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Kısa bir süre önceye kadar hiçbir bölgede çoğunluğu oluşturmadan 
dağınık olarak yaşayan Ermenilerin nasıl bir millet olarak varlıklarını 
devam ettirdikleri, hedeflediklerinden çok küçük te olasa bir devleti 
nasıl kurdukları ve devlet olarak küçük ve sayı olarak az olmalarına rağ-
men nasıl bu kadar güçlü olarak mücadele ettikleri anlamak gerekmek-
tedir. Bugün özellikle devletlerini çok çok aşan bir şekilde, dağınık ama 
tek bir ruh olara hareket ederek tek bir hedef istikametinde çalışmala-
rını sağlayan Ermenilerin milli kimlikleri nasıl koruyup geliştirdiklerini 
bu tebiğ konusu olarak seçilmiştir. Bu alandaki en önemli etkenin kilise 
olduğudan hareketle bu kurumun rolü incelenecektir. Öncelikli olarak 
kilise hakkında bilgi vermek konunun analaşılması için faydalı alacaktır.

Ermeni Kilisesinin Kuruluşu ve Gelişmesi:
Ermeniler, IV. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Roma 

Kilisesi ile akide yönünden 451 tarihindeki Chalcedoine(Kadıköy) 
Konsülü’ne kadar bir problemleri yoktu. Hz. İsa’nın nasıl Tanrı olabi-
leceği yönünde Hristiyan ruhbanların tartışmaları sırasında ayrılıklar 
ortaya çıktı. Ermeniler İsa’ya atfedilen iki niteliğini kabul etmeyerek, 
kendisinin baba ile aynı nitelik ve özde tanrısallığına inanmayı tercih 
ettiler. Roma Kilisesi’nin üstünlüğünü kabul etmeyen, Chalcedoine 
Konsülü’nün kararlarını tanımayan ve Papanın günah çıkarma güç ve 
yetkisine inanmayan Ermeniler kendi kiliselerini kurmak için harekete 
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geçtiler. V. asırda Eçmiyazin Piskoposluğu, Bizans kilisesinden ayrıldı 
ve Piskoposluk Katogigosluğa yani ruhanî umumî reisliğe çevrildi1. 
Eçmiyazin Katogigosluğu Ermenilerin bir nevi “Papalığı” olarak 
ortaya çıkmıştı2. Moğol istilasına kadar Ermenilerin tek ruhanî mer-
cii olarak kalan Eçmiyazin Katogigosluğu, Eçmiyazin’de faaliyetlerine 
son vermişti. Katogigosluk ta Ermenilerle beraber Anadolu içlerine 
doğru taşınmış ve Van/Ahtamar ve Adan/Sis’te faaliyet göstermişti. 
1441 yılında Eçmiyazin Manastırı’nda tekrar tesis edilmiş, ancak Sis 
ve Ahtamar katogigoslukları da faaliyetlerine devam etmişti. Böylece 
Ermeni Gregoryen Kilise si’ne ait üç katogi gosluk merkezi ortaya çık-
mıştı3. Eçmiyazin Katoğigosluğu Revan, Kars, Bayezıd, Erzu rum ve 
havalisi ile XVII. yüzyılın sonlarından itibaren İstanbul Ermenilerinin 
ruhanî mercii olmuştu. Ahtamar Katogigosluğu Van ve çevresinde; 
Sis Katogigosluğu ise Kozan, Adana, Maraş, Zeytun, Urfa, Rumkale, 
Birecik, Nizib, Anteb, Gürün, Darende, Divrik, Malatya, Behisni, 
Antakya, Halep ve Lazkiye’deki Ermenilerinin bağlı oldukları ruhanî 
merkezler olarak faaliyet göstermişlerdi. XV. yüzyıldan itibaren 
Eçmiyazin Katogigosu se çimle, Sis ve Ahtamar Katogi gosları tavarüs 
yoluyla tayin edilirlerdi4. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethi ile 
de İstanbul’da bir Ermeni Patrikliği kurulmuştu. Ayrıca Kudüs’te de bir 
Ermeni Patrikliği mevcuttu. 

XVI. yüzyıldan itibaren Eçmiyazin, Ahtamar ve Sis katogigos-
ları ruhanî ba kım dan İstanbul Patrikliğinden daha üstün olmalarına 
rağmen, devlet tarafından Ermeni mille tinin başı olarak ka bul edilen 
İstanbul Ermeni Patrikliği, Osmanlı Devleti nezdindende en güçlü 
Ermeni lider statüsünde idi. Osmanlı Devleti sınırları içinde olan Sis 
ve Ahtamar katogigoslarının devletle olan bütün ilişkilerinde İstanbul 
Patrikhanesi’nin vasıta ve muhatab ol ması İstanbul Ermeni patriklerinin 
nü fuzunu arttırmakata idi. Çünkü Osmanlı Devleti Ermenilerin lideri 
olarak Katogigosları değil İstanbul patriklerini resmen tanımıştı. Ancak 
Osmanlı Devleti’inin bu tavrı İstanbul Ermeni Patrikleri ‘ni Gregoryen 
Kilisesi’nin başkanlığına yükseltmemişti. Ruhanî olarak yine katogigos-
lar üstün konumlarını korumaya devam etmişlerdi5. 

Katogigosların kilisenin usul ve geleneğini muhafaza etme görevi 
bulunması, piskoposluk unvanlarını yalnız kendilerinin verilmesi ve 
Ermenilerin ayinler için şart olan belesan yağının da sadece katogigoslar 
tarafından hazırlaması onları çok güçlü bir konuma getirmemektedir6. 
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A. Ermenilerin Yetiştirilmesi

1. Örgün Eğitim
Ermeniler için örgün eğitim alanında en etkili kurum kilise olmuştu. 

Özellikle Osmanlı Devleti’nin sağladığı dinî hürriyetler dolayısıyla 
eğitim kiliselerde veya kilise yanlarında yapılan okullarda yapılmıştı. 
Tanzimat döneminden sonra, Ermeni cemaatinin temsilcisi olan 
Patriklerin gözeziminde olarak şahıs veya şirketler aracılığı ile de okul-
lar açılmaya başlanmıştı. Ermenilerin açtığı okullarda bazı dersler hariç 
eğitim dili Ermenice idi. Osmanlı Devleti’nin açtığı Batı tipi örgün eği-
tim kurumlarında da din dersleri kilisenin tesbit ettiği öğretmenler vası-
tası ile yapılmakta idi. Böylece Osmanlı Devleti’ndeki Ermeniler kendi 
dil ve kültürleri çerçeveside yetişmekte idiler.

Ermeni çocuklarının eğitimi, Rus işgali öncesindeki Kafkasya’da 
Osmanlı Devleti’ndekine benzer bir şekilde yürütülmekte idi. Ruslar 
da bu sistemi devam ettirmişlerdi. Eçmiyazin’de dini yüksek öğretim 
kurumu da vardı. İstanbul Ermeni Patriği iken, 1866’da Eçmiyazin 
Katogigosu seçilerek, IV. Kevork Eçmiyazin’e gittiğinde bir seminer 
binasına ihtiyaç olduğunu görmüş ve bu seminer binasının yapımı için 
ihtiyaç duyulan kerestenin Osmanlı sınırları dahilindeki ormandan kar-
şılanması için Kars Valiliği’ne gerekli emrin verilmesini Hariciye Nazırı 
Fuat Paşa’dan istemişti.7 Katogigos’un bu isteği yerine getirilmişti8. 

1881’de Rusya’da tahta çıkan III. Aleksandr, “tahtın dokunulmaz 
haklarını muhafaza etmek ve Rusya’yı tek bir devlet (Çarlık), tek bir 
millet (Rusluk) ve tek bir görüş (Ortodoksluk)” haline getirmek için 
bir siyaset belirlemişti. Bunu için de tek çare, Rusya Çarlığı’nda yaşa-
yan Rus olmayan kavimleri ya “imha etmek” veya “Ruslaştırmak” gere-
kiyordu9. Bu politika Ermeniler için de 1880’li yıllarda uygulamaya 
konulmuştu. Bundan Ermeni okullarına da baskı başlamıştı. 1885 
tarihinde Eçmiyazin Katagigosu Rus Çarı, okullarla ilgili yeni düzen-
lemeler yapılmayacağına Rus Çarı, okullarla ilgili yeni düzenlemeler 
yapılmayacağına dair söz vermişti. Ancak sözünde durmayan Rus Çarı, 
gönderdiği yeni bir emirname ile “bir okul öğretmeni bir hata yaptı-
ğında okulun kapatılması şartı” getirilmişti. Katogigos I. Makar, Nisan 
1891’de Rus Çarı’nın gönderdiği bir emirnameyi protesto etmişti10. 

Bu arada Ermenilere karşı tavır Ağustos 1896’da II. Nikola’nın taç 
giyme törenine Ermeni temsilcileri kabul edilmemesi ile yeni bir boyut 
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kazanmıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, Rusya Maarif Nezareti’nin 
Kafkasya için yayınladığı eğitim nizamnamesine göre; yeni Ermeni 
okullarının açılması yasaklanmış, sadece Ermeni kiliselerine bağlı küçük 
okulların eğitim verebileceği, ancak bunun da sadece dinî eğitim olabi-
leceği bildirilmişti Kafkasya’da eğitim veren okullarda öğrencilerin ise 
sadece %5’nin Ermeni olması kararlaştırılmıştı. Öte yandan Kafkasya’da 
Ermeni memurları görevlerinden azl edilerek, yerlerine Rus memur-
ları tayin edilmeye başlanmıştı. Eğitim kurumlarına yapılan bu baskılar 
sonucunda, 1897 yılı içerisinde 320 Ermeni ilkokulu kapatılmıştı11. 

Kafkasya Genel Valisi Prens Galitsin, 1898 yılı içerisinde Çar’a 
Ermeniler hakkında bir rapor sunmuştu. 1- Ermeni isyan ve hareketleri, 
Ermenistan bağımsız devletini hedeflemektedir. Ermeni kiliselerine 
bağlı olan Ermeni ilkokulları Rus Eğitim Bakanlığı’na bağlanmalı ve 
papazların zararlı etkilerinden kurtarılmalıdır. Kapatılan okulların mal 
varlıkları Eğitim Bakanlığı’na teslim edilmelidir12.

Rusların Eçmiyazin üzerindeki kontrolünün giderek sıklaşması 
yönündeki ça lışma lar Çar’ın 21 Hazirin 1903 tarihli fermanı ile zirveye 
çıkmış ve Ermeni kilise lerinin bütün emlakına elkonulmuştu. Ayrıca 
Ermenilere aid ilk, orta ve yüksek okullar daki tedrisatın Rusça yapıl-
ması mecburi hale getirilecekti13. 

Rusların yaptığı yeni düzenleme ile Ermeni kiliseleri, manastırları, 
mektepleri ve ruhban kesiminin maaş ve giderleri hükümetçe öden-
mesine karar verilmiş ve bu hazırlık Eçmiyazin Katogigosluğu’na bil-
dirilmişti14. Böylece Rus yönetimi 1836 yılından itibaren dinî alanda 
serbest bıraktığı Ermenileri kiliselerinin bütün kademelerine müdaha-
leye başlamıştı.

Rus Çalığı’nın bu uygulamaları Ermenileri kısa sürede isyana sevk 
etmişti. Bu sırada Rus idaresinde olan Revan, Gümrü ve Kars havalisin-
deki Ermeniler, protesto gösterilerinde bulunarak Rus hükümeti yanlısı 
ırkdaşlarını katl etmişlerdi15. Katogigos Krimyan da, Taşnak Komitesi 
ile birleşerek Rus hükümetin bu kararına karşı konulması için bir “emir-
name” yayınlamıştı. Böylece Rusların Ermenilere ve kurumlarına karşı 
başlattığı hareket, Ermeniler ve en etkin dinî makam tarafından karşı 
konulması neticesinde Kafkasya’da Rus-Ermeni çatışmaları gittikçe 
artmıştı16.

I. Dünya Savaşı’nın hazırlık sürecinin de katkısı ile Ermeniler tek-
rar eski haklarını kazanmışlardı. 1918’de Ermenistan Cumhureyeti’nin 
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kurulmasından itibaren örgün eğitim Ermenice yapılmaya başlanmış, 
SSCB döneminde de, Emeristan SSC’de Rusça öğrenilse bile Eremince 
olarak örgün eğitim yapılmaya büyük önem verilmişti.

2. Yaygın Eğitim
Ermeni toplumunun genel olarak yetiştirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

için Ermeni kilisesinin büyük etkisi vardı. Kiliselerde yapılan dini eği-
tim, bilgilendirme faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler sayesinde yaygın eği-
tim gerçekleştirilmekte idi. Ermenilerin kiliselerdeki bu faaliyetlerini 
kendisine zararlı gören devletler kiliseleree müdahale etmeye başlamak-
taydı. 1876-1892 arasında Eçmiyazin Katogigosluğu’nun kendi siyasal 
isteklerine göre hareket etmesinden rahatsız olan Rus yönetimi kili-
selere müdahaleye ve Kiliselerdeki rahipler Eçmiyazin Katogigossuna 
haber verilmeden hapsedmeye başlamıştı. Bunun üzerine Eçmiyazin 
Katagigosu I. Makar, 1891’de, Rus Hükümeti’ni protesto etmiş ve “Hiç 
kimseden ve hiçbir devletten ve mezhepten yarar beklemeyin. Lehliler 
Katolik oldukları halde üç devlet tarafından paylaşıldı. Allah korusun 
Türkiye’yi de böyle taksim edeceklerdir. Katolik, Rum ve Protestan da 
olsak bize bir pay yoktur. Politikanın insaf ve merhameti olmadığı gibi 
hakkaniyet dahi tanımaz. Biz kilisemiz ve kabiliyetimizle yaşamayı sür-
dürebiliriz” demişti. Ermeni toplumunun dini sağlam, Kiliselerine ve 
rahiplerine bağlı ve saygılı olduklarını belirten I. Makar, kilise etrafında 
toplanılmasını özenle vurgulayarak aynı istikamette görüşbirliğinin sağ-
lanması gerektiğini belirtmişti17.

Kafkasya’da bulunduğu iki yılı Rusya açısından çok iyi değerlendir-
miş olan Prens Galitsin, 1898 yılı içerisinde Çar’a Ermeniler hakkında 
bir rapor sunmuştu. Bu raporun önemli kısımları şöyledir:

Ermeni isyan ve hareketleri, Ermenistan bağımsız devletini hedefle-
mektedir. Bu harekete, şehir halkının aydın kesimi, ruhban görevlileri ile 
çok az sayıda köylü katılmaktadır. Bu faaliyetleri planlayanlar papazlar, 
Ermeni basını ve yabancı ülkelerdeki ihtilal komiteleridir.

Eçmiyazin Katogigosu ve sinodu kendilerine dinî alanda verilen 
yetki sınırlarını aşmaktadırlar.

Kafkasya’da etkin olan Ermeni basını Ruslarla Ermeniler arasında 
kaynaşmayı sağlayacağı yerde, bunları ayırarak uçurumu genişletmekte-
dir. Bunun için Ermeni basın üzerinde kontrol sağlanmalıdır.
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Ermeni hayır cemiyetleri asli vazifelerinin dışında hareket ederek, 
daha çok siyasetle uğraşmaktadırlar. Bunların denetlenmeleri ve görev 
alanlarının dışına çıkmış olanların kapatılmaları için Kafkasya Valiliği’ne 
yetki verilmelidir18.

Kafkasya valisi, Ermenilerin yaygın eğitimi için önemli olan kilise, 
basın ve hayır kurumlarının etkisiz hale getirilmesini istemişti. I. Dünya 
Savaşı sürecinde Ermeni-Rus ileşkileri yeniden düzelecekti. Osmanlı 
Devleti ve diğer ülkelerde yaşıyan Ermeniler için de kilise, bunu bağlı 
örgütlenmeler ve basın yaygın eğitim için önemli bir işlev görecekti.

B. Ermenistan Sınırlarının Belirlenmesi ve 
Genişletilme Çalışmalarında

1. “Ararat Kırallığı” adıyla bir Ermeni Devleti Kurulması Fikrinin 
Ortaya Çıkmasında Eçmiyazin Katogigosluğu’nun Etiksi

Ruslar ile Ermeniler arasındaki işbirliğinin başlaması 18. asrın ilk 
çeyreğine te sadüf etmek tedir. 1719 yılında Çar I. Petro Rus Ortodoks 
Kilisesinin üyelerine tanı nan bü tün hakları ülkesinde yaşayan 
Ermenilere de verdi. 1734’te Çariçe Anna Ermenilere kendi kilisesine 
sahip olma hakkını tanıdı. Bu hak 1744’te Çariçe Elizabeth (Yelizaveta) 
ve 1763’te Katarina tarafından da tasdik edildi. 1770’te Ermeni kiliseleri 
Petersburg ve Moskova’da inşa edildi19. 

18. asrın başlarından itibaren Güney Kafkasya’daki bazı Ermenilerin 
gözlerini Rusya’ya çevirmeleri Büyük Petro döneminde daha da 
arttı. Petro 1723’te Terek, Derbend ve Bakü’yü ele geçirdikten sonra 
Ermenilere hitaben dostça bildiriler, ilanlar yayın ladı. Revan bölgesin-
deki bazı Ermenilerde de bir Hristiyan hükümetin idaresinde yaşama 
ar zusu ortaya çıktı. Fakat 1724’te Osmanlılar ile Ruslar arasında imzala-
nan İran Mukasemesi Anlaşması ile Gence, Karabağ, Nahçıvan, Revan 
ve Üçkilise (Eçmiyazin)’nin Osmanlılar da kalması Rusya idaresinde 
yaşamak isteyen Ermenilerde hayal kırıklığı mey dana getirdi20. Bütün 
bunlardan sonra Ermenileri kendi idaresine almakta veya bağımsız hale 
getirmekteki zorluğu gören Büyük Petro , onları Osmanlı Devleti’nden 
kopararak Gilan ile Rus nüfuzunda kalan yerlerine göç etmeleri husu-
sunda teşvike başla mıştı21.

Ruslar, Balkanlarda Yunan ve Slavları kullanırken, Güney Kafkasya 
ve Anadolu’da da Ermenileri bu gaye ile organize etmeye başlamışlardı. 
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1768’de Osmanlılara karşı hare kete geç meyi kararlaştırdıkları zaman, 
II. Katerina(1762-1796), Rusların ko rumasında bir Ararat Krallı ğı’nın 
kurul ması hususunda Ermenilere ümid vererek teş vik etmişti. Bunun 
üzerine 1800-1801 tarihlerinde Eçmiyazin Katogigosluğu görevinde 
bulunan Hovsep Argutyan(1743-1801) “Rusya ile İslam komşuları 
(Osmanlı ile İran) arasında bir duvar olacak Ararat Krallığı’nın ku rul-
ması” için Ruslara müracaat et mişti22.

 Petersburg’da Ermenilerin istiklali için önemli müzakereler 
ya pılmıştı. Neticede İran’a bağlı çeşitli hanlıkların idaresinde bulunan 
Ermeniler Rus İmparatoru’nun lutfü ile hare kete geçirilecek ve Revan 
zapt edilecekti. Bu teklif Rus idarecileri ta rafından da uygun görüldü. 
Güney Kafkasya’da Rus idaresinde bir Ermenistan kuru la cak ve tacı da 
İmparatoriçe Katerina’nın samimi adamı Prens Potemkin’e verilecekti. 
Bu arada Eçmiyazin Katogigosu da müstakil Ermenistan ile Rusya ara-
sında münasebetler hak kında iki antlaşma imzalayarak Rus-Ermeni 
münasebetlerini düzenlemeye çalışıyordu. Bu gelişmelere ilave olarak 
Çar da Ermenileri hitaben bir beyanname yayın lamıştı23.

1783 tarihinde Gürcistan’ı himayesine alan Rusya 1801 burayı ilhak 
ederken, Ermenileri de bir devlet kurmak için teşvik etmişti. XVIII. 
Yüzyılın sonları- XIX. Yüzyılan başında Ermeniler de bir Ararat 
Kırallığı kurmak için harekete geçmişlerdi.

2. Revan Civarında Ermenilerin Toplayarak Ermenistan Oluşturma 
Çalışmaları

Güney Kafkasya’yı Gürcistan vasıtası ile kontrol etme imkanına sahip 
olan Ruslar, Osmanlı Devleti toprakları olan Anadolu ve İran tarafla-
rında etkili olmak için yeni bir üsse ihtiyacı vardı. Bu bölgede Rusların 
isteklerini karşılayacak mevcut bir yapı olmadığından yeni bir oluşum 
için harekete geçmişlerdi. Rusların bu politikası iki aşamadın meydana 
geliyordu. İlk önce Güney Kafkasya, Anadolu ve İran’da dağınık ola-
rak yaşayan Ermenileri kendi kontrolü altında bir merkezde toplama 
ve daha sonra Ermenileri de kullanarak genişleme satratejisi idi. İşgal 
ettikleri yerleri elde tutmak için Hristiyan nüfus iskan etmeyi temel 
bir politika olarak uygulayan Ruslar, Anadolu ve İran ülkesi için büyük 
strate jik önemi olan Revan ve çevresine, Doğu Anadolu’da ve İran’da 
dağınık olarak yaşa yan Ermenileri yerleştirme politikasını 1828 yılın-
dan itibaren uygulamaya koymuşlardı. Bu günümüze kadar Kafkasya’da 
yeni tartışma, kavga ve savaşlar dönemini başlatan önemli bir faktördür. 
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Ermenilerin bir bölgede toplanmaya başlanması Ermeni devletinin 
sınırlarının oluşturmak için bir basamak olacaktı.

2.1. İran’dan Yapılan Göçlerde Eçmiyazin Katogigosluğu’nun Rolü
Ruslar İran ile yapılan Türkmençay Anlaşması (1828)’na dahil ettir-

dikleri 15. mad deyle Güney Azerbaycan’da yaşayan Ermenilerden 
isteyenlerin bir yıl içinde Rus topraklarına göçmelerini İran’a kabul 
etti rilmişti.

“Revan Fatihi” ünvanını alan Paskiyeviç, tehcir için 10 maddelik bir 
talimat name hazır laması için Albay Lazarev’i görevlendirmişti. Rusların 
düşüncesine uygun olarak, çeşitli yerlerden Ermeni temsilcileri göç etme 
arzularını bildirdikleri gibi, Ermeni Katogigosu Nerses de Stephan ve 
Nikolai adlı iki rahibi Paskiyeviç’e göndere rek tehcir fikrini destek-
lediklerini bildirmişti24. Ermeniler tarafından din kardeşlerinin kurta-
rıcısı olarak karşılanan25 Lazarev, göçün organize edilmesinde Ermeni 
ruhbanlar ile işbirliği yapmıştı. Mesela, Lazarev Salmas’daki Ermenilerin 
listesini hazırlama işini Patrik Enoch’a havale etmişti26. Ermenilerin 
göçünün hızlanmasındaki bir etken de Eçmiyazin Katogigosu’nun 
tutumu idi. Katogigos, bölgedeki bütün Ermeni ruhban lara göç etme 
emri ver miş, karşı çıkanların bütün dinî kisve ve hüviyetlerden mahrum 
bırakılarak afaroz edileceğini bildirmişti. Ruhbansız kalan Ermeniler 
ister istemez göçe icbar edilmiş lerdi27. 

İran’dan göçürülen Ermeniler sayesinde Azeri Türklerinin çoğun-
lukta bulunduğu Revan civarında Ermeni nüfusunu artırılarak Ermeni 
devleti için ilk adım atılmıştı.

2.2. Osmanlı Ülkesinden Ermenilerin Göçürülmesinde Eçmiyazin 
Katogigosluğu’nun Rolü

1828-29 Osmanlı-Rus savaşı neticesinde imzalanan Edirne 
Anlaşması(14 Eylül 1829), İran ile imzalanan Türkmençay anlaşma-
sında olduğu gibi, bu defa Osmanlı topraklarında yaşa yan Ermenilerin 
göçürülmesine zemin hazırlamıştı28. Doğu Anadolu’dan Ermenilerin 
gö çürül mesi için bir komite kurulmuştu29. İran’da Albay Lazarev’in 
yürüttüğü göç hadisesi Doğu Anadolu’da General Pankratyev tarafın-
dan ye rine getirilmişti. Ermeniler Doğu Bâyezîd, Erzurum, Kars, 
Bayburt ve Eleşkirt’ten göçürülürken Rus subaylarının en büyük yar-
dımcıları Ermeni ruhbanlardı. Ruhbanlar, cemaatlerini göçe ikna için 
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her yola başvuru yorlardı. Katogigos Nerses de bizzat Ruslar’a yardım 
ediyor, ruhanî elbisesi ile araziye ya bancı olan Rus birliklerine kıla-
vuzluk yapıyordu30. 

Daha önceleri Türk komşuları ve yöneticileri ile uyumlu bir hayat 
süren Ermeniler, Paskiyeviç tarafından, umut ve hırsla en üst derecede 
cesaretlendiri lerek göçe teşvik edilmişti. Ruslar bunu bölgede hakimi-
yet kurmak için yapmışlardı. Savaş sı ra sında Ruslar ile iş birliği yapan 
Ermeniler korkuya kapılmışlar31 ve Ruslar ile Ermeni ruhbanların teş-
vikleri so nunda göçürülmeye başlanmışlardı. Doğu Anadolu’dan tahmi-
nen 90-100 bin Ermeni göçürül müştü32. 

Rusların Ermenileri göçürmesine engel olmaya çalışan33 Osmanlı 
Devleti, Rusya’ya ait bölgeye yerleşen Ermenilerin tekrar getirilmesi 
için faaliyet göster mişti. “Vatan-ı aslilerine ric ‘ata can atmakta” olan 
bazı Ermenilere türlü zorluklar çıkarıla rak dönüşlerine müsade edilme-
mişti. Bu durum çeşitli yollarla İstanbul’a intikal et mişti. Bunun üzerine 
Osmanlı idarecileri, Rusya’nın İstanbul büyükelçisinden söz ko nusu 
olan mahallerin Rus memurlarına hitaben yazı lan “tenbihnameler” ala-
rak gönde rmişlerdi. Bir süre sonra Rusya elçisi, tercümanı Frankeni’yi 
Bab-ı Âli’ye göndererek, Rusya’da bulunan ve “takım takım vatanlarına 
gelmek isteyen re ayaya başka başka kağıtlar verilmek” yerine “avdete 
talip olanları cümleten alup getirmek” için, münasip bir memurun 
Osmanlı Hü kümeti tarafından tayin edilmesini istemiş ve kendisinin de 
bu memura münasip bir kağıt vereceğini bildirmişti. Bu durum serasker 
ile kaimma kam tarafından müzakere edilerek, elçinin tutumu “suret-i 
haktan” görünme şeklinde yorumlanmış, fakat bir memurun gön-
derilmesinde bir mahsur olmadığı da belirtil mişti. Dirayetli bir memura 
yeterli mik tarda harcı rah verilerek gönderilmesi ve yanına Ermeni 
lisanını bilen bir “yazıcı” nın Ermeni Patri kanesi’nden terfik edilmesi 
tensip edilmişti34. Bu teklif padişah tarafından da uygun gö rül müş ve 
Tekirdağlı Ragıp Ali Bey sözkonusu göreve atanmıştı. Ayrıca Padişah, 
gönderilecek memurun çok yer do la şacağını düşünerek harcırahının bol 
verilmesini ve döndüğünde hesapla rın kontrol edilmesini istemişti35. 
Ancak bu teşebbüsün nasıl neticelendiğini tespit edemedik. Rus el çi-
sinin böyle bir memur tayinini istemesi, bir oyalama olsa gerektir. 

2.3. Rus İdaresine Giren Ermenilerin Durumu
Bağımsızlık hayaliyle Ruslar ile işbirliği yapan Ermeniler, 1829’den 

sonra ha yal kı rıklı ğına uğradılar. Ruslar bağımsızlık yerine sadece Revan 
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ve çevresine Ermeni Eyaleti adını ver mekle yetindiler. Ermenilerin 
başında savaşa iştirak eden Eçmiyazin Katogigosu Nerses Aşdarakes’in 
bağımsızlık hususunda yaptığı müracatlardan Ruslar rahatsız olmuştu36. 
Katogigos Nerses’i kendileri için tehlikeli gören Rus Komutanı 
Paskiyeviç, Nerses’in Katogigosluk’tan azl edilerek Besarabya’ya sürül-
mesini sağlamıştı. Nerses orada 1857’de kahrından ölmüştü37.

Ruslar bölgeye yerleşene kadar Ermenileri kullanırken, Ermenilerin 
bir devlet kurmak için özellikle kilise vasıtasıyla yaptıkları yardımlar 
karşılıksız kalmıştı. Ancak Revan civarına Osmanlı Devleti’nden de 
Ermenilerin yerleştirilmesi bu günkü Ermenistan için ikinci basamak 
olmuştu.

3. Doğu Anadolu’da Bir Ermenistan Kurulması İçin Kilisenin 
Uluslararası Alanda Yapıtığı Çalışmalar

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda karşılaştığı problemler dolayısıyla 
Sırp ve Bulgarlara bağımsızlık verilmesi baskısı karşısında İstanbul 
Ermeni Patrikhanesi Doğu Anadolu’da Ermenilerin de bu konuda 
talebi olduğu göndeme getirilmesi ile Ermeni Devleti’nin kurulması 
yönünde ikinci safha başlamıştı.

3.1. İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Ermenilere İmtiyaz Talebi 
1876’da Osmanlı’daki gayrimüslimler lehine ıslahatları (idari bir çeşit 

bağımsızlık verilmesi) görüşmek üzere bir konferansın toplanması süre-
cinde ve daha sonra Eçmiyazin Katogigosu olacak İzmirliyan tarafından 
yazılan ve Hrımyan tarafından son şekli verilen bir muhtıra Osmanlı 
Sadareti’ne verilmişti. Muhtırada “Bulgar ve Sırplar’a bağımsızlık veril-
diği takdirde bundan kendilerinin de yararlanacaklarına emin” oldukla-
rını ifade etmişlerdi38. Ayrıca İstanbul Ermeni Patrikhane’si tarafından 
sadece Balkan Hristiyanlarının değil kendilerinin de kurtarılması için 
İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na bir muhtıra verilmişti39. 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşının sona erdiği sırada, Patrik Nerses 
ve önde gelen dinî liderlerden İzmirliyan gizli olarak toplanan Ermeni 
Meclisi Rus Çarı’na verilmek üzere Eçmiyazin Katogigosluğu’na bir 
muhtıra gönderilmesine karar vermişti. Bu karara göre; 

Fırat’a kadar olan topraklar Ararat ili ile birleştirilerek Rusya’nın bir 
parçası olarak kalmalı.
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Arazi ilhak olunmayacaksa, Bulgarlar’a verilen imtiyazlar Ermenilere 
Rusya’nın yardımı ile verilmeli.

İşgal edilen topraklarda Islahatın tamamlanmasına kadar Rus asker-
leri çekilmemeli. 

Zabıtanın çoğunluğu Ermenilerden olmalı.
Ermeniler de düzenli askerî talim görmeli. 
Memurlar, özellikle vali ve belediye reisleri Ermenilerden olmalıdır.
Ayrıca, İstanbul Patrikhanesi Ermeni Meclisi, Rus Çarı II. Aleksandır 

ve Başvekil Gorçakof ’a birer mektup göndermeyi kararlaştırmıştı. 
Bu muhtıra ve mektuplar Grandük Nikolas Nikolayeviç ve İgnatief ’e 
ulaştırılmıştı. Grandük Nikolas da II. Aleksandır’a göndermişti. Diğer 
taraftan, İstanbul eski Patriği Hrimyan ile Piskopos Narbey de muh-
tıraları Çar’a sunmak üzere Eçmiyazin Katogigosuna ulaştırmak için 
Eçmiyazin’e hareket etmişlerdi. Bundan bir sonuç alınmaması üzerine 
daha sonra İzmirliyan Eçmiyazin’e gitmişti. Katogigos IV. Kevork’un 
Türkiye Ermenileri meselesine müdahale ederek Rusya ve Avrupa dev-
letleri nezdinde teşebbüs etmesi gerektiğini izah eden İzmirliyan’ın 
bütün çabalarına hatta, IV. Kevork’un Rusya’ya karşı olamamasına 
rağmen bir sonuç elde edilememişti. Özellikle, Katogigosun samimi 
dostu ve Rus karşıtı olan Piskopos Manguni’nin muhalefeti dolayısıyla 
İzmirliyan Nisan 1878 başlarında İstanbul’a dönmüştü40.

Savaş sırasında Doğuda Erzurum’a Batı’da Yeşilköy(Ayastefanos) 
kadar ilerleyen Ruslar, İngiltere’ye savaş öncesinde verdikleri söz isti-
kametinde İstanbul Boğazı’nı işgal etmemiş ve 3 Mart 1878 tarihinde 
Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın hazırlık aşama-
sında Ermeni Patrikhanesi, Edirne Başpiskoposu Kevork Rusçukluyan, 
Stephan Arslanyan Paşa ve Ohannes Nuryan Efendi’yi görevlen-
dirmişti. Rus heyetinden İstanbul Rus eski Büyükelçisi İgnatief bu 
heyete Osmanlı topraklarında “Ermenistan” diye bir bulunmadığı 
ve Ermenilerin Doğu Anadolu’da çoğunlukta bulunmadıklarından 
Bulgarlara verilen haklardan yararlanamıyacaklarını söylemişti. Ancak 
Ermenilerden ileride faydalanmayı düşünen Rusya, bu anlaşmanın 16. 
Maddesinde Doğu Anadolu’daki Ermenilerin imtiyazlı hale getirilmesi 
resmen Osmanlı Devleti’ne kabul etirilmişti. Patrik Nerses, “Ermeni 
Meselesi”nin “Şark Meselesi ile yeni birlikte yeni bir şekle dönüştüğünü 
ifade etmişti. 
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Rusların Anadolu içlerine girmesi, Balkanlarda Büyük Bulgaristan’ı 
kurdurarak Ege Denizi’ne ulaşması, Akdeniz ve Osmanlı Devleti top-
rakları konusunda ortak istemelen İngiltere’yi rahatsız etmiş ve bu 
görüşe diğer büyük devletlerin de katılması ile Berlin Konferansı top-
lanmıştı. İstanbul Ermeni Patrikliği bu konferansa eski patriklerden 
Krimyan, Noren Narbey, Stepyan Papazyan ve Minas Çeraz’da oluşan 
bir heyet gündermişti. 61 maddeye göre Ermenilerin yaşadığı Doğu 
Anadolu’daki topralarada ıslahat yapılacaktı. Muhtariyete karşı çıkan 
İngiltere’ye göre, burada Osmanlı idaresi sona ererse burada bu defa Rus 
idaresi kurulacaktı. O anda Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına karşı 
olan İngiltere, bölgeye 4 Haziran 1878’de Kıbrısı alarak yerleşirken, bir 
taraftan Ermenilerin bağımsızlığını engelliyor gözükürken diğer taraf-
tan da Osmanlı Devleti’nden Ermeniler için özel imtiyazlar koparıyor 
idi. İngiltere’yi kendilerine yakın bulan İstanbul Ermeni Patriği Nerses 
te bir Ermeni Eyaleti kurulmasını talep ediyordu41. 

İngiltere artık Osmanlı Devleti’ni sadece kendi politikalarını netleş-
tirmek ve başkasının bölgeye kendisinden önce girmesine engel olmak 
için politikalar üretmekte idi. İngiltere, bundan sonra Ermeniler lehine 
Doğu Anadolu’da ıslahat yapılması için Osmanlı Hükümeti’ne devamlı 
baskı yapmaya başlayacaktır. Böylece Ermeniler’in Ruslardan sonra 
ikinci bir hamisi ortaya çıkacaktı.

Rusların politikasına karşı çıkan ve Osmanlı’ya düşmanlığı red eden 
Eçmiyazin Katogigosu I. Makar da Rus Hükümeti’nin Kafkasya’ya 
Ermeniler dışındakilerin yerleştirilmesine karşı çıkmakta, “Vatan” dediği 
Doğu Anadolu’da Rus idaresi kurulursa buraya “Malakanlar ve Ruslarla 
dolacaktır” demekteydi. Ayrıca I. Makar “Göçmen Müslümanları 
Ermenistan’a doldurmama”sına da karşı çıkmaktaydı42.

3.2. 11 Mayıs 1895 Tarihli Islahat Projesini’nin Osmanlı Devleti’ne 
Kabul Ettirme Sürecinde Krimyan’ın Çalışmaları ve Etkisi

1892’de katogigos seçilen ve Osmanlı aleyhine tavrı olan Krimyan’ın 
Eçmiyazin Katogigosusluğu’na tayiniyle beraber Osmanlı Ermenilerinde 
de bu istikamette faaliyetler ön plana çıkmaya başlamıştı. Osmanlı 
Devleti’ndeki en etkili Ermeni mercii olan İstanbul Patrikliği’nde de bu 
yönde bir değişiklik meydana gelmiş ve İzmirliyan Patrikliğe seçilmişti. 
İstanbul Ermeni Patrikliği de, İstanbullu Meteos III. İzmirliyan’ın ilk 
İstanbul Patrikliği döneminde (1894-1896) Eçmiyazinle ilişkilerin 
düzeltilerek ıslahat konusunda Eçmiyazin Katogigosu Krimyan ile aynı 
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istikamete faaliyetlere yönelmişti. İzmirliyan, kendisinden önceki patri-
ğin ilga ettiği Eçmiyazin Katogigosluğu’na ait “emirnane”yi bu patrik-
liğe bağlı bütün kiliselerde yeniden okutmaya başlamıştı. Ayrıca, Patrik 
İzmirliyan, Kumkapı’daki Ermeni Meclisi’nde “Milli Muhtariyeti” izah 
ederek, cemaatinin şuurlanması ve neler taleb etmelerini de anlatmıştı. 
Şöyle ki; Ermenilerin meskun olduğu vilayetlerdeki işler Ermeniler tara-
fından seçilmiş milli bir parlamento tarafından görülecek, yeni kanunlar 
bu parlamento tarafından “tertip ve tanzim” edilerek bunların yürür-
lüğe konması Osmanlı Hükümetiyle beraber gerçekleştirilecekti43. Bu 
açıklama, gelecekteki bağımsız Ermenistan’a ilk adım olacak Osmanlı 
vassalı bir devletin hukuki zeminini oluşturmanın bir ifadesidir.

Katogigos Krimyan, Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu böl-
gesinde yaşayan Ermeniler lehine bir ıslahat yapılmasını sağlamak 
amacıyla Rus İmparatoru ile görüşmek ve Rus yönetiminin Osmanlı 
hükümetine baskı yapmasını sağlamak amacıyla Petersburg’a doğru 
yola çıkmıştı. Krimyan, 27 Haziran 1895 günü öğleden sonra özel bir 
trenle Moskova’ya ulaşmıştı. Katogigosu’un tren istasyonundaki kar-
şılanmasına Rus “Polis Nazırı”nın da aralarında bulunduğu ekserisi 
Ermenilerden oluşan kalabalık bir grup katılmıştı. Kalabalık tarafından 
“Geç Eriks” nidalarıyla karşılanan Krimyan, Ermeni Kilisesi’nde bir 
vaaz vererek “Rusya’da yaşayan Ermenilerin bahtiyar Osmanlı ülkesinde 
yaşayanların ise zulme düçar olduğunu ... ve Rus İmparatoruna dua 
etmelerini” söylemişti44.

Katogigos Krimyan, Rusya lehine Osmanlı aleyhine yaptığı konuş-
malardan sonra Rus İmparatoru tarafından Peterhof Sarayı’nda kabul 
edilmişti. Ancak, Rus Hariciye Nazırı tarafından yapılan açıklamada, 
Katogigos’un “sadece kilisesine ait işlerle uğraştığı” belirtilmişti45. Fakat, 
bu inandırıcı bulunmamıştı. Katogigos Krimyan’ın Rusya Çarı’na 
müracaat ederek ondan Ermeni meselesine müdahale etmesini iste-
diği46 kanaati hasıl olmuştu. Esasında, Rus Hariciye Nazırı’nın ifadesi-
nin doğru kabul edilmesi gerekir. Çünkü, Rusya Hükümeti için Osmanı 
Devleti’nde yaşayan Ermeniler lehine girişim yapması için Krimyan’ın 
söz söylemesine gerek olmadığı, Rusya’nın temel politikası açısından 
malumdur. Zaten, Krimyan’ın Rus İmparatoru’yla görüşmesinden 
dokuz ay önce, Doğu Anadolu’daki vilayetlerde Ermeniler lehine ısla-
hat yapması için, Rus yönetimi İngiltere ve Fransa’yla birlikte Osmanlı 
Devleti yöneticilerine müracaat etmişti. Ancak, Krimyan’ın bu müra-
caatı Osmanlı Devleti’nin Islahat Projesi’ni kabul etmesinden önce 
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olduğuna dikkat edilirse, bu seyahatin Islahat Projesi’nin kabul ve tasdik 
edilmesi sürecine etkili olduğu veya olmuş olabileceğini kabul etmek 
gerekir. 

29 Ağustos 1894 yılındaki Sasun Ermeni olayları üzerine, İngiltere, 
Fransa ve Rusya hükümetleri Osmanlı yönetimine Ermeniler lehine 
ıslahat için müracaat etmişlerdi. Esasında, bu üç devletin İstanbul’daki 
elçileri, Eçmiyazin Katogigosluğu ile aynı yönde hareket eden Patrik 
İzmirliyan’nın idaresindeki İstanbul Gregoryan Ermeni Patrikhanesi 
tarafından verilen esaslara istinaden, Erzurum, Bitlis, Van, Sivas, 
Diyarbakır ve Harput için bir Islahat Projesi ve Memorandumu’nu 
hazırlamışlardı47. 40 maddeden oluşan ve İngiltere, Fransa ve Rusya 
tarafından Osmanlı Devleti’ne verilen proje yapılan görüşme, tartışma 
ve baskılar sonunda Osmanlı Hükümeti tarafından da kabul edilerek 
yürürlüğe konulmuştu48.

11 Mayıs 1895 Islahat Projesi Ermeniler tarafından bir kurtuluş bel-
gesi ve bağımsızlık için bir adım olarak görülmüştü. Islahat Projesi’nin 
gerçekleşmesi için Eçmiyazin Katogigosluğu ile aynı istikamette çalışan 
İstanbul Patriği İzmirliyan da, kendileri için memnuniyet verici bu olayı 
Eçmiyazin Katogigosu Krimyan’a müjdelemişti49. Böylece, Osmanlı 
Devleti üzerinde her zaman baskı yapmaya muktedir olan üç devletin 
Türkiye’nin Doğu Anadolu’ya müdahale etmeleri için hukuki zemin-
lerini genişletmeleri sağlanmıştı. Ancak bu Islahat Projesi yürürlüğe 
konamamıştı. Bölgede nüfus kesafeti olmamasına rağmen, bağımsızlığa 
yaklaştıklarına kanaat getiren Ermeniler de bu isteklerini gerçekleştir-
mek için engel gördükleri başta Türkler olmak üzere Müsülmanlara 
karşı yeni ve şiddetli bir mücadele dönemine girmişlerdi. 

3.3. 26 Ocak 1914 Tarihli Islahat Projesinin Kabülünde Kilisenin 
Rolü

I. Dünya Savaşı hazırlıklarının başladığı sırada, İşbaşına gelen 
Eçmiyazin Katogigosu V. Kevork, Balkan Savaşları dolayısıyla zor 
durumda olan Osmanlı yönetimini Doğu Anadolu’da Ermeniler lehine 
ıslahat yapmaya zorlamak için önemli bir fırsat olduğunu görmüştü. 2 
Ekim 1912 tarihinde Rus Çarı Nikola’ya bir dilekçe ile mürücaat eden 
V. Kevork, “Türkiye Ermenilerini himayesine alarak kendilerini yüzyıl-
lardır devam eden zulümlerden kurtarmasını” istemişti. Katogigos bu 
müracaatını sadece kendi adına değil Türkiye Ermenileri adına yaptı-
ğını belirtmişti. Katogigos, işi sadece Rusya nezdinde bırakmamak ve 
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Avrupa devletlerini de yanına almak için harekete geçmiş ve 10 Kasım 
1912 tarihinde Bogos Nubar Paşa’yı Katogigosluğun emirnamesiyle 
yetkili temsilci olarak atamıştı50. Nubar Paşa, İngiliz işgalindeki Mısır’da 
etkili olan ve İngiltere’nin güvendiği şahıslardan birisi idi. Katogigosun 
bir taraftan Rusya’ya müracaat ederken diğer taraftan İngilizlerin bir 
adamını Avrupa’da Osmanlı Devleti’indeki Ermeniler için temsilci ata-
ması İngiliz-Rus birlikteliğinin açık bir delilidir. 

Rusya ile ortak hareket etmeye başlayan V. Kevork, ıslahat için nasıl 
çalışılacağını bizzat Rusya’nın Kafkasya Valisi ile birlikte planlamıştı. 
Buna göre Doğu Anadolu’da ıslahat Rusya’nın kontrolü altında yapı-
lacak ve bu hususta başka bir devlet araya sokulmayacaktı. Avrupa’ya 
temsilci olarak tayin edilen Bogos Nubar Paşa, Rus Hükümeti’nin telg-
rafla onayı alındaktan sonra Katogigosluk tarafından verilen talimatlara 
uyacaktı. Nubar Paşa, ıslahatın Rus kontrolünde yapılması için Avrupa 
devletlerini ikna etmeye çalışacaktı. Bu hazırlıklar yapılırken Avrupa’ya 
gidecek temsilcilerin sayısı arttırılmıştı. Bu heyet; Bogos Nubar Paşa, 
Arkepiskopos Ütücüyan, Yakup Artin Paşa, Minas Çeraz, Harutyun 
Musdiçyan’dan oluşmaktaydı51. Avrupa’da temaslarda bulunan bu 
heyetin başkanlığı Nubar Paşa tarafından yapılmıştı. Yogun çalışmalar 
onunda 26 Ocak 1914 tarihinde Doğu Anadolu’da ıslahat yapılması hak-
kında anlaşma imzalanmıştı. Rus Dışişleri Bakanı Sazanoff “Ermenileri 
Türklerin boyunduruğundan kurtulmak için ilk adım atmış olduklarını” 
belirtmişti. Katogigos da, Sazanoff ’a teşekküründe; ...Büyük Rusya’ya 
karşı gösterdikleri yakınlıktan dolayı asırlarca imhalara uğramış olan bu 
milletin hakiki hayat içinde gelişmesinin temin ve gerçekleşmesi için 
kurtarıcı Çarlar büyük faaliyet” gösterdiklerini vurğulamıştı52.

V. Kevork, I. Dünya Savaşı’nın hazırlıklarının hızlandığı 1914 
yılında, Tiflis’te Rus Çarı II. Nikola tarafından kabul edilmişti. Bu kabul 
sırasında, V. Kevork Ermenilerin kurtuluşunun Osmanlı Devleti’nden 
ayrılarak Rusların himayesinde kurulacak bir Ermenistan devle-
tiyle mümkün olabileceğini ifade etmişti53. Böylece Osmanlı Devleti 
topraklarında yaşayan Ermenilerin manen bağlı olduğu Eçmiyazin 
Katogigosluğu, başlayacak savaşta Rusya’nın yanında yer alacağını 
açıkça ortaya koymuştu. Rusya da, Doğu Anadolu’ya girdiğinde Rusya 
lehine olarak Ermenileri ayaklandıracak hatta ayaklanmaya mecbur 
bırakacak önemli bir gücü yanına almıştı.
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3.4. I. Dünya Savaşı’nda Anadolu’da Bir Ermenistan Kurmak İçin 
Eçmiyazin Katogigosluğu’nun Faaliyetleri

Osmanlı Hükümeti’nin savaş için seferberlik ilan etmesinden sonra 
Katogigos Kevork, Rus Çarı’na iletilmek üzere Kafkas Genel valisi 
Woronzoff Dachkof ’a 5 Ağustos 1914 tarihli bir mektub göndererek 
isteklerini şu şekilde anlatmıştı: “Anadoluda’ki altı Ermeni vilayetin-
den bölünmez bir Ermenistan bölgesi meydana getirilmeli, bu bölge-
nin başına Bab-ı Aliden bağımsız, Rusya tarafından seçilmiş, yüksek 
rütbeli Hıristiyan biri atanmalı, ıslahatın uygulanmasının kontrolü 
sadece Rusya’ya ait olmalıdır. Böyle bir yönetim sisteminin teşkili 
ancak savaş bitişi ile mümkündür. Ama Türkiye seferberlik ilan etmiştir. 
Ermenilerin emniyeti için Çarlık, Türk hükümetinden Ermenilerin can 
ve mal güvenliğini sağlayacak lüzumlu tedbirler almasını ve daha önce 
kabul edilen anlaşma ile getirilmesi öngörülen reformların uygulanması 
için komiserlerin vazife yerlerine gönderilmesini istemelidir. Yüksek 
şahsınızdan, İmparator hazretlerine benim ve Rusya’daki cemaatim 
adına sadık tebalarının sadakat duygularını Türkiye Ermenilerinin içten 
bağlılıklarını sunmanızı rica ederim”

Buna karşı Kafkas Genel Valisi’nin Katogigos’a verdiği 2 Eylül 1914 
tarihli cevabı ise şöyledir: “Rus Hükümeti hiçbir durumda ve hiçbir 
şart altında Türkiye’deki Ermeni vilayetlerine reformların ilk projeye 
göre ve özellikle Rusya’nın kontrolü altında yapılması fikrinden feda-
karlık yapmayacaktır. Ermenilerin ülkemizdeki ve sınırın öbür tarafın-
daki hareketlerinin, idarenin istediği zamanda bizim işaretimize uygun 
olması lüzumludur. Ermeniler arasında Türkiye’de şu an her hangi bir 
isyanın çıkması tehlikelidir ve arzu da edilmez. Türkiye’nin kendisi-
nin savaşa sebebiyet vermesi, bizim tarafımızdan yapılan herhangi bir 
hareketle savaş çıkmaması arzu edilir. Cemaatiniz üzerindeki tesirinizi, 
Ermenilerimizin sınırın öte tarafındaki Ermenilerle birlikte, Türkiye’nin 
şimdiki belirsiz durumunda olduğu gibi gelecekte de, Rus-Türk savaşı 
zamanında, zamanın ve hayatın şartlarına göre önemli ve gerekli görü-
lecek ve uygulanması istenecek hizmet ve vazifeler yerine getirmek için 
kullanınız”54. 

Eçmiyazin Katogigosu’nun daha savaş başlamadan Rusları hare-
ket geçirmek istemesini Rus yönetimi taktik bakımından hatalı bul-
muş ve Katogigostan vakti gelene kadar sabırlı olmasını ve vakti 
geldiğinde ise Osmanlı Ermenileri üzerindeki tesirini kullanmasını 
istemişti. Katogigos Kevork’un Osmanlı aleyhine bu açık tavrından 
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İstanbul Ermeni Patriği Zaven Efendi bile rahatsız olmuş, Eçmiyazin 
Katogigosu Kevork’u şiddetle eleştirerek, Kevork’un davranışlarını Rus 
baskısına bağlamış ve “baskı altında verilen kararın hiçbir dinî değeri 
olmadığını “ ilan etmek zorunda kalmıştı55.

Ermenilerin en önemli dinî makamı olan Eçmiyazin’i yanına alan 
Rusya daha savaş öncesi Doğu Anadolu’daki isyan için Ermenileri 
silâhlandırıp örgütlemişti. I. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı Devleti 
ile savaş başladığında Çar II. Nikola’nın yayınladığı beyanname ile 
Ermenileri savaşta mutlaka yanlarında istediklerini ve hareket geç-
meleri gerektiğini açıkça ortaya koymuştu. Çar beyannamesinde; 
“Ermeniler! Şarktan garba kadar bütün büyük halkları celbime icabet 
ettiler, Ermeniler, aranızdan bir çoklarını mahveden ve halada mah-
vetmekte olan beş asırlık zulümden sonra kesb-i istiklal etmeniz saati 
gelmiştir. Sizin sadakatiniz beni silâhlarımızın nihai zaferi ile hakkı-
mıza hadim olacağınıza inandırıyor. Ermeniler! Çar hükümet emrinde 
Slav kardeşlerinizle birleşiniz. Böylece hak ve istiklalinize kavuşacaksı-
nız” diyordu56. Eçmiyazin Katogigosu V.Kevork’un Rusya himayesinde 
bağımsız bir devlet talebi Rus Çarı tarafından bu beyanname ile kabul 
edilerek ilan edilmişti.

3.5. Ermenistan Cumhuriyeti’nin İngiltere’nin Desteği ile Doğu 
Anadolu’dan Toprak Elde Etme Politikası 

1917 İhtilali üzerine Rus Çarlığı’nın yıkılması Kafkasya’da da köklü 
değişikliklere neden olmuştu. 26 Nisan 1918’de Gürcistan-Azerbaycan-
Ermenistan’dan oluşan Mavera-yı Kafkas Cumhuriyeti’nin kendisini 
fesh etmesi üzerine 26 Mayıs 1918’de Ermenistan Cumhuriyeti bağım-
sızlığını ilan etmişti57. Gürcistan, Azerbaycan ile birlikte Ermenistan 
Cumhuriyeti de Osmanlı Devleti tarafından tanımıştı. I. Dünya Savaşı 
sonunda Kafkasya’ya gelen İngiliz birlikleri burada kurulumuş bir 
Ermenistan ile karşılaşmıştı.

I. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı Devleti’nin de mağlub olarak çıkması 
ve İtilaf Devletleri’nin daha savaş bitmeden önce yaptıkları anlaşma ile 
Osmanlı Devleti’ni paylaşma planları olduğu ortaya çıkmıştı. Bu plan-
lanan paylaşımdan Rusya’ya verilmesi tasarlanan yerlerin büyük çoğun-
luğu Ermenilere verilmesi ağırlık kazanmıştı. Bu gelişmeyi dikkatli 
takip eden Ermeniler de Osmanlı Devleti’nden toprak talebinde bulun-
muşlardı. Revan ve civarında kurulan Ermenistan Cumhuriyeti’inde 
ve Eçmiyazin Katogigosluğu’da bu yöndeki çalışmalar hızlandırılmıştı. 
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Kurulan Ermeni Cumhuriyeti’nde Katogigosluğun etkisi hükümetten 
fazlaydı. 

Türkiye’den toprak talebininin bir birleşme isteği arzusu olduğunu 
göstermek için 6-13 Şubat 1919’da Revan’da “Batı Ermenileri İkinci 
Kongresi” toplanmıştı. Bu toplantı Eçmiyazin Katogigosu tarafındam 
takdis edilerek açılmıştı. Bu toplantıda Birleşik Ermenistan kurulması 
kararlaştırılmıştı. Daha doğrusu Ermenilerin nüfusunun hiç bir hesabla-
maya göre yüzde yirmisini geçmeyecekleri Doğu Anadolu, “Ermenilikten 
miras” olduğu gerekçe gösterilerek Ermenistan Cumhuriyeti’ne ilhak 
edilmek istenmişti. Ayrıca bu kongrede, Talat, Cemal, Sait Halim 
Paşalar başta olmak üzere Dr. Nazım, Bahaddin Şakir, Cemal Azmi 
Beyler gibi II. Meşrutiyet dönemi idareci kesiminin gıyabında halk 
mahkemesinde idamlarına karar veriliyor, söz konusu kişilerin bulun-
dukları yerde vurulmaları için militan timler görevlendiriyordu.58

Bu sürecin ikinci aşaması 27 Nisan 1919 tarihinde Ermenistan 
Parlementosu bu birleşmeyi sağlamak için hükümete yetki vermesi ile 
sağlanmıştı. Ermenistan Hükümeti de, Ermenistan’ın kuruluşunun 
birinci yılında, 28 Mayıs 1919 tarihinde Birleşik ve Hür Ermenistan’ın 
kurulduğu ilan edilmişti. Ermenistan Hükümeti bu kararı bir bildiri ile 
dünyaya duyurmuştu. Birleşik Ermenistan’a İngilizler tarafından ken-
dilerine teslim edilen Kars’tan başka Osmanlı Devleti’nden alınacak 
topraklar da dahil edilmişti. Buraları çoğunukta olmadıkları için halk 
oyu ile alınması mümkün değildi59. Savaş yolu ile almanın önünde de, 
o tarihlerde Mustafa Kemal Paşa’nın komutasınada olan 3. Ordu engeli 
vardı. Nüfus bakımından azlık engelini de aşabilecek tek güç savaşın 
galibi İtilaf Devletlerinin güçünü kullanmaktan geçmekteydi. 

3.6. Barış Görüşmelerinde Büyük Ermenistan Kurulması 
Çalışmalarında Eçmiyazin Katogigosluğu’nun Rolü

I. Dünya Savaşı sonunda İngiltere-Frans-İtalya Osmanlı Devleti’nin 
önemli gördükleri yerleri işgal altına almaya başlamışlardı. Savaşta 
Ermenilerle birlikte hareket eden İtilaf Devletleri, 30 Ekim 1918’de 
imzalanan Mondoros Ataşkes Anlaşması’nda da Ermenilerin el koy-
mak istedikleri Elviye-i Selase diye adlandırılan Doğu Anadolu böl-
gesini işgalini kolaylaştıran bir madde de koydurmuşlardı. Bu gelişme 
Ermenileri oldukça memnun etmiş ve barış görüşmelerinde res-
men bu toprakların kendilerine verilmesi için çalışmalara başlamış-
lardı. Bu çalışmalara ilk olarak başlayan Eçmiyazin Katogigosluğu 
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tarafından 1912 yılında Avrupa’ya temsilci olarak atanan Bogos Nubar 
Paşa idi. Katogigosluk tarafından görevlendirilen Nubar Paşa, Osmanlı 
Devleti’de yaşayan Ermenilerin temsilcisi olarak hemen faaliyetlere baş-
lamıştı. Nubar Paşa, Mondors Ateşkes Anlaşması’ndan bir ay sonra 30 
Kasım 1918’de İtilaf Devletleri ile ortaklarının Dışişleri Bakanlarına 
bir muhtıra göndermişti. Nubar Paşa, “İtilaf Devletleri yanında sava-
şan” Ermeniler için Kafkasya’dan İskenderun körfezine kadar uzanan 
Büyük Ermenistan’ın “İtilaf Devletlerinin, Amerika veya Milletler 
Cemiyeti’nin sahiblik ve himayesi altında” bağımsız bir devlet olarak 
kurulmasını istemişti. 

Nubar Paşa’nın bu çalışmalarına Ermenistan Cumhuriyeti’nin tem-
silcisi A. Aharonyan da katılmıştı. Nubar Paşa ve A. Aharonyan 12 
Şubat 1919 tarihinde Ermenilerin isteklerini belirten bir muhtırayı 
Paris Barış Konferansı’na vermişlerdi. Buna göre, Tiflis’in güneyinden 
başlayıp Ordu’ya uzanan oradan Sivas dahil olmak üzere Adana’ya inen 
sınırların doğusunda büyük bir Ermenistan kurulması talep edilmiş 
ve burada mevcut olan Osmanlı ve Azeri yönetimlerine son verilme-
sini istemişti. Kurulacak bu büyük Ermenistan’ın İtilaf Devletleri ve 
Amerika veya Milletler Cemiyeti’nin ortak garantisi altına alınması 
gerektiği belirtilmişti.

Barış görüşmelerinden daha iyi bir netice almak için ortak bir hare-
ket birlemek isteyen Ermeniler, 24 Şubat-22 Nisan 1919 tarihleri 
arasında Paris’te toplanan Ermeni Birliği Kongresi yapmışlardı. Bu 
kongreye yalnız Kafkas’ya ve Osmanlı Devleti’nde yaşayanların değil, 
İran, Avrupa ve Amerika dahil bütün ülkelerden temsilciler katılmıştı. 
Ortak tavır ve hedef tesbit edilmiş ve Nubar Paşa’nın başkanlığında altı 
kişilik bir temsilciler heyeti seçilmişti. Bu kongrede Büyük Ermenistan 
için çalışmalar başlanması kararlaştırılmıştı. Barış görüşmelerinde, 
Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermenileri Eçmiyazin Katogigosu tara-
fından görevlendirilen Nubar Paşa ve Ermenistan Cumhuriyeti’ni ise 
A. Aharonyan temsil edecekti60. Esasında Ermenistan Cumhuriyeti 
temsilcileri bu talep edilen sınırların çok geniş olduğunun farkındaydı-
lar. Ancak Nubar Paşa başkanlığında bulunan ve Türkiye Ermenilerini 
temsil eden milli heyet yukarıda bahsi geçen Büyük Ermenistan konu-
sunda ısrar etmişlerdi. Milli heyet, ABD’nin küçük bir Ermenistan’ın 
mandasını üzerine almayacağı, denizden denize uzanan büyük bir 
Ermenistan’ın mandasını üstlenebileceğini belirtmişti.61 
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Kafkasya’dan İskenderun Körfezine kadar Kilikya diye adlandırdık-
ları sınırları belirsiz Adana-Mersin-İskenderun bölgesini içine alacak 
Birleşik Ermenistan’ın kurulması İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafın-
dan I. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Paris barış görüşmelerinde 
ciddi olarak ele alanmıştı. Ancak İngilizler, Sivas Kongresi sonrasında 
Mustafa Kemal Paşa’nın bir güç olarak Anadolu’da ortaya çıkması üze-
rine bu Büyük Ermenistan’ın kurulması fikrinden vazgeçmek zorunda 
kalmışlardı62. 

Doğu Anadolu’dan Ermenilere verilecek topraklardan Türleri çıkar-
manın büyük bir askeri güç gerektirdiğinin farkanda olan İtilaf Devletleri 
bu iş için kendi askerlerini bölgeye sevk etmeyecekleri ortaya çıkmaştı. 
Bu konuda görüşüne başvurulmak üzere San Remo Konferansı’na çağ-
rılan Nubar Paşa, Ermenilerin Ermenistan üzerinden asker temin ede-
bileceklerini ve Türkiye’den verilecek toprakların da başkentinin Revan 
olmasını belirtmişti63. Ancak Nubar Paşa’nın bu görüşüne İtalya açaktan 
karşı çıkmış ve Nitti, Erzurum’un Ermenilere vermek için oraya asker 
sevkinin mümkün olmadığını ve İtalya’nın Erzurum’un Ermenilere 
verilmesine karşı olduğunu söylemişti64. Eçmiyazin Katogigosluğu 
tarafından görevlendirilen ve Türkiye Ermenilerini temsil ettiği kabul 
edilen Bogos Nubar, Haziran 1920’ye kadar bu görevini sürdürmüş ve 
sağlık sebebleri ile istifa etmişti65.

Uzun görüşmeler sonunda hazırlanan, 10 Ağustos 1920 tarihinde 
Osmanlı temsilcilerine imzalatılan Sevr Anlaşması ile denizden denize 
olmasa da, oldukça geniş bir alan Ermenilere bırakılmıştı. Kars, Ardahan 
ile Van, Erzurum ve Trabzon eyaletlerini içine alan geniş bir bir bölge 
Ermenilere masa başında teslim edilmek istenmişti. Bu gelişmeleri dik-
katle izleyen Ankara Hükümeti, Erenilerin harekete başlamalarına fır-
sat vermeden hazırlıklara başlamış ve 28 Eylül’de Sarıkamış üzerinden 
harekete başlanmıştı. Kazım Karabekir Paşa’nın yönettiği savaş başa-
rılı bir şekilde tamamlanmış ve Gümrü Anlaşması ile Kars ve Ardahan 
bölgesi kurtarılmıştı. Böylece Sevr Antlaşması’nın Ermenilerle ilgili 
hükümlerinin uygulanamayacağı dünyaya gösterilmişti. Bu anlaşma 
Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşması ile de daha sağlam bir şekle 
dönüştürülmüştü66.

3.7. II. Dünya Savaşı Sonunda Türkiye’den Toprak Taleplerinde 
Eçmiyazin Katogigosluğu’nun Rolü

Eçmiyazin Katogigosluğu’nu II. Dünya Savaşı sırasında kontrol 
altına tutan ve siyasal amaçlarına uygun olarak kullanan SSCB yönetimi, 
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1945 yılında Kevork Çörekçiyan’ı VI. Kevork(1945-1954) unvanı ile 
katogigos seçilmesini sağlamıştı. SSCB, 1945 yılında Türkiye’den Kars 
ve Ardahan ile Boğazlardan üs istemesi sırasında67 Eçmiyazin’in etki-
sini de kullanmak istemişti. Katogigos VI. Kevork, Kars ve Ardahan’ın 
Ermenistan’a verilmesi için Batılı büyük devletler nezdinde girişimlerde 
bulunuştu. SSCB yönetimi Ermenileri kullanarak Türkiye’den istedik-
lerini almak istemişti. Ancak, Sovyetlerin Türkiye’yi sıkıştırması süre-
cinde ABD başta olamak üzere Batılı devletlerin Türkiye’nin yanında 
yer alması dolayısı ile SSCB geri adım atmıştı. 

3.8. Örgütlerle İşbirliği ve Yönlendirme
Özellikle 1892’den itibaren Doğu Anadolu’da bir Ermenistan kur-

mak isteyen Eçmiyazin Katogigosluğu’nun Daşnak örgütü başta olmak 
üzere bu istikamette çalışan legal illegal örgütlerle işbirliğine yöneldiği 
bilinmektedir.

C. Kilisenin Ermeni Kültürünün Korunması ve 
Kimlik Oluşumundaki Rolü

1. Ermeni Kimliğini Korumada Kilisenin Rolü
Uluslararası politakanın bir vasıtası olması dolayısıyla Ermeni 

Kilisesi ilk önce Rusya daha sonra da İngiltere, Fransa ve ABD tarafın-
dan kullanılması Ermeniler için büyük bir fırsat ve şans olarak ortaya 
çıkmıştı. Daha XIX. Yüzyılın başlarında, Rusya, bölgedeki Ermenileri 
kontrol altına almak için onları tek bir çatı altında toplamaya başlamıştı. 
Ayrıca bölgedeki diğer Hristiyanları da Ermeni Kilisesine bağlanmıştı. 
Mesela Ermenilerle ilğisi olmayan, Kafkasya’daki ilk Hıristiyanların 
Alban Patrikliği bu amaçla 1836 yılında Ruslar tarafından ilga edil-
mişti. Alban kiliseleri Gregoryen kilisesine bağlanmıştı. Kafkasya’daki 
ilk Hıristiyanların Alban Kilisesi’ne ait arşivler de 1909-1910 yıllarında 
Rusların izni ile imha edilerek ortadan kaldırılmıştı68.

Katogigosların Ermenilerin bütün hayatını etkileyen dinsel güçü 
sayesinde kilise milli kimliği korumada en önemli dayanak haline gel-
mişti. Çarlık Rusya’sında kısa bir dönem hariç tutulursa Ermeni Kilisesi 
imtiyazlı bir statüyü sahib olmuştu. Bu durum SSCB’nin kurulmasın-
dan sonra da devam etmiştir. Azerbaycan’da İslam ve cami gibi İslami 
kurumlar çağdışı-ibtidai-bilimdışı olarak muamele görürken Ermeni 
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Kilisesi için bu sıfatlar esas itibariyle kullanılmamıştı. Hatta dış politi-
kanın bir aracı olarak kullanılması Ermeni kilisesini daha da kuvvetlen-
dirmişti. Bunun yanında Ermeni aydınları da kendi din ve kiliselerini 
Sovyetlerin çizdiği gerililik çerçevesinde değerlendirmemiş milli kimlik 
için esas unsur olarak kabul etmişlerdi. Kısacası, Ermeni kilisesi kimliği 
koruma ve dışarıdaki Ermenilerle ortak kimliği devam ettirmede bir 
vasıta olarak işlevini SSCB döneminde de devam etmişti. 

Çarlık Rusyasında hayatla uyumlu ve İslamın özüne uygun olan 
İslam anlayışını sınırlarken, gelenekle özdeşleşmiş ve hatta İslami özü 
kaybetmiş geleneği devam ettirenleri destekleyerek, İslamın ibtidailik 
olduğunu ispata çalışmıştı. Rusların İslama karşı bu politikalar SSCB 
döneminde ateizimle yeni bir boyut kazanarak, imha edilmesi gere-
ken gerilik olarak uygulanmaya başlanmıştı. Türkler için milli kimli-
ğin önemli ve belirleyici bir unsuru olan İslamın bu muameleye tabi 
tutulması, Türklerin asimilasyonunu için bir vasıta olarak kullanılmıştı. 
Komünist Ermeni aydınlarının Gregoryen Mezhebi ve Kiliseleri için 
gösterdikleri hassasiyeti de –cüzi bir kısım hariç- Türk aydınları SSCB 
döneminde göstermemişlerdi. Kurulan Müftülük te Eçmiyazin gibi bir 
rol üstlenmemiş, aksine SSCB politikalarının takibçisi olarak Türkleri 
kontrol eden bir mekanizma olarak görev yapmıştı.

2. Alfabe
Ermeniler ve kilisesi için Ermeni alfabesi en önemli birlik ve övünç 

vasıtasalardan birisidir. Hangi devir ve devlette olurlarsa olsunlar kendi 
alfabeleri ile korumak ve onu kullanmak Ermeniler için ana politi-
kalardan birisidir. SSCB döneminde Türleri ve diğer müslümanların 
alfabeleri çağdışı veya eğitimde zorluklara yol açtığı iddiaları ile değiş-
tirilirken Ermeni alfabesine dokulmamıştı. Komünist Ermeni aydınları 
da kültürlerini korumada ana unsurlardan biri olan alfabelerini savun-
muşlardı. SSCB yönetimi, Türklerin asimilasyonu için onların alfabesini 
önce Latin sonra Krile çevirerek hem tarih hem de SSCB dışındaki 
akrabaları ile irtibatlarını kesmişti. 

SSCB döneminde alfabe sayasinde kendi kimliklerini korumada ve 
SSCB dışındaki Ermenilerle irtibat sağlamada önemli bir etken olan 
Ermeni alfabesi, SSCB’nin yıkılmasından sonra dünyadaki bütün 
Ermeniler için yeni politikalar için önemli bir vasıta olarak kullanıl-
maya başlanmıştı. Mesela, 4 Kasım 1999’da yapılan seçimde Eçmiyazin 
Katogigosu olan II. Karekin Nersisyan Vosgehadzi Ermeni alfabesi 
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üzerinde hassasiyetle durmaktadır69. Dini önderliği Ermeni milliyetci-
liği ile özdeşleştirmiş bir anlayışı temsil II. Karekin Batılıların görü-
şünü Ermeniler lehine çevirmek için bu alfabeyi kullanmaktadır. Mesela 
2004 yılında kendisini Türkiye’den ziyaret eden gazetecileri kabülünde 
Ermeni kimliğinde önemli bir yeri olan ve özel koruma altında olan 
özgün alfabeye onlara gösterilmesini istemişti. Bu kilise tarafından 
Ermeni alfabesine dinsel anlam yüklendiğini göstermektedir. Zaten 
2005 yılı Ermeni alfabesinin kabulünün 1600. yılı olarak kutlanacak 
ve bu doğrultuda Paris’te Louvre Sarayı’nda bir sergi düzenlenmesi 
planlanmaktadır70.

Kısacası Ermeni alfabesi Ermeni kimliğinin temel unsuru olarak 
Ermeniler tarafından korunmakta ve kullanılmaktadır.

3. Ermeni Tarihinin Oluşumunda
Ermeni tarihi ile ilgili en eski kayıtlar Ermeni kilisesi tarafından 

tutulmuştur. Kilisedeki din adamları tarafından yazılan ve kendi bakış 
açılarını yansıtan eserler daha sonraki yazılan Ermeni tarihleri için 
temel eserler olarak kullanılmıştır. Bu eserler dinî motifli olmak yanında, 
masal özelliklerini de ihtiva etmektedir. Batılı devletlerin bölge ile ilgi-
lenmeleri döneminde Batılı tarihçilerin kilise kayıtlarını kullanmaları 
Batı’da Ermenistan kavramının oluşmasını sağlamıştır. Bu sayede kilise 
kayıtları şarkiyatçıların eserlerinin şekillenmesine büyük katkı sağlamış-
tır. Gerçeğe ulaşmak için, belli bir görüş ile kaleme alınan Ermeni kilise-
sinin kayıtları ve bunların etkisinde Batı’da yazılan eserleri muasır diğer 
kayıtlarla karşılaştırarak kullanmakta zaruret vardır. 

4. Arşiv-Müze Oluşturma 
Eremeniler kültür ve kimliklerinin delillerini koruma, hatta bazen 

oluşturmak için arşivler oluşturma, müzleler açma ve anıtlar dikme 
yoluna gitmektedirler. 

Ermenistan ve Batı ülkeleri faaliyetlerine son dönemde bir yeni-
sine eklemişlerdir. İleride mücadelelerine yeni bir alan olarak seçtikleri 
anlaşılan “Kilikya” için bir arşiv ve müze açrak faaliyete başlamışlardır. 
Beyrut’ta müze açan Ermeniler yaklaşık iki yıldır da tapu ve kayıt arşivi 
yapılmaktadır. Antelias Ermeni mahallesinde Kilikya Kilisesi’nin bir 
bölümünü arşive dönüştüren Ermeniler, kendileriyle ilgili bütün tapu 
ve tarihi belgeleri kayıt altına almaktadırlar. Ermeni konusu üzerine 
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geniş çalışmalarıyla tanınan Justin Mc Carthy de Ermenilerin elinde 
yeterli miktarda tapu ve arşiv belgesinin bulunduğunu söylemetedir. 
Mc Carthy’ye göre Ermeniler bu konuda planlı çalışmakta ve kapsamlı 
hazırlıkları bulunmaktadır. Ermeniler, çalışma yapmak için çok rahat bir 
yer Beyrut ile sürekli temas halinde bulunmaktadırlar. Beyrut’un önemli 
noktaları Ermenilerin elinde bulunması çalışmaları kolaylaştırmaktadır. 
Kilikya Ermeni Tapu Arşivi, Ermenilerin tazminat isteme ile ilgili bütün 
belgelerinin arşivlendiği yerdir. Arşivde Osmanlı döneminden kalma, 
tapu, kadastro kayıtları olduğu gibi Fransızlardan kalma tapu belgeleri 
de bulunmaktadır. Yine arşivde Osmanlı dönemine ait Ermenileri ilgi-
lendiren banka makbuzları, arazi kroki ve planları gibi birçok arşiv bel-
gesi de kayıt altına alınmıştır. Bu arşivde ayrıca Ermenilerin Türkiye’de 
kendilerine ait olduğunu söyledikleri mekanların, arazilerin hem yıllar 
öncesine hem de son hallerine ait fotoğrafları toplanmaktadır. Sadece 
Türkiye’ye yönelik evraklar değil şu anda Ermenistan’da tutulan kayıt-
ların bir kopyası da yine sözde arşive gönderilmektedir. 2001’de müzeyi 
gezen ve müze hakkında bilgi alan Arkeolog Semih Yalın; “Kilikya 
Kilisesi, kilise, müze ve arşiv binası olarak kullanılıyor. Buradaki müzede 
tarihi eserler sergileniyor. Çoğu da Türkiye’den gitme. Ancak bir de arşiv 
bulunuyordu. Arşivin herkes tarafından gezilmesi yasak. Fakat ordaki 
Ermeniler bunu tapu ve kayıtları depolamak amacıyla oluşturduklarını 
söylüyor. Zaten bir de uzmanlardan oluşan bir Araştırma Komsiyonu 
faaliyet gösteriyor.” demektedir71.

5. Hristiyan Ülkelerdeki Ermenilerin Asimilasyonunu Engelleme / 
Türk Düşmanlığı

Özellikle Katolik ve Protestan Hristiyan çoğunluğun bulunduğu 
ülkelerde dağınık olarak yaşayan Ermenilerin asilime olmaması için 
farklılaştırıcı bir unsura ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü ortak yaşam ve 
dini inançlardaki teferruatların önemsenmediği bir dönem dolayısıyla 
sadece Gregoryen Hristiyanlık, Ermenilerin asimile olmasını engel-
leyecek şansa sahib değildir. Bundan dolayı, özellikle Batı’da yaşayan 
Ermenilerin kimliklerini koruyacak bir unsur ve çeşitli ülkelerde yaşa-
yanlar arasında ortak duyguyu oluşturacak ve canlı tutacak bir vasıtaya 
ihtiyaçları vardır. Kimlikleri korumak için eldeki unsur Türk karşıtlığı 
ve vasıta ise Gregoryen kilisedir. kilisenin etkileyici ve yönlendirici 
rolü sayasinde Ermenilerin kimliklerini korumakta büyük başarı elde 
etmektedirler. 
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Sonuç
Ermeniler kiliseyi bir geri ve ibtidailik unusuru olarak görmemiş-

ler, onu milli kimliğin oluşması ve korunması için ana unsuru olarak 
değerlendirmişlerdir.

Ermeni kilisesi, XVIII. Yüzyıl sonunda Ararat Krallığı kurulması 
fikrinin ortaya çıkmasından itibaren, bu hedef istikametinde uluslararası 
alanda etkin bir diplomasi dahil her türlü faaliyeti göstermiş, fedeflenen 
gerçekleşmese de bugünkü Ermenistan devletinin kurulmasında belir-
leyici güç olmuştur.

Dağınık olarak yaşamalarına rağmen kilisenin güçü toparlayacı etkisi 
sayesinde Ermeni milleti bir bütün olarak asimile olamadan yaşamasını 
sürdürmektedir.

Ermeni alfabesi milli kimliğin temel unsuru olarak kabul edilmiş ve 
hiç değişikliğe uğramadan (SSCB’nin himayesi sayesi de var) günü-
müze kadar kullanılmaya devam ederek, Ermenilerin milli kimliğini 
korumada önemli bir vasıta olmuştur.

Kilise tarafından kendi görüşleri istikametinde tutulan kayıtlar 
Ermeni tarihi için temel olmuş ve daha sonra müsteşrikler tarafından 
yazılan eserlerin şekillenmesine de katkıda bulunmuşlardır. 

Batı’daki Hristiyan ülkelerde Ermeni kimliğini korumada Gregoryen 
mezhebinin yetersiz kaldığı yerde ise ayrıştırıcı-belirleyici-koruyucu bir 
unusur olarak Türk düşmanlığı devreye sokulmuştur.


