Kitap Tam tmalar •

HOVHANNES J. TCHOLAK~AN, L'Eglise Armenienne Catholique en
Turquie, ~stanbul 1998, XI-435 büyük boy sayfa, ek 117 sayfa Türkçe metin:
"Türkiye'de Ermeni Katolik Kilisesi". Ohan Matbaac~l~ k. Müellifin özel yay~n~~
olup sat~~a verilmemi~tir. Metin içinde foto~raf, tablolar ve belge fotokopileri
vard~r.
Ülkemizde özel bir cemaat te~kil eden Katolik Ermenilerin dini lideri olan say~ n muellif,
k~ymetli bir eser kaleme al~p, reisi oldu~u toplulu~un sahip bulundu~u bu dini özellik kadar, tarihi evresini de incelemektedir. Eserin iki dilde ne~ri için duyulan ihtiyac~~kendisi dile getirmi~tir. Ermenice gibi ö~renilmesi zor ve bu arada çetin bir alfabeye sahip bir dilde yaz~lmas~ , dar bir
çevreye yarlaca~~~için, önce hakim oldu~u Frans~zca yazm~~~ve cemaati kadar Türkiye'deki ara~ur~c~lar~ n yararlanmas~~için bu yolu seçti~ini bildirmi~tir. Böylece çok isabetli davranm~~ur, kald~~
ki cemaatin ar~ivinde bulunan dokuz tane belgenin de ne~ri yerindedir ve böylece sahip bulunduklar~~ tarihi an~lardan bir demet sunmu~tur. Her ne kadar okunmas~~ zor görünür ise de erbab~ n~ n tahlil edebilece~i i~aretlerdir.
Müellif, "Kilise" terimi ile hem te~kilat anlam~nda hem de cemaate ba~l~~ kiliselerin bugünkü maddi durumlar~~ hakk~ nda bilgi vermektedir. ~stanbul kiliseleri her zaman için dikkati
çekmi~~ve ara~unc~lar devasa külliyatlar bile kaleme alnu~lard~r'. Ermeni kiliseleri de bu giri~imlerden nasibini ald~~ve milellif gibi de vatanda~~m~z olan, Pars Tu~lac~~ ~imdi elimizdeki kitap
boyutunda hacimli bir eser arac~l~~~~ile Istanbul'daki Ermeni kiliselerinin envanterini vermi~tir'.
Fakat Katolik Ermeni diye adland~r~ lan cemaat ile ilgili müstakil eser bulunmad~~~~için, muhterem peder Çolakyan Bey bu bo~lu~u doldurmu~~görülüyor.
Müellif eserini iki ana bölüme aprnu~ur: ~lk k~s~ m en merak edilen konuyu detayl~~ olarak
incelemektedir. Zira bu Kilise te~kilat~n~n do~u~u hiç de kolay olmad~. 1622 y~l~nda Papal~ k taraf~ ndan yarat~lan Congregatio de Propoganda Fidei adl~~te~kilat, rnisyonerlik faaliyetini daha düzenli ve disiplinli bir ~ekilde yin-ünü, Orta Do~u ile Uzak Do~uda giri~ilen çal~~malar~~ yo~unla~t~rd~~ve siyasi sorunlar~~ da h~zland~rd~. Bu davran~~~Osmanl~~Devleti için önemli tedirginlikler yaratt~, de~i~ik boyutlarda da geli~ti. Kutsal Yerler (Makarnat-~~Mulaareke) Meselesi de uluslararas~~
alanlara kayd~ r~ld~~ve XIX. yüzy~lda K~r~m Harbi'nin bahaneleri aras~na girdi.
Çolakyan Bey, eserinde Ermeni toplulu~unun geçirdi~i bu dini olu~malann evrelerini, tarih s~ras~~içinde özetlemi~~bulunuyor. Orta Do~u ülkelerinin zengin tarih ve kültür birikimi din
te~kilaunda kendisini gösterdi ve her bir yöre kendi kaderini çizmi~~ve sa~larnla~urm~~t~. Ermenilerin toplu yasad~lclan yörelerde de her zaman din sorunlar~~ ve reislik sorunlar~~birbirini izlemi~tir. Say~ n ara~t~r~c~~Kayseri'den ba~lay~ p epey yöre dola~an bu geli~me a~amalar~ nda, istifade
' ~imdi mevcut Bizans kiliseleri ile ortadan kalkm~~~eski kiliseler, kaynaklar sayesinde adeta
tekrar canland~nlm~~ur. Camiye çevrilip de varl~~~n~~ sürdurenlerin de ayr~~bir tarihi ~ans~~vard~ r:
Dünden Bugüne ~stanbul Ansiklopedisi, içinde her biri hakk~ nda detayl~~ bilgi bulunmaktad~ r.
TDV ~slam Ansiklopedisi içinde özellikle camiye çevrilenler üzerinde bilgiler mevcuttur. E.
Oyhon-B. Eungü, Churches in Istanbul, ~stan6u1 1997, ba~l~ kl~~eser yararl~~bir klavuzdur.
2 Pars Tu~lac~, ~stanbul'da Ermeni Kiliseleri, ~stanbul 1991.
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etmemiz çok zor olan ana kaynaklara göre, geni~~bir tarihi evre kaleme alm~~t~r (s. 5-31). En
h~zl~~devir olan XVII. yüzy~la de~inmeden 1740 y~l~ nda kurulan Kilikya Ermeni Kato~igoslu~u
üzerinde duruyor. Ermeni toplumu her as~ rda ticari becerilerini gösterip el sanatlannda da ma rifetlerini sürdürdüler, bu ba~ar~~sonucu hep kom~u ülkelerin hedefi oldular. Te~kilât~ n bir süre
sonra güçlenmesi ve Lübnan'da yeniden te~kilatlanmas~. Bzommar denilen mahalli merkez say.
mas~, tarih aç~s~ ndan çok dikkat çekici evrelerdir. Müellif polerni~e girmeden, yönetici ve yard~ mc~lar~ n~ n ve ruhani etki alanlar~ n~~ da belirtiyor. Papa'l~ k da bu giri~imi her zaman izledi:
Orta Do~uda çok iyi koruma alt~ na ald~~~~Maroni 3 kilisesi yan~nda Ermeni Katolik Cemaatine
özel bir yer vermi~~olmas~ , müellif taraf~ndan gayet düzenli bir ~ekilde anlaulm~~ur (s. 10-14).
Bu çaba içinde Venedik'de yarat~lan Mekitarist te~kilaurn da ihmal etmemi~tir. Sivas do~umlu
bir aulimc~~genç taraf~ ndan Istanbul'da ba~lat~lan Katolik mezhebine geçme eylemi, devrin Türk
yöneticileri taraf~ndan sert bir takibâta u~rad~~~~için önce Mora'ya ve sonra da Venedik'e geçen
Manuk, burada gördü~ü ho~görü sonucunda güçlü bir tarikat~n temelini att~~ve 1712 plinda bir
nevi Ermeni rönesans~~ yaratt~. Sa~lam temeller üzerinde kurulu tarikat, kitap bas~m~~sayesinde
kültür alan~ nda etkili oldu. Ad~ n~~Mekhitar (Teselli Edici) diye de~i~tiren Manuk'un talebeleri
patlak veren bir ihtilaf sonucu önce Trieste ve k~sa bir süre sonra Viyana'da varl~klann~n yeni bir
kolunu yaratular. Bay Çolakyan da eserinde Viyana Mekitaristlerinin eserlerine geni~~yer vermektedir. Fakat Venedik merkezini ihmali anlam~ na gelmez. Kurucu ve ~akirdlerine yer vermi~tir (s. 9 ve 433-434).
Eserin göz al~c~~k~sm~~ muhakkak Istanbul'daki Ermeni kiliselerin günümüzdeki durumunu
belirten sayfalard~r. Her bir bina için tarihi geçmi~i ve katk~da bulunan sponsorlar~ n ve yarat~c~ lar~n özellikleri üzerinde duran müellif. kiliselerin içinde ve d~~~ nda bulunan her bir yaz~ t ve sâir
bilgilerin tercümelerini de vermekle ara~unc~ larm istifade alanlar~ n~~geni~letmektedir. Katolik
kiliseleri mimari aç~dan, ana nitelikleri belli ise de, yapt~ranlar~ n ve mimarlann karakterini de
yans~ t~r. Buna bir de ~stanbul rnimarisi kavram~~da eklenir. ~ çerleri de s~lsl~l ve devrin ressamlar~ n~ n ve heykeltra~lann~n da eserleri ile doldurulur. Tek tannli dinler görüntüleri yasaklamalanna ra~men, müzik ve sâir güzel sanatlar~~ Katolik kiliselerinde belirli olçülerde kabulü, sanat
alan~~ için bir kazanç sa~lam~~t~r. Türk musikisinde özel yeri bulunan Ermeni as~ll~~bestekâr ve
yorumcular, bir süre sonra Opera ülkemizde ra~bet görünce sanatç~lar tiyatro arac~l~~~~ile de bu
alanlara kaym~~ur. Çolakyan Efendi ba~ta resim sanat~~olmak üzere, rnimarisine ve bunlar~n varl~klarma de~inmekle, kültürümüze de dolayl~~ katk~da bulunmu~tur. Bu arada kitab~~süsleyen foto~raflar~ n da, tam bir sanat adam~~ olan, Türk vatanda~~~Ara Güler taraf~ ndan çekilip kitaba
konmas~~tarif edilmeyecek bir etki yaratmaktad~r. ~stanbul d~~~~olarak da. Anadolu dinlerinin bulu~ma yerlerinden bir olan Mardin ve ~imdi orada varl~~~ n~~sürdürmeye çabalayan Ermeni kilisesi konu edilmektedir. Müellif geçmi~~dönemlerde Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bulunup
da ~imdi izi kalmayan kiliseler üzerinde durmam~~ ur. Birinci Dünya Sava~~~sorunu yüzünden
patlak verip de, ~surap dolu anlar~ n ya~and~~~~bir 'sorunu ima yollu da olsa hiç bir ~ekilde eserinde yer vermemi~tir. Bu davran~~~~sayesinde, art~k tarih kitap ve belgelerinde kal~ p da, güncel
siyasi malzeme yap~ lmamas~~ gerekli sorunu, gündeme getirmemesi de kutlanacak bir tutumudur. Kald~~ki, Anadolu'da güçlenen Katolik mezhebine ba~l~~ Ermeni cerriaatlerin ba~~ na geçen
yöneticilerin listelerini vermesi (s. 59-63 aras~~Adana, Artvin, Ankara, Bursa, Erzurum, Kayseri,

3 Maroni kilisesi hakk~ nda bir Türkçe eser görmedim. özellikle Güney Do~u Anadolu din
tarihi için. Silryani kaynaklar~~ ile beraber önemli birikimleri bulunmaktad~ r. ~imdi Lübnan'da
çok güçlü bir te~kilâta sahip bulunan kilisenin Türkiye'de baz~~yerlerde cemaati bulunmaktad~r.
~çinde bulundu~umuz 2000 y~l~~içinde, Türkiye'deki kutsal yerlerin ziyareti için bir dizi resmi
tedbirler al~n~rken kiliseler ihmal edilmedi.
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Mara~, Sivas, Mardin) ve varl~klar~n~ n 1915 y~l~nda sona ermesi de tarihsel evreye mutabakat sa~lar. Ankara'da mevcut Ermeni Katolik cemaati üzerinde ve bu arada Anadolu'daki cemaatleri s~~ralamas~m beklerdik.
Eser, ~stanbul ve dolay~s~yla Osmanl~~devri Katolik kilisesi tarihine de bir katlud~ r. Eskimi~~
olmakla beraber hala kulland~~~nuz, Belin adl~~ara~ unc~ n~ n, ~stanbul Latinli~i Tarihi [Histoire
de la latinit de Constantinople, 1894] adl~~eserin tercümesi kadar yeni bilgilerin de kat~lmas~yla
bir yeni ne~ri faydal~~olur. Ahmed Refik Alt~nay taraf~ ndan incelenen Türkiye'de Katolik Propogandas~' adl~~ makalesinden ve ~stanbul tarihi ile ilgili cildleri içindeki bilgilerin elimizdeki
eserde yer bulmamas~, do~rudan cemaat ile ilgili bilgilerin bulunmamas~ ndand~r ve yeni ar~iv
malzemesi ile yeniden de~erlendirilmesi, bildiklerimize yeni konular katacakur. Bu arada, M.
Cevdet ~ nançalp taraf~ ndan yaz~lan ve benim yani yaz~ya çevirdi~im "Sen Lazar Dervi~leri" makalesi gözden kaçm~~~ise de, bibliyografik bir tamamlama yararl~~olur.
Bay Hovannes Colakyan'~ , eserde hem dini lider hem de bir ara~t~r~c~~olarak, vatanda~~~bulundu~u ülkeye böyle yararl~~ve yol gösterici olarak bir eser kazand~rm~~~bulunmas~ ndan dolay~~
ne kadar kutlasak azd~ r. Tarih vesikalar~~ ve kitaplar~~içine gömülü bilgileri, hiç bir önyarg~ya kap~lmadan incelemi~~ve boyle devasa bir eser yaratm~~ur. Ermeni matbaac~lar, yaratuklan becerileri sayesinde Türk toplumu içinde, bir kültür olay~ n~ n isimsiz kahramanlar~~ kald~lar. ~imdi
boyle devasa bir eserde, belirli bir pay~~cemaatlerine ve bize kazand~ rd~lar. Muhterem pedere
gösterilecek en büyük arma~an. Türk ar~ivIerindeld zengin malzemeden yola ç~ karak, cemaati
ile ilgili Türk kaynaklar~n~ n halaneler içerdi~ini ispat edecek bir eserdir.
MAHMUT H. ~AK~ROCLU

