir yansıması olmalıdır. Patrikhane bu statüsünü XVII. Yüzyıl 
sonlarına kadar korudu ise de 1683’den sonra üstünlüğünü kaybederek 
tedrîcen Eçmiyazin Katogigosluğunun nüfuz ve kontrolü altına gir-
mekten kurtulamadı.

Kısaca özetlemeye çalıştığımız kilise örgütü “İsa’nın bir tek yaratı-
lışı” olduğunu kabul eden “monofizit” Gregoryen mezhebine mensup 
Ermenilerin teşkilatıdır. Bu mezhebe bağlı olanlara, kilisenin kurucusu 
kabul edilen Gregor Lusaroviç’in soyadına izafeten “Lusavorçagan”15 da 
deniliyordu. Ancak Ermeniler arasında kabul gören başka mezhepler 
de vardı: Örneğin Katolik Ermeniler için ilk kez 1198 yılında Sis’te 
bir patrikhane kurulduğunu biliyoruz16. 1375 yılında muhtar Çukurova 
Ermeni Devletinin çöküşünden sonra 1441’de Eçmiyazin’de yeni bir 
Katolik patrikhanesi kuruldu. 1470’de Halep’te kurulan bir diğer pat-
rikhaneden sonra Sultan II. Mahmud’un Katolik Ermenileri ayrı bir 
topluluk olarak kabul etmesiyle 27 Şubat 1831’de Andon Nurican adlı 
Ermeni papazı Katolik Marhasası atandı17. Hemen sonra (22 Aralık 
1831’de) Hagobos Çukuryan Katolik patrikliğine getirildi18. Patrikliğin 
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kurulmasında Katolik himayeciliğine soyunan Fransa’nın yoğun baskı-
sını görüyoruz19.

Yine 1820’lerde başlayan Türkiye Ermenilerini Protestanlaştırmaya 
yönelik Amerikan misyonerliği20, ilerleyen süreçte sınırlı da olsa mey-
velerini verdi. 1846 yılında İngiltere’nin de baskısıyla İstanbul’da bir 
Protestan topluluğu idaresi kuruldu. 1850’de ise bunlar “Protestan 
Milleti” olarak tanındı ve kendilerine millet reisi seçme hakkı verildi21.

Mezhep farklılıkları veya nüfuz mücadeleleri dolayısıyla kiliseler ara-
sında zaman zaman şiddeti yükselen sürtüşmeler yaşandıysa22 da bu hiç-
bir vakit örgütün Ermeniler arasındaki saygınlığını zedelemedi. Ruhanî 
örgüt en ücra köşelere kadar ulaşan teşkilatıyla Ermeni topluluğunun 
yegane temsilcisi olma özelliğini hep korudu. Üstelik gerek cemaa-
tin iç işlerinde gerekse devletle ilişkilerinde sadece dinsel bir temsilci 
değil, aynı zamanda idarî bir organdı. Ermenilerin kendi aralarındaki 
bir takım sosyal ve hukukî işlerini kilise görüyordu. Topluluğun eğitimi 
kilisenin elindeydi. Sahip olduğu emlak, topladığı bağış ve teberrularla 
kuvvetli bir ekonomik örgüttü. Dolayısıyla Ermenilerin dinleri yanında 
dilleri, sosyal yaşantıları, kültürleri ve kimliklerinin koruyucusu da kili-
seydi ve kilise çok köklü ve güçlü bir müesseseydi.

Tanzimat Sonrası Kilisenin Yeniden Yapılanması
İstisnaların dışında23 XVIII. Yüzyıl sonlarına kadar Ermeni ruhanîle-

rinin devletle ilişkilerinde herhangi bir gerginlik veya sıkıntı görülmedi. 
Onlar “millet-i sadıka” nın bir parçası olmayı sürdürdüler. Ancak anılan 
yüzyılın sonlarında peşpeşe gelen Osmanlı-Rus savaşlarında Osmanlı 
Devleti’nin yenilerek büyük toprak ve prestij kaybına uğraması, Çarlık 
Rusyası’nın Balkanlardaki Gayrimüslim Osmanlı teb‘ası ve bunların 
ruhanîleri üzerindeki nüfuzunu arttırdı. XIX. yüzyılda Batılı devletlerin 
Osmanlı Hıristiyanları üzerindeki nüfuz kurma mücadeleleri bir reka-
bet içerisinde devam etti. Bu gelişmeler Ermeni kiliselerinin Osmanlı 
Devleti’yle ilişkilerini olumsuz etkiledi.

1828-1829 Osmanlı Rus harbinde General F. Paskayeviç komutasın-
daki Rus ordusunun Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu’yu işgal etmesi, 
Revan ve Eçmiyazin’i Rus hakimiyetine düşürdü. Ermenilerin bu en 
eski ruhanî merkezini tamamen kontrolü altına alarak, burası vasıtasıyla 
Osmanlı topraklarındaki Ermenileri de etkilemek isteyen Rusya, 1836 
yılında Ermeniler için yeni bir kanun (Pologenia) çıkartarak Eçmiyazin 
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katogigosunu ülke içi ve dışındaki tüm Ermeniler’in ruhanî lideri ola-
rak kabul etti24. Osmanlı devleti mukabil tedbir olarak Sis katogigos-
luğunu öne çıkartan ve topraklarındaki kilise örgütünün Eçmiyazin’le 
ilişkilerini sınırlandıran25 bir takım tedbirler aldıysa da hem Eçmiyazin 
katogigosluğu Rusların Kafkaslar ve Doğu Anadoludaki yerleşmelerine 
yardım etti26, hem de Osmanlı Ermenilerinin ileriye yönelik yeni hâmi 
arayışlarına yol açtı.

Tanzimat dönemi, Osmanlı hakimiyetindeki Hıristiyan topluluklar 
açısından yeni kimlik arayışı, devletten kopuş süreci olmuştur. Bu nok-
tada zaten Rumeli ve Balkanlar başı çekiyordu. Gelişmelere Ermeniler 
de bîgâne kalmadılar. Mezhep farklılıkları yüzünden üçe bölünen cema-
ati bir araya getirmek için öteden beri süregelen çabalarını27 Islahat 
Fermanın ilanından sonra yoğunlaştırarak bir “millet nizamnamesi” 
oluşturdular. Hazırlanan taslak Babıâlide kurulan karma komisyon 
ile Ermeni milleti temsilcilerinden oluşan üyelerce değerlendirmeye 
tabi tutuldu ve 29 Mart 1863 (9 Şevval 1279) de “Ermeni Milleti 
Nizamnamesi” olarak kabul edildi28. 99 maddelik nizamname içeriği 
açısından neredeyse bir “millî anayasa” konumundaydı29. 

Nizamname ile Ermeni cemaatine 140 üyeden oluşan bir umumî 
meclis teşkili imkanı verilmişti. Meclis üyelerinden yirmisi İstanbul 
kilisesi mensupları arasından, kırkı taşradan, sekseni de İstanbul’da ika-
met eden meslek kuruluşları mensupları arasından seçilecekti. Meclisin 
halktan olan üyelerinin seçilebilme şartları ilginçti: Yılda en az 70 kuruş 
bağış vermiş olmak kaydıyla, devlet dairelerinde çalışmış olanlar, dok-
torlar, öğretmenler, eğitim kitapları ile milletçe beğenilen eserler vermiş 
olanlar seçilebilme hakkına sahipti30. Genel meclis patrik ve katogigos 
ile 1847’den beri devam edegelen ruhanî ve cismanî meclislerin üyelerini 
belirlemek, söz konusu meclislerle patrik arasındaki uyuşmazlıkları çöz-
mek, Ermeni milletinin dünyevî-uhrevî ihtiyaçları için yapılması gere-
kenleri tespit edip programlamak gibi çok önemli yetkiler üstleniyordu.

Nizamname, Ermeni patrikliğinde ruhbanın tahakkümünü kırı-
yor, milliyetçi münevverlerin31 kilise üzerindeki hakimiyetini arttırı-
yordu. Ermeni kaynaklarını iyi kullanan E. Uras, Kagik Ozanyan’ın 
“Ermenilerin Tarihi Vazifesi” adlı eserinden naklen Nizamnamenin 
kabulüyle başlayan dönemin Ermeni toplumuna sağladığı faydaları şöyle 
özetler: “İstanbul ve diğer illerde birçok okul ve kültür kurumları açıldı, 
Batı uygarlığı ve eğitimine doğru önemli bir adım atıldı, gazete ve dergi 
yayıncılığı yaygınlaştırıldı, Ermeni dil ve kültürü geliştirildi. Ermeniler 
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seçim usullerine ve mücadeleye alıştırıldı. Ermenilere toplu olarak şika-
yette bulunmak, gösteri yapmak imkanı sağlandı. Katolik, Protestan ve 
Lusavorçagan (Gregoryen) Ermenileri birleştirildi. Ermeniler arasında 
ihtilal ruhu uyandırılarak Ermeni meselesi gündemde tutuldu.”32 Yine 
Mayewski de dönemle ilgili değerlendirmesinde “Ermeni ruhanî reisle-
rinin din hususunda çalışmaları yok gibidir. Fakat buna karşılık milliyet-
çilik fikirlerini yaymak için pek çok çalışmışlardır.” demektedir33.

Gerçekten Ermeni ruhanîleri arasında ayrımcılığın mimarlarından 
olan ve Ermeniler arasında “hayrik (babacık)” lakabıyla bilinen Mıgırdıç 
Hırimyan Van’da Varak Manastırında sözde dinî amaçlarla kurduğu 
matbaada 1857 yılında Arziyan Vaspuragan (Van Kartalı) adlı bir 
gazetenin çıkarılmasına önderlik etmişti34. Lübnan olaylarının arka-
sından 1861 yılında Lübnan’ın muhtar bir mutasarrıflığa dönüştürül-
mesi, muhtariyet peşindeki Ermenilerin cesaretlerini arttırdı. 1862’de 
Zeytun’da yeni bir isyan teşebbüsüne giriştiler ve arkasından Hırimyan 
bu defa 1863’de Muş’ta Muş Kartalı’nı çıkarmaya başladı. Gazetelerde 
cemaatin tarih bilinci geliştiriliyor, istiklal ve mücadele ruhu kamçılanı-
yordu. Artık mekteplerde de Ermeni tarih, coğrafya ve edebiyatı açık-
tan okutulmaya, Ermeni istiklal şiirleri bir ağızdan terennüm edilmeye 
başlanmıştı35.

Hırimyan’ın 1869 yılında İstanbul Patrikliğine seçilmesiyle onun 
“bağımsız Ermenistan” projesi de kendisiyle beraber devlet mer-
kezine taşınmış oldu36. O, kilisenin, İstanbul Ermeniliğinin, Genel 
Meclisin gözlerini hep bu hedefe çevirmek için elinden geleni yaptı. 
Faaliyetlerini kamufle etmek amacıyla Ermeni halka şikayetnameler 
düzenletip bunları mecliste okutturuyor, gazetelerde neşrettiriyordu. 
Şikayeti mucib konular 1872’de “Millî Meşrutiyet Nizamnamesi” adlı 
bir bildiri haline dönüştürülerek Sadarete sunuldu37. Fakat Hırimyan’ın 
Ermenileri macera peşinde sürükleyen politikasını beğenmeyen, gele-
ceklerini Türkiye’ye bağlı kalmakta gören ve çoğu banker, sarraf ve 
hükümet memuru olan Umumî Meclis mensupları ona cephe aldılar. 
Amacına ulaşamayan Hırimyan Ağustos 1872’de patriklikten istifa 
etmek zorunda kaldı.

İstanbul Ermenilerince çok sevilen Nerses Varjabedyan 1874’de 
patrik seçilince hem selefinin siyasetini devam ettirdi, hem de ihtiyaç 
duydukça onun yardımların başvurdu. Varjabedyan, Rumeli’deki yeni 
gelişmeler ve Bulgar meselesini görüşmek üzere Paris Anlaşmasında 
imzası bulunan devlet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
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Tersane (İstanbul) Konferansı (23 Aralık 1876-20 Ocak 1877) sırasında 
eski patrik Hırimyan tarafından hazırlanan ve Osmanlı Ermenilerinin 
maruz kaldıkları sözde baskıları gösteren bir raporu İngiliz büyükelçisi 
Elliot’a sundu. Konferansın gündeminde böyle bir konu olmadığından 
rapor görüşülmedi38. Ancak bu, İstanbul Patriğinin yabancı ülkele-
rin diplomatik temsilcileriyle işbirliği içinde olduğu gerçeğini ortadan 
kaldırmıyordu. 

Ermeni Liderlerinin Ülke Dışı Diplomatik 
Destek Arayışları

Meşrutiyetin ilanı başlangıçta bazı Ermeni ileri gelenleri arasında 
bir memnuniyet havası estirdiyse de39 bu uzun sürmedi. 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı’nın Osmanlı Devleti aleyhine gelişmeye başlaması, 
Ermeni Patriğini harekete geçirdi. Patrik Nerses ve İzmirliyan’ın baş-
kanlıklarında gizli olarak toplanan Ermeni Milli Meclisi, Rus Çarına 
verilmek üzere Eçmiyazin Katogigosluğuna bir muhtıra gönderilmesine 
karar verdi. Muhtırada Fırat’a kadar olan bölgenin Osmanlılara veril-
meyerek Ararat’la birleştirilip Rus hakimiyetine alınması, bu olmazsa 
Bulgar milletine verilecek imtiyazların kendilerine de bahşedilmesi 
isteniyordu40.

Söz konusu savaş, Plevne’nin düşmesi ve Osmanlı ordusunun dağıl-
masıyla bir anda İstanbul yolunu Ruslara açınca Osmanlı Devleti 
barış için görüşme zemini aramaya başladı. Fırsatı kaçırmak isteme-
yen Varjabedyan, daha Mütareke görüşmeleri Edirne’de başlar başla-
maz Edirne Başpiskoposu Kevork Vartabed Ruscukliyan’ı Hovannes 
Nuryan Efendi ve Türk murahhas heyetinde görevli Stefan Arslanyan 
Paşa’yı Ermeni davasını savunmakla görevlendirdi. Ermeni heyetiyle 
görüşen Rusya’nın eski İstanbul elçisi İgnatief, kendilerine Bulgarlara 
tanınan hakların verilemeyeceğini, fakat ileride bağımsızlık verileceği 
gün için beklemelerini bildirdi41.

Edirne Mütarekesi’nde Ermeniler lehine bir sonuç çıkartamayan 
Ermeni Patriği, Ayastefanos (Yeşilköy)’de devam eden sulh görüşme-
leri sırasında Mıgırdıç Hırimyan, Horan Narbey, Stefan Papazyan ve 
Modiçyan’dan mürekkep bir murahhas heyetiyle gönderdiği muhtırada 
Osmanlı Devleti aleyhine serdedilen şikayetlerden sonra “Ermenilerle 
meskun Vilâyât-ı Şarkiyenin Ermenistan namıyla ilân-ı istiklaline 
müsaade olunmasını veya hiç olmazsa vilâyât-ı mezkûrenin Rus kontrolü 
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altına alınmasını rica etti42. Arkasından II. Abdülhamit’le görüşmek 
üzere İstanbul’a gelen Grandük Nikola’yı bizzat ziyaret ederek Ermeni 
muhtariyeti yolundaki taleplerini yineledi43. Ve bu kulisler neticesinde 3 
Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması’na Ermenileri göze-
ten bir hüküm koydurmaya muvaffak oldu44. 

Antlaşmanın 16. maddesiyle Doğu Anadolu’nun Ermenilerle mes-
kun yerleşim birimlerinde mahallî şartların gerektirdiği ıslahatın 
yapılması suretiyle Ermeni toplumunun emniyet altına alınması öngö-
rülüyor, Osmanlılara iade edilecek halen işgal altındaki yerlerin bundan 
sonra boşaltılacağı belirtiliyordu45. Muahede ile Ermenilere muhtariyet 
verilmiş değildi. Ancak zımnen de olsa “Ermeniler ve bunlara ait bir 
coğrafyanın varlığı kabul ediliyor ve buraların idarî ıslahı” isteniyordu46.

Ayastefanos Antlaşmasının -çok ağır hükümleri sebebiyle-imzalan-
dığı şekilde kalabileceğine Rusya bile pek ihtimal vermiyordu. Nitekim 
muahedenin içeriği öğrenilir öğrenilmez Batılı devletlerin itirazlarına 
neden oldu ve Bismark’ın insiyatifiyle Berlin’de yeni bir kongre toplan-
ması kararlaştırıldı. Ayastefanos’un imza tarihinden Kongrenin topla-
nacağı 13 Haziran’a kadar geçen üç aylık sürede Ermeni liderleri boş 
durmadılar. Patrik Varjabedyan 18 Mart 1878 günü bizzat İstanbul’daki 
İngiliz Büyükelçisi Layard’ı ziyaret etti. Patrik görüşmede “Geçen yıl 
Türk idaresinden şikayetimiz yoktu. Ancak Rus zaferi şimdi durumu 
değiştirdi. Ermeniler şimdi haklarını elde etmek için kararlıdırlar ve 
diğer Hıristiyan topluluklarla aynı hukuku talep etmektedirler. Eğer 
bu talepleri için Avrupa’nın müzaheretini elde etmezlerse Rusya’ya 
baş vuracaklar ve Rusya tarafından ilhak edilinceye kadar tahriklere 
devam edeceklerdir” demiş ve “muhtar Ermenistan” için destek iste-
miştir. Layard, Patrikten “Ermenistan”la neyi kastettiğini sorduğunda 
“Van, Sivas vilayetleri ile Diyarbakır’ın büyük kısmı ve Kilikya” cevabını 
vermiştir. Elçi’nin bu bölge nüfusunun büyük ekseriyetinin Müslüman 
olduğunu, böyle büyük bir projenin gerçekleşme şansı bulunmadığını 
belirtmesi üzerine Patrik, “Ermenilerin haklı taleplerine kulak asılma-
yacak olursa bölgenin toptan Türk idaresine karşı ayaklanıp Rusya’ya 
iltihak edeceği” tehdidinde bulunmuştur47.

Patrik Varjabedyan, Rusya ve Avrupa merkezleri nezdinde bir mekik 
diplomasisi yürütmeyi de ihmal etmemiştir. Bu çerçevede Petersbug’a 
gönderilen Beşiktaş Başpiskoposu Horen Narbey, bizzat Çar II. 
Aleksandr’ın huzuruna çıkarak Osmanlı Ermenilerini himayeyi sür-
dürmesi ve Berlin Kongresinde davalarını savunmasını talep etti. Eski 
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patrik Hırimyan riyasetindeki bir başka heyet de Roma, Viyana, Paris 
ve Londra’yı dolaşarak Avrupa merkezlerinde Ermeni davası adına 
Propagandada bulundular. Paris’teki görüşmelerde Mısır hidivlik 
temsilcisi Nubar Paşanın da Hırimyan’la birlikte bulunması oldukça 
anlamlıdır48.

Patrik, Kongre’ye bizzat katılmak üzere Berlin’e gitmek istedi. Ancak 
bu izni temin edemeyince temsilcileri Hırimyan ve Narbey 13 Haziran’da 
Berlin’e geldiler. Heyete katılan Minas Çeraz ve Stefan Papazyan ile 
birlikte49 Osmanlı topraklarında “muhtar Ermenistan” teşkili için hazır-
ladıkları projeyi Kongreye sundular. Yedi ana maddeden oluşan projede 
büyük Ermenistan’ın Türkiye parçası olarak Erzurum ve Van illeriyle 
Harput sancağı ve Diyarbakır’ın kuzey kısımları, batıda Fırat nehri 
hudut tutularak Ergani sancağı ve Siirt’in kuzey kısımları gösteriliyor, 
Karadeniz’le irtibat için gerekli olan Rize limanı da bu taksimata dahil 
ediliyordu. Ermenistan’ı, Bâbıâli tarafından atanacak bir Ermeni vali 
yönetecek, ilin bir genel meclisi, inzibat kuvveti bulunacaktı50. Patrik 
Varjabedyan’ın bu gelişmeleri müteakip 30 Haziran’da tekrar İngiliz 
sefirini ziyaret ederek “projelerini kongreye sunmuş olduklarını” belirtip 
yeniden destek talep ettiğini görüyoruz51.

Ermeni Patriği ile diğer ruhânîlerin bu sıkı diplomasisi sonucunda 
müracaatları Kongre gündemine alındı. İlk görüşme 4 Temmuz 1878 
toplantısında yapıldı. Ancak müzakere, Ermeni projesi üzerinde değil, 
İngiliz murahhası Lord Salisbury’nin “Ayastefanos Antlaşmasının 16. 
maddesini tadil ile Rus tahliyesini ıslahat şartına bağlayan düzenle-
menin kaldırılması” önerisi üzerine başladı52. 6 Temmuz günü ger-
çekleştirilen ikinci müzakereden sonra 8 Temmuz’da –Ayastefanos 
Antlaşmasının 16. maddesi yerine geçmek üzere- şu yeni düzen-
leme Berlin Antlaşmasının 61. maddesi olarak kabul edildi: “Bâbıâli 
Ermenilerin sakin oldukları vilayetlerin hasbel-mevki muhtaç oldukları 
ıslahat ve tanzîmât bila-tehir icra; Kürtler ile Çerkezlere karşı emn-i 
rahatlarını muhafaza etmeyi53 taahhüd eder ve bu bapda ittihaz edeceği 
tedâbiri sırası geldikçe devletlere tebliğ edeceğinden düvel-i müşarün-
ileyhim dahi tedâbir-i mezkurenin icrasına nezaret edeceklerdir.”54

Bu düzenleme Ermeni liderleri için sundukları tekliflere uygun ve 
arzuladıkları bir netice değildi. Ne sınırları somut olarak belirlenmiş 
bir coğrafya, ne muhtariyetin adı geçiyordu. Bu nedenle Ermeni heyeti, 
düzenleme aleyhine Berlin’den ayrılmadan bir protestoda bulunmuşlar, 
“sakin bir millet oldukları için taleplerine kimsenin sahip çıkmadığını, 
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bunun kendileri için iyi bir ders olduğunu ve derslerini almış olarak 
Berlin’den döneceklerini” bildirmişlerdir55.

Gerçekten Kongre sona erdikten ve Ermeni heyeti İstanbul’a dön-
dükten sonra Patrik Varjabedyan nezaretinde toplanan Ermeni genel 
meclisi toplantılarında Ermenilerle ilgili Berlinde alınan karar gerek 
Patrik gerekse selefi Hırimyan ve diğer ruhanîlerce kıyasıya eleştirilmiş-
tir56. Buna rağmen ruhanîlerden Minas Çeraz’ın söz konusu toplantıda 
ustaca belirttiği gibi “Berlin’de Ayastefanos’dan daha çok kazanmışlar” 
ve en azından “Türkiye Ermenileri için yalnız Rusya’yı görevlendiren 
Ayastefanos’a karşılık Berlin Antlaşmasındaki düzenlemeyle Almanya, 
Avusturya-Macaristan, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya bu sorunu 
tekeffül” etmişlerdi57. Ve böylece, Ermeni kilisesinin canhıraş gayretle-
riyle Ermeni meselesi Osmanlı Devleti içerisindeki Gayrimüslimlerle 
ilgili son sorun olarak milletlerarası politikaya yerleşmiş oluyordu58.

Bu şekilde Kilisenin önderliğinde gündeme oturan “Ermeni mese-
lesi” bundan sonra da Osmanlı devleti ile Rusya ve Avrupa devletleri 
arasındaki ilişkilerde sun‘î veya tabiî olarak gündemdeki yerini koru-
yacak, “hasta adam”ın yeni bir yarası olarak devamlı kanayacak veya 
kanatılacaktır. Konunun içerde ve dışarıda canlı tutulmasında ilerle-
yen süreçte kilisenin dışında bir takım gizli veya açık cemiyetler, ayrı-
lıkçı Ermeni örgütleri de fonksiyonel olmuşlardır. Bununla beraber 
kilisenin önderliği sürmüştür. Öyle ki devletin tasfiye sürecine girdiği 
“Mütareke Dönemi”nde dahi Kilise faaliyetlerini devam ettirmekte, bu 
hususta diğer kiliselerle işbirliğinden çekinmemekteydi59. Genelkurmay 
ATASE Arşivindeki istihbarat raporları ve diğer belgeler bu konuda 
ibret verici bilgiler aktarmaktadır60. Mustafa Kemal Paşa da Samsun’a 
çıtığı günkü Anadolu’nun durumunu değerlendirirken, “Ermeni Patriği 
Zâven Efendi de Mavri Mira heyeti ile hem-fikir olarak çalışıyor” diye-
rek aynı gerçeği dile getirmekteydi61.

Sonuç
Görüldüğü gibi Ermeni Kilisesi, Ermenilerin uzun tarihî süreç içe-

risinde hakimiyeti altında yaşadıkları Osmanlı yönetimi altında top-
luluk içi münasebetlerde yegane karar organı olduğu kadar cemaatin 
devletle ilişkilerinde de güçlü bir bağ oluşturmaktaydı. Bu bağı koparıp 
Ermenileri yeni bir arayışa sokma misyonunu da yine Kilise üstlendi. 
Tanzimat sonrası Balkanlarda başlayan milliyetçilik hareketleri, Batılı 
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devletlerin bunlara arka çıkıp teşvik eden uygulamaları, kendi coğrafya-
larının dibinde Lübnan’da özerk bir yönetim kurulması, temsil ettikleri 
cemaatten fazla Ermeni ruhanîlerinin devletle ilişkileri etkiledi.

1863 yılında kabul ettirdikleri yeni Millet Nizamnamesiyle kilise 
kendi cemaatiyle bağlarını güçlendirdiği oranda Ermeniler için yeni bir 
statü elde etme konusunda yol arayışına girdi. Başlangıç olarak düşü-
nülen tamamen müstakil bir devlet değil, “muhtar” bir idareydi. Buna 
rağmen Ermeni Kilisesi bir “diplomasi merkezi”, dinî liderlerde birer 
“diplomat” gibi çalışmaya başladılar. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi 
süreci projelerini tanıtıp kabul ettirmek açısından uygun ortam sağlı-
yordu. Ermeni liderleri çabaları sonucunda umdukları neticeyi alama-
salar bile uluslararası Berlin Kongresinde kendi meselelerinin gündeme 
alınıp müzakere edilmesini ve antlaşma metnine bir hüküm koyulma-
sını temin etmekle iyi bir başlangıç yaptılar. Patrikhanenin muhtariyet 
konusundaki yoğun mesaisi, Osmanlı yönetimindeki Gayrimüslimlerle 
ilgili uluslararası gündeme Ermeni sorununu da eklemiş oldu.


